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1.

BAKGRUNN

1.1

Hensikten med planen
Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for utvidet småbåthavn med bølgebryter, egnet
næringsvirksomhet (tjenesteyting/forretning/håndverksvirksomhet) og fritidsleiligheter på
eiendommen som tidligere tilhørte Fjellskilen marina. Fritidsleilighetene planlegges i
leilighetsbygg i 1-3 etasjer med parkering enten i p-kjeller eller på bakkeplan.
Et overordnet prinsipp er å åpne opp og legge til rette for at også allmennheten kan benytte
området til friluftsliv og rekreasjon. Friluftsområder langs kystlinjen sør for planområdet
videreføres lenger nord gjennom planområdet. Videre tilrettelegges det for ferdsel videre langs
vannet innerst i kilen. Ytterst på odden er det etablert en restaurant for å øke tilbudet i området.
Dette understreker at området er åpent for alle. Det sikres badeplass og parkeringsplasser for
friluftsliv. Mellom leilighetsbyggene settes det av områder til park og lek.

1.2

Forslagsstiller og plankonsulent
·
Forslagsstiller er Marnet Marine Park AS.
·
Plankonsulent er Rambøll AS, avdeling Plan og bygg i Fredrikstad.

1.3

Beliggenhet og planområde
Planområdets beliggenhet er Marnet ved Øyenkilen syd for Gressvik. Avstanden til Fredrikstad
sentrum er ca. 12 kilometer. Planområdet utgjør en liten vik (Marnetviken) og en odde (Marnet)
ved utløpet av Glommas vestre løp (Vesterelva) og er samtidig en del av den større bukta
Fjellskilen som strekker seg mot nordvest.

Figur 1: Oversiktsbilde over Fredrikstad. Planområdets beliggenhet er fremhevet med rød sirkel.
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Figur 2: Varslet planområde var cirka 71,5 dekar.

Etter varsel om oppstart har det blitt gjort en mindre justering (utenfor varsling) av planområdet
mot øst. Dette er ut i sjøen for å tilrettelegge for badeplass. Justeringen er et avvik på 1,1 dekar
fra varslet plangrense. Dette er en liten utvidelse i sjøen mot øst og det kommer ikke i konflikt
med noen interesser. Ny varsling var derfor ikke nødvendig. Planområdet er også redusert noe
mot nord i endelig plan.
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Krav om konsekvensutredning (KU)
Plan- og bygningslovens § 4.2 angir krav til utredninger.
«For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging
og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens
virkninger for miljø og samfunn.»
Forskrift om konsekvensutredning angir i detalj hvilke planer som utløser krav om
konsekvensutredning. Ved oppstart av planarbeid i 2014-2015 ble det gjort en vurdering i forhold
til daværende forskrift (forskrift vedtatt i 2014). I det følgende notat blir relevante punkter i
Forskrift om konsekvensutredning (2014) gjennomgått, og det vurderes om krav om
konsekvensutredning (KU) gjør seg gjeldende i prosjektet for ”Marnet Marine Park” ved Fjellskilen
nær Øyenkilen.
§ 2 lister opp planer som alltid konsekvensutredes.
§ 2 f) sier at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I skal konsekvensutredes. I vedlegg I punkt 1
står «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 eller som omfatter et planområde
på mer enn 15 dekar. Planområdet er større enn 15 dekar, men det er bare når disse
næringsformålene overstiger 15 dekar at det kreves konsekvensutredning. I tillegg må det være
en endring i forhold til gjeldende formål, noe det ikke er på Marnet.
§ 3 lister opp planer som skal vurderes nærmere i forhold til krav om konsekvensutredning.
§ 3b) sier at «detaljreguleringer på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan
eller områderegulering» skal vurderes etter vedlegg III.
§ 3c) sier at «reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II» skal vurderes etter vedlegg III.
Vurdering i forhold til vedlegg II i forskriften om konsekvensutredninger
Både utvidelse av småbåthavn og etablering av fritidsleiligheter kan utløse krav om
konsekvensutredning.
Relevante punkter i vedlegg II:
-

-

10 a. Utviklingsprosjekter for industriområder.
10 j. Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs som kan
medføre endringer av kysten, f.eks. diker, moloer, sjeteer og andre bygg til vern mot
havet, bortsett fra vedlikehold og gjenoppbygging av slike anlegg.
12 b. Lystbåthavner
12 c. Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging.

Konklusjonen blir at behov for konsekvensutredning må vurderes i forhold til kriterier i
forskriftens Vedlegg III.
Vurdering i forhold til kriterier i Vedlegg III
Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de kommer inn under noen av
følgende krav. Hvert enkelt punkt er vurdert fortløpende i kommentarfeltet.
a) Områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven
kap.V eller etter markaloven § 11.
Kommentar: Ikke aktuelt
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b) Kulturminner eller kulturmiljø som er fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven
eller vernet etter plan- og bygningsloven, eller hvor det finnes eller stor sannsynlighet for
å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde.
Kommentar: Det er ikke kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet,
midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet som berøres av tiltaket.
Det er ikke kjente fornminner i området. I et område som ligger så lavt over
havoverflaten på Onsøy er det heller ikke stor sannsynlighet for å finne nye fornminner.
Temaet anses derfor ikke aktuelt.
c) Laksebestander i områder som er omfattet av ordningen med nasjonale laksevassdrag og
nasjonale laksefjorder.
Kommentar: Ikke aktuelt
d) En forekomst av en utvalgt eller truet naturtype, verdifull naturtype av verdi A eller B,
truet eller prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde for en prioritert art,
Kommentar: Syd på Store Marnet er det i en dam registrert padder og småsalamander i
hht Direktoratet for naturforvaltnings sine registreringer. Dammen vil ikke bli berørt av
planlagte tiltak. Det er også registrert et lokalt viktig bløtbunnsområde i Marnetvika Nord
rett utenfor planområdet som heller ikke vil bli berørt. Temaet utløser ikke krav om
konsekvensutredning.
e) Naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv
Kommentar: Tiltak i området vil ikke omdisponere større naturområder eller overordnede
grønnstrukturer og friområder. I forhold til det lukkede industriområdet som er der i dag
vil etablering av fritidsleiligheter innebære at tilgjengeligheten til området blir vesentlig
forbedret. Planlagt tiltak vil ikke komme i konflikt med badeplass vest for nåværende
havn og Onsøystien som opplistet i Kystsoneplan. Temaet friluftsliv, allmenhetens
tilgjengelighet og kyststien vil naturlig være en del av planbeskrivelsen uansett, men
utløser ikke krav om konsekvensutredning.
f)

Særlig verdifulle landskap, store sammenhengende naturområder med urørt preg eller
vernede vassdrag.
Kommentar: Ikke aktuelt

g) Utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdiområder
eller minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt med reindriftsinteresser,
Kommentar: Ikke aktuelt
h) Større omdisponering av landbruks-, natur- eller friluftsområder eller områder som er
regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet,
Kommentar: Ikke aktuelt
i)

Vesentlig økt belastning av luftforurensing, støy eller lukt, eller vesentlig forurensing til
vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling,
Kommentar: Noe forurensing til vann eller jord kan forekomme ved småbåthavner. Dette
regnes imidlertid ikke som vesentlig og skal derfor ikke konsekvensutredes.

j)

Vesentlig øking av utslipp av klimagasser,
Kommentar: Enhver form for bygging vil medføre utslipp av klimagasser, men tiltaket
kan ikke sies å gi en vesentlig øking.

k) Risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom,
Kommentar: Området er utsatt for stormflo. Avbøtende tiltak for stormflo er imidlertid
ivaretatt på kommuneplannivå ved et krav om overkant gulv til minimum 2,5 moh.
Denne høyden vil også få konsekvenser for vegers høyde. Temaet utløser ikke krav om
konsekvensutredning.
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Konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen,
Kommentar: Etablering av kyststi kan ses som et tiltak for bedre folkehelse, men denne
positive endringen synliggjøres i planbeskrivelsen. Ellers ikke aktuelt som tema for
konsekvensutredning.

m) Vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet, naturens tålegrense eller områder der
fastsatte grenseverdier er overskredet,
Kommentar: Ikke aktuelt
n) Omfattende bruk av eller båndlegging av naturressurser eller medføre store mengder
avfall,
Kommentar: Ikke aktuelt
o) Vesentlige miljøvirkninger i annen stat,
Kommentar: Ikke aktuelt
p) Vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger eller
tjenester,
Kommentar: Området er i dag regulert til industriområde. I forhold til i dag vil etablering
av fritidsleiligheter innebære at tilgjengeligheten til området bli forbedret. Endringen er til
det bedre, og anses som en vesentlig forbedring for befolkningens tilgjengelighet.
Temaet utløser ikke krav om konsekvensutredning.
q) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser
gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller
rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985.
Kommentar: Planområdet omfattes av Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen. Området der fritidsleilighetene planlegges ligger
under 100 m fra vannkanten. Retningslinjene vektlegger bla. ferdselshensyn og
landskapstilpasning, at løsninger bedrer eksisterende situasjon i forhold til landskap og
allmenn tilgang til sjøen og en restriktiv holdning til nye fritidsboliger. Det stilles krav til
at alternative plasseringsmuligheter vurderes. Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden
videreføres. Det betyr bla. at mulighetene for friluftsliv og opplevelse av natur- og
kulturmiljø må opprettholdes og forbedres, at utbygging konsentreres til eksisterende
tettsteder og at nære strandområder bør holdes intakt og fri for bebyggelse. Planlagte
tiltak er i tråd med retningslinjene. Temaet utløser ikke krav om konsekvensutredning.
Tiltaket anses å ikke falle inn under kriteriene i Vedlegg III punkt a-q. Planlagt tiltak medfører en
transformasjon av området, og vil således forbedre flere av temaene i kriteriene snarere enn å
forringe.
På bakgrunn av ovenstående redegjørelse anses det at krav om konsekvensutredning ikke
utløses.
Ny Forskrift om konsekvensutredninger ble vedtatt 21. juni 2017. Følgende står i forskriften om
overgangsregler:
§ 39.Overgangsbestemmelser
Planer og tiltak som ikke var omfattet av forskrift 19. desember 2014 nr. 1726 om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift 19. desember
2014 nr. 1758 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover omfattes ikke av
denne forskriften hvis saksbehandlingen av planen ble startet, jf. plan- og bygningsloven
§ 8-3, § 11-12 og § 12-8, verneforslaget ble kunngjort etter naturmangfoldloven § 47,
eller søknad etter annen lov ble sendt på høring før 1. juli 2017.
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Ettersom planarbeidet etter vurderingen her over ikke var omfattet av forskriften av 2014, er
altså planarbeidet heller ikke omfattet av forskriften av 2017.
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PLANPROSESSEN

2.1

Medvirkningsprosess
Oppstartsmøte ble avholdt i Fredrikstad kommune den 28.05.14.

24.10.2017

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter:
·
Møte i regionalt planforum, 21.10.14
·
Orienteringsmøte i planutvalget, 26.06.14
I orienteringsmøtet ble forslaget møtt med en forholdsvis positiv respons. Konseptet som ble
presentert er videreført i reguleringsplanen.
·
Møte i regionalt planforum 18.06.19
·
Møte i regionalt planforum, 25.02.20
·
Møte med gruppeledere i Bystyret, 07.06.2021
·
Åpent møte med naboer (St. Peters restaurant), 18.11.2021, med presentasjon av
redusert planforslag.

2.2

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i
Fredriksstad Blad. Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter den
03.06.15 etter adresselister fra Fredrikstad kommune. Frist for uttalelser var den 10.08.2015.

Figur 3: Kopi av varslingsannonse.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 11 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

24.10.2017

Det kom inn 18 skriftlige varslingsuttalelser. Innspillene er oppsummert i kapittel 8.1 «Varsel om
oppstart av planarbeidet» sammen med forslagsstillers kommentarer.

2.3

Høring og offentlig ettersyn
Planen var oppe til første gangs behandling 26.09.2018, sak 96/18. Planforslaget ble lagt ut på
høring og offentlig ettersyn 05.02.2019. Frist for uttalelser var 01.04.2019.
Det kom inn 25 skriftlige uttalelser. Innspillene er oppsummert i kapittel 8.2 «Høring og offentlig
ettersyn» sammen med forslagsstillers kommentarer.

2.4

Begrenset høring
Planforslaget ble sendt ut på begrenset høring til berørte parter i brev datert 15.07.2020. Frist
for uttalelser var 28.08.2020.
Det kom inn 13 skriftlige uttalelser. Innspillene er oppsummert i kapittel 8.3 «Begrenset høring»
sammen med forslagsstillers kommentarer.

2.5

Andre gangs behandling
Planforslaget var oppe til 2. gangs behandling i planutvalget 28.01.2021, sak 3/21 og i Bystyret
11.02.2021, sak 3/21. Bystyret sendte planen i retur med krav om ca. 40 % reduksjon i antall
leiligheter, ca. 40 % reduskjon i antall parkeringsplasser og ca. 40 % reduskjon i antall nye
båtplasser.

2.6

3. gangs høring og offentlig ettersyn
Redusert planforslag var oppe til behandling i planutvalget 16.12.2021, sak 121/21. Planforslaget
ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn 05.01.2022. Frist for uttalelser var 21.02.2022.
Det kom inn 17 skriftlige uttalelser. Innspillene er oppsummert i kapittel 8.4 «3. gangs høring og
offentlig ettersyn (2022)» sammen med forslagsstillers kommentarer.
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PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3.1

Statlige planer og føringer

24.10.2017

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
(2021)
Retningslinjene utdyper plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet langs
sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og å unngå
uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Retningslinjene deler kysten inn i 3 soner. Det er strengest føringer der det er størst press på
arealene, mens det i mindre sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom
kommunale planer. Ytterligere differensiering kan gjøres i kommuneplanens arealdel. Utbygging
bør konsentreres til allerede utbygde områder, slik at øvrig kystsone skjermes.
Vurdering:
Planlagt tiltak vil være innenfor allerede utbygd område. Gjeldende reguleringsplan åpner for
omtrent 3.750 m² industribebyggelse ekskl. parkering, og ny plan åpner for inntil 4.540 m²
fritids- og næringsbebyggelse ekskl. parkering. Gjeldende reguleringsplan har en angitt
byggehøyde med gesimshøyde 10 meter. Takform eller maks. mønehøyde er ikke angitt. Ved
beregning av BRA skal hver 3. meter regnes som en etasje. Geimshøyde 10 meter + loft antas å
gi ca. 3,5 etasjer. Totalt BRA for gjeldende reguleringsplan blir da ca. 13.125 m2. For ny plan er
total BRA beregnet til ca. 10.750 m2. Den gjeldende reguleringsplanen har en gitt gesimshøyde
på 10 meter i hele planområdet, mens ny plan differensierer byggehøyder for å gi en bedre
tilpasning til omgivelsene.
I tillegg vil en vesentlig del av uteområdet opparbeides som park og lekeareal og gjøres
tilgjengelig for allmennheten, mens utearealet i gjeldende plan normalt ville benyttes til lagring
og tilsvarende med anledning for inngjerding og avstenging for allmennheten som privat
industriområde.
Ny reguleringsplan vil åpne opp og gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten og samtidig
forskjønne det sett både fra landsiden og sjøsiden. Området anses ikke lenger egnet som
industriområde pga svært dårlig adkomst/tilgjengelighet for tungtransport.
Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i bruk
eller egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.
Vurdering:
Plantiltaket tiltak vil bidra til at området blir adskillig mer egnet som oppholdssted for barn og
unge enn hva det er i dag (i dag industri og lager). Blant annet legges det opp til egen lekeplass
og tilrettelagt badeområde.
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og
tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i
sammenheng der det er relevant. Det er viktig å planlegge for løsninger som både reduserer
utslippene og reduserer risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer.
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Formålet med planretningslinjene er å:
a.
Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere
klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter
plan- og bygningsloven.
b.
Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
c.
Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med
reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når
utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn
eller interesser.
Kapittel 4.3 omtaler krav til planprosess og beslutningsgrunnlag. Det skal i alle planer etter planog bygningsloven gjøres rede for hvilket kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for
planleggingen. Dersom det er usikkerhet knyttet til tilgjengelig kunnskapsgrunnlag som har
betydning for utfallet av planen, skal dette tydelig framgå. Når konsekvensene av
klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til
grunn. Dette er nærmere forklart i veiledere og i de fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet.
Planmyndigheten må selv vurdere behovet for å supplere nasjonal og regional informasjon med
kunnskap om lokale forhold, herunder tidligere uønskede naturhendelser. Arealer som vurderes
tatt i bruk til utbyggingsformål i kommune- og reguleringsplaner kan være utsatt for farer, som
for eksempel flom og skred. Utbygging kan også øke påkjenningen for nedenforliggende arealer.
For å kunne forebygge tap av liv, helse, kritisk infrastruktur og andre materielle verdier er det
nødvendig at det, gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser tidlig i planprosessen, vurderes om
klimaendringer gir et endret risiko- og sårbarhetsbilde.
Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting eller transformasjon, skal det vurderes
hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige
løsninger og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, som
også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier,
overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Bevaring, restaurering
eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker
eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre
løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.
Vurdering:
Klimaprofilen for Østfold viser følgende:
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Figur 4: Klimaprofil for Østfold.

Planområdet er et område med mye fjell i dagen og direkte avrenning til havet. Håndtering av
kraftig nedbør og regnflom vil skje lokalt, og vil ikke belaste andre overvannssystemer. Det er
ikke tilstrekkelig mengde løsmasser innenfor planområdet til at det kan utløses jord- og
flomskred. Planområdets beliggenhet ved havet medfører at storflo må hensyntas i det videre
planarbeidet.
I og med at det ikke er løsmasser innenfor området, er heller ikke tørke eller kvikkleireskred
aktuelle problemstillinger. Snøsmelteflom eller isgang forventes uendret eller mindre sannsynlig.
I regional sammenheng ligger Marnet noe vindutsatt. Det er forventet liten endring i sterk vind. I
og med at vind fra sørvest er fremherskende vindretning, vil bebyggelse og tiltak på den nordre
delen av Marnet ligge noe skjermet.
Se for øvrig ROS-analysen.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling
av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og
miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Vurdering:
Planlagt tiltak innebærer en forholdsvis tett og konsentrert bebyggelse. Det genererer mindre
transport enn om det hadde vært mer spredt. Planområdet ligger sentralt nok til at avstanden til
Fredrikstad for enkelte er som sykkelavstand å regne. Det er også regelmessige bussavganger til
Fredrikstad fra innkjøringen ved Marnetveien. Avstanden til variert servicetilbud, arbeidsplasser
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og skole er likevel en vesentlig årsak til at planen legger til rette for fritidsbebyggelse og ikke
boligbebyggelse. Å benytte et gammelt industriområde til konsentrert fritidsbebyggelse fremfor å
bruke store ubebygde arealer til fritidsbebyggelse må ses som positivt.
Det planlegges fritidsboliger i kombinasjon med småbåthavn og stedstilpasset/maritim næring
(forretning, tjenesteyting, håndverksvirksomhet). Brukerne av området vil få tilgang til flere
funksjoner og aktiviteter innenfor det samme området og således bli mindre avhengig av
transport. For å redusere samlet transportbehov, og samtidig unngå økt press på adkomstvegen,
vil nye fritidsboliger bli solgt sammen med båtplass i havneanlegget, slik at det blir samme
brukere til begge formålene.
Av hensyn til bl.a. samordnet areal- og transportplanlegging er området vurdert som lite egnet til
sjørelater næring i større skala. For en utdyping vises det til kap. 6.1.

3.2

Regionale planer
Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2018)
I fylkesplanen er hele området vist som LNF-område.
Vurdering
Området er vist som LNF-område. Til å være fritidsboliger, er beliggenheten forholdsvis sentral.
Kystsoneplanen gir i større grad føringer for utbygging i strandsonen.
Kystsoneplan for Østfold (2014)
Det skal være en svært restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av
eksisterende fritidsboliger. Kommunene bør i kommuneplanen, etter en konkret vurdering,
innføre bestemmelser for størrelse og standard av eksisterende fritidsboliger i strandsonen.Det
skal ikke gis tillatelse til nybygg eller utvidelse som innebærer at samlet bruksareal (BRA) for
fritidsbebyggelse overstiger 80 m2 og maksimal fasadelengde overstiger 12 m i eksponert
retning. Oppføring av frittliggende terrasser og opparbeidet uteplass eller gressplen som er til
hinder for allmennheten tillates ikke.
Vurdering
Planlagt tiltak vil være en transformasjon av et allerede utbygd område. Området er fra før
regulert til industri, og det har pågått industrivirksomhet på stedet veldig lenge. Det hele startet
med Fjeldkilen Bruk som det ytterste sagbruket langs Glomma. Lokaliseringen var mao. resultat
av muligheten til å fløte tømmer og deretter å skipe ferdig trelast ut i verden.
I dag skjer transporten på veg, og stedet er slik sett noe av det minst tilgjengelige stedet for
industri i kommunen. I takt med tidens utvikling blir industriområder lokalisert og utviklet i andre
deler av kommunen, og Marnet som industrilokalitet vurderes ikke lenger å være like egnet. Et
industriområde genererer normalt en del tungtransport, noe som vil være uheldig for fritids- og
boligbebyggelsen i nærområdet i Øyenkilen. Det planlagte tiltaket, med fritidsboliger i variert
størrelse, vil i større grad åpne området for allmennheten enn hva gjeldende reguleringsplan
gjør.

3.3

Kommunale (overordnede) planer
Fredrikstad kommune, Kommuneplan 2018-2030 Samfunnsdelen
Et av de arealstrategiske målene til Fredrikstad kommune er å sikre naturressursene, det
biologiske mangfoldet og økosystemene i sin helhet. Videre er det en målsetning å gjøre
kulturlandskapet og kystlandskapet tilgjengelig og bedre kvaliteten på disse områdene.
Arealplanlegging i kommunen skal tilrettelegge for bærekraftig utbyggingsmønster hvor
arealforbruk og transportbehov reduseres i tråd med nasjonale føringer. Prinsippet om universell
utforming skal ivaretas i planleggingen.
Vurdering:
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Planlagt tiltak vil ikke komme i konflikt med naturressurser, biologisk mangfold eller
økosystemet. Tiltaket vil gjøre kystlandskapet mer tilgjengelig samt øke kvaliteten på
eksisterende byggeområde ved at skjemmende bygg, lagervirksomhet og fyllinger i sjøkanten
erstattes av et arkitektonisk høyverdig anlegg. Det legges vekt på høy utnyttelse av arealene, og
ny bebyggelse vil bygges i henhold til de til enhver tid gjeldende tekniske krav.
Forhold knyttet til areal- og transport er vurdert i 3.1.
Kommuneplanens arealdel 2020-2032
Ved oppstart av planarbeidet og ved utarbeidelse av planforslaget var det kystsoneplan for
Fredrikstad 2011-2023 som ble lagt til grunn. Sommeren 2020 ble kystsoneplanen erstattet at ny
kommuneplanens arealdel. Formål og formålsgrenser fra kystsoneplanen ble videreført i
kommuneplanens arealdel. Ved en feiltakelse ble ikke den nye arealplanen endret i henhold til
pågående reguleringsplanarbeid.
I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til følgende formål:
REGULERINGSFORMÅL

Nåværende/
fremtidig

Areal m²
(omtrentlig)

Fritidsbebyggelse

Nåværende

1196

Næringsvirksomhet

Nåværende

12523

Samferdsel og teknisk infrastruktur

Nåværende

8863

Turdrag

Nåværende

17527

Småbåthavn

Nåværende

10453

Småbåthavn

Fremtidig

7420

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone

Nåværende

8920

I tillegg er det vist flomfare på de lavereliggende områdene.
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Figur 5: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet for Marnet Marine Park vises med blå stiplet
linje.

Planområdet er altså i hovedsak avsatt til næringsvirksomhet (på land) og småbåthavn (i sjø)
med mulighet for en vesentlig utvidelse, foruten turdrag i sørøst. Turdraget vil videreføres som
friluftsområde i ny reguleringsplan.
Småbåthavn
I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel står det følgende:
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Kommunen ønsker en god arealutnyttelse i sjøen der det er vist småbåthavner, slik at flere av
innbyggerne kan ha mulighet for båtplass i sitt nærområde og slik at presset på flere småbrygger
langs kysten reduseres. Det må legges opp til at flere kan være mobile ved at det etableres
ramper for utsetting av småbåter. Mudring skal unngås. I henhold til nasjonal politikk skal det
være grunnleggende at hensynet til vern av naturmiljø skal veie tyngst. Dette begrunnes med de
grunne områdenes betydning for det biologiske liv.
I tidligere kystsoneplan for Fredrikstad ble utvidelse av Fjellskilen småbåthavn vurdert og sikret.
Se utdrag nedenfor:

Det ble tatt hensyn til at båthavnutvidelser skal tilpasses grensene for farleder.
I en del av båthavnene vil det fordres at det må etableres tyngre flytebrygger som virker som
bølgedempende for været og i forhold til skipsled.
Utvidelser vil i de fleste tilfeller føre til ulike miljømessige konsekvenser. Det vil føre til økt
forurensning på et større areal av sjøbunnen. Båthavnene vil også kreve en større del av
oppmerksomheten i det landskapsrommet de plasseres i.
Utsettingsplasser med kjøreramper for småbåter bidrar til mer fleksibilitet i bruk av båt og vil
bidra til at behovet for faste båtplasser ikke vil være så stort. Utsettingsplassene i kommunen er i
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stor grad lokalisert til småbåthavnene og til friluftsområdene. En forutsetning for at de skal
fungere hensiktsmessig er at det er mulig å parkere i nærheten. Det legges til grunn at det på
alle de arealer som er vist som småbåthavner i kommunen, skal være en tilfredsstillende rampe
for å kunne sette ut mindre båter.
Det er gitt følgende bestemmelser til kommuneplanens arealdel:

Vurdering:
Planlagt tiltak vil ikke skje på bekostning av ferdsel, friluftsliv, landskap og natur. Ny bebyggelse
på land vil i hovedsak være på allerede utbygd grunn og erstatte eksisterende bebyggelse.
Reguleringsplanens bestemmelser vil sikre hensyn til ferdsel, friluftsliv, landskap og natur på en
tilfredsstillende måte, og planlagt tiltak er således i tråd med kommuneplanens arealdel, der også
utvidelse av småbåthavnen er vurdert.
Det er et overordnet mål at bl.a. rekreasjonsverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal
betydning og at en sammenhengende kyststi skal etableres. Kommuneplanen viderefører formål i
gjeldende reguleringsplan, noe som betyr at Marnet er regulert til industri. I planforslaget
etableres imidlertid ytre deler som grønne områder og det vil bli sikret kyststi inn mot innerste
del av kilen. Dette er en vesentlig forbedring for rekreasjon i forhold til i dag. I tråd med
kommuneplanen sikres badeplass i reguleringsplanen. Denne ligger i en liten vik, noe som gjør at
avgrensningen rundt badeplassen ikke vil komme i konflikt med farleden utenfor.
Det er ikke registrert verneverdig naturmiljø i området. Transformasjon av området fra industri
til fritidsboliger og grønnstruktur vil være medvirkende til en opprydding i forhold til forurensing.
Bruken av kilen til småbåthavn er en utvidelse av dagens småbåthavn, og medfører ikke
vesentlig fare for ny forurensing
Ved utbygging i strandsonen er god arealutnyttelse viktig. I planen gjøres dette ved å velge
ferieleiligheter i stedet for tradisjonelle hytter og ved å sikre effektiv bruk av arealer til f.eks.
parkering og småbåthavn.
Som en del av prosjektet legges det til rette for etablering av bølgebryter for å skjerme
småbåthavnen. Plasseringen av denne avviker noe fra kommuneplanen. Bølgebryterens form vil
skape en naturlig avrundning i landskapet inn mot neste odde i Fjeldskilen. Det vurderes at
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foreslåtte buete form vil være mer heldig enn en spiss form som vist i kommuneplanen mtp.
fjernvirkning og landskapsbilde.

Figur 6: Utsnitt av kommuneplanen og ny planlagt bølgebryter. Mørk blått areal anviser hva som er satt
av til fremtidig småbåthavn. Som det fremkommer av illustrasjonen, avviker reguleringsplanen noe fra
gjeldende kystsoneplan. Bølgebryterens form gir en bedre sammenheng med landskapet rundt enn det
som er vist i kystsoneplanen.

Av trafikale hensyn er det valgt å ikke etablere rampe for utsetting av båter ved Marnet Marine
Park. Det er lagt til rette for utsetting av småbåter på henger (mot avgift) i Øyenkilen marina
som ligger ca. 1 km lenger vest.
Planen legger opp til at det kan etableres drivstoffutsalg. Det er allerede etablert et nytt anlegg
til erstatning for et eksisterende anlegg av eldre dato. Dette fordrer rolig farvann og forsterker
behovet for en god bølgebryter. Stedet ligger sentralt for drivstoffylling for alle småbåter som
kommer ut Vesterelva. Syd for Seut er det i dag ikke andre slike tilbud med unntak av Fjeldberg
Marina.
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Kommunedelplan for klima og energi (2013)
Føringer om arealplanlegging og transportplanlegging sett i sammenheng.
Areal og transport
Kommunen er en viktig tilrettelegger av miljøvennlige transportmåter for innbyggerne:
·
Arealplanlegging er et virkemiddel som gir kommunen mulighet til å redusere
transportomfang ved å lokalisere boliger, handel og arbeidsplasser på en slik måte at
transportarbeidet blir minst mulig. For Fredrikstad sin del betyr dette innenfor definerte
lokalsentra, tettstedet (jf. fylkesplan for Østfold) og ikke minst innenfor byområdet.
·
Arealutvikling er et langsiktig virkemiddel i klimasammenheng, og gevinstene blir større
og lettere å oppnå om regionen som helhet er koordinert i forhold til dette.
·
Kommunen kan ta initiativ til å utarbeide og vedta bypakke for å fremme miljøvennlige
·
transportformer.
·
Kommunen er også ansvarlig for kommunale veger og er utbygger av gang- og
sykkelveger langs kommunale veger.
·
Parkeringspolitikk er et virkemiddel som kommunen kan benytte for å begrense
privatbilismen.
·
Kommunen utfører selv en betydelig mengde transportarbeid gjennom de ulike
tjenestene vi leverer, særlig innen helse og tekniske tjenester.
Vurdering:
Forhold knyttet til areal- og transport er vurdert i 3.1. Klima og energiplanen tar også opp andre
klima- og energisparetiltak. Dette er tiltak som er fullt ut relevante for planlagt tiltak. Området er
ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Fredrikstad.
Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017)
Målet med et godt utbygd og tilrettelagt hovedsykkelvegnett i Fredrikstad er å:
·
Tilby innbyggerne, og i særdeleshet arbeidsreisende, et attraktivt sykkelvegnett i en
radius på minimum 5 kilometer fra sentrum, slik at flere velger sykkel fremfor bil.
·
Utnytte kommunens naturgitte forutsetninger for sykling på en bedre måte.
·
Redusere antallet sykkelulykker gjennom et logisk, lettfattelig og godt vedlikeholdt
sykkelvegnett.
·
Stimulere til økt helse og trivsel blant innbyggerne.
·
Bidra til et bedre nærmiljø ved at utslipp av miljøgasser og støybelastning reduseres.
·
Bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser fra biltrafikken, og dermed bidra til at målene
i kommunens klima- og energiplan nås.
Vurdering:
I 2015 ble det vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs FV410/Øyenkilveien (Plan-ID
01061046), arbeidene ble igangsatt i 2017 og er ferdigstilt. Det er nå sammenhengende gangog sykkelveg/fortauforbindelse fra krysset Marnetveien/Øyenkilveien helt til Fredrikstad sentrum.
Trafikksikkerhetsplan (2014)
Arbeidet med trafikksikkerhet er en prioritert oppgave på både nasjonalt og lokalt nivå, og til
grunn for dette ligger regjeringens nullvisjon – en langsiktig visjon om null drepte og livsvarig
skadde i trafikken. Arbeidet med trafikksikkerhet er gitt en viktig rolle i Nasjonal Transportplan
(NTP), og dette føres videre til det lokale nivået gjennom kommunens egne
trafikksikkerhetsplaner.
Vurdering:
Marnetveien er smal og ganske rettlinjet med saktegående trafikk. Planlagte tiltak vil ikke
medføre mer trafikk enn en videreføring og mulig opptrapping av industrivirksomhet på stedet
(se kap. 6). For å unngå trafikkfare pga mange avkjørsler til adkomstvegen, forutsettes denne
fortsatt å bli skiltet med lav hastighet (maks 30 km/t). I den del av planområdet der det
planlegges ny bebyggelse legges det opp til at myke og harde trafikanter i minst mulig grad
benytter samme trasé.
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Overvannsrammeplan
Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal ivareta arealbehov for tekniske og
landskapsmessige løsninger i forbindelse med overvannshåndteringen. Deler av
utbyggingsarealet kan ved behov avsettes til overvannsformål for fordrøyning, anleggelse av frie
vannflater mv., og krav til terrengarronderinger som senkninger, beplantning, strupeanordninger,
infiltrasjonssoner og flomveger. En helhetlig overvannsplanlegging innebærer også at de enkelte
tomter inkluderes når krav og tekniske løsninger fastsettes.
Føringer for behandling av overvann:
·
Overvannsystemer skal fortrinnsvis være åpne systemer fremfor lukkede (der hvor det er
hensiktsmessig bør det vurderes å åpne eksisterende bekkelukking)
·
I bebygde områder skal overvann i størst mulig grad tas hånd om ved kilden gjennom
fordrøyning og infiltrasjon.
·
Ved fornyelse av overvannssystemer skal en søke å gjøre vannet synlig ved å åpne
vannveger og anlegge frie vannflater
·
Forurenset overvann (fra by-urbane områder, sterkt trafikkerte veger mv.) skal føres til
lokale renseinstallasjoner før vannet føres ut av området
Vurdering:
En målsetting er at alt overvann enten skal lede naturlig ned i grunnen eller ledes ut i sjøen.
Siden området for det meste består av fjell, vil lite vann drenere ned i grunnen. Overvann i dette
området vil kunne ledes direkte ut i sjøen, og er ikke til fare for tilstøtende eiendommer.
Imidlertid vil overvann kunne ha betydning for ny bebyggelse inne på området. En overvannsplan
forutsettes utarbeidet i forbindelse med byggesaken.

3.4

Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner
Følgende gjeldende reguleringsplaner er tilgrensende til planområdet for Marnet Marine Park:
PLANID

PLANNAVN

VEDTAKSDATO

0106305

Øyenkilen 2

26.01.1990

01061045

FV410 gang- og sykkelvei Møklegård – Øyenkilen

18.06.2015

Reguleringsplan for Marnet Marine park medfører ingen negative konsekvenser for tilstøtende
reguleringsplaner. En del av tidligere regulert hytteområde ble ikke stadfestet (5 tomter) og er
senere erstattet med LNF-formål i Kystsoneplanen. Ny reguleringsplan tar sikte på å innordne
seg til dette og samtidig tilpasse seg gjeldende, tilstøtende reguleringsplaner på best mulig måte.
Dette er ivaretatt ved at ny reguleringsplan delvis legger formålsgrenser i gjeldende
formålsgrenser der det er hensiktsmessig, for at ikke rester fra formål i gamle planer blir
liggende igjen. Ellers er også formålsgrenser søkt plassert i eiendomsgrensene.
I gjeldende reguleringsplan for Øyenkilen 2 er det regulert et stort friområde langs strandsonen
syd for Marnet og videre til Øyenkilen. I dag er det regulert et industriområde ved Marnet helt ut
til strandkanten. I reguleringsplanen for Marnet Marine Park sikres grønne områder videre til
nordspissen av Marnet. Deretter går stien videre på brygger til helt innerst i Marnetviken.
Dermed vil et nytt område bli åpnet for ferdsel og det vil bli mulig å følge strandlinjen helt fra
Øyenkilen til innerst i Fjeldkilen.
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Figur 7: Oversikt over gjeldende reguleringsplaner i området. Varslet planområde for Marnet Marine Park
er vist med blå stiplet linje.

Anvist havneområde i kystsoneplanen eies i dag av to grunneiere hvorav foreliggende planforslag
omfatter kun den østre eiendommen. Dette vil ikke vanskeliggjøre tilsvarende regulering for den
vestre delen av havneområdet. Her er landdelen utnyttet i hht gjeldende regulering, og behovet
for ny plan gjelder først og fremst sjødelen for et utvidet havneanlegg. Grensen i Marnetviken (i
sjø) mot nabo i vest er stadfestet i jordskifteretten våren 2016, og de nye grensene er
innarbeidet i reguleringsplanen.
Foreliggende planforslag viser ikke plassering av brygger i sjø, foruten molo/bølgebryter. Endelig
plassering vil først skje ved byggesøknad der plan for hele bryggearrangementet vil bli
utarbeidet.

3.5

Temaplaner, analyser og utredninger
Lokalsamfunnsrapport for Slevik, 2008
Rapporten omtaler blant annet området Øyenkilen, Marnet og Fjellskilen som en helhet.
Utdrag fra rapporten:
«Bosettingen i Øyenkilen knytter seg ikke, som man kanskje skulle tro, til fiske og fiskeindustri
men til sagbruksvirksomhet. Sagbrukene i byen og på Gressvik startet omkring 1860. Like før
århundreskiftet var det oppgang for dampsagene, og Fjeldkilen Brug ble startet nettopp i denne
oppgangsperioden i 1901. Jacob Wessmann var brukseier og bygde også sin egen bolig i
Øyenkilen, først som sommerhus som snart gikk over til helårsbolig. Arbeiderne på bruket kom
først og fremst fra Kråkerøy og Lisleby. I 1910 var det bygget over 20 arbeiderhus mellom
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Fotenveien og Bruket. Dette var ofte 2-etasjes hus slik at man kunne leie ut den ene etasjen. I
1914 ble det bygget tre brakker på fjellet ut mot Lera. De ble kalt for “Gårdane”. For noen år
siden ble bygningene restaurert og ombygget av FOBBL. To små leiligheter ble da slått sammen
til en. Bygningene har stor betydning som historiefortellende og miljøskapende element i
Øyenkilen.
Fjeldkilen Brug som ble etablert i 1901 var forutsetningen for utviklingen her. Vegen frem til
Marnetviken, hvor bruket lå, og vegen til havna i Øyenkilen, er ferdselsårene som stedet senere
har utviklet seg rundt. Etableringen av rutebåttrafikk fra Fredrikstad (Gressvikbåten) ga
Øyenkilen en sentral posisjon i denne delen av Onsøy.
Situasjonen i 1990 viser at det har vært en forholdsvis beskjeden utvikling av området som
boligområde. Bebyggelsen er i stor grad organisert langs de gamle ferdselsårene.
Arbeiderboligene, “Gårdane”, som ble bygget i 1914 er organisert i en liten gruppe oppe på
fjellet. Den gradvise fortettingen over lang tid har bevart den opprinnelige karakteren og stedets
identitet i stor grad. Det er godt samspill mellom veger, topografi og bebyggelse. Øyenkilen
fremstår i dag som et nærmiljø med mange kvaliteter».
Vurdering
Lokalsamfunnsrapporter fokuserer ofte på tidlig historie, og analysen omtaler i liten grad de
senere års aktivitet på Fjellskilen marina. Etter at sagbruksaktiviteten sluttet, har stedet bl.a.
blitt brukt til produksjon av maskinlaftede hytter og campinghytter. Det er utarbeidet en
kulturminnefaglig rapport med redegjørelse for de historiske bygningene og anleggene i området.
Denne konkluderer med at maskinhuset bør bevares. Tørkebygget er i så dårlig forfatning at det
kan rives, men rapporten anbefaler at bygget gjenoppføres i samme proporsjoner. Videre
anbefaler rapporten at gamle granittfundamenter gjenbrukes og svaberg med gamle
fortøyningsjern bevares.
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4.

EKSISTERENDE FORHOLD

4.1

Dagens arealbruk og eierforhold
Planområdet består i hovedsak av gamle Fjellskilen marina samt rester etter tidligere virksomhet,
med bygninger og diverse installasjoner og bygningsavfall som står igjen på stedet.

Figur 8: Bilder tatt på Marnet sommeren 2015.

Det gamle bryggeanlegget har nylig blitt revet og erstattet med nye flytebrygger og opplegg for
drivstoffylling innenfor gjeldende regulering.
Deler av området lengst øst består av svaberg mot sjøen. For å sikre dette arealet som offentlig
friluftsområde inkluderes området i planen.
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Figur 9: Syd for byggeområdene på Marnet Marine Park er det sammenhengende rekreasjonsområder
langs sjøen. I den lille bukta oppe til høyre planlegges det tilrettelagt med badeplass.

Forslagsstiller disponerer selv hovedeiendommene. I tillegg inngår også flere andre eiendommer
helt eller delvis i planområdet. Disse fremkommer av tabellen og eiendomskartet nedenfor
(oppdatert pr. 23.04.2020).
GNR/BNR

EIER

506/20

Viken fylkeskommune

62/15

Kjell Bernhard Paulsen, Øyenkilkroken 10, 1621 Gressvik

62/68

Gro og Leif Ytterstad, Marnetveien 3, 1621 Gressvik

62/112

Marianne og Ulf-Roger Bogstad, Marnetveien 2, 1621 Gressvik

62/602

Sissel Gro Helseth og Karl Gøran Bildsten, Aas Wangsvei 9, 1613 Fredrikstad

62/561

Turid Leonora Tønnesen, Marnetveien 5, 1621 Gressvik

62/64

Trond Ragnar Bekke, Marnetveien 8, 1621 Gressvik

62/541

Bente og Jørgen Lien, Marnetveien 5, 1621 Gressvik

62/457

Sigrun Loe og Per Ole Hovde Janitz, Marnetveien 12, 1621 Gressvik

62/572

Thurid Eklund, Marnetveien 37, 1621 Gressvik

62/464

Thurid Eklund, Marnetveien 37, 1621 Gressvik

62/20

Wessmann J AS, Øyenkilen, 1620 Gressvik

62/461

Turid Vestheim, Marnetveien 35, 1621 Gressvik

62/462

Kari Marte Martinsen, Marnetveien 33, 1621 Gressvik

62/608

Tom Mathisen, Marnetveien 14, 1621 Gressvik

62/607

Tom Mathisen, Marnetveien 14, 1621 Gressvik

62/581

Elin Marie og Ole-Morten Ravn Magnussen, Marnetveien 41, 1621 Gressvik

62/605

Åshild Marie Fjeld Gurandsrud, Marnetberget 2, 1621 Gressvik

62/17/264

Liv Berit Anker Thue, Marnetveien 47A, 1622 Gressvik

62/411

Liv Berit Anker Thue, Marnetveien 47A, 1622 Gressvik

62/17

Wessmann J AS, Øyenkilen, 1620 Gressvik
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62/16

Wessmann J AS, Øyenkilen, 1620 Gressvik

62/663

Marnet Marine Park AS, Storveien 5c, 1624 Gressvik

62/580

Marnet Marine Park AS, Storveien 5c, 1624 Gressvik

62/517

Arne Jan og Turid Margrete Stubseid, Marnetveien 24B, 1622 Gressvik

62/579

62/597

Ellen-Marie Forsberg og Johan Magnus Gulbrandsen, Marnetveien 26, 1622
Gressvik
Jon Sandberg, Marnetveien 53, 1621 Gressvik
Wessmann J AS, Øyenkilen, 1620 Gressvik
Ellen-Marie Forsberg og Johan Magnus Gulbrandsen, Marnetveien 26, 1622
Gressvik
Bjørgun Jønsberg, Marnetveien 36, 1622 Gressvik

62/554

Bjørgun Jønsberg, Marnetveien 38, 1622 Gressvik

62/630

Helmers AS, Marnetveien 22C, 1622 Gressvik

62/16

Wessmann J AS, Øyenkilen, 1620 Gressvik

62/662

Marnet Marine Park AS, Storveien 5c, 1624 Gressvik

62/665

Marnet Marine Park AS, Storveien 5c, 1624 Gressvik

62/619
62/553

Figur 10: Eiendomskart som viser hvilke eiendommer som inngår i planområdet. Varslet planområde
vises med sort stiplet linje.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 28 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

4.2

24.10.2017

Godkjent byggetiltak
Det ble den 29.10.15 godkjent rammesøknad for riving av to bygg og gjenoppføring av ett på
området. Bygget er oppført innenfor delfelt K4 i ny reguleringsplan, og byggets uttrykk, størrelse
og bruk er sammenfallende med det planforslaget åpner for.

Figur 11: Nylig oppført bygg. 1. etasje innholder kiosk, kontor og servering. 2. etasje har tre leiligheter
med hver sin hems i 3. etasje.

4.3

Stedets karakter og landskap
Marnet er en odde ved Øyenkilen. Planområdet ligger like utenfor overgangen mellom det
lukkede landskapsrommet langs Vesterelva og det åpne skjærgårdslandskapet ved Lera. Som
kysten ellers ytterst i Østfold er området preget av skurt granitt og sparsom vegetasjon.
Den delen av planområdet som tenkes utbygd består i hovedsak av et gammelt anlegg fra
tidligere virksomheter - sagbruk, trelast- og ferdighusproduksjon foruten småbåthavn. Området
bærer preg av manglende vedlikehold og forfall over mange år. Deler av eksisterende bebyggelse
benyttes som lager. Med unntak av maskinhuset er all eksisterende bebyggelse tenkt fjernet.
Tørkebygget er tenkt gjenoppført i tilsvarende proporsjoner.
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Figur 12: Flyfoto over den del av området der det planlegges nye byggetiltak på land. Deler av
eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er fjernet. Plangrensen vises med gul stiplet linje.

Figur 13: Skråfoto sett fra nord, tatt før det nye restaurantbygget ble oppført (kilde: Fredrikstad
kommunes webkart).

Store deler av planområdet der det planlegges nye byggetiltak er forholdsvis flatt. Dette fordi
industritomten er blitt sprengt ned til et ganske horisontalt nivå. Videre er det intakte svaberg i
øst som grenser mot sjøen (se figur nedenfor). Intakt terreng er småkupert og vegetasjonsfattig
og har et lite innslag av bartrær. De topografiske formasjonene viser hvordan isen tidligere har
beveget seg, og man kan se strukturer som går NØ-SV. Marnetvika inngår i disse strukturene.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 30 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

24.10.2017

Figur 14: Oversiktsbilde over nærområdene. Varslet planområde er vist med gul stiplet linje.

Planområdet ligger nær sjøen i et åpnet kystlandskap, og området er visuelt eksponert og
forholdsvis vindutsatt. Det ligger en markert skjæring omtrent midt i planområdet. Det
utsprengte arealet mot nord ligger lavere i terrenget og er derfor noe skjermet mot sør. Ny
bebyggelse på det lave arealet vil kunne gis en god forankring i terrenget mot skjæringen i syd.
Terrengformen vil gi ny bebyggelse noe lévirkning for vind fra sørvest. Samtidig har bebyggelsen
på stedet i mange år vært et kjent landemerke for de som ferdes på sjøen. Det vil derfor ikke
være noe mål å skjule ny bebyggelse mest mulig, men å la et bebygd anlegg fremstå med en
kvalitet som kan berike landskapsbildet.

4.4

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-bygninger eller kulturmiljøer med vernestatus
innenfor planområdet. Imidlertid er det historiske bånd tilbake til aktiviteten på Fjeldskilen brug
omtalt i kap. 3.5. Sagbruket ble etablert i år 1900 og var det ytterste i Fredrikstad, helt ved
utløpet av Vesterelva. I dag finnes to bygninger fra sagbrukets tid. Tørkehuset ytterst på odden
er en høy og nesten kubisk trebygning, mens maskinhuset lenger inn i kilen er en teglbygning
oppført i en etasje med sokkel. Tørkehuset er i så dårlig forfatning at det er stengt pga rasfare
(grunnmuren raser ut). Maskinhuset er påbygget i flere etapper og har mistet mye av det
opprinnelige preget. Den bygningstekniske tilstanden er dårlig, men noen opprinnelige detaljer
(f.eks. vinduer i stålinnfatning) er bevart. Fabrica kulturminnetjenester as har utarbeidet en
kulturminnefaglig rapport datert 04.11.2019. Rapporten anbefaler at maskinhuset bevares og
tilbakeføres. Tørkehuset er i så dårlig forfatning at det kan rives, men det anbefales å oppføre et
nytt bygg med samme proporsjoner. For øvrig er det ønskelig å gjenbruke gamle
granittfundamenter og bevare svaberg med gamle forankringsjern som kom til syne etter riving
av ovenpåstående bygningsmasse.
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Fjeldskilen Brug var eiet av Jacob Wessmann. Brukseierboligen er godt bevart. Det er også
arbeiderboligene Gårdane og noen sjøboder nær brukseierboligen. Brukseierboligen og
arbeiderboligene ligger ca 700 m fra der Fjeldskilen Brug lå. Imidlertid hadde formannen ved
bruket sin bolig nær bruket. Denne boligen finnes fortsatt, men er så kraftig ombygget og
påbygget at den har mistet det meste av sin verdi som kulturminne.

Figur 15: Oversikt over bebyggelsen i nærområdet som har referanse til sagbrukstiden.

Langs Marnetveien er det også flere eldre eneboliger fra samme tidsperiode eller litt eldre. De ble
opprinnelig bygget i sveitserstil, men de fleste av disse boligene er senere blitt tilbygget og
endret slik at opprinnelige preg er gått tapt. De eldre bygningene ligger riktignok langs samme
veg, men bebyggelsen langs Marnetveien er gradvis komplettert med nyere boliger for 20-30 år
siden. Dette har bidratt til å endre preget på miljøet langs vegen vesentlig.
Det er få industribygninger igjen etter sagbruks- og teglverksperioden i Nedre Glomma (jf.
Fylkeskonseratorens høringsuttalelse). Derfor har de to bygningene som er igjen etter Fjeldkilen
brug en verneverdi. Sammen med brukseierboligen og arbeiderboligene utgjør disse bygningene
restene etter et helt miljø.
Det er også gjennomført en marinearkeologisk registrering av norsk maritimt museum 29. mai
2019. Det ble ikke gjort funn av verneverdige vrak.

4.5

Naturverdier
Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster
eller trekkveger i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige
kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder (kilder: Direktoratet for naturforvaltning’s
Naturbase og Artsdatabankens artskart).
Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter
2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for
naturtyper 2011 i planområdet.
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Det er registrert en viktig naturtype sør for planområdet. Dette er en dam hvor det er registrert
liten salamander og spissnutet frosk, begge arter er nær truet iht. rødlista. Dammen er markert
med blått omriss og blå skravur på kartet nedenfor. Sør for planområdet er det også et
sumpområde som i gjeldende reguleringsplan er vist som «verneskog». Lokaliteten fremkommer
ikke i naturbase eller artsdatabanken. Lokaliteten er preget av mye vann og naturlig, dødt
tremateriale. Gjennom «verneskogen» er det opparbeidet en gruset kjøreveg. «Verneskogen» er
vist med grønt omriss og grønn skravur på kartet nedenfor.

Figur 16: Utsnitt med dam (blå skravur) og "verneskog" (grønn skravur) utenfor planområdet.

Lokalitetene ligger utenfor planområdet. Den ene parkeringsplassen ligger tett på
«verneskogen». Dette er et område som allerede er opparbeidet. For øvrig anses tiltaket å ha
svært liten påvirkning på lokalitetene.
Byggeområdet i planen er et tidligere industriområde som er sprengt ut og planert. Området
består i all hovedsak av bebyggelse og asfalt/grusede plasser, og gir lite grunnlag for
naturverdier.

4.6

Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder
Det finnes uberørte svaberg øst og syd på Marnet. Området er imidlertid lite brukt av andre enn
hytteeierne på stedet. Området har vært lite tilgjengelig fordi det har vært delvis «stengt inne»
av private fritidseiendommer og Fjeldkilen marina. Marinaen er nå åpen for gjennomgang, men
stedets karakter og tidligere virksomhet har gjort at fremkommeligheten har vært redusert.
Området med uberørte svaberg har potensielt stor verdi som rekreasjonsområde selv om
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vannkvaliteten er elvepåvirket. Potensialet som friluftsområde er nok primært for å dekke et
lokalt behov i Øyenkilen og for nye brukere i Marnet Marine Park. Elvas påvirkning med
brakkvann og strøm tilsier at området kun vil dekke et lokalt behov. Bading i Øyenkilen skjer i
dag primært utenfor moloen i Øyenkilen havn hvor elvestrømmen er mindre merkbar.

Figur 17: Skråfoto sett mot nord. Store deler av området vil åpnes for allmennheten.

4.7

Trafikkforhold
Følgende er hentet fra vedlagt trafikkanalyse:
For å vurdere de trafikale konsekvensene av planforslaget brukes erfaringstall på hvor mye
trafikk som genereres av den planlagte utbyggingen, sammenlignet med alternativ bruk i
henhold til gjeldende reguleringsplan for planområdet. Nedenfor er tidligere næring
(hytteproduksjon) brukt som eksempel på alternativ bruk og sammenligningsgrunnlag. Dette
anses å være et moderat sammenligningsgrunnlag, da en full utbygging til industri i henhold til
gjeldende reguleringsplan kunne gitt enda høyere utnyttelse og mer trafikk enn det som er gitt i
sammenligningsgrunnlaget. Ikke minst kunne det gitt mer tungtrafikk i Marnetveien.
Siden Marnet har en del ferietrafikk, vil de etterfølgende beregningene ikke være representative
for hele året. Det beregnes dimensjonerende situasjon hvor man antar at trafikken er som størst.
Pinsehelgen er eksempel på en slik periode hvor det antas et høyt belegg både for eneboliger,
hytter og båtplasser. Trafikken som beregnes i det etterfølgende er basert på et slikt
dimensjonerende tidspunkt. Dette gjelder både døgntrafikk og dimensjonerende time.
Dimensjonerende time er utgangspunktet for kapasitetsberegninger av veger og evt. kryss.
Beregningene er gjort ut fra bevisst valgte parametere på en måte som gir noe høyere trafikktall
enn det vi tror er reelle. Dette for ikke å undervurdere de trafikale konsekvensene av planen.
Planområdet består i dag av nedlagt industri, båtplasser og hytter. I tabell 1 oppsummeres
dagens aktiviteter i planområdet. Vi regner med den situasjonen som var da industrien var i drift
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(produksjon av ferdighytter) når vi sammenligner turgenereringen før og etter tiltak for å
illustrere en situasjon som ville vært realistisk ved full utnyttelse. Når det gjelder båtplasser, er
det kun beregnet turer for de som eier/leier og ikke bor i gangavstand. Det er kun disse
båtplassene som vil genererer nye bilturer. Ca. 70 % av båtplassene er antatt eiet/leiet av folk
som ikke bor i gangavstand.
Videre er det gjort følgende antakelser:
·
·
·
·
·

·
·

·

Hytter genererer litt færre bilturer pr døgn enn en enebolig, i gjennomsnitt 3 turer pr døgn
(dette er sum turer både til og fra).
Antar at 70 % av hyttene er i bruk i dimensjonerende døgn.
I dag er det 72 båtplasser innenfor planområdet. Ca. 12 av disse benyttes av
beboere/hytteeiere med gangavstand til båtplassen, mens resterende (ca. 60) benytter bil.
Antar at halvparten av båtplassene blir besøkt med bil hvert døgn (i max-sesongen vil en del
båter være på sjøen og ikke generere bilturer hver dag).
Antar at de båtplassene som blir besøkt med bil skaper to turer hver dag (dette er
sannsynligvis et høyt anslag, i det en ikke ubetydelig andel drar på tur som varer mer enn en
dag)
Trafikk til ferdighytteproduksjonen baseres på tall fra den gang de var i drift (20 ansatte som
hver kjører 2,5 bilturer pr dag og 5 trailertransporter ut og inn pr dag).
Omregning fra døgntrafikk til time er gjort ut fra skjønnsmessig betraktning, basert på
erfaringstall fra andre steder. Varierer normalt fra 10 – 20 %. Vi antar at båteieres reiser er
mer knyttet til en kort periode morgen og ettermiddag og har satt denne til 30 %. Hytteeiere
er noe av det samme, i alle fall knyttet til maxtimen fredag ettermiddag, og er også satt til 30
%.
Restaurant baseres på at gjestene hovedsakelig kommer med båt, men at ca. 30 %
ankommer med bil. Restaurant er 300 m2. Det legges til grunn 3 turer pr. 100 m2.

Tabell 1 Beregnet antall bilturer innenfor planområdet for sammenligningsgrunnlaget.

Aktivitet

Antall

Hytter

Belegg

Erfaringstall
bilturer per
enhet

Bilturer
per døgn

Makstime
-andel

Bilturer i
makstimen

2

70 %

3

4

30 %

1

60

50 %

2

60

30 %

18

300
m2

100 %

10 pr.
100 m2

30

12 %

4

20

100 %

2,5

50

15 %

8

Industri trailere

5

100 %

2

10

10 %

1

SUM

-

-

-

154

-

32

Båtplasser
(kun de som ikke
bor i området)

Restaurant
Industri
ansatte

Totalt er det beregnet at sammenligningsgrunnlaget på planområdet genererer 154 bilturer et
dimensjonerende døgn. Omregnet fra ÅDT tilsvarer dette ca. 77 biler. Timen med maksimal
belastning er beregnet til 32 bilturer.
Beregningen viser det maksimale potensialet innenfor eksisterende regulering, sannsynligvis noe
mer enn det reelle. Den er basert på antall ansatte. Kapasiteten på vegen og trafikksikkerhet er
det redegjort for i trafikkanalysen, samt i kap. 6.4.

4.8

Universell utforming
Området er forholdsvis flatt med små høydevariasjoner (utendørs). Eksisterende bebyggelse er
ikke oppført med universell utforming som standard.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 35 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

4.9

24.10.2017

Grunnforhold
Planområdet er forholdsvis flatt og består av fast fjell. Det er derfor ikke fare for ras eller skred
som følge av ustabile masser. Imidlertid er det sannsynligvis radon i grunnen, og dette må sikres
i ny bebyggelse.

4.10 Støyforhold og luftforurensing
Området ligger i god avstand fra nærmeste støykilde, og er heller ikke utsatt for luftforurensing.
Ved industriell aktivitet, vil virksomhet innenfor planområdet i seg selv være en vesentlig
støykilde for omgivelsene.
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PLANFORSLAGET

Figur 18: Plankartet.

Figur 19: Utsnitt av byggeområdet.
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Arealtabell
Planområdet er ca. 66,9 daa, fordelt på følgende formål:
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Gjennomgang av reguleringsformål
Frittliggende småhusbebyggelse (BF)
Formålet omfatter små restarealer som justeres i overgangen mellom gammel og ny
reguleringsplan. Det er i all hovedsak arealer som i den gamle reguleringsplanen var regulert til
vegformål, men som ligger inne på private, eksisterende boligtomter og som det ikke er behov
for til vegformål. Arealene reguleres med andre ord for å få en ryddig sammenheng mellom de
ulike reguleringsplanene i området. Disse arealene kan ikke bebygges. For øvrig gjelder
reguleringsbestemmelsene i gjeldende reguleringsplan Øienkilen II.
Frittliggende fritidsbebyggelse (FF1-4)
FF1 omfatter en eksisterende fritidsbolig. Eksisterende bebyggelse innenfor FF1 tillates
videreført. Bestemmelsene er en videreføring av bestemmelsene til kystsoneplanen. Det
planlegges ikke nye byggetiltak innenfor FF1. Tomten er målt opp og det er den tomten som
videreføres som FF1. Grunneier her har imidlertid etablert hage utenfor egen grense uten avtale
med grunneier Marnet Marine Park AS eller tidligere eier. Planen stadfester eksisterende grenser,
og det legges ikke opp til en utvidet hyttetomt. Hytta ligger nærmere eiendomsgrensen enn 4 m.
Derfor justeres byggegrensen slik at hytta ligger innenfor byggegrensen. Det lar seg gjøre uten
grensejustering ettersom denne delen grenser mot planlagt grønnstruktur med byggeforbud. Det
er avsatt en buffersone mellom hytta og ny bebyggelse i nord. Dette er et område som i dag
delvis er opparbeidet som hage, delvis er et naturområde med svaberg og lav vegetasjon.
På samme måte som formålet BF, omfatter FF2-4 restarealer som justeres i overgangen mellom
gjeldende og ny reguleringsplan.
Konsentrert fritidsbebyggelse (FK1-3)
Innenfor FK1-3 tillates etablert konsentrert fritidsbebyggelse. Innenfor FK2 tillates
parkeringskjeller. Ved å legge p-kjeller under bebyggelsen vil en del av parkeringen gjemmes
bort. Dette vurderes som positivt for området. Det er tidligere gjort terrenginngrep ved FK1. Her
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er det sprengt ut areal til kjeller i en bygning som nå er revet. Innenfor dette arealet er parkering
for FK1 plassert. På parkeringsarealet tillates oppført carporter, alternativt at det legges et lokk
over parkeringen for å skjule parkeringen og skape en sammenheng med omkringliggende
terreng.
Innenfor FK2 ligger en fjellskjæring fra tidligere virksomhet. Ved første gangs behandling av
reguleringsplanen ble det tatt inn en bestemmelse om at skrenten innenfor FK2 skulle bevares.
FK2 er vesentlig redusert. I høringsutkastet gikk FK2 vesenlig lenger mot sørøst, inn i et område
hvor skjæringen gikk mer over i en naturlig skrent og svaberg (se figur nedenfor). Basert på det
som ble formidlet i forbindelse med en befaring med planmyndighet var hensikten bak
bestemmelsen å ta vare på naturlig svaberg og skrent. Dette gjaldt først og fremst områder som
nå ligger innenfor felt G og i overgangen mellom LF1 og LF2.

Figur 20: Naturlig svaberg og skrent som nå ligger i overgangen LF1/LF2, men som tidligere til dels lå
innenfor FK2.

Den sprengte skjæringen innenfor nåværende FK2 har ingen verdi i seg selv. Det er en
menneskeskapt fjellskjæring som av sikkerhetmessige hensyn må gjerdes inn med mindre
høydeforskjellen sikres på annen måte.
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Figur 21: Sprengt fjellskjæring innenfor FK2.

En løsning for å unngå inngjerding e.l. er å legge p-kjeller under FK2. Fronten på p-kjelleren vil
legges i en naturlig forlengelse av terrenglinjen fra G. Det er gitt bestemmelse om at maksimal
høyde på p-kjellerdekket er kote +6,5. Da vil høyden på p-kjelleren tilpasses slik at den
korresponderer med terrenget mot LF1 i sør. Det vil da være mulig å gå direkte ut på terrenget
fra uteområdet oppe på p-kjelleren, og det vil ikke være behov for å gjerde inn denne delen av
skjæringen. Denne løsningen vil ligge godt i terrenget, skjule parkeringen, gi god tilgjengelighet
til friluftsområdet i sør, ivareta de sikkerhetsmessige hensynene og beholde de naturlige
svabergene/skrentene iht. intensjonen ved første gangs behandling.
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Figur 22: Utsnitt av illustrasjonsplan for FK1 og FK2. Omriss av p-kjeller vist med tykk, sort strek.

Mot nord og øst vil fasaden på p-kjelleren innenfor FK2 kunne bli synlig. For å redusere eller
unngå uheldig eksponering av p-kjellerfasadene er det i bestemmelsene stilt krav om at
minimum 70 % av synlige fasader på p-kjeller skal brytes opp med at deler av ovenpåliggende
bebyggelse/trappehus trekkes ned foran p-kjeller, skjerming med buskvegetasjon, forblending
e.l.
Se for øvrig kap. 5.4 om utforming av bebyggelsen.
Renovasjonsanlegg (BRE1-3)
Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk plan som er godkjent av Fredrikstad kommune, Teknisk
drift. Det vil bli etablert tre renovasjonspunkter. I disse områdene er plass til inntil 15 nedgravde
containere og en søppelbod. Det ene punktet er plassert ved den store parkeringsplassen ved
adkomsten til området. De andre ligger sentralt i området.
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (SA)
Innenfor SA skal det legges til rette med ulik infrastruktur som kan betjene anlegget. Eksempler
på dette kan være miljø/renovasjonsstasjon, septikmottak, sone for av/påstigning for bil o.l.
Arealet tillates ikke benyttet som permanent parkeringsplass, men skal holdes åpent og fremstå
inviterende. I høysesong (15. juni – 15. august) tillates arealet benyttet til parkering dersom det
skulle være behov.
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (K1-4)
Innenfor K1-4 tillates en kombinasjon av fritidsleiligheter, tjenesteyting, parkeringsanlegg,
forretning og håndverksvirksomhet. Det meste av planlagt ny bebyggelse vil være
fritidsleiligheter.
De ulike næringsrelaterte formålene skal være tilpasset det lokale behovet og være stedstypisk.
Eksempler på dette kan være maritime virksomheter slik som salg av drivstoff, motor- og
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båtutstyr med verksted, bevertning, storkiosk, havnekontor, mulig kontor og base for
redningsskøyta, sjørelatert turisme og eventvirksomhet osv. Innenfor planområdet (K4) finnes
tre godkjente leiligheter.
For de næringsrelaterte formålene tillates maksimalt 1500 m² BRA, hvorav det for
detaljvarehandel tillates maksimalt 400 m² BRA.
Innenfor K1-4 tillates etablert parkeringsplasser på bakkenivå og som parkeringshus/kjeller.
Parkeringskjeller tillates etablert lavere enn kote 2,5, men det forutsetter at det etableres
tilstrekkelig sikring mot stormflo.
Se for øvrig kap. 5.4 om utforming av bebyggelsen.
Kjøreveg (V1-8)
V1-8 er adkomst- og internveger i området.
V1 omfatter Marnetveien frem til planlagt ny bebyggelse. Dette er en privat veg med ordninger
fastsatt av jordskifteretten. Det daglige ansvar for vegen tilhører Marnetveien veiforening.
Enkelte steder i kartet er det inntegnet sideveger fra V1. Dette er videreføring av eksisterende
adkomstveger til fritids- og helårsboliger og i hovedsak med ÅDT (årsdøgntrafikk,
gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde) over 50. Marnetveien vil i utgangspunktet ikke
utvides eller endres. Marnetveien er regulert som summen av regulert kjøreveg (4 m mellom
kjørebanekanter) og skulder/grøft (1,5 m på hver side). Det gir den samme reguleringsbredden
som någjeldende reguleringsplan har for veg inklusiv grøft (7 m). Planen viser imidlertid to
strekninger med breddeutvidelser for møteplasser. Dette gjelder en strekning langs sørgrensen
på 62/462 samt i den skarpe svingen. Dette er to strategiske punkter langs V1. Det førstnevnte
ligger på et høybrekk med god sikt i begge retninger. Det andre ligger i en horisontalkurvatur
med noe dårlig sikt gjennom kurven. I denne svingen er vegen i dag opparbeidet med en
tilstrekkelig bredde. På den førstenevnte strekningen er vegen breddeutvidet med utvidet
skjæring mot gnr. 62/462.
Avkjørsler med lavere trafikkmengde er kun vist med avkjørselspil. Ved det nordvestlige punktet
i V1 er det i gjeldende reguleringsplan og kystsoneplan avsatt areal til parkering. Adkomst til de
to parkeringsplassene (på hver side av Marnetveien) forutsettes løst via inntegnede avkjørsler. I
avkjørsler markert med piler er det i bestemmelsene stilt krav om frisikt på 3x20 meter.
V2-5 samt V7 er stikkveger fra Marnetveien (V1).
V6 er intern kjøreveg gjennom ny, planlagt bebyggelse. V6 sammenfaller i stor grad med den
eksisterende vegen. Det er lagt inn breddeutvidelser for møteplasser rett sør og rett nord for
maskinhuset. For varelevering, renovasjon osv. vil det være mulig å kjøre rundt via V6-GS2-P3
og GS3, slik at det ikke er behov for snuplass.
V8 er en videreføring av eksisterende adkomstveg for fritidsboligene syd for planområdet. V8
planlegges ikke endret.
Gang- og sykkelveg (GS1-3)
GS1 er gangveg langs den innerste delen av kilen. Den tillates oppført som en tre/pælebryggekonstruksjon eller steinkonstruksjon. Den kan samtidig benyttes som brygge for
fritidsbåter. GS1 gir adkomst til P1. Det er krav om opparbeidelse av gangveg gjennom P1 til
V6/GS3, slik at det blir en sammenhengende gangforbindelse.
GS2 skal fungere som adkomst frem til friluftsområde LF2 og tilstøtende fritidsboliger i FK2 og
FK3. GS2 tillates ikke benyttet som ordinær kjøreadkomst til FK2 og FK3, men kan benyttes i
forbindelse med flytting/varelevering osv. I tillegg kan GS2 benyttes som kjøreveg for
renovasjon, utrykningskjøretøy og varelevering til K2-4 (via P3). GS3 er gangadkomst til K2-4
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samt ut til bryggene i SM. GS3 tillates også benyttet som kjøreveg for renovasjon,
utrykningskjøretøy, varelevering, septiktømming og annet som er nødvendig for drift og
vedlikehold knyttet til småbåthavna.
Annen veggrunn – grøntareal (AV1-2)
Annen veggrunn skal fungere som grøfte- og sidearealer til veger og parkeringsareal. Arealene
tillates beplantet for å gi et mykere preg ved trafikkarealene dersom det ikke kommer i konflikt
med frisiktsoner eller snøopplag.
Langs Marnetveien er det ikke regulert annen veggrunn. Her inngår grøftearealet i vegformålet.
Det planlegges ikke konkrete tiltak i vegen i område V1 (foruten nevnte breddeutvidelser med
møteplasser). Vegbredden varierer noe i område V1. Det er derfor vurdert hensiktsmessig å
benytte vegformål V1 uten annen veggrunn i det området.
Parkeringsplasser (PP1-5)
PP1-3 skal primært benyttes som parkeringsplasser for brukere av småbåthavna (SM) og
friluftsområdet (LF1-3). I den grad det er overskytende kapasitet kan de også nyttes for
planlagte byggeområder, som ellers vil ha det meste av sin parkering innenfor PP4-5 og p-kjeller
i FK2. PP5 er i første rekke tiltenkt næring (restaurant) i K4. Kommunens minstekrav for
parkeringsdekning i småbåthavner er 0,2 p-plasser pr. båtplass. Kravet gjelder ikke båtplasser
tilhørende ferieleilighetene eller for gjestehavnplasser. Se for øvrig kap. 5.5 for nærmere
redegjørelse av parkeringskrav og kapasitet.
Grønnstruktur (G)
Område G omfatter et relativt åpent svaberg internt i planområdet. Dette svaberget skal bevares.
Innenfor G kan det tillates tiltak for adkomst fra FK1-2 via trapper og/eller ramper. Det kan også
tillates enkel tilrettelegging for uteopphold i form av benker o.l.
Park (P1-3)
Det er satt av areal til tre parkområder. Disse er tiltenkt noe ulik form og funksjon. I og med at
planområdet ligger i et område med mye svaberg, fjell i dagen og lite høyreist vegetasjon, vil det
ikke være naturlig å opparbeide tradisjonelle parker med plener og parktrær.
P1 omfatter blant annet svaberget med de gamle fortøyningsjernene. Det er gitt bestemmelser
om at dette skal bevares. Men det finnes også arealer øst i delområdet som i større grad kan
beplantes og tilrettelegges for opphold. Det er gitt bestemmelse om at det skal opparbeides
gangforbindelse gjennom P1 fra GS1 til V6/GS3.
P2 omfatter arealer nord for restauranten og fritidsbebyggelsen i FK3. I P2 inngår også
eksisterende molo. I bestemmelsene er det åpnet for uteservering innenfor P2, og molo kan
heves noe for å unngå at sjøen slår over ved stormflo. En slik heving skal skje uten at
arealbeslaget på havbunnen økes. Innenfor P2 er det tenkt opparbeidet uteoppholdsarealer med
belegningsstein, tredekker i ulike nivåer, plantekasser osv. Det er gitt bestemmelse om at det
skal opparbeides gangforbindelser gjennom P2 fra GS3 til LF3 samt fra P3 til moloen i P2 og
dermed videre ut til bølgebryteren i SM.
Mens P1 og P2 blir områder med direkte tilknytning til sjøen, vil P3 bli et torg avskjermet av
omkringliggende bebyggelse. Dette vil kunne bli et lunt område med benker, møteplasser, lek og
vegetasjon. Det er gitt bestemmelse om at det tillates gjennomkjøring for renovasjon,
varelevering og kjøring til carporter i K4. Dette er eksisterende carporter i det nye
restaurantbygget.
Totalt settes det av ca 63 m2 parkareal per fritidsbolig. Parkområdene vil være åpne og
tilgjengelige for allmennheten og på den måten bli en berikelse for et større område enn bare
Marnet Marine Park. P1-3 skal være et offentlig tilgjengelige parkområder og skal til enhver tid
holdes åpne for allmennheten.
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Friluftsområde (LF1-3)
På samme måte som for parkområdene, er det tre friluftsområder med noe ulik form og funksjon.
LF1 omfatter arealer hvor det ikke er sprengt eller utfylt tidligere. Dette er naturområder hvor
det ikke skal gjøres vesentlige inngrep eller tilrettelegging. Det tillates kun enkle tiltak som f.eks.
utsetting av sittebenker og opparbeidelse av enkle turveger. Turveger skal ha maksimal bredde
1,2 meter og maks. fylling 0,5 meter. Sprengning tillates ikke. I strandsonen rundt B tillates
montert badetrapper og badebrygge.
LF2 omfatter arealer som inngår i tidligere industritomt. Dette er arealer som tidligere er sprengt
ut, fylt ut og planert. Natur- og landskapsverdiene er vesentlig lavere enn innenfor LF1. Innenfor
LF2 bør det gjøres en del tiltak for å forskjønne området og legge bedre til rette for allmenn
ferdsel og opphold. Arealet er relativt flatt og derfor velegnet til ulike aktiviteter og møteplasser,
f.eks. ballspill eller grillplass. På arealene lengst unna sjøen kan det være hensiktsmessig med en
mer parkmessig opparbeidelse med vegetasjon inn mot skjæring. Innenfor LF2 skal det
opparbeides stiforbindelser mot både LF3 og GS2.
LF3 omfatter strandsonen mellom FK3 og sjøen. Arealet nærmest sjøen er en eksisterende
sprengsteinfylling. I denne sonen er det ikke naturlig å opparbeide plen eller høyreist vegetasjon.
For å forskjønne spreingsteinsfyllinga skal det brukes elvestein i kombinasjon med naturlig,
stedegen strandsonevegetasjon. Gjennom hele LF3 skal det opparbeides gangforbindelse fra LF2 i
sør til P2 i nord. I tillegg er det aktuelt å opparbeide oppholdsarealer, fiskeplasser osv.
LF1-3 skal oppleves offentlige og være tilgjengelige for allmennheten. Se utfyllende beskrivelse
av dette i kap. 5.7.
Ferdsel (F)
F skal sikre nødvendig areal for ferdsel av båter som bruker småbåthavnanlegget. F blir smalere
sørover inn i kilen. Dette fordi det ikke er egnet å tilrettelegge for større båter her p.g.a. kilens
smale bredde. Nordover/ut i kilen, blir F gradvis bredere, og det ligger bedre til rette for større
båter. Prinsippet for F er i tråd med en jordskiftedom. I tillegg sikrer bestemmelsene adkomst
med båt til bølgebryterens innside der det planlegges funksjoner som f.eks. drivstoffutsalg.
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Figur 23: Illustrasjon farled.

Småbåthavn (SM og SA)
Området SM omfatter sjøareal for småbåtanlegg. Eksisterende bryggeanlegg har 72 båtplasser.
Anlegget planlegges utvidet til inntil 148 båtplasser med varierende størrelser, men i snitt noe
større enn i dag. Av disse 148 plassene er det forutsatt at maksimalt 95 plasser skal være for
eksterne leietakere. Dette av hensyn til parkeringsdening og trafikk i Marnetveien. Resterende
båtplasser skal være forbeholdt beboere innenfor planområdet samt gjestehavnplasser. Innenfor
SM tillates plassering av drivstoffutsalg (er allerede montert). For de smaleste partiene innerst i
kilen vil det kun være mulig å ligge longside med båter.
Det er viktig med en bølgebryter som ytre avslutning på havna av hensyn til vind fra NØ og
hekksjø fra store båter i elva. Det gir roligere forhold for alle båtplassene, enklere forhold ved
drivstoffutsalget og mindre slitasje på moringer og alle bevegelige elementer og
sammenføyninger i flytebryggene. Denne beskyttende avslutningen ønskes formet som en stor
bue for å markere hele Marnetvika og samtidig unngå et uheldig skarpt hjørne på anlegget som
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ellers vil stikke ut i Fjeldkilen. Innsiden av bølgebryteren kan nyttes til båtplasser.
Konstruksjonen forutsettes å kunne brukes som del av bryggepromenaden og således øke
stedets rekreasjonsverdi (nyte utsikt, se på båter, fiske og bade).
Foruten bølgebryter er det ikke vist nye brygger i plankartet. Det ble i 2014 lagt ut nye brygger i
kilen. Det er foreløpig uvisst om tiltakshaver velger å utvide disse iht. foreslått reguleringsplan
eller om hele anlegget omorganiseres ved etablering av bølgebryter. Kilens form er noe
utfordrende mtp. en effektiv båthavn, og hvor store båter man ønsker å legge til rette for gir
føringer for utforming av anlegget. Illustrasjonsplanen nedenfor viser en mulig løsning.

Figur 24: Mulig utforming av småbåthavn.

SA omfatter landareal i tilknytning til småbåthavna. Arealet er tenkt benyttet som av/påstigningssone og lastesone i tilknytning til småbåthavna. Det planlegges ikke etablering av
rampe eller kran i småbåthavna. Det finnes både rampe og kran i Øyenkilen. Dette er bare 5-600
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meter fra Marnet og har gunstigere beliggenhet med tanke på å ikke trekke mer trafikk inn
Marnetveien. Det er tilstrekkelig kapasitet for utsetting og opptak der. Innenfor SA tillates det
etablert renovasjonspunkt og mottak for septik. I høysesong kan SA tillates benyttet til parkering
ved behov.
Badeplass (B)
Innenfor B skal det tilrettelegges for bading. Det tillates etablering av badestige, enkel
badebrygge m.v. Det tillates ikke motorisert ferdsel med båt innenfor B.

5.3

Hensynssoner
Sikringssone – frisikt (H140)
Områdene sikrer nødvendig frisikt i vegkryss og avkjørsler.
Faresone – flom (H320)
Innenfor området vist med rød skravur i kartet er det faresone for flom. Dette er areal som ligger
lavt i terrenget (lavere enn ca. kote 2,5) og er flomutsatt ved ekstremt høyvann. Nye
prosjekterte bygg må bygges med gulvhøyde over kote +2,5. Bestemmelsene åpner for at
bygningsdeler, som f.eks. parkeringskjeller kan legges lavere, men må da ha tekniske løsninger
som sikrer mot oversvømmelse.
Hensynssone – bevaring kulturmiljø (H570)
Innenfor H570 befinner det seg en skytestilling og løpegraver fra 2. verdenskrig. Det er ikke
tillatt å fjerne stein fra området, og det må ikke deponeres masser i anlegget. Skjøtsel av
vegetasjon tillates.

5.4

Planlagt bebyggelse
Bebyggelsesstruktur
Gjennom planprosessen er det vurdert ulike løsninger for bebyggelsesstruktur innenfor
planområdet. Etter at planen lå ute på høring og offentlig ettersyn har det kommet nye
momenter, og et nytt konsept for bebyggelsen er utarbeidet. På bakgrunn av anbefalingene i den
kulturminnefaglige rapporten er det lagt opp til bevaring av maskinhuset og gjenoppføring av
tørkehuset. I tillegg skal svaberget med gamle forankringsjern bevares. Innspill i forbindelse med
høring og offentlig ettersyn har også ført til endringer i planforslaget. All bebyggelse og
gangveger som var foreslått ut i kilen er tatt ut av planen. Videre er all bebyggelse som gikk ut i
arealer avsatt til friområde/LNF fjernet. Byggehøydene er vesentlig redusert i revidert plan.
Samlet har disse endringene medført at man har sett på et helt nytt konsept for
bebyggelsesstrukturen.
Ved å bevare maskinhuset og gjennoppføre tørkehuset ivaretas tilknytningen til den industrielle
historien i området. Disse gamle bygningene har relativt store volum som henvender seg inn mot
kilen. Tanken er å bevare og bygge videre på disse volumene inn mot kilen. Det vurderes naturlig
å samle båtrelatert næringsvirksomhet i tilknytning til maskinhuset innenfor delfelt K1. Mot sør
og øst er bebyggelsen tenkt lavere. Planen legger nå opp til en utbygging med tett/lavbebyggelse. Dette innebærer en bebyggelsesstruktur med mer småskala bebyggelse som
omkranser smale gater eller rom, se figur nedenfor.
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Figur 25: Illustrasjonsplan som viser planlagt bebyggelsesstruktur med småskala bebyggelse som
avgrenser rom og gater.
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Figur 26: Inspirasjonsbilde med gatemiljø.

Utforming – uttrykk
Bebyggelsen mot kilen i vest vil gjenspeile og videreføre den industrielle fortiden i området.
Konseptet med den nye bebyggelsen mot øst er en assosiasjon til de gamle arbeider- og
industrisamfunnene med relativt små volum tett sammen. Disse volumene vil gjenspeile
arbeiderboligenes tradisjonelle utforming med bratt takvinkel, tre som fasademateriale og
volumoppbygging som består av sammensatte volumer.
Reguleringsplanen stiller krav til variasjon i høyder og brutte fasader og volumer. Det er et viktig
prinsipp at ny bebyggelse og anlegg ikke skal fremstå monotont og massivt. Planen har også
konkrete bestemmelser som gir bebyggelsen referanser til tradisjonell kystbebyggelse i form av
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takformer, volumer, farge- og materialvalg. Bebyggelsen skal oppføres med saltak. Takvinkler
skal være mellom 27 og 45 grader.

Figur 27: Illustrasjon av ny bebyggelse sett fra øst.
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Figur 28: Illustrasjon av ny bebyggelse sett fra nord.

Figur 29: Illustrasjon av ny bebyggelse sett fra nordvest.
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Figur 30: Illustrasjon av ny bebyggelse sett fra sørøst.

Figur 31: Illustrasjon av ny bebyggelse sett fra sørvest.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 53 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

24.10.2017

Figur 32.Illustrasjon med oversikt, ny bebyggelse.

Høyder
Innenfor planområdet er det gitt differensierte høyder på ny bebyggelse. Etter høring og offentlig
ettersyn er tillatt byggehøyde vesentlig redusert på en del områder i planen.
Innenfor delområde K1 ligger maskinhuset som skal bevares. Tidligere var det angitt en maks.
gesims- og mønehøyde på henholdsvis kote +10,5 og + 12,5 meter innenfor hele delområdet.
For at ny bebyggelse ikke skal fremstå så ruvende mot sjøen, og av hensyn til maskinhuset, er
det angitt et bestemmelsesområde vest for maskinhuset. I denne sonen (#5) er maks. gesimsog mønehøyde redusert til henholdsvis kote + 7,5 og + 10,5.
Det gjenoppførte tørkehuset innenfor K3 vil være områdets tyngdepunkt. Her åpner planen for
maks. gesims-/mønehøyde på kote +10,0/+15,5. Eksisterende bygg har mønehøyde på kote
+14. Planen åpner for at bygget kan heves slik at gulvhøyde blir +2,5 samtidig som eksisterende
volum opprettholdes.
Det nye restaurantbygget (i K4) har en mønehøyde på ca. kote +13,5. I planen er det åpnet for
inntil kote +14,0.
I FK1 er mulighet for parkeringskjeller tatt ut, og maksimal høyde på gesims og møne
henholdsvis 3,5 m og 5,0 meter over naturlig terreng. Naturlig terreng innenfor FK1 varierer fra
ca. kote +6 i nord til +8 i sør. Det vil si at mønehøyde vil kunne trappe seg opp fra ca. kote + 11
i sør til +13 i nord. For FK2 er maksimal høyde på p-kjeller kote +6,5 og mønehøyde maks. kote
+12,0. Det vil i praksis si at det kan bygges en etasje + loft oppå p-kjeller. Som en referanse
kan det nevnes at mønet på eksisterende hytte innenfor FF1 i følge kartgrunnlaget har en høyde
på kote +12,58. Mønet på bebyggelsen innenfor FK2 og mesteparten av FK1 vil ligge lavere enn
FF1.
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I FK3 er det lagt inn to bestemmelsesområder med ulik byggehøyde. I den søndre delen (#2) er
maks. mønehøyde kote +10,0. I den nordre delen (#1) er maks. mønehøyde kote +13,0. Denne
inndelingen er gjort for at bebyggelsen skal kunne trappe seg opp mot restaurantbygget og gi et
tyngdepunkt rundt torget. Den gjennomsnittlige mønehøyden innenfor FK3 skal ikke overstige
kote +11,0.
På kartutsnittet nedenfor er reelle byggehøyder i etasjer vist med turkis tekst.

Figur 33: Angivelse av anslått etasjetall i de ulike områdene.

Byggegrenser
Byggegrensene er satt med ulik avstand fra tilstøtende formålsgrenser. Byggegrensene er
plassert slik at bebyggelsens plassering styres relativt sterkt – noe som virker naturlig i
strandsonen. Der hvor det ikke er vist byggegrense, er denne sammenfallende med
formålsgrensen.
Universell utforming
Det vises i bestemmelsene til kravene om universell utforming i byggteknisk forskrift. Det betyr
her at det er krav til universell utforming av næringsarealer og uteområder som f.eks. brygger,
molo og gangveger. Kravene gjelder ikke for fritidsboliger.

5.5

Parkering
Parkering for bil
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Krav til parkering er i bestemmelsene satt som et minimumskrav og et maksimumskrav. Planen
åpner for inntil 48 leiligheter, 95 eksterne båtplasser og 1500 m2 BRA næring. I tillegg er det
krav om 5 p-plasser til allmennheten. Det gir følgende parkeringskrav:
HVA
Maks. 48 leiligheter

Min. parkering
1 p-plass pr. boenhet
= 48 p-plasser

Maks. parkering
1,5 p-plass pr. boenhet
= 72 p-plasser

95 eksterne båtplasser

0,2 p-plass pr. båtplass
= 19 p-plasser

evt. 0,3 p-plass pr. båtplass
= 29 p-plasser

1500 m2 BRA næring (følger
av bestemmelsene)

1 p-plass / 100 m2 BRA
= 15 p-plasser

2 p-plasser / 100 m2 BRA
= 30 p-plasser

Til friluftsliv for allmennheten
(følger av bestemmelsene)

5 p-plasser

5 p-plasser

SUM

Min. 87 p-plasser
(-27,5%)

Maks. 136 p-plasser
(-30 %)

Det er satt et forholdsvis lavt parkeringstall. Mange av parkeringsplassene vil i praksis kunne
organiseres som felles besøksparkering. Ut fra fra tilsvarende restaurantdrift ved Sand på Hvaler
er erfaringen at de fleste besøkende til restauranten kommer dit med båt, ikke bil. Det gjør at
det med fordel kan være et lavt parkeringstall for næring. Det er ikke ønskelig å etablere flere
parkeringsplasser enn nødvendig.
Parkeringskrav for friluftsområdet er satt til 5 parkeringsplasser. Det legges til rette for økt bruk
av området som turområde og badeplass, men samtidig forventes det at området fremst vil
brukes som friluftsområde av de med lokal tilknytning, dvs. folk som ikke bruker bil for å komme
dit. Tilreisende forventes å trekke til området i kombinasjon med besøk i f.eks. restauranten. I
kombinasjon med parkering for næringsvirksomhet anses 5 parkeringsplasser til ren
friluftsparkering å være tilstrekkelig.
Dersom alle formålene bygges ut med maksimum parkeringsdekning, ser man at det i henhold til
tabellen over kan bli 136 p-plasser. En del av parkeringen vil imidlertid kunne ha noe sambruk.
Det er derfor ikke nødvendig at alle formål bygger maksimal parkering. For å begrense den totale
parkeringen innenfor planområdet er det derfor satt en øvre grense på 117 p-plasser totalt. I
reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om at det skal utarbeides en parkeringsplan for hele
planområdet som viser hvor parkering til hvert formål er plassert. I henhold til illustrasjonsplanen
er det følgende parkeringsdekning innenfor planområdet:
HVOR
PP1
PP2
PP3
PP4
PP5 (til restaurant + +)
FK2 (p-kjeller)
K4 (eksisterende carporter)

SUM

ANTALL
5
15
31
4
16
Ca. 31
3

Ca. 105

Illustrasjonsplanen viser ca. 20 parkeringsplasser mer enn minimumskravet. I tillegg åpner
bestemmelsene for at det kan etableres parkering innenfor K1-4.
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Sykkelparkering
Innenfor planområdet skal det avsettes areal til sykkelparkering.
·
Fritidsbolig: minimum 0,5 plass per enhet
·
Friluftsområde: minimum 10 plasser
·
Småbåthavn: minimum 0,1 plass per båtplass for eksterne leietakere
Totalt gir dette et behov for ca. 44 sykkelparkeringsplasser. Sykkelparkering er ikke vist med
egne formål i planen. Disse kan tillates etablert innenfor alle arealer avsatt til bebyggelse og
anlegg, parkeringsplasser, parkområder og friluftsformål LF2. Plassering og utforming av
sykkelparkering skal fremgå av parkeringsplan.

5.6

Trafikk
Trafikken til og fra området vil skje på samme kjøreveger som i dag. Se vedlagt trafikkanalyse.
De trafikale konsekvensene er beskrevet i kap 6.4.
Vurdert opp mot Håndbok N100 kan Marnetveien og bruken av denne sammenlignes med «øvrig
boliggate/boligveg». Tverrprofilet i håndbokens figur B.14 er vist nedenfor.

Figur 34: Tverrprofil, fig. B.14 fra Håndbok N100.

Marnetveien er ca. 4 m bred med varierende bredde på sidearealene. Enkelte steder er den
smalere, andre steder bredere. Med bakgrunn i eksisterende bebyggelse og topografiske forhold
er det vanskelig å utvide Marnetveien uten å gjøre vesentlig terrenginngrep eller rive
eksisterende bebyggelse. En utvidelse av vegen vil også forringe bomiljøet i området. Det er
regulert inn to møteplasser langs V1. I tillegg er det en skiltet møteplass ved Marnetveien 4/6.
I gjeldende reguleringsplan Øienkilen II er vegen regulert til totalt 7 m bredde inklusive
vegskulder og grøft. Dette var en vegbredde som var tilpasset industrivirksomhet og datidens
vegnormal. I plankartet til Øienkilen II-planen er eksisterende veg vist, mens det ikke er vist ny
vegbredde eller vegskulderens bredde. Det er ikke mulig å fastslå på grunnlag av plankartet om
det forelå planer om å utvide vegen.
Veger inne i regulert bebyggelse
Vegene inne i regulert bebyggelse har samme bredde som Marnetveien. Det er lagt opp til
ytterliger to møteplasser på V6.

5.7

Uteoppholdsareal og tilrettelegging for allmennheten
Reguleringsplanen stiller tydelige krav til tiltak som skal gagne allmennheten. Det skal bli
opparbeidet grillplass/oppholdsområde ved bestemmelsesområde #4, samt tilrettelegging for
bading i sjøområde B. Planen stiller krav om opparbeidelse av gangforbindelse frem til #4 og B.
Denne gangforbindelsen skal være universelt utformet.
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Som beskrevet i kap. 5.2, vil friluftsområdene LF1-3 ha ulik utforming og grad av opparbeidelse.
LF1 vil fungere godt som et oppholdsareal med uberørte svaberg til rast, nyte utsikten, fiske,
grille eller bade. Beliggenheten rent geografisk og kvalitet på badevannet tilsier at det vil ha
størst verdi som lokalt rekreasjonsområde – for lokalbefolkning og eiere av fritidsboliger. LF2 vil
ha en noe høyere grad av tilrettelegging med møteplasser og aktiviteter. LF3 omfatter
strandsonen mellom FK3 og sjøen. I dette området er det tenkt en enda høyere grad av
opparbeidelse og høyere kvalitet på materialbruk. Nedenfor er et eksempel på opparbeidelse av
møteplass innenfor FK3.

Figur 35: Eksempel på opparbeidelse av møteplass/uteoppholdsplass innenfor LF3 (ill.: Rambøll).

Arealene innenfor LF1-3 skal være åpne for allmennheten, og det vektlegges at arealene fremstår
som offentlige. Særlig viktig anses dette å være for LF3, og det er utarbeidet bestemmelser som
skal hindre privatiserende tiltak inn mot FK3. Innenfor FK3 vil terrenget opparbeides slik at
bebyggelsen får OK gulv med kotehøyde minimum +2,5. Det gir muligheter for å utnytte
høydeforskjellen ned mot sjøen for å unngå privatisering. I bestemmelsene til LF3 er det krav om
at det i en sone med bredde minimum 3 meter skal være en skråning med fall minimum 1:4 og
høydeforskjell minimum 0,5 meter.
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Figur 36: Prinsippsnitt gjennom GS2, FK3 og LF3.

I denne sonen tillates ikke plen, men det skal være en kombinasjon av elvestein og naturlig,
stedegen strandsonevegetasjon. Disse forutsetningene vil skape en opplevd avstand til FK3. I
tillegg er det gitt bestemmelser om at det innenfor FK3 ikke er tillatt med plattinger, balkonger
eller utemøbler på sjøsiden (mot LF3). Fasade mot sjøsiden skal ligge maks. 1,5 meter fra
formålsgrensen mot LF3. Det siste vil sikre at det ikke er plass til uteoppholdsarealer som kan
virke privatiserende mot LF3.
Innenfor planområdet settes det av tre områder til park. Parkarealene vil bli opparbeidet med
lekeplass, sitteplasser og vegetasjon. Arealet som settes av til park tilsvarer ca. 63 m 2 per
leilighet og kommer i tillegg til private uteplasser. Parkarealet skal være tilgjengelig både for
brukere av fritidsboligene og andre som ønsker å bruke området. Det legges vekt på at
uteoppholdsarealene skal være åpne og invitere til bruk av alle. Det må påpekes at det vil være
store arealer internt i byggeområdet som vil kunne benyttes til uteoppholdsarealer.
Bølgebryteren vil også invitere til rekreasjon. Nær moloen er det etablert en restaurant.
Restauranten vil bidra til å trekke folk til og inn i området.
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Figur 37: Prinsippskisse gangstrøk gjennom området. Gangvegene (blå linjer) danner et tilnærmet
bilfritt nettverk av stier og brygger.

Planen legger opp til en sammenhengende ytre grønnstruktur. Denne består av LF1-3, G og P12. I tillegg vil det bli en indre grønnstruktur med plasser, interne gater/gangsoner osv. Den indre
grønnstrukturen vil ha gode forbindelser til den ytre grønnstrukturen, slik at det i sum gir store,
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sammenhengende arealer med ulik funksjon og opparbeidelse. Den ytre grønnstrukturen vil ha et
vesentlig preg av naturområder og opprinnelig terreng, mens den indre grønnstrukturen vil ha en
høyere grad av opparbeidelse og kanskje bestå av mer harde flater som belegningsstein e.l.

Figur 38: Prinsippskisse grønnstruktur og bebyggelse. Det er sammenhengde ytre grønnstruktur (mørk
grønn) og en sammenhengende indre grønnstruktur (lys grønn) med gode forbindelser ut til den ytre
grønnstrukturen.
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Figur 39: Siktlinjer gjennom bebyggelsen mot vannet. Alle siktlinjene sikrer at det er visuell kontakt med
sjøen i hele området.

5.8

Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
I løpet av planprosessen har tiltakshaver oppgradert vann- og avløpssystemet i området, slik at
det kan håndtere det økte behovet. Ved behov vil det bli etablert egen pumpestasjon i området.
Vann og avløpsanlegg vil forbli privat anlegg.
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Septik
Det skal tilrettelegges for tømming av septik innenfor planområdet. Plasseringen av dette skal ha
god tilgjengelighet med hensyn til brukerne. Anlegg for dette tillates også etablert som flytende
konstruksjon.
Elektrisk forsyning
Eksisterende luftstrekk innenfor nye byggeområder vil bli fjernet og eventuelt lagt i bakken som
jordkabel eller sjøkabel ved gjennomføring av planen.
Drivstoffutsalg
I havneområdet tillates drivstoffutsalg. Det finnes allerede drivstoffutsalg fra en flåte plassert
nær roten av moloen. Plasseringen av flåten bør være fleksibel for å best kunne skjerme
landarealer fra drivstoffutsalg, og for å sikre god utnyttelse og manøvreringsareal i
småbåthavnen.
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Den mest detaljerte, overordnede planen er kommuneplanens arealdel. Kystsoneplanen ble
erstattet av ny kommuneplan i 2020, men formålene fra kystsoneplanen ble da videreført.
Figuren nedenfor viser kommuneplanens arealdel sammenstilt med planforslagets
formålsgrenser.

Figur 40: Forholdet til kommuneplanens arealdel. Formålsgrenser fra reguleringsplanen er vist med blå
linjer.

Som omtalt tidligere er småbåthavnen gitt en utforming som avviker fra kystsoneplanen i
nordøst. Dette for å sikre en bedre landskapstilpasning. Utstrekningen mot nord er redusert, slik
at ikke alt areal som er avsatt til småbåthavn i kystsoneplanen er omfattet. Det blir da et
«makeskifte». På kartutsnittet nedenfor er arealet med rosa omriss areal som avviker fra
kystsoneplanen, mens arealet med grønt omriss er areal som er avsatt til småbåthavn i
kystsoneplane, men ikke benyttet til dette.
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Figur 41: Utsnitt med kommuneplanen. Makeskifte hvor arealet med rosa omriss avviker fra
kommuneplanen og arealet med grønt omriss ikke benyttes.

Utsnittet nedenfor viser de mer sentrale delene av planområdet.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 65 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

24.10.2017

Figur 42: Utsnitt med kommuneplanens arealdel. Formålsgrenser fra reguleringsplanen vist med blå
linjer.

Etter høring og offentlig ettersyn er det gjort vesentlige reduksjoner i planen for i større grad å
sammenfalle med kommuneplanen. Alle gangveger og byggeområder i kilen er tatt ut av planen
og FK2 er redusert slik at formålet ikke lenger går ut i areal avsatt til turdrag. FK3 er redusert
slik at formålet ligger innenfor areal avsatt til næring.
Eiendomsgrensen i sjøen samt størrelsen og plasseringen på arealet som er avsatt til ferdsel i
reguleringsplanen er for øvrig fastsatt i dom. I kommuneplanen er det vist sjørealer på den
østligste delen av landarealet. Av sammenstillingen med kommuneplanen ovenfor kan det se ut
til at P2/LF2/LF3 går ut i vannet. I kommuneplanen avviker strandlinjen vesentlig fra
eksisterende situasjon, og kommuneplanen viser sjøarealer et godt stykke inn på land langs
østsiden av Marnet. På det meste avviker kommuneplanen ca. 25 meter i forhold til faktisk
strandlinje. I reguleringsplanen er formålsgrensen mellom sjøarealer og landarealer lagt i
strandlinjen fra kartgrunnlaget. Sammenstillingen nedenfor viser at landarealet går vesentlig
lenger ut enn det som er vist i kommuneplanen. Det understrekes at planen forholder seg til
eksisterende kystlinje. Planen åpner ikke for utfylling i sjø.
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Figur 43: Sammenstilling med kommuneplanen og flyfoto. Sammenstillingen viser at landarealene går
utenfor formålet i kommuneplanen.

Området er angitt som næringsområde i kommuneplanens arealdel for Fredrikstad, og planlagt
tiltak er således ikke i samsvar med overordnet plan. Kommuneplanen gjengir
reguleringsplanstatus for området uten en nærmere vurdering av gjeldende reguleringsplan.
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 1990 og åpner for vesentlig utbygging av industri.
Området ble etablert som industriområde ca. år 1900 og har i dag næringsbebyggelse. I statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen står det at sjørettede virksomheter
skal prioriteres ved bygging i 100-metersbeltet. Fylkesmannen påpeker også i sitt innspill at «det
bør gjøres grundige vurderinger av eventuelle næringsvirksomheter som kan ha behov for en
beliggenhet nær sjøen, og hvorvidt området egner eller ikke egner seg til ulike former for
næringsvirksomhet».
Eksempler på sjørelatert næring langs Østfoldkysten, bortsett fra kaianlegg ved større
industrianlegg og offentlig havn, er fiskerihavn, håndverksbedrifter for sjøkabelanlegg, base for

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 67 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

24.10.2017

redningsskøyta, rutebåthavn, charterbåthavn, taxibåt, service for fiskerinæringen, service for
fritidsbåter, marina-anlegg, drivstoffutsalg, kiosk, gjestehavn og servering.
Planforslaget tillatter inntil 1500 m2 næringsareal. Gjeldende reguleringsplan tillatter inntil 30 %
bebygd areal av et området på ca 12,5 daa, dvs. inntil ca. 3.800 m 2 bebygd areal. Det foreslås
ikke å fjerne næringsvirksomhet fra området. I planforslaget foreslås imidlertid en mindre andel
næring, og en annen type næring, enn det gjeldende reguleringsplan åpner for.
I dag er funksjonskravene til et sjørettet industriområde ikke de samme som for femti eller
hundre år siden. Kaier bør som tidligere være dypvannskaier skjermet for vær og vind, og helst
være isfrie om vinteren. Arbeidskraften kommer imidlertid ikke lenger bare fra nærområdene.
Sjørettet næringsvirksomhet har i dag et stort transportbehov også på land. Nærhet til
hovedveger og adkomstveg som tåler tungtransport er viktig.
Marnet ligger 12 km fra Fredrikstad sentrum. Nærmeste riksveg er ved Ørebekk, 9 km fra
Marnet. Siste del av fylkesvegen (Øyenkilveien) er smal og går gjennom Øyenkilen tettsted på en
måte som ikke er tilpasset stor trafikkmengde eller tunge kjøretøy. Marnetveien er smal, omgitt
av bolighus og er heller ikke tilpasset tungtransport. Kaiforholdene ved Marnet er forholdsvis
gode, særlig etter etablering av ny molo. Samlet vurderes det at Marnet ikke er egnet for større
næringsvirksomhet pga. dårlig vegstandard og avstand til by og hovedvegsystem (Rv 110 ved
Ørebekk). Det kan imidlertid åpnes for sjørelatert næring i planområdet, men kun i begrenset
omfang og med lite behov for tungtransport.
En videre bruk av området til industri vurderes ikke riktig ut fra samlet areal- og
transportplanlegging. Nye arbeidsplasser skapes der det ligger til rette for det, og bør fortrinnsvis
etableres i tettsteder og ved knutepunkt for å unngå å skape bilbaserte arbeidsplasser.
Fylkesplanen åpner imidlertid for næringsutvikling i noen få utvalgte områder tiltenkt
plasskrevende virksomheter i kort avstand til hovedvegnettet. Marnet er ikke et slikt område
ettersom det ligger langt fra hovedveger.
En videreutvikling av planområdet som industriområde vil medføre at området stenges for
allmenn ferdsel, og industrivirksomhet vil kunne gi støyende og sjenerende aktivitet på området.
Industri vil generere tungtransport gjennom Øyenkilveien og Marnetveien. Dette vurderes uheldig
av hensyn til vegstandard og vegens nærføring til boligbebyggelse.
Fritidsboliger i kombinasjon med småbåthavn, drivstoffutslag, noe næring, spisested og
fellesområder vil bidra til at hele planområdet åpnes for allmennheten. Videre sikres
allmennheten tilkomst til tilliggende friluftsområde. Fritidsboliger vil gi bedre mulighet for
oppdeling av volumer og større frihet mht. arkitektonisk utforming og landskapstilpasning enn
ved en oppgradering av området som industriområde. Det er et stort behov for opprydding og
oppgradering av dette tidligere næringsområdet. En utbygging er nødvendig for å sikre
finansiering av dette. Det anses også at etablering av konsentrert fritidsbebyggelse er vesentlig
mindre konfliktfylt på en utsprengt industritomt i kombinasjon med en stor småbåthavn enn i et
uberørt kystområde.

6.2

Landskap
Tiltaket omfatter en forholdsvis stor utbygging i 100-metersbeltet. Sammenlignet med både
dagens situasjon og en eventuell ny utbygging basert på gjeldende reguleringsplan vurderes de
visuelle konsekvensene ved gjennomføring av tiltaket å være langt mer positive enn
alternativene. Det vil være de historiske bygningene – i første rekke tørkehuset – som vil være
de mest markante bygningene i området. De største volumene vil ligge inn mot kilen, på samme
måte som den historiske plasseringen. Ny bebyggelse mot øst vil være småskala bebyggelse i
oppbrutte former.
Den buede bølgebryteren tar opp landskapsformene i Marnetviken og gir mindre opplevelse av at
utvidet småbåthavn presser seg ut i det overordnete landskapsrommet i Fjellskilen.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 68 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

24.10.2017

6.3

Friluftsliv og rekreasjon
Området har i lang tid vært lukket for allmennheten. Planlagt tiltak vil gi et estetisk løft og åpne
området for friluftsliv og rekreasjon. I tillegg vil transformasjon av næringsområdet gi forbedret
tilgang til tilstøtende friluftområder. Blant tiltakene kan nevnes parkering avsatt til publikum og
etablering av sammenhengende gangstrøk/kyststi langs vannet og gjennom ny bebyggelse
videre til friluftsområdene i sør. Bebyggelsens plassering og utforming vil sikre at det inviteres til
ferdsel gjennom området. Det settes av areal til badeplass.

6.4

Trafikk i Marnetveien
Det er utarbeidet en trafikkanalyse for vurdering av Marnetveiens kapasitet. Teksten nedenfor er
basert på trafikkanalysen.
Trafikk etter utbygging
Tabell 2 oppsummerer beregningen av antallet bilturer etter utbygging av planområdet. Her
beskrives konsekvensene av maksimal utbygging av både leiligheter, båtplasser, bevertning og
øvrig tjenesteyting. Selv om antallet båtplasser er tenkt utvidet etter utbygging, vil antallet som
benyttes av de som kommer utenfra være lavere i ny situasjon enn i eksisterende. Dette fordi
alle nye leiligheter tildeles båtplass. Det er derfor kun båtplasser som eies/leies av folk utenfor
nærområdet som genererer nye bilturer. To eksisterende hytter vil bevares og inkluderes derfor i
regnestykket.
I tillegg legges følgende til grunn for trafikkberegningen:
· Ferieleiligheter antas å ha samme trafikkgrunnlag som hytter, i gjennomsnitt 3 turer pr døgn.
· Tjenesteyting - resterende næringsarel er maks. 1.200 m² som kan inneholde storkiosk etc.
Her genererer en kafe normalt 8 turer pr 100 m², en storkiosk rundt 200 turer pr 100 m²,
mens noe kan være salg av drivstoff for båt, mindre verksted rettet mot det maritime
markedet osv. Om vi antar 400 m² til hver av de tre formålene og i utgangspunktet bruker
hhv. 8, 200 og 3,5 bilturer pr 100 m² gir dette en gjennomsnittlig turgenerering på 70
bilturer pr 100 m². Men som foran antas det at 80 % av markedet er båtrettet, og
biltrafikkgenereringen blir derved på 14 bilturer pr 100 m² (maksimal utbygging av
tjenesteytingen).
Tabell 2 Beregnet antall bilturer innenfor planområdet etter utbygging.

Aktivitet

Antall

Hytter
Ferieleiligheter
Restaurant
Øvrig
tjenesteyting

Erfaringstall
bilturer per
enhet

Belegg

Bilturer Makstimeper døgn andel

Bilturer i
makstimen

2

70 %

3

4

30 %

1

48

70 %

3

101

30 %

30

300
m2

100 %

10 pr.
100m2

30

12 %

4

1.200
m2

100 %

14 pr.
100m2

168

15 %

25

95

50 %

2

95

30 %

29

-

89

Båtplasser
(kun de som ikke bor
i området)

SUM

-

-

-

398

Totalt er det beregnet at utbyggingen på planområdet vil generere 398 bilturer et
dimensjonerende døgn. Timen med maksimal belastning er beregnet til 89 bilturer.
Trafikk i Marnetveien
For å beregne trafikkbelastningen for Marnetveien er det også gjort en beregning av all trafikk
som har adkomst fra vegen i dag og etter utbygging. Dette inkluderer et større område enn selve
planområdet med både hytter og eneboliger. Beregningene gjelder for et snitt i vest nærmest
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Øyenkilen hvor belastningen er tørst. Trafikkfordeling videre inn i Marnetveien vises i figur 44
under.
Dagens trafikk i Marnetveien
Dagens trafikk i Marnetveien er beregnet i tabell 3 under. Beregningen er basert på de samme
forutsetningene som beskrevet over, men følgende kommer i tillegg:
·
·

Turgenerering for enebolig er satt til 4,5 bilturer pr enhet (basert på vegvesenets
håndbøker).
Antall båtplasser utenfor planområdet er talt til 128. Det antas at det også her er ca. 70 %
som ikke bor i gangavstand. Sum båtplasser for de som ikke bor i området i dag blir da 60
(innenfor planområdet) + 90 (utenfor planområdet) = 150 båtplasser.

Tabell 3 Beregnet antall bilturer med adkomst Marnetveien for sammenligningsgrunnlaget.

Aktivitet

Antall

Belegg

Erfaringstall
bilturer per
enhet

Bilturer
per
døgn

Makstimeandel

Bilturer i
makstimen

Hytter

35

70 %

3

74

30 %

22

Eneboliger

42

100 %

4,5

189

7%

13

Utleiehytter

27

50 %

3

41

30 %

12

150

50 %

2

150

30 %

45

300
m2

100 %

10 pr.
100 m2

30

12 %

4

Industri
ansatte

20

100 %

2,5

50

15 %

8

Industri
trailere

5

100 %

2

10

10 %

1

-

-

-

544

-

105

Båtplasser
(kun de som ikke
bor i området)

Restaurant

SUM

Totalt er det beregnet at all trafikk med adkomst i dag fra Marnetveien genererer 544 bilturer i et
dimensjonerende døgn (et snitt i sørvest). Timen med maksimal belastning er beregnet til 105
bilturer.
Trafikk i Marnetveien etter utbygging
Trafikk innenfor planområdet, for sammenligningsgrunnlaget, er i kap. 3.2.1 beregnet til 154
bilturer pr. døgn. Fremtidig trafikk innenfor planområdet er kap. 3.2.2 beregnet til 398 bilturer
pr. døgn. Endringen blir da 244 bilturer pr. døgn. Dersom man legger dette til beregnet trafikk i
hele Marnetveien (544 bilturer pr. døgn), blir den totale trafikken (dimensjonerende døgntrafikk)
i Marnetveien etter utbygging beregnet til 788 turer i sørvest (snitt med mest trafikk).
I maxtime endres trafikken innenfor planområdet fra 32 til 89 biler. Endringen blir 57 biler.
Legger man til 105 biler for eksisterende trafikk i hele Marnetveien, gir dette gir 162 biler i
dimensjonerende maxtime lengst vest i Marnetveien.
Oppsummering nyskapt trafikk
Tabellen nedenfor oppsummerer beregningen av antallet bilturer som planforslaget medfører
sammenlignet med sammenligningsgrunnlaget. Det er beregnet en økning med totalt 244
genererte bilturer et dimensjonerende døgn. Dette motsvarer en økning med 57 bilturer i
makstimen.
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Tabell 4 Sammenligning antall bilturer i dimensjonerende døgn, sammenligningsgrunnlaget og fremtidig
situasjon etter utbygging.

Bilturer per døgn

Bilturer per makstime

Sammenligningsgrun
nlag

154

32

Etter utbygging

398

89

+244

+57

Endring

Trafikkavvikling og kapasitet Marnetveien
Dagens dimensjonerende døgntrafikk på Marnetveien er beregnet til 788 bilturer i det mest
belastede snitt. Dette er en økning med 244 turer fra dagens situasjon. Trafikken blir lavere jo
lenger ut i Marnetveien man kommer. I figur nedenfor vises antatt dimensjonerende døgntrafikk i
tre snitt, vest, midt og øst.
Dimensjonerende
døgntrafikk

642

575

788

Figur 44: Dimensjonerende døgntrafikk i Marnetveien etter utbygging (kartkilde: finn.no).

Enfeltsveger med trafikk i begge retninger regnes å ha en kapasitet på 400 kjøretøy per time
under ideelle forhold. I vårt tilfelle er dimensjonerende makstimetrafikk beregnet til 162 kjøretøy.
Beregning av kapasitet viser at Marnetveien under rådende forhold viser en kapasitet på 333
kjøretøy per time.
Siden dimensjonerende trafikk per time er beregnet til 162 kjøretøy per time som mest i det
vestlige snittet, betyr det at Marnetveien har god kapasitet til å avvikle trafikken også etter
planlagt utbygging. Dette innebærer også at vegen kan beholdes som i dag, uten fysiske
utbedringer eller flere møteplasser. Dette vil bidra til å holde fartsnivået nede, noe som er
gunstig for trafikkskkerheten. For å lette trafikkavviklingen er det i planen vist to møteplasser i
Marnetveien. Det er opparbeidet en ny møteplass sør for 62/462. I svingen er det tilstrekkelig
bredde på vegen i dag. Her er det derfor ikke behov for ytterligere tiltak. I tillegg er det en
eksisterende møteplass ved Marnetveien 4/6. Møteplassene er markert på utsnitt av planen
nedenfor.
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Figur 45: Regulerte møteplasser vist med blå ellipser, eksisterende, skiltet møteplass vist med turkis
ellipse.

6.5

Trafikkforhold for gående og syklende
Trafikkanalysen anbefaler følgende:
«Det anbefales separate anlegg for kjørende og myke trafikanter på planområdet samt at det
etableres sykkelparkering i henhold til kommunens parkeringsnorm.»
Adkomstveger i boligområder blir normalt ikke planlagt med separate anlegg for kjørende og
myke trafikanter. Det er heller ikke gjort langs kjørevegene inne i planområdet. Derimot er det
godt tilrettelagt for gående gjennom hele planområdet. Det er en sammenhengende
gangsti/kyststi i ytterkant av området. Denne er godt skjermet for biltrafikk. Det er også etablert
et separat gangstrøk fra vest til øst gjennom området.

6.6

Naturmangfold
Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig
beslutningstaking (§§ 8-12).
Dokumentasjonen i planbeskrivelsen om forekomst av arter, naturtyper og økologisk tilstand er
hentet fra Naturbase (Miljødirektoratet), Miljøstatus og Fredrikstad kommune. I forhold til
omfanget av prosjektet vurderes dette som tilstrekkelig for å vurdere aktuelle konsekvenser
samt å gjennomføre nødvendige tiltak for å avbøte disse. Naturmangfoldlovens § 8,
kunnskapsgrunnlaget og § 9, føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt.
Tiltaket innebærer etablering av ny bebyggelse innenfor anviste byggegrenser i plankartet.
Omgivelsene utenfor planområdet vil ikke berøres. Tiltaket vurderes derfor ikke å gi vesentlig økt
belastning på berørte økosystemer i forhold til dagens situasjon (§ 10 Økosystemtilnærming og
samlet belastning). Tiltakshaver vil bekoste planlagte tiltak for istandsetting av berørte
naturområder (§ 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver).
Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til
natur og miljø (§ 12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder).
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7.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

7.1

Metode
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risikoog sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.

7.2

Evaluering av risiko
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan
påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i
sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”.
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:
·
Lite sannsynlig / ingen tilfeller (1) – kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om
tilsvarende i andre områder.
·
Mindre sannsynlig / kjenner tilfeller (2) – kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.
·
Sannsynlig / flere enkelttilfeller (3) – skjer årlig / kjenner til tilfeller med kortere
varighet.
·
Meget sannsynlig / periodevis, lengre varighet (4) – skjer månedlig / forhold som opptrer
i lengre perioder, flere måneder.
·
Svært sannsynlig / kontinuerlig (5) – skjer ukentlig / forhold som er kontinuerlig til stede
i området.
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:
·
Ubetydelig / ufarlig (1): Ingen person- eller miljøskader / enkelte tilfeller av misnøye.
·
Mindre alvorlig / en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader / belastende forhold
for enkeltpersoner.
·
Betydelig / kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader / belastende forhold for en
gruppe personer.
·
Alvorlig / farlig (4): (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske
situasjoner.
·
Svært alvorlig / katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig mén; mange
skadd; langvarige miljøskader.
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 5.
Tabell 5. Samlet risikovurdering.

1.
Ufarlig

2.
En viss fare

KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig

5.
Katastrofalt

SANNSYNLIGHET

1. Lite sannsynlig

·
·

2. Mindre
sannsynlig
3. Sannsynlig
4. Meget
sannsynlig
5. Svært
sannsynlig
Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig.
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad/nytte.
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Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Tabell 6: Bruttoliste mulige uønskede hendelser

Hendelse/situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold.
1. Masseras/skred
2. Snø/isras
3. Flomras
4. Elveflom
5.
Tidevannsflom/stormflo

Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for:
Nei
Nei
Nei
nei
Ja
4
2
gul
Deler av
planområdet ligger
lavere enn +2,5.
Må hensyntas i
prosjekteringen
- Havnivåstigning
Ja
4
2
gul
Deler av
planområdet ligger
lavere enn +2,5.
Må hensyntas i
prosjekteringen
6. Radongass
Ja
4
2
gul
Ivaretas i TEK17
Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt
Ja
4
3
gul
Området ligger ute
ved kysten, og er i
lokal sammenheng
relativt vindutsatt.
8. Nedbørutsatt
Nei
Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora
Nei
10. Sårbar fauna/fisk
Nei
11. Verneområder
Nei
12. Vassdragsområder
Nei
13. Fornminner (fredet)
Nei
14. Kulturminne/-miljø
Ja
5
3
rød
Planområdet
omfatter
bevaringsverdig
bebyggelse og
anlegg.
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for:
15. Veg, bru, knutepunkt
Ja
3
2
gul
Økt trafikk ifm.
anleggsarbeid
16. Havn, kaianlegg
Nei
17. Sykehus/-hjem, kirke
Nei
18.
Nei
Brann/politi/sivilforsvar
19. Kraftforsyning
Nei
20. Vannforsyning
Nei
21. Forsvarsområde
Nei
22. Tilfluktsrom
Nei
23. Områder for idrett/lek
Nei
24. Park; rekreasjonsNei
områder
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25. Vannområder for
Nei
friluftsliv
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning
Nei
27. Permanent
Nei
forurensning
28. Støv og støy; industri
Nei
29. Støv og støy; trafikk
Nei
30. Støy; andre kilder
Nei
31. Forurenset grunn
Ja
4

24.10.2017

3

gul

Området er utpekt
med mulig
forurensning i
grunnen.

2

3

gul

Ulykke i forbindelse
med drivstoffanlegg
kan medføre akutt
forurensning.

Ja

3

1

grønn

Ja

2

3

gul

Nei

2

2

grønn

Lav hastighet

Nei

1

3

grønn

Ja

2

4

gul

Lav hastighet,
ingen tungtrafikk
Fare for
trafikkulykker

32. Forurensning i sjø
33. Høyspentlinje
(stråling)
34. Risikofylt industri
35. Avfallsbehandling
36. Oljekatastrofeområde
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt
forurensning

Nei
Nei

38. Støy og støv fra
trafikk
39. Støy og støv fra
andre kilder
40. Forurensning i sjø

Nei

41. Risikofylt industri
Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig
gods
43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området
Trafikksikkerhet
44. Ulykke i av/påkjørsler
45. Ulykke med gående/
syklende
46. Ulykke ved anleggsgjennomføring
47. Andre ulykkespunkter
Andre forhold
48. Sabotasje og
terrorhandlinger
- er tiltakene i seg selv et
sabotasje/terrormål
- er det potensielle
sabotasje/terrormål i
nærhet

Nei

Nei
Nei
Nei
Ja

Støy fra båter
Utvidelse av
småbåthavn kan
medføre noe
forurensning i
sjøen.

Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
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49. Regulerte vannmagasiner, med spesiell
fare for usikker is,
endringer i vannstand
med mer.
50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

Nei

51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.
52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

Ja

3

gul

3

24.10.2017

Det er en
menneskeskapt,
sprengt skjæring i
området, med
høyde ca. 3 meter.

Nei

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært
alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 5.

7.3

Konklusjon
Analysen viser følgende aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:
Tabell 7. Oppsummering.

1.
Ufarlig

2.
En viss fare

SANNSYNLIGHET

1. Lite sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
3. Sannsynlig
4. Meget
sannsynlig
5. Svært
sannsynlig

KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig

5.
Katastrof
alt

45

39

44

37, 40

15

50

5, 6

7, 31

46

14

Kommentarer og tiltak til uønskede hendelser:
Til 5: Tidevannsflom/stormflo/havnivåstigning
·
Nye bygg må prosjekteres i tilstrekkelig og anbefalt høyde på minimum kote +2,5 slik at
det ikke oppstår eventuell oversvømmelse. Eventuelt må bygg og konstruksjoner (f.eks.
p-kjellere) prosjekteres og bygges slik at de tåler å stå med noe vann på gulvet for en
kort tid. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene.
Til 6: Radongass
·
Det er sannsynligvis høye konsentrasjoner av radon i eksisterende byggegrunn (sprengt
granitt). Krav til radonsperrer er sikret i byggteknisk forskrift TEK17.
Til 7: Vindutsatt
·
Planområdet ligger relativt vindutsatt ved kysten. Det er gunstig at planområdet ligger
ved nordenden av Marnet, slik at det ligger noe skjermet mot fremherskende vindretning,
som er sørvest. Vind er ikke forventet å bli noe økende problem, jfr. klimaprofilen for
Østfold. Vind antas ikke å utgjøre noen fare for bebyggelse eller andre tiltak på land.
Småbåthavn i sjø skjermes med bølgebryter.
Til 14: Kulturminne/-miljø
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Som beskrevet i fagrapport om kulturminner, er det bevaringsverdig bebyggelse og
anlegg innenfor planområdet. Plan og bestemmelser er utarbeidet i henhold til
anbefalingene i rapporten. Dette gjelder bevaring av maskinhuset, gjenoppføring av
tørkehuset, bevaring av svaberg med forankringsjern og gjenbruk av granittfundamenter.
I tillegg er skytestilling og løpegraver fra 2. verdenskrig registrert. Disse er sikret i
henhold til ønske fra fylkeskonservatoren.

Til 31: Forurenset grunn
·
Historiske bruk som industriområde gir potensiale for forurensning i grunnen. I
reguleringsbestemmelsene er dette ivaretatt: «Før grunnarbeider kan starte skal grunnen
undersøkes for evt. grunnforurensning. Undersøkelsene og evt. oppfølgende tiltak skal
gjennomføres i samsvar med Forskrift om begrensning av forurensing, kap 2 med
veileder. Dersom det under anleggsarbeider treffes på forurensede masser skal disse
fjernes og leveres til godkjent mottak. Nye tilførte masser skal være rene og tiltredsstille
de til enhver tid gjeldende kvalitetskriterier.»
Til 37: Fare for akutt forurensning
Ulykke i forbindelse med drivstoffanlegg kan medføre akutt forurensning. Fylling av
drivstoff på småbåter anses ikke å utgjøre noen fare for vesentlig forurensning. Faren er i
første rekke knyttet til ulykke med tankbil og/eller det flytende tankanlegget. Risikoen
anses akseptabel forutsatt at gjeldende regler for drift og vedlikehold følges. Dette
ivaretas i eget regelverk.
Til 39: Støy og støv fra andre kilder

·

I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) er ikke støy fra
båter omhandlet eller angitt som støykilde. Som et utgangspunkt trekkes inn
retningsgivende støygrenser for øvrig industri slik de er gitt i tabell 3 i retningslinjen.
Grensene for natt og helg inkl. lørdager er strengere enn øvrige deler av døgnet/uka. Se
tabell nedenfor.

Båttrafikk medfører ikke impulslyd i henhold til retningslinjens definisjon. De større
fritidsbåtene vil avgi ca. L p,A = 60 dB ved bolig i 100 m avstand. Innenfor/vest for
bølgebryteren vil båtene holde lav fart. Ved sakte fart (5 knop) vil de vanlige støynivåene
være L p,A = 45-50 dB. Støynivået ved kilden ligger omtrent på retningslinjens
strengeste grense. I tillegg vil støynivået avta med økt avstand til nabo. Ved boliger og
fritidsbebyggelse vil dermed støynivået ligge under retningslinjens støygrense for natt og
på søndag.

Til 40: Forurensning i sjø
·
Utvidelse av småbåthavna medfører en viss fare for økt forurensing i sjø fra båtene. Det
skal imidlertid ikke være vinterlagring av båter på stedet. Erfaring fra andre anlegg viser
at opphopning av giftstoffer fra bunnstoff først og fremst oppstår ved opptakssted der
båter spyles rene og ved opplagsplass der bunnstoff skrapes av. I dette anlegget
planlegges ikke slike aktiviteter da båtene vil bli tatt opp og vinterlagret andre steder.
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Samlet forurensing antas derfor med stor grad av sikkerhet å avta. Det vil bli lagt til rette
for tømming av septik på stedet.
Til 15 og 46: Veg, bru, knutepunkt og ulykke ved anleggsgjennomføring
·
I anleggsfasen vil det være økt fare for trafikkulykker langs Marnetveien. Smal veg og
tungtransport betinger aktsomhet. Nedsatt hastighet og/eller manuell dirigering i
perioder kan bli nødvendig. I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om at det
sammen med byggesøknad skal fremlegges en plan for anleggsgjennomføringen.
Til 44 og 45: Ulykke ved av- og påkjørsel, ulykke med gående/syklende
·

Marnetveien er smal og uten separat fortau/sykkelveg. Hastigheten er imidlertid lav og
det vil være lite tungtrafikk på vegen. Det er lagt inn areal for 2 møteplasser i
Marnetveien samt rekkefølgekrav om opparbeidelse av disse. Det vises til vedlagt
trafikkanalyse.

Til 50: Terrengformasjoner som utgjør fare
·

I sørkanten av det tidligere industriområdet er det en sprengt skjæring med høyde ca. 3
meter. Denne skal i utgangspunktet sikres med gjerde. I planen er dette løst ved at
høydeforskjellen utnyttes til parkeringskjeller. Det kan fortsatt være behov for å sikre
strekningen videre mot øst. Dette skal vurderes ved utarbeidelse av utomhusplan.

Tabell 8. Risiko forutsatt avbøtende tiltak som beskrevet.

SANNSYNLIGHET

1.
Ufarlig

2.
En viss fare

KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig

1. Lite sannsynlig

6

2. Mindre
sannsynlig
3. Sannsynlig

5

14, 44

37, 40

7, 39

15

50

4. Meget
sannsynlig
5. Svært
sannsynlig

5.
Katastrofa
lt

45
46

31
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8.

MEDVIRKNING

8.1

Varsel om oppstart av planarbeidet

24.10.2017

Det har kommet inn 18 innspill som gjengis under. Tiltakshavers kommentarer i kursiv
(kommentarer er basert på de planer og løsninger som forelå på det aktuelle tidspunktet).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kystverket sørøst, datert 26.06.2015
Østfold Fylkeskommune, datert 30.06.2015
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fredrikstad kommune, datert 01.07.2015
Borg havn, datert 03.07.2015.
Fylkesmannen i Østfold, 10.07.2015
Statens vegvesen, datert 13.07.2015
Fredrikstad hytteforening, datert 19.07.2015
Hafslund nett AS, datert 22.07.2015
Bjørgun Jønsberg og Ole Tom Lie 62/597 og 62/554, datert 23.07.2015
Gro og Leif Ytterstad Marnetveien 3, datert 28.07.15
Turid Tønnessen, Marnetveien 5, datert 03.08.2015
Kirsten og Truls Martinsen, Marnetveien 12, datert 04.08.2015
Liv Berit Anker Thue, datert 07.08.2015
Turid Eklund, Marnetveien 37, datert 07.08.2015
Norsk Maritimt museum, datert 10.08.2015
Magnussen, Marnetveien 41, datert 10.08.2015
Advokatfirmaet Winsvold AS, datert 10.08.2015
Oslofjordens friluftsråd, datert 21.08.2015

A1. Kystverket sørøst, datert 26.06.2015:
Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf.
havne- og farvannslovens § 27, 1. ledd. Eksempler på tiltak er brygger og fortøyningsinstallasjoner.
Forslagsstillers kommentar:
Borg havn har gitt uttalelse til varsel om oppstart og vil også orienteres videre i prosessen.
Regulerte brygger og badeplass vil ikke komme i konflikt med farleden.
A2. Østfold Fylkeskommune (ØFK), datert 30.06.2015:
Det anbefales et tett samarbeid med Borg Havnevesen.
Ved utarbeiding av planen er det særlig viktig å vektlegge disse problemstillingene:
Ønsket utviklingen av Marnet Marine Park representerer en tradisjonell problemstilling i
kystsonen. Eiendommen er regulert til industri, og kystsoneplanen legger til rette for næring.
Hvilke andre typer næringer er vurdert? Kan det være potensial i forhold til sjørelaterte
næringer? Gjeldende regional kystsoneplan uttrykker at det er behov for å sikre sjønære arealer
for sjørelaterte næringer.
Strandsonen
ØFK ønsker å åpne strandsonen, heller enn å lukke den. De ønsker et generelt tiltak som
fremmer ferdsel og tilgjengelighet for alle. En småbåthavn er en viktig møteplass. Tiltaket må
derfor ikke oppleves hindrende for allmenhetens tilgang. Særlige hensyn i kystsonen, jfr. RPR for
Oslofjorden. Naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier i kystsonen skal forvaltes
som en ressurs av nasjonal betydning. Kystsoneplanen for Østfold har bl.a. som målsetting at det
som hovedregel ikke skal foretas bygningsmessige inngrep i områder som er synlige fra sjøen.
Dette prinsippet må legges til grunn i planarbeidet. 100-metersbeltet langs sjøen skal som
hovedregel skjermes for alle typer utbygging.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 79 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

24.10.2017

Miljøvennlige småbåthavner
ØFK anbefaler at Håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner
(fra prosjektet Hav møter Land, 2013:33 Rapportnummer hos Länsstyrelsen) benyttes i den
videre planleggingen.
Rampe
Stadig flere sjøsetter og tar opp båten sin med henger hver gang de skal bruke den. Det betyr at
selv om man ikke har fast båtplass, kan man bruke båten sin. Kano og kajakkutsettingsbrygge
bør også være et tema.
Avfall
Småbåthavner skal kunne ta imot alle typer avfall fra de båtene som bruker anlegget. Dette er et
krav fra myndighetene. Mottak av toalettavfall bør også være tilgjengelig.
Barn og unge, samt tilgjengelighet for alle
Antallet boligenheter har betydning for krav til størrelse på lekeplass innfor planområdet. ØFK
forutsetter at planforslaget innfrir Fredrikstad kommunes krav til lekearealer og at antallet
boenheter står i forhold til størrelsen på lekearealene.
Støy
De til enhver tid gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer vedrørende støy og
forurensning skal følges.
Vegtrafikk og landskap
Området fremstår som noe uryddig i dag, og en småbåthavn kan fort bli for dominerende i
landskapet. ØFK mener at antall båtplasser må begrenses til det antall fremtidig utvidelse kan gi
rom for med hensyn til landskapshensyn. Området bør være tilgjengelig ikke bare for de som har
båtplasser der, men også for andre som ønsker å benytte seg av området til besøk av venner,
rekreasjon og friluftsliv.
Parkeringsbehov og trafikk skal vurderes opp mot vegstandard for persontransport,
slepeinnretninger og båthenger når det er sesong for fritidsbåter, samt i forbindelse med
sjøsetting og opptak. Konsekvenser av en trafikkløsning der brukere av båthavna får anledning til
å laste proviant direkte fra bil til båt, innenfor planområdet, bør utredes.
Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være:
Hensyn til natur- og landskapsverdier.
Estetikk og byggeskikk.
Risiko- og sårbarhet.
Flomfare.
Grunnforhold.
Friluftsinteressene
Grønnstruktur.
Inkludere plan for ladeinfrastruktur for kjøretøy, samt minstekrav til utbyggere om
andel p-plasser med ladetilbud.
Sykkelparkering.
Bygg og utbygging.
Kulturminner
Fredrikstad kommune har ingen kulturminneplan som sier noe om hvorvidt noen av bygningene
på Marnet har en lokal verneverdi. Dette må avklares gjennom reguleringsprosessen, og ØFK ser
det her naturlig at byantikvaren trekkes inn for en slik vurdering. Det er vesentlig å se at selve
bruket er en del av en helhet, hvor både brukseierboligen «Solhaug» og arbeiderboligene
«Gårdane» i Øyenkilen er godt bevart. Ved videre utvikling av området oppfordrer ØFK til at
bebyggelsen eksempelvis kan struktureres med utgangspunkt i sagbruksbygningene, slik at man
kan ane en historisk kontinuitet.
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Saken er for øvrig oversendt Norsk Maritimt Museum (NMM) angående reguleringsplanens forhold
til automatisk fredete kulturminner i sjøen. Svaret fra NMM vil bli oversendt så fort det foreligger.
Det er ikke kjent automatisk fredet kulturminner på land.
Forslagsstillers kommentar:
Planområdet er allerede regulert til industri, noe som også har vært hovedaktiviteten på området
i mange år. I takt med tidens utvikling har området utspilt sin rolle som industriområde. Det
finnes andre og bedre arealer langs Glomma og nærmere Fredrikstad sentrum med bedre kontakt
med overordnet vegsystem. I tillegg har nærområdet ikke karakter som et nærings/industriområde. Se også kap 6.1 i planbeskrivelsen.
Planen vil bidra til å åpne opp og gjøre strandsonen mer tilgjengelig for allmennheten. Det vil bli
etablert stier langs strandlinjen, sikret nye grønne områder og lagt til rette for badeplass og
lekeplass. Det legges ikke til rette for utsettingsrampe for mindre båter fordi dette vil bidra til økt
trafikk. Det er lagt til rette for rampe (kommersiell drift) ved Øyenkilen marina. Kajakker og
kanoer vil kunne settes ut fra gangvegene som etableres som bryggekonstruksjoner.
Kommunen har ingen retningslinjer mtp lekeareal for fritidsboliger. Imidlertid er det lagt inn et
lekeområde/park mellom byggeområdene, og friluftsområdet vil også være et naturlig
lekeområde. Utvidelsen av småbåthavnen er vurdert opp mot landskapshensyn og
kystsoneplanen. Bebyggelsen vil bli synlig fra sjøen, men den er samtidig tilbaketrukket fra
strandlinjen mot øst. Bebyggelsens høyde trappes også ned i dette området. Se også kap 5.4 i
beskrivelsen. Det er gjort en trafikkutredning med vurdering av eksisterende og ny belastning på
adkomstvegen. Planforslaget utløser ikke behov for å utvide regulert bredde på Marnetveien. Det
er imidlertid avsatt areal til to møteplasser og tatt inn rekkefølgekrav om opparbeidelse av disse.
Planlagt tiltak vurderes å ikke komme i nevneverdig strid med eksisterende kulturminner/miljø.
Ny bebyggelse tar utgangspunkt i historiske røtter ved at tradisjonelle byggevolumer, materialer
og farger skal brukes. Det henvises til kap. 4. Reguleringsplanen stiller ikke krav om
tilrettelegging av ladestasjoner for el-bil, da det er usikkert om det er juridisk grunnlag for slikt
krav. Utbygger ønsker likevel å tilstrebe høy nok effektlevering av el-kraft til at etablering av
ladepunkter blir mulig både for fritidsboligene og for enkelte p-plasser for småbåthavna. Det er
innarbeidet krav ifht. støy i bestemmelsene. Det vil bli etablert mottak av septik. Se også
uttalelse fra Norsk Maritimt Museum.
A3. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fredrikstad kommune, datert
01.07.2015:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker å minne om at universell utforming legges
til grunn i planen.
Forslagsstillers kommentar:
Reguleringsplanen stiller krav om universell utforming for interne gangveger som er inntegnet på
plankartet samt sti mellom GS2 og #4. Kjørevegene vil langs deler av strekningen ha brattere
stigning enn 1:15 på grunn av eksisterende terrengforhold. Gangstrøkene vil imidlertid få helning
som oppfyller krav om universell utforming. Opparbeiding av flere gangstier gjennom området og
ut mot badeplassen samt etablering av parkering for friluftsområdet vil bedre tilgjengeligheten
vesentlig – selv om det pga terrengmessige utfordringer vil være krevende å opparbeide alt dette
med universell utforming som standard.
A4. Borg havn, datert 03.07.2015:
Planområdet er rett opp mot etablert farled betegnet som statlig biled fastsatt i farledforskriften
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-30-1477). Planarbeidet må ivareta de
ferdselsmessige hensyn som knytter seg til både kommersiell trafikk og fritidsbåtbruk i området.
Borg Havn ser det som positivt at båtplasser vurderes inn i denne planen. Regulerte
fritidsbåtbrygger med god utnyttelse og høy kvalitet kan bidra til ordnede forhold for alle brukere
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av sjøområdet. Borg Havn ser det som viktig at installasjoner i sjø som faste og flytende brygger
tar godt hensyn til fremkommelighet og mulige skadevirkninger fra passerende trafikk og
naturlige påkjenninger fra vær og vind. Tiltak i sjø krever tillatelse etter havne- og
farvannslovens § 27.
Forslagsstillers kommentar:
Planlagt tiltak kommer ikke i konflikt med farled for kommersiell trafikk og fritidsbåtbruk. Det
planlegges etablert bølgebryter, slik at dette vil beskytte havnen i tilstrekkelig grad mot bla
sjenerende hekksjø fra yrkestrafikk. I tillegg planlegges en tilrettelagt badeplass. Dette vil være
som en del av en naturlig, mindre bukt, og med forholdsvis begrenset utstrekning. Dette vil ikke
komme i konflikt med farleden.
A5. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), 10.07.2015:
Deler av foreslått arealbruk er ikke i samsvar med kommunens kystsoneplan eller dagens
reguleringsplan. Med unntak av deler av vegen ligger hele planområdet i 100-metersbeltet langs
sjøen. Her skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser, jf. plan- og bygningsloven § 1-8. Det er på det rene at strandsonen i
Østfold, deriblant i Fredrikstad kommune, er utsatt for et betydelig utbyggingspress. Det er gitt
statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt
25.03.11. Fredrikstad kommune tilhører kystkommunene i Oslofjordregionen hvor byggeforbudet
skal praktiseres strengt.
FMØ har allerede, i regionalt planmøte 21.10.14, uttrykt skepsis til utbygging av fritidsleiligheter
og hytter i 100-metersbeltet der dette er i strid med kommunens kystsoneplan. Det fremgår av
de statlige planretningslinjene at det skal være en svært restriktiv holdning til nye fritidsboliger i
100-metersbeltet. Det fremgår også av de utfyllende kommentarene til de rikspolitiske
retningslinjene for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen (RPR-O) at ved eventuell
utbygging i 100-metersbeltet skal sjørettede virksomheter prioriteres. FMØ mener derfor at
hytter, hus og ferieleiligheter ikke bør prioriteres i 100-metersbeltet. FMØ mener det dessuten
bør gjøres grundige vurderinger av eventuelle næringsvirksomheter som kan ha behov for en
beliggenhet nær sjøen.
Dersom kommunen mener området bør brukes til blant annet fritidsleiligheter og hytter mener
FMØ det er nødvendig å legge en betydelig innsats i å tilføre området verdier for allmennheten,
for at planforslaget skal være i samsvar med de nasjonale føringene for strandsonen. Dette
innebærer ikke bare tilrettelegging for ferdselsmuligheter, men også oppholdsmuligheter og
bademuligheter ved sjøen. FMØ mener dette må til for å kompensere for en planlagt arealbruk
som er i strid med nasjonale føringer. FMØ forutsetter at arealene som allerede er regulert til
offentlig friområde videreføres som dette og at dette utvides med tilrettelegging for allmennheten
lenger nord.
Videre må planleggingen også følge de konkrete retningslinjene i punkt 5.2 i de statlige
planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Det fremgår av
disse blant annet at;
- nye bygninger skal trekkes så langt unna sjøen som mulig.
- utvidelse av eksisterende bygninger skal skje i retning bort fra sjøen.
- utbygging av infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulemper blir minst
mulig.
- det skal legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon for landskap og allmenn
tilgang til sjøen.
- alternative plasseringsmuligheter alltid skal vurderes før bygging tillates.
- ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås.
FMØ mener området, og særlig den nordlige og østlige delen, har et betydelig potensial for å
kunne bli et verdifullt område for allmennheten, til opphold og bading. Det bør også være
mulighet for allmennheten til å parkere i området. Utbygging av området bør konsentreres mot
båthavna i vest.
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Den delen av området som skal bygges ut bør utnyttes arealeffektivt. Det bør vurderes
parkering under bakken og/eller under bygninger, men også dette må tilpasses landskapet.
Når det gjelder utvidelse av båthavna er dette, så langt FMØ kan se, i samsvar med kommunens
kystsoneplan.
Estimater for fremtidig havnivåstigning og nivå for stormflo må benyttes i planleggingen.
Det er gjort en vurdering av krav til konsekvensutredning, og konkludert med at det ikke er krav
om dette. I og med at FMØ mener varslet planarbeid i utgangspunktet er i strid med statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen, innebærer dette også at de mener
planforslaget utløser krav til konsekvensutredning om ikke deres føringer legges til grunn for
planarbeidet. Dersom det planlegges for fritidsleiligheter/hytter nær sjøen i nord og øst, og
dersom det ikke tilrettelegges betydelig for allmennhetens ferdsels- og oppholdsmuligheter
mener FMØ planforslaget krever konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger av
planer vedlegg III q). FMØ imøteser i så fall et planprogram. Uavhengig av eventuell
konsekvensutredning bør det vurderes å fremlegge alternative utbyggingsforslag/løsninger for
området for å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag.
FMØ vil videre gjøre oppmerksom på at det er registrert forurenset grunn på eiendommen, og at
dette må følges opp ved utbygging av området.
Forslagsstillers kommentar:
Det er gjennomgående i reguleringsplanen at området skal åpnes opp og legges til rette for bruk
av allmennheten. Det vil bli etablert et grønt strøk som viderefører friområdet i sør helt til odden
på Marnet og videre langs Marnetviken. Det vil også være mulig å ferdes gjennom bebyggelsen
på området langs parkområder. Bølgebryteren vil også bli tilgjengelig for ferdsel. Nye bygninger
mot øst er trukket et stykke vekk fra sjøen og trappet ned i høyde mot sjøen. Ny bebyggelse vil
ikke bli vesentlig mer synlig enn dagens industribebyggelse på området. Planlagt tiltak medfører
ikke terrenginngrep i intakt terreng. Derimot vil ny bebyggelse og nye utomhusarealer
dekke/skjule dagens omfattende terrenginngrep. Den nordlige og østlige delen åpnes for bruk av
allmennheten. Den østlige skal være friluftsområde, og i den nordlige delen skal det være ulike
virksomheter samtidig som området tilrettelegges for ferdsel/bading/fisking på bølgebryter og
interne gangveger. Det er etablert restaurant. Dette inviterer til besøk i området.
Estimat for fremtidig havnivåstigning er lagt til grunn i planarbeidet og innarbeidet i
bestemmelsene. Planen følger opp innspillene, og tiltaket utløser således ikke krav om
konsekvensutredning. Se kap 1.6 i beskrivelsen. Det finnes neppe sjørelatert næring som med en
utbygging på mer enn 4000 m2 ikke også har behov for god vegtilknytning. Gjeldende
reguleringsplan (industri) og kystsoneplan (næring) er derfor ikke lenger riktige å videreføre.
Nødvendig endring har ikke skjedd ved rullering av kystsoneplanen, fordi forrige eier ikke tok
initiativ til det. Kommunen er enig i at det ikke er behov for å vente på ny rullering for å ta et
nytt valg mht arealbruk. Se også kap 6.1 i beskrivelsen. Ved å ta i bruk et tidligere
industriområde til ferieleiligheter vil man kunne etablere flere fritidsboliger uten å ta i bruk urørt
natur. Det vil også støtte opp om god transport for fritidsbebyggelse ved at arealutnyttelsen vil
bli høy og plassert nær bussrute. Muligheter for å etablere parkering i parkeringskjeller vil
ytterligere legge til rette for arealeffektiv utbygging. Forurenset grunn vil bli undersøkt (senest)
ifm. byggesaken. Det vises til kap 6.1 for en redegjørelse om områdets egnethet for sjørelatert
næring.
A6. Statens vegvesen (SVV), datert 13.07.2015
Planlagte byggetiltak vil gi en trafikkøkning i området. Dette gir behov for
trafikkberegninger/vurderinger. Dette er viktig for å avdekke eventuelle kapasitetsproblemer i
eksisterende vegnett og behov for eventuelle avbøtende tiltak. Her bør det benyttes trafikkfaglig
kompetanse. Det skal bygges gang- og sykkelveg og fortau fra krysset ved fv. 117 frem til
snuplassen på fv. 410. Det blir da bedre tilrettelagt for syklister. Sykkelparkering bør derfor
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sikres i bestemmelsene til planen. Det bør også gis høy kvalitet på sykkelparkeringene (under
tak, låsemulighet osv.). SVV anbefaler at det i planarbeidet tas med hvilke løsninger som velges
for parkering av bil. Dersom det blir behov for å oppgradere det interne vegnettet anbefaler SVV
å benytte Statens vegvesens håndbok N100.
Forslagsstillers kommentar:
Det er gjort en trafikkanalyse med vurdering av fremtidig og eksisterende
trafikkbelastning/potensiale. Det er konkludert med at planlagt tiltak ikke vil skape en
trafikkøkning sammenlignet med hva gjeldende reguleringsplan åpner for. Det er sikret
opparbeidelse av sykkelparkeringer i reguleringsplanen, noe som ellers ikke er vanlig ved
fritidsbebyggelse. Det er ikke nødvendig å oppgradere vegnettet fordi eksisterende veg har
tilstrekkelig kapasitet. Trafikksikkerheten ivaretas ved god oversikt kombinert med lav hastighet.
Det er lagt inn to møteplasser i Marnetveien, samt rekkefølgekrav for opparbeidelse av disse.
A7. Fredrikstad hytteforening (FH), datert 19.07.2015
FH ber om at:
·
Vegen til Marineparken oppgraderes til en standard som tilsvarer den økte biltrafikken.
·
Marineparken tilknyttes kommunalt vann og avløp.
·
Det tas hensyn til universell utforming.
·
Ved bygging av anlegget tas det hensyn til at støy fra anleggsplassen og anleggsarbeidet i
minst mulig grad utføres under sommerferieperioden.
Forslagsstillers kommentar:
Det er utarbeidet en trafikkanalyse med vurdering av trafikkbelastningen. Denne konkluderer
med at planlagt tiltak ikke vil påføre økt trafikk sammenlignet med hva gjeldende reguleringsplan
åpner for. Det er lagt inn to møteplasser i Marnetveien, samt rekkefølgekrav for opparbeidelse av
disse. Marnet Marine Park vil bli tilkoblet kommunalt vann og avløp. Reguleringsplanen stiller
krav om universell utforming. På et generelt grunnlag vil det i anleggsfasen etterstrebes å påføre
omgivelsene minst mulig støy, og hele prosessen må forholde seg til retningslinjene i Veileder for
støy i arealplanlegging.
A8. Hafslund nett AS (HN), datert 22.07.2015
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til HNs anlegg. Det må heller
ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler. HN gjør
oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder
plankartet. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Arealer og eiendommer
som brukes til, eller i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode
1500, jf vedlegg I til kart- og planforskriften.
Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til. Det må bestilles
kabelpåvisning for å få en nøyaktig kartfesting av kabelens plassering i terrenget. Det er etablert
to nettstasjoner innenfor oppgitt planavgrensning. For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli
aktuelt å sette av plass til å etablere en eller flere nye nettstasjoner i området. Det er derfor
viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene.
Der nettselskapet har angitt behov for plassering av ny nettstasjon, må det reguleres et areal til
slikt formål. Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med strøm til stedbunden næring i
LNFRområde samt i areal regulert til utbyggingsformål. Nettstasjoner tillates oppført også utenfor
regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. Nettstasjoner tillates
oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner.
Forslagsstillers kommentar:
Det er ikke avklart hvor i planområdet eventuelle nye trafoer skal plasseres. Det er derfor ikke
satt av spesifikt areal til dette. Reguleringsplanen åpner for at nye trafoer kan etableres innenfor
alle byggeområder.
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A9. Bjørgun Jønsberg og Ole Tom Lie 62/597 og 62/554, datert 23.07.2015
I denne sammenheng er Jønsberg og Lie som hyttenabo svært opptatt av hvilke planer man har
for utbygging av fritidsleiligheter og hytter i området og imøteser gjerne en noe mer detaljert
informasjon om dette. Innebærer prosjektet at det også legges opp til bygging av hytter i
området, altså i strandsonen? I notat av 26.05.2015 konkluderes det med at det ikke kreves
konsekvensutredning i forbindelse med utbygging. Betyr det at behandlingen av
detaljreguleringsplanen kun skal skje i Fredrikstad kommune? Eller skal også Fylkeskommunen
involveres?
Forslagsstillers kommentar:
Mer detaljerte beskrivelser om planen vil foreligge når planen kommer på offentlig ettersyn.
Planforslaget vil innebære utbygging i strandsonen, men som et kompakt fritids- og
næringsanlegg med høy kvalitet på bebyggelse og uteanlegg der alt plasseres på gammel
industritomt og transformerer denne til et sted med høy estetisk kvalitet. Fylkeskommunen,
fylkeskonservator og Statens Vegvesen er eksempler på regionale myndigheter som involveres i
prosessen, - ved varsel om igangsetting, offentlig ettersyn og vedtak av plan. I denne
reguleringsplanprosessen har det også blitt avholdt et møte med regionale myndigheter i
regionalt planforum før planprosessen ble varslet igangsatt. Det vises også til vurderingen av evt
krav om konsekvensutredning i kap 1.4 i beskrivelsen.
A10. Gro og Leif Ytterstad Marnetveien 3, datert 28.07.15
Ytterstad er ikke imot en viss utbygging på Marnet, men reagerer på graden av utbygging.
Ytterstad fikk opplyst på møte med utbyggerne om ferieleiligheter, servicebygg og båtplasser. Nå
blir de forespeilet flere leiligheter. Rambøll opplyser at utbyggingen ikke utløser
konsekvensanalyse. Ytterstad mener derimot at en analyse er påkrevd. Ref Bygningslovens
paragraf 4.2. Ytterstads eiendom vil i meget stor grad bli berørt av en eventuell utvidelse av
Marnetveien. Parkeringsplassene vil bli borte, og uteplass mot vegen vil i stor grad forringes. Et
annet aspekt er Øyenkilveien. Denne skal bli miljøgate fra Stabburfabrikken og ned til
snuplassen, og i enden av denne skal altså Marnetveien framstå som den rene ”autostradaen”.
Utvidelsen bør etter Ytterstads syn bestå av flere møteplasser - noe som jo i realiteten allerede
eksisterer da innkjørslene blir brukt til dette. Trafikken har de siste åra vært stor. Ref tungtrafikk
til industrien, kraner for sjøsetting av båter, campingvogner til og fra osv.
Forslagsstillers kommentar:
Det er avklart med Fredrikstad kommune at planlagt tiltak ikke utløser krav om
konsekvensutredning. Det vises også til vurderingen av evt krav om konsekvensutredning i kap
1.4 i beskrivelsen. Planforslaget endrer ikke på tidligere reguleringsbredde for Marnetveien. Det
planlegges ikke endringer i dagen veg. Med andre ord vil planlagt tiltak ikke berøre annen grunn
enn tiltakshavers. Planen viser to møteplasser i Marnetveien. Den ene vil bli opparbeidet i
henhold til avtale med nabogrunneier. Møteplassen i svingen har tilstrekkelig bredde fra før. Se
også vedlagt trafikkanalyse.
A11. Turid Tønnessen, Marnetveien 5, datert 03.08.2015
I det fremlagte forslaget vurderes det slik at forslagene til de uspesifiserte tiltakene ikke utløser
en konsekvensutredning. Ut fra forslagets upresise karakter, allmenhetens bruksrett og
trafikkbelastningen i hele Øyenkilen og Marnetveien, kan ikke Tønnessen se at det foreligger
hjemmel for dette. Den utbyggingen som beskrives gjennom det fremlagte forslag til utbygging
av Marnet vil få store konsekvenser for hele Øyenkilenområdet. Bl.a. må man forvente at den
økte trafikkbelastningen vil gi en vesentlig verdiforringelse for de eiendommer som blir berørt.
Fortettingen som forslaget legger opp til vil innebære store endringer som krever en åpen og
gjennomarbeidet prosess som analyserer alle aspekter ved regulering av det aktuelle området.
Historikken som ligger i bruken av Marnetveien, jf. dom i jordskifteretten 07.06.2004 og
kommunestyrets nylig behandlede plan for igangsettelse av miljøgate for siste del av
Øyenkilveien, beskriver nåværende og fremtidig forventet differensierte bruk av berørte veger og
området generelt.
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Intensjonene i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrift for bl.a. konsekvensutredning tilsier
at allmenhetens behov skal sikres og høres gjennom bredest mulig utredning før igangsetting.
Den sammensatte og komplekse skisse til reguleringsplan for Marnet Marine Park tilsier en
utredning på bredest mulig basis før man går videre i dette arbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Det er avklart med Fredrikstad kommune at planlagt tiltak ikke utløser krav om
konsekvensutredning. Det vises også til vurderingen av evt krav om konsekvensutredning i kap
1.4 i beskrivelsen. Planlagt tiltak vil ikke bidra til trafikkøkning sammenlignet med regulert
situasjon og tidligere virksomhet. Det legges ikke opp til endringer av Marnetveien foruten
opparbeidelse av møteplasser. Se også vedlagt trafikkanalyse. Planlagt tiltak vil medføre en
betydelig forskjønning av området med økte tilbud for befolkningen, noe som kan virke mer
positivt på eiendomsverdiene sammenlignet industrivirksomhet som området er tilrettelagt for i
dag.
A12. Kirsten og Truls Martinsen, Marnetveien 12, datert 04.08.2015
Martinsen protesterer på tilsendt varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Marnet Marine
Park. Da Statens vegvesen skal etablere miljøgate i den siste delen av Øyenkilveien, kan ikke
Martinsen godta at Marnetveien skal bli en bredere veg i det fine bomiljøet de har. Vegen er også
en del av kyststien, og benyttes av mange turgåere. Martinsen gjør oppmerksom på at
Marnetveien er privat, og drift og vedlikehold er bestemt i vedlagt avtale av 22.06.1997. Det
finnes et vegstyre som tar seg av vedlikehold og drift.
Forslagsstillers kommentar:
Det planlegges ikke å breddeutvide Marnetveien utover dagens bredde (foruten utvidelse med
møteplasser). Reguleringskartet viser en total standardbredde på 7 m for veg og grøft/sideareal,
men tiltakshaver ønsker ikke å endre dagens veg. Se også vedlagt trafikkanalyse. Tiltakshaver vil
innordne seg etter styres reglement og praksis knyttet til vedlikehold og drift. I forbindelse med
anleggstrafikk ved utbygging av området vil det bli gjort egne avtaler med veglaget.
A13. Liv Berit og Per Øyvin Thue, datert 07.08.2015
Thue har innsigelse til planen. Har hjemmel til eiendommen 62/411 og festeretten til 62/17/266
og 62/17/264. Eiendommene ligger på vestsiden av Marnetviken og kommer i direkte konflikt
med reguleringsgrensene til Marnet Marine Park. Disse eiendommene vil bli regulert, der det
starter en prosess høsten 2015. Det er viktig å finne riktig fordeling av vannarealene i
Marnetviken. Dette har vært diskutert med Marnet Marine Park. Kystsoneplanen angir en
utvidelse av småbåthavnen. Havnen har på det meste hatt ca 300 båtplasser, nå regner Thue
med at det kan reguleres inn omtrent 400 båtplasser totalt. De regner med at kommunen krever
0,5 parkeringsplasser per båt, og det kan teoretisk sett medføre krav om kapasitet til 200 biler
og ikke 150. Det må hensyntas at eiendommene på vestsiden også vil generere økt trafikk.
Fritidsboligene vil også generere økt trafikk, og regner med at kommunen krever 2
parkeringsplasser per enhet, som for en hytte. Området er fra før ganske tett utbygd med hytter.
Det blir mye å belaste området med enda 80 ferieleiligheter. Marnet Marine park hevder de har
åpnet opp området for offentligheten. Imidlertid vil 80 fritidsboliger føre til en privatisering av
området. Marnet Marine Park markedsfører sine båtplasser som «hyttetomter på sjøen». Denne
bruken gir mer trafikk enn en normalt brukt båtplass. Det bør tas kontakt med Marnetveien
veglag for å avklare hvor mye trafikk vegen egentlig tåler. Det er angivelig stor motstand fra
grunneierne for å gi fra seg grunn til møteplasser osv. Plangrensen viser arealer som er utenfor
Marnet Marine park sine egne områder. Det kan være spesielt behov for vinterlagring av båt, slik
at dette ikke må fraktes flere kilometer av sted. Området har vært et gammelt sagbruk fra 1898.
Det bør vurderes om bygningene på tomten skal bevares av den grunn. Bygningene er også et
landemerke for sjøfarende.
Forslagsstillers kommentar:
Det vil i reguleringsplanen for Marnet Marine Park reguleres inntil 200 båtplasser. Planen krever
0,2-0,4 parkeringsplasser per båtplass. I tillegg vil en del parkeringsplasser bortfalle da
fritidsleilighetene (som har egne p-plasser) vil disponere en båtplass hver. At eiendommen på
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vestsiden av kilen vil genere økt trafikk ifm. eventuell utbygging, forutsettes løst i egen
reguleringsplan. Reguleringsplanen stiller krav om 1 p-plass for hver enhet. Så vidt vi vet har
kommunen ingen konkrete krav til antall parkeringsplasser for fritidsbebyggelse. Forslagsstiller er
ikke enig i at planlagt tiltak medfører økt privatisering sammenlignet med et industriområde, som
det er regulert til i dag. Dette fordi et industriområde er helt lukket (av hensyn til sikkerhet og
tyverifare). Det planlegges for å åpne området for allmennheten og i tillegg ha aktiviteter som er
rettet mot allmennheten (næring, servering og drivstoffsalg). Det er gjort en trafikkanalyse med
vurdering av vegens kapasitet, se kap. 4.7 og 5.6 og vedlegg. Det er lagt inn to møteplasser i
Marnetveien.
Planområdet vil i hovedsak omfatte forslagsstillers egne eiendommer samt adkomstvegen
Marnetveien som eies av flere og administreres av et veglag. Det legges ikke til rette for
vinteropplag av båt – heller ikke utsetting/opptak av båter som krever kran. Dette reduserer
trafikken som ellers ville vært stor under båtpussen om våren og på dagene som brukes til
opptak/utsetting i havna. Det er gjort en vurdering av verneverdien til eksisterende bebyggelse.
Fylkeskommunen uttaler at ny bebyggelse bør struktureres med utgangspunkt i
sagbruksbygningene, slik at man kan ane en historisk kontinuitet. Det henvises forøvrig til kap 4.
Manøvreringsareal i Marnetviken er utformet i planen i henhold til jordskiftedom for Marneviken.
A14. Norsk maritimt museum, datert 10.08.2015
I følge varselet skal småbåthavna utvides nordover. Det er ikke beskrevet nærmere hvilke
inngrep i sjøbunnen dette vil medføre. NMM er forvalter av kulturminner under vann i Sør-Norge.
Det er ikke foretatt systematiske registreringer i planområdet for å avklare om det finnes
kulturminner under vann her. Dersom det skal foretas mudring, dumping eller andre inngrep i
sjøbunnen må NMM gjennomføre en slik registrering jfr. kulturminnelovens § 9 for å avklare om
det finnes verna eller freda kulturminner her. NMM ber om å få oversendt planen til uttalelse når
den foreligger.
Forslagsstillers kommentar:
Planen oversendes NMM når et omforent planforslag foreligger.
A15. Turid Eklund, Marnetveien 37, datert 07.08.2015
Eklund eier 62/572 og 62/646 i Marnetveien 37. Marnetveien eies av to grunneiere, delelinjen går
midt i vegen. Eierskapet ble avgjort i dom i Østfold jordskifterett og ankesak til Eidsivating
jordskifterett. Disse avgjørelsene må Marnet marine park forholde seg til. Marnetveien bør sees
på i sammenheng med miljøgateprosjektet som er lovet påbegynt i 2016. Offentlig vann og
kloakk slutter på eiendom nr 7. Mellom eiendommene 7 og 37 fortsetter det privat vann og
kloakk ut i Marnetveien. For Marnetveien sin del bør det en konsekvensutredning til. Her har
familier bodd i flere generasjoner. Eklund vil ikke ha alt dette ødelagt av altfor mange biler og økt
trafikk. Marnetveien er også en del av kyststien. Trafikken kan avhjelpes med enkle midler uten å
utvide vegen, f.eks med flere møteplasser på begge sider. Når en del av Marnet marine park skal
brukes til fritidsleiligheter, bør 100 metersgrensen opprettholdes.
Utvidelse av molo/bølgebryter vil gi økt forurensing og dårligere vannkvalitet. Fylling av
diesel/bensin vil også forringe vannkvaliteten. Det bør opprettes en tømmestasjon for septik. Det
er flott at området utbedres. Hittil har det ikke vært mye vakkert. Det er bra at det blir tatt
hensyn til videre etablering av kyststien og at grønnstruktur skal tas vare på. Med alle de
byggetiltak som planlegges, næring, fritidsboliger, båtplasser m.m., fryktes det at den samlede
belastning på Marnetveien blir for stor. Antall leiligheter og båtplasser må reduseres betraktelig,
slik at vi alle kan ha glede av vårt flotte bo- og rekreasjonsområde.
Forslagsstillers kommentar:
Planlagt tiltak utløser ikke behov/krav til utbedring av Marnetveien. Dette fordi trafikkhastigheten
ønskes holdt nede, og fordi eksisterende veg vurderes å være tilfredsstillende. På enkelte dager i
året må det påregnes mer trafikk (f.eks. fellesferie). Tiltakshaver vil forholde seg til gjeldende
regler og praksis knyttet til vedlikehold og drift av vegen. Det mange mulige møteplasser langs
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veggen. I tillegg vil det opparbeides to møteplasser. Vann og avløpsanlegget ut til
Marnet/planområdet er oppgradert og offentlig. Planlagt tiltak utløser ikke krav om
konsekvensutredning, vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Se vurdering om
krav til KU i kap 1.4 i beskrivelsen. Nye fritidsboliger vil plasseres i 100-metersbeltet siden det er
omtrentlig sammenfallende med plasseringen av eksisterende industriområde og gjeldende
reguleringsplan. Det er gjort noen mindre justeringer for å tilpasse bebyggelsen til terrenget slik
at høydeforskjellen i eksisterende bruddkant tas opp. Det legges til rette for drivstoffutsalg på
området. Ny bølgebryter vil beskytte båthavnen og nytt bryggeanlegg. Det skal tilrettelegges for
tømming av septik og mottak av annet avfall. For belastning på Marnetveien vises det til vedlagt
trafikkanalyse. Kyststien har til nå gått på Marnetveien. Ved at det etableres sammenhengende
gangstrøk langs Marnetviken til ytterst på Marnet og videre sørover i friområde vil det være
naturlig å legge Kyststien dit.
A16. Magnussen, Marnetveien 41, datert 10.08.2015
Magnussen protesterer på tilsendt varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Marnet Marine
Park. Vegen har allerede i dag mye trafikk og økt trafikk vil etter deres mening ha en negativ
innvirkning for både beboere og turgåere. Det bør tas visse hensyn til at Marnetveien ligger midt
i et boligområde og at det er et etablert turområde i Øyenkilen, i tillegg er vegen en del av
Kyststien. Det har lenge vært kommunale planer om å forbedre vegen fra Møklegaardkrysset ned
til snuplassen. Magnussen synes det er flott at Marnet Marine Park ønsker å utbedre området,
men mener sterkt at disse nye planene må være i henhold til den veg og framkommelighet som
er i dag. Forbedring av veg kan gjøres med å lage flere møteplasser og de eksisterende
møteplassene kan breddes og utbedres. Det at det påstås at planene om utvidelse av veg til
tofelts skal være positivt for befolkningen og i tillegg at det ikke er nødvendig med en
konsekvensanalyse, føles direkte ignorerende. Magnussen føler at en konsekvensanalyse burde
ha vært en selvfølge sånn at begge parter blir hørt.
Forslagsstillers kommentar:
Det planlegges ikke tiltak på Marnetveien. Det vises også til vedlagt trafikkanalyse for
vurderinger av Marnetveiens kapasitet. Det mange mulige møteplasser langs veggen. I
reguleringsplanen er det tatt inn to møteplasser. Forholdet til konsekvensutredning er vurdert i
kap. 1.4 i beskrivelsen. Alle parter får anledning til å ha innspill i en reguleringsplanprosess som
denne. Det vil ikke være flere runder med høring ved en konsekvensutredning.
A17. Advokat Lars Winsvold AS, på vegne av naboer, datert 10.08.2015
Prosjektet vil omfatte området på østsiden av kilen. Dette området har andre eiere, som etter et
nylig generasjonsskifte forventes å utnytte mulighetene. Prosjektet, om det realiseres som
planlagt, vil medføre en svært betydelig trafikkøkning i Marnetveien. Denne vegen er smal og
ikke laget med tanke på stor trafikk. Beboerne mener at utbyggingen vil medføre uforsvarlig
merbelastning på vegen og skape farlige trafikkforhold. Dette selv om man skulle tilrettelegge for
flere møtepunkter. Trafikken vil bli så stor at det oppstår et betydelig trafikksikkerhetsproblem
for gående og lekende barn. I tillegg kommer støybelastningen. Beboerne frykter en utvidelse av
vegen som er så stor at den vil gå på bekostning av de tilgrensende eiendommene. Naboene
mener at dimensjonene på prosjektet er alt for store.
Etter beboernes oppfatning er konsekvensene åpenbart så store at det tilsier en
konsekvensutredning. Det er ikke tilstrekkelig med den konsekvensutredningen som er gjort på
overordnet nivå ved kystsoneplanen, ref. Rambølls notat av 26.1.2015, oppdatert 4.5.2015.
Juridisk må det sies at Rambølls standpunkt er tvilsomt. Det er ikke gitt at den fortolkning av
næringsformål som Rambøll legger til grunn for å unnta for konsekvensutredning er riktig, selv
om utbyggingsområdet er over 15 dekar (forskriften § 2 bkst. f) står seg. Det vil imidlertid ved
behandlingen av detaljreguleringsplanen måtte legges betydelig vekt på de negative
konsekvensene utbyggingen åpenbart vil ha for Marnetveien. Det tilsier med styrke at prosjektet
må nedskaleres kraftig. Naboene vil motsette seg eventuelle tiltak som går ut på utvidelse av
vegens generelle bredde i så stor grad at det går inn på eiendommene langs vegen.
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Forslagsstillers kommentar:
Planlagt tiltak vil ikke utløse mer trafikk en hva gjeldende reguleringsplan kan generere. Det
planlegges ikke tiltak på Marnetveien. Trafikkanalysen viser at dette er forsvarlig. Det er mange
mulige møteplasser langs vegen. I reguleringsplanen er det tatt inn to møteplasser.
Dimensjonene på prosjektet tar utgangspunkt i hva området tåler av utnyttelse, samt et ønske
om høy utnyttelsesgrad i samsvar med nasjonale og regionale føringer. I bestemmelsene er det
satt en øvre grense på 80 leiligheter. Det er lagt vekt på grønne arealer og å åpne området for
almennhetens ferdsel. Forholdet til konsekvensutredning er vurdert. Det henvises til eget notat.
A18. Oslofjordens friluftsråd, datert 21.08.2015
Det er positivt at tidligere avstengte områder langs kysten åpnes for allmennheten. Det er viktig
at ny bygningsmasse ligger tilbaketrukket fra sjøen og at en søker å finne stedstilpassede bygg
som ikke blir liggende for eksponert til. Strandsonen i planområdet bør åpnes for allmennheten
og tilrettelegges med en avstikker fra kyststien. En bør også se på muligheter for å tilrettelegge
for bading i området – gjennom etablering av bade-/friområde med badebøyer.
Planområdet ligger i et mye brukt ferdselsområde for fritidsbåter. Det er derfor viktig å fokusere
på dette i forbindelse med planen og bryggetilpasninger. OF ser at et marinaanlegg kan øke
risikoen for kollisjon mellom båter. Det er også viktig å belyse hvordan et nytt bryggeanlegg vil
påvirkes av bølgepåslag både i forbindelse med uvær og fra eksisterende trafikk (fare for slitasje
etc). Båtstørrelse (nye plasser) vil kunne påvirke landskapsmiljøet. Det er ønskelig at dette
belyses i planen. OF peker ellers generelt på behovet for et økt fokus på småbåthavner med en
hevet standard på miljøvern, kildesortering, bunnstoffoppsamling, septikkmottak med mer.
Forslagsstillers kommentar:
Området lengst øst i planområdet holdes åpent for allmennheten med nødvendig parkeringsplass,
gangadkomstsone, oppholdssone/grillplass og badeområde. Det vil bli etablert kyststi og
bryggepromenade ytterst lang strandlinjen. Det vil dessuten bli mulig å ferdes gjennom området
langs parkområder med lekeplass. Det legges til rette for interne traséer som skal holdes åpne
for allmennheten (gangveg/bryggepromenade, brygge ved serveringssted og bølgebryter).
Restaurantdrift vil ytterligere bidra til å trekke folk inn i området. Reguleringsplanen åpner for
etablering av bølgebryter som skal beskytte havnen mot uvær og sjenerende hekksjø fra
yrkestrafikk. Se også vurderinger i kap 5 og kap 6 for landskap og moloen. Av hensyn til
trafikkmengder på Marnetveien ønskes det ikke særskilt tilrettelagt for båtutsetting. Imidlertid er
det lagt til rette for båtutsetting i marinaen i Øyenkilen, som er tilrettelagt for bruk av
allmennheten. Forslagsstiller har vært i kontakt med driveren av stedet. Utsetting av kanoer og
kajakker vil være mulig fra gangveien i Marnetviken.
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Høring og offentlig ettersyn
Det har kommet inn 25 innspill som gjengis under. Tiltakshavers kommentarer i kursiv
(kommentarer er basert på de planer og løsninger som forelå på det aktuelle tidspunktet).
1.

NVE – 06.02.2019

2.

Karianne Nygaard – 12.02.2019

3.

Fiskeridirektoratet – 19.02.2019

4.

Bane Nor – 27.02.2019

5.

Østfold fylkeskommune – Norsk Maritimt Museum – 05.03.2019

6.

Fredrikstad kommune – intern høringsgruppe – 08.03.2019

7.

Hafslund Nett – 18.03.2019

8.

Luis Pinheiro – 18.03.2019

9.

Oslofjordens friluftsråd – 20.03.2019

10.

Statens Vegvesen – 20.03.2019

11.

Forsvarsbygg - 25.03.2019

12.

Fylkesmannen i Oslo og Viken – 25.03.2019

13.

Mattilsynet – 25.03.2019

14.

Fredrikstad hytteforening – 26.03.2019

15.

Berit og Jan Sandberg – 27.03.2019

16.

Turid Leonora Tønnesen – 28.03.2019

17.

Slevik lokalsamfunnsutvalg – 29.03.2019

18.

Liv Berit Anker Thue og Per Øivin Thue – 29.03.2019

19.

Øyenkilen hytteforening – 30.03.2019

20.

Ravn Magnussen – 31.03.2019

21.

Stian Thue-Iversen og Minalill Thue-Iversen (2 dok.) – 31.03.2019

22.

Øyenkilen vel – 31.03.2019

23.

Kystverket – 01.04.2019

24.

Østfold fylkeskommune – 01.04.2019

25.

Trond Ragnar Bekke – (ukjent dato)

B1. NVE, datert 06.02.2019:
Fredrikstad kommune har ikke etterspurt bistand fra NVE i oversendelsesbrevet, og NVE har
derfor ikke kommet med en konkret uttalelse til planforslaget. NVE minner om at kommunen har
ansvaret for hensyn tilknyttet flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
B2. Karianne Nygaard, datert 12.02.2019:
Nygaard er en av eierne av 62/599. Nygaard mener at vegen til hytta blir stengt av fire
parkeringsplasser. De har tinglyst rett på veg.
Forslagsstillers kommentar:
Dettte var i varetatt i planforslaget. Adkomst til den aktuelle eiendommen vil bli via
parkeringsplassen. Adkomsten var markert med avkjørselspil. Den aktuelle eiendommen og
avkjørselspila er markert med blått på illustrasjon nedenfor.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 90 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

24.10.2017

B3. Fiskeridirektoratet, datert 19.02.2019:
Fiskeridirektoratet har ikke registrert noen viktige gruntvannsområder med bløtbunn i det
aktuelle området. Det er ikke registrert fiskeri- eller havbruksinteresser innenfor planområdet.
Fiskeridirektoratet har derfor ingen videre merknader til planforslaget.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
B4. BaneNor, datert 27.02.2019:
Bane Nor har ingen merknader, planen berører ikke jernbanens interesser.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
B5. Østfold fylkeskommune – Norsk Maritimt Museum, datert 05.03.2019:
Norsk Maritimt Museum krever at det gjennomføres en marinarkeologisk registrering jf.
Kulturmiljøloven § 9. Meddeler at planen ikke kan godkjennes før forholdet til kulturminner under
vann er avklart.
Forslagsstillers kommentar:
Marinarkeologiske registreringer ble utført 29. mai 2019. Det ble kjørt sonar i området og dykket
på et vrak. Vraket er ikke fredet. Norsk Maritimt Museum har ingen anmerkninger til planen, jfr.
rapport utført 12.06.2019.
B6. Fredrikstad kommune – intern høringsgruppe, datert 08.03.2019:
Barnetalsperson:
Positiv til tilrettelegging av fellesarealer og bademuligheter, men skeptisk til vegen.
Trafikksikkerheten må ivaretas, og næring rundt Marnetveien kan skape mye trafikk. Krevende
for barn hvis man skal gå til bussen i Øienkilen.
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Byantikvaren:
Informerer om at Fjeldkilen bruk inngår i Fredrikstads plankebyepoke og en større nasjonal
skogbruks- og sagbrukshistorie – en sterkt truet kulturminnekategori. Slike kulturminner bør
derfor vurderes med høy bevaringsverdi. Følgelig anbefales det at de viktigste kulturminnene
bevares.
Peker på fylkeskonservatorens uttalelse fra 30.06.2015 om at verneverdi må avklares i
reguleringsprosessen, og at byantikvaren bør trekkes inn. Byantikvaren savner en uavhengig
kulturminnefaglig utredning, samt en bygningsantikvarisk utredning, og mener dette er en
mangel ved planforslaget. Påpeker at planbeskrivelsen har en del udokumenterte utsagn om
verneverdi og teknisk tilstand, som ikke kan vektlegges. Mener videre at avsnittet om
kulturminner er sterkt mangelfullt i beskrivelser og konklusjoner. Det bør utredes om
verneverdier i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv. Utsagn om at avstanden mellom
industribygningen og øvrige deler av anlegget er så stor at anleggets helhet er vanskelig å
oppfatte stemmer ikke med fylkeskonservatorens innspill slik det er gjengitt i planbeskrivelsens
pkt. 4.4 og på side 6 saksutredningens første avsnitt. Det påpekes at forslagsstillers kommentar
til fylkeskonservatorens uttalelse per 30.06.2015 er uten antikvarfaglig forankring og ikke kan
ilegges vekt, da planforslaget er i sterk strid med eksisterende kulturminner siden disse rives, og
fordi ny bebyggelse ikke utformes med bakgrunn i lokal byggetradisjon. Byantikvaren anbefaler
at planen sendes i retur og at det utarbeides en kulturminnefaglig analyse. Byantikvaren
anbefaler også at det stilles krav om bevaring av de viktigste kulturminnene i det gamle
industrianlegget.
Miljø og landbruk:
Informerer om en motsigelse i at det i tabell 6 (side 59) er krysset av på nei for forurenset
grunn, mens det på side 67 nevnes at det er registrert forurenset grunn på planområdet.
Henviser til forurensningslovens kap 2. som plikter tiltakshaver til å gjennomføre miljøteknikk
undersøkelse, samt å lage en tiltaksplan i tilfelle av forurenset grunn.
Bærekraftig samfunnsutvikling:
Påpeker at området vil tåle begrenset utbygging og fortetting med grunnlag i Marnetveiens
allerede begrensede kapasitet, og manglende ønske om/mulighet til å utvide veien. Mener
trafikksikkerhet for myke trafikanter til og fra området må sikres. Foreslår at bebyggelsen
begrenses i høyde ned mot eksisterende høyder med tanke på landskapstilpasning. Videre bør
byggestilen tilpasses tradisjonell byggeskikk. Minner om at bebyggelsen må ivareta allmenhetens
tilgang, og at nordre del av K1#2 bør trekkes inn slik at P1-B2 oppleves som et
sammenhengende og tilgjengelig friareal.
Positivt at G3 og G4 og skrenten av FK2 ligger inne som bevaringsområder.
Påpeker en motsigelse i at planen sier at parkeringsplassene PP1-4 først og fremst er til
allmennhetens bruk, men at kun 5 parkeringsplasser er reservert for allmennheten til
friluftsareal-bruk gjennom bestemmelsene. Merknadshaver mener det bør reserveres flere
parkeringsplasser for allmennheten som ikke er knyttet til næring, fritidsboliger eller
småbåthavn. Mener muligheten for bevaring av kulturhistorie bør revurderes, og trekker frem
steinbygningen i innkjøringen som et eksempel.
Vei:
Minner om at veien må utbedres etter kommunens veinorm dersom den skal overtas til offentlig
kommunal vei. I dette tilfellet vil det også stilles krav til utbyggingsavtale. Videre mener
merknadshaver at Marnetveien bør kategoriseres som en A2 vei – altså ikke som en A1 vei. En
A2 vei setter krav til fortau for myke trafikanter og en reguleringsbredde på 10 meter. Mener
veien har utfordringer knyttet til utforming for drift, samt tilgjengelighet og sikkerhet for myke
trafikanter. Mener videre at møteplassene må utformes slik at to biler kan møtes uten problemer,
og at temaet bør beskrives bedre.
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VA:
Det må sjekkes om det er tilstrekkelig kapasitet på ledningsnettet til å håndtere utbyggingen.
Minner om at det er et annet område som enda ikke er tilkoblet vann- og avløpsnettet.
Påpeker at det vil være utfordrende å tilføre området nok brannvann. Etterspør at løsning på
dette området avklares.
Brann og redning:
Dersom ny bebyggelse vil utløse krav om sprinkleranlegg må det avklares om det er tilstrekkelig
vannkapasitet i området.
Minner om at krav i TEK angående brannsikkerhet må ivaretas (fremkommelighet for brannbil,
vannforsyning til brannslokking).
Ber om at brannretningslinjer for Fredrikstad Brann- og redningskorps legges til grunn.
Minner om at området er sårbart med kun en adkomstvei, og at denne til enhver tid må være
tilgjengelig.
Ber om at forskrift om håndtering av farlig stoff legges til grunn, og at tiltak for å hindre akutt
forurensning fra drivstoffanlegg iverksettes med bakgrunn i risikoanalyse.
Brannsjefen ønsker å uttale seg i forbindelse med rammesøknader.
Park:
Påpeker at ny marina ikke bør planlegges innenfor grensene av regulert friområde.
Renovasjon:
Renovasjon forventer at planen utformes med tanke på at renovasjonsbilen får tilstrekkelig med
snuplass og arealer hvor den kan stå under tømming.
Idrett:
Minner om at kvaliteten på friområder, strandsone og kyststi må gis tilstrekkelig prioritet. Ønsker
videre et større fokus på struktur i gang- og sykkelveier på egne arealer, åpne og gode
uteområder og badeplasser, samt muligheter for utlegg av kajakker og kanoer.
Forslagsstillers kommentar:
Barnetalsperson:
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som konkluderer med at Marnetveien vil ha tilstrekkelig
kapasitet og sikkerhet, forutsatt at det opparbeides nye møteplasser. Nye møteplasser er
innlemmet i planen og bestemmelsene.
Byantikvaren:
Det er utarbeidet en kulturminnefaglig analyse. Denne er utarbeidet av Fabrica, 04.11.2019.
Rapporten er forelagt byantikvaren, som har uttrykt at rapporten er tilfredsstillende. Det som
fremkommer i rapporten er at maskinhuset bør bevares og tilbakeføres til opprinnelig standard så
langt det lar seg gjøre. Det gamle tørkebygget har en tilstand som tilsier at det ikke bør kreves
bevart. Det er ønskelig at det evt. erstattes av et bygg med tilsvarende proporsjoner og
materialbruk. Det aksepteres at bygget heves til ok gulv +2,5, men da bør fasaden på sjøsiden
trekkes ned mot vannet. I tillegg er det ønskelig at de gamle granittfundamentene gjenbrukes.
Etter at det er revet noe bebyggelse, har det kommet til syne svaberg med gamle
forankringsjern. Det er ønskelig at dette bevares. I revidert plan med bestemmelser er alle disse
elementene ivaretatt.
Ellers må det påpekes at det er lansert et nytt konsept for utformingen av bebyggelsen. I stedet
for den tidligere «moderne tolkningen av Østfoldkystens tradisjonelle større bygninger», er det
nå tenkt en løsning med tett-lav-bebyggelse i mindre skala og med smug, smale gater og plasser
som kan relateres til gamle arbeider-/industrisamfunn. Planen har også konkrete bestemmelser
som gir bebyggelsen referanser til tradisjonell kystbebyggelse i form av takformer, volumer,
farge- og materialvalg.
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Miljø og Landbruk:
Feilen er korrigert. Tiltakshaver tar innspillet om plikt til å gjennomføre miljøteknisk undersøkelse
og tiltaksplan til følge.
Bærekraftig samfunnsutvikling:
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som konkluderer med at Marnetveien vil ha tilstrekkelig
kapasitet og sikkerhet, forutsatt at det opparbeides nye møteplasser. Nye møteplasser er
innlemmet i planen og bestemmelsene.
Etter at planen lå ute til høring og offentlig ettersyn, er det tenkt et nytt konsept på bebyggelsen.
Dette har medført at det i bestemmelsene er gitt til dels vesentlige reduksjoner i tillatt
byggehøyde. I plan og bestemmelser er det for øvrig lagt stor vekt på at friluftsområder,
parkområde og strandsonen skal være tilgjengelig for allmennheten og oppleves offentlig. Dette
er synliggjort ved forsterkede bestemmelser både for de aktuelle områdene og for tilstøtende
område. I planen er det også gjort vesentlige reduksjoner ved at alle tiltak ut i kilen er fjernet.
Basert på kulturminnefaglig analyse er maskinhuset lagt til bevaring, tørkebygget skal
gjenoppføres i samme proporsjoner, granittfundamenter skal gjenbrukes og svaberg med
forankringsjern skal bevares. Sammen med et nytt konsept for utforming av bygningsstrukturen
gir dette en vesentlig forbedring med tanke på kulturmiljø.
Parkeringsplass PP1-4 skal primært benyttes som parkeringsplasser for brukere av småbåtshavna
og friluftsområdet. I bestemmelse heter det: «Det skal avsettes minimum 5 parkeringsplasser
som reserveres allmennhetens bruk av friluftsområdet og andre offentlig tilgjengelige arealer i
planområdet.»
Vei:
Eierformen på Marnetveien er endret fra offentlig til privat. Det er ikke ønskelig med en vesentlig
breddeutvidelse av vegen, da dette vil medføre store inngrep i eiendommer og terreng, og man
vil miste det særpreget vegen har. Det er utarbeidet en trafikkanalyse som konkluderer med at
Marnetveien vil ha tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet, forutsatt at det opparbeides nye
møteplasser. Nye møteplasser er innlemmet i planen og bestemmelsene. Statens vegvesen
støtter trafikkanalysen.
VA:
Det er nytt VA-anlegg i området som er dimensjonert for 110 boenheter. Det kan evt. settes opp
egne vannpumper slik at sjøvann kan benyttes til slukking.
Brann og redning:
Det er etablert sprinkelanlegg i restaurantbygget. Det er den mest sannsynlige løsningen for de
nye byggene også, men dette vil måtte avklares i forbindelse med detaljprosjektering. Uttalelsen
omfatter for øvrig i stor grad momenter som er ivaretatt i forskrifter og retningslinjer, og som
gjelder uansett. Dette er dermed ikke forhold som er nødvendig å gjenta i
reguleringsbestemmelsene.
Park:
Byggeområdene er nå redusert slik at de ikke berører arealer avsatt til friområde.
Renovasjon:
I planen er det nå lagt opp til at renovasjon kan benytte traséen V6-GS2-P3-PP5-V7-V6. Det vil
dermed ikke være behov for snuplass for renovasjonsbilen. I planen som lå ute på høring og
offentlig ettersyn var det ene renovasjonspunktet lagt i området for maskinhuset. Fordi dette
bygget nå skal bevares er renovasjon flyttet (plassert i tilknytning til SA). Det vil fortsatt være
tligjengelig for renovasjonsbil.
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Idrett:
I revidert planforslag er allmenn ferdsel, friluftsliv og rekreasjon styrket i forhold til planforslaget
som lå ute på høring. Byggeområdene berører ikke lenger arealer avsatt til friområder, utbygging
i kilen er fjernet, friluftsområdene langs sjøen er utvidet og det er gitt strengere bestemmelser
for både strandsonen og tilstøtende areal. Det er gitt bestemmelser om at bølgebryteren skal
være åpen for allmennheten. Det er ikke lenger aktuelt med steinmolo, men flytende
bølgebryter. Det gir gode muligheter for å sette ut kajakker/kanoer her. I tillegg er det mulig å
sette ut kajakker/kanoer fra område SA innerst i kilen.
B7. Hafslund Nett, datert 18.03.2019:
Hafslund Nett viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart. Nettselskapet har
ingen ytterligere bemerkninger.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
B8. Luis Pinheiro, datert 18.03.2019:
Pinheiro er bekymret for den økte trafikkbelastningen planforslaget vil medføre, og peker
spesifikt på trafikkproblemer, støy, støv og forurensning. Videre melder Pinheiro bekymring for at
mengden med parkeringsplasser som planlegges rundt hans tomt kan redusere hyttas verdi.
Merknadshaver foreslår fartsgrense lavere enn 30 km/t. Merknadshaver er nysgjerrig på hvor
lang anleggsperioden blir og hvor mange lastebiler som vil passere hans hytte.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller noterer seg synspunktene. Utformingen av veien med vegbredde 4 m vil gi et lavt
fartsnivå. Regulering av fartsgrensen ligger hos Veilaget som er beslutningstaker for
Marnetveien. Parkeringsplassene PP1 og PP2 ligger vesentlig lavere (4-5 m) enn
hyttebebyggelsen og vil derfor ikke påvirke opplevelsen av nærområdet for eiendommen i
vesentlig grad. I og med at maskinhuset nå er lagt til bevaring, er parkering tvers overfor
eiendommen til Pinheiro vesentlig redusert, og ligger på et lavere nivå. Innkjøring til PP1-3 ligger
før man kommer til Pinheiros eiendom. Trafikken til disse parkeringsplassene vil derfor ikke
passere eiendommen. Det er ikke utarbeidet en faseplan for anleggsarbeidet på nåværende
tidspunkt.
B9. Oslofjordens friluftsråd (OF), datert 20.03.2019:
OF anbefaler at utbyggingsomfanget (i område FK2 og FK3) revurderes med sikte på å bevare en
større andel av arealformålet friområde i gjeldende plan. OF stiller seg positiv til at forslaget
tilrettelegger for bading og grilling på svaberg, samt etablering av kyststi som muliggjør ferdsel
langs sjø gjennom hele planområdet. OF er kritisk til forslaget om «lukket» basseng i B2. Mener
en lukket løsning kan medføre dårlig badevannskvalitet, og at en lokalisering i båthavna gjør det
sårbart for oljeforurensning. Foreslår ny plassering nord i område P2. Viser til føre-var-prinsippet
i Naturmangfoldlovens § 9, og påpeker at området bør kartlegges, med mistanke om at tidligere
kartlegginger har vært mangelfulle. OF ønsker i forbindelse med utvidelse av småbåthavna at det
tas inn en bestemmelse som sikrer minimum 5 gjestehavnplasser. Videre foreslår friluftsrådet at
det bør tilrettelegges for praktiske løsninger for lagring av kajakk, og henviser til sin egen «rett
ut» løsning.
Forslagsstillers kommentar:
Byggeområdene i planen er nå redusert slik at arealer avsatt til friområde ikke berøres.
Løsningen i kilen er også vesentlig endret, slik at det ikke lenger er noe eget badeområde B2. Det
er ikke gjennomført registreringer av naturmangfold i forbindelse med utredningsarbeidet. Hele
byggeområdet ligger innenfor et tidligere næringsområde som er bebygd/asfaltert. Utbygger har
også gått vekk fra ønske om å etablere steinmolo. En flytende bølgebryter vil ikke medføre
inngrep på samme måte. Det legges ikke opp til lagring av båter eller kajakk i området, men det
vil være gode muligheter for å kunne sette ut kajakker i området. Imidlertid vil gangveg langs
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kilen og gjesteparkering gi en god løsning for kajakkpadlere som ønsker å padle fra Marnet, eller
som vil ta en pause underveis i turen. Det er tatt inn en bestemmelse om minimum 5
gjestehavnplasser i reguleringsbestemmelsene.
B10. Statens vegvesen (SVV), datert 20.03.2019:
SVV er enig i at det viktigste tiltaket for trafikksikkerhet i området er å holde fartsnivået nede.
Dette bygger opp under beslutningen om å beholde vegbredden slik den er i dag, og i stedet
legge til rette for 2 møteplasser. Trafikkanalysen inneholder alle de forhold SVV er opptatt av.
De foreslår likevel at planforslaget med fordel kan omtale tiltak for å tilrettelegge for en
trafikksikker anleggsperiode. Videre mener SVV at planforslaget bør inneholde en
reguleringsbestemmelse som setter krav til frisikt i hver enkelt avkjørsel inn på Marnetveien,
samt en utvidelse av bestemmelse § 5.9 som omtaler løsning for parkering av elbiler.
Forslagsstillers kommentar:
Det vil bli utarbeidet en SHA-plan for anleggsarbeidet som vil inkludere nødvendige tiltak for å
ivareta sikkerheten for tredjeperson. En bestemmelse om krav til frisikt i hver enkelt avkjørsel i
Marnetveien er innarbeidet. Det er tatt inn en bestemmelse om at to av gjesteplassene skal
tilrettelegges for lading av el-bil.
B11. Forsvarsbygg, datert 25.03.2019:
Forsvarsbygg anser ikke at detaljreguleringen kommer i konflikt med deres interesser, og har
derfor ingen videre merknader.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
B12. Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), datert 25.03.2019:
FMOV fremmer innsigelse til planforslaget. FMOV mener det er tatt for lite hensyn til
allmennhetens interesser i plassering og omfang av fritidsleiligheter innenfor FK2 og FK3. FMOV
mener det er nødvendig med større avstand mellom sjøen og bebyggelsen, og at det ikke kan
tillates at fritidsleilighetene etableres i områder som i dag er avsatt til friområde eller LNF. FMOV
er skeptiske til etablering av steinmolo. Dersom det arbeides videre med dette som alternativ,
mener FMOV at det utløser krav om konsekvensutredning, og har innsigelse til manglende
redegjørelse. FMOV har ikke innvendinger mot flytende bølgebryter på samme sted.
FMOV er bekymret for at området mellom FK3 og sjøen vil oppleves privat. Fritidsbebyggelsens
utearealer vil ofte legges ut mot vannet og privatisere området ytterligere. FMOV ser positivt på
de krav som er lagt inn, men mener at de ikke er tilstrekkelige. FMOV viser til bestemmelse om
drenerings- og pumpesystemer for å fjerne vann som kommer inn i konstruksjonen for
bebyggelse lavere enn kote +2,5 og savner en vurdering av hva slags effekt det vil ha å heve
terreng/nedre byggehøyde til kote +2,5. FMOV påpeker at det å basere seg på tekniske løsninger
for å avbøte på problemet i utgangspunktet vil gi større sårbarhet enn å unngå problemet.
Forslagsstillers kommentar:
Det er gjort vesentlige endringer i planmaterialet etter høring og offentlig ettersyn, blant annet
for å imøtekomme innsigelser fra FMOV. FK2 er nå redusert slik at områder som er avsatt til
friområde eller LNF i kystsoneplanen ikke blir berørt. Mulighet for steinmolo er tatt ut av
planforslaget. I tillegg er alle elementer som gikk ut i kilen fjernet fra planforslaget.
Etter høring og offentlig ettersyn er det foreslått et nytt konsept for bebyggelsen. Dette
innebærer at det for flere områder er gitt en vesentlig reduksjon i maks. gesims- og mønehøyde.
Det vil igjen medføre at bebyggelsen virker mindre ruvende mot omgivelsene og offentlig
tilgjengelige områder. Området mellom FK3 og sjøen er utvidet i forhold til det som lå ute på
høring. I tillegg er det gitt bestemmelser for både FK3 og nå LF3 som skal hindre privatiserende
tiltak. Det er blant annet tatt inn bestemmelse om at det ikke tillates uteoppholdsarealer,
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balkonger, utemøbler osv. på sjøsiden av FK3. Dette er ytterligere sikret ved at bebyggelsen
innenfor FK3 skal ligge maks. 1,5 meter fra formålsgrensen mot LF3. Dette sikrer at det ikke vil
være plass til uteoppholdsarealer. For ytterligere å unngå opplevd privatisering, er det tatt inn
følgende bestemmelser for LF3: «LF3 skal utformes slik at arealet oppleves som offentlig og
tilrettelegges for allmenn ferdsel og opphold. I en sone med bredde minimum 3 meter langs FK3
tillates ikke plen, men kombinasjon av elvestein i ulik størrelse samt naturlig, stedegen
strandsonevegetasjon. I denne sonen skal det være skråning med fall minimum 1:4 og
høydeforskjell minimum 0,5 meter for å unngå privatiserende bruk. Det tillates lav belysning med
pullerter el.l. Innenfor LF3 skal det benyttes naturlig, stedegen strandsonevegetasjon.
Sprengsteinsfylling skal forskjønnes med elvestein i ulik størrelse. Dette skal ikke skje på en slik
måte at fylling ut i sjøen utvides. Gangsoner og oppholdssoner skal utføres i materialer av høy
kvalitet.»
Bestemmelsen om tekniske løsninger for bebyggelse lavere enn kote +2,5 var i første rekke ment
for evt. parkeringskjeller innenfor daværende K4. Det er nå foreslått et nytt konsept for
bebyggelsen, og parkeringskjellere er nå foreslått innenfor FK1 og FK2. Dette blant annet for å
unngå behov for slike tekniske løsninger som beskrevet over. Alle byggeområdene er nå tenkt
med minimumshøyde +2,5. Store deler av området ligger allerede høyere, herunder det nye
restaurantbygget. Det anses ikke å være noen store ulemper med å heve byggeområdene til
+2,5, og høydeforskjellen mot FK3 vil brukes for å dempe privatiserende effekt mot strandsonen.
B13. Mattilsynet, datert 25.03.2019:
Minner om at kommunen jf. Folkehelseloven kapittel 2 skal ta drikkevannshensyn når arealplan
utarbeides. Det forventes at hensyn til drikkevann blir vurdert i det reviderte planforslaget.
Forslagsstillers kommentar:
Det er i dag privat anlegg for vann og avløp på planområdet. Anlegget har i løpet av
planprosessen blitt oppgradert for å håndtere det økte behovet. Ved behov vil det bli etablert
egen pumpestasjon i området.
B14. Fredrikstad hytteforening (FH), datert 26.03.2019:
FH har ingen nye synspunkter, viser til deres skriv av 19.07.2015, og ber om at deres innspill blir
hensyntatt i det videre arbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Se kap. 8.1, pkt. A7.
B15. Berit og Jan Sandberg, datert 27.03.2019:
Påpeker at de ikke har mottatt nabovarsel på tiltenkte bygninger. Sandberg stiller seg mot ny
bebyggelse på Marnet Marine park, da dette vil ha innvirkninger på sikt og evt. videre salg.
Videre påpekes det at tiltaket vil medføre økt trafikk og ha negative virkninger for hyttefolket i
nærområdet. Fremhever at tiltaket finner sted innenfor 100-meterssonen til vannet.
Forslagsstillers kommentar:
Eiendommen med gnr/bnr 62/619 tilhørende Jan Sandberg er oppført på nabolisten. Varsel er
basert på denne listen, og merknadshaver bør dermed ha vært kontaktet, da eiendommen ligger
innenfor planområdet. Det er ikke sendt ut ordinært varsel om nye bygninger, men skal være
sendt brev i forbindelse med varsel og ved høring og offentlig ettersyn. Planområdet vil som en
helhet oppleve et kvalitetsløft da planen tilrettelegger for en opprydding av området, samt
etablering av offentlige rom og publikumsrettede tjenestefunksjoner. Tiltaket finner sted innenfor
100-metersbeltet langs sjøen. Plan- og bygningslovens §1-8 og Statlige retningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen legger imidlertid ikke som sådan et forbud
mot utvikling innenfor 100-metersbeltet. Målet med loven og retningslinjene er å ivareta hensyn
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, hvilket også er et mål
for reguleringsplanen. Området hvor tiltaket planlegges er i dag bebygd, og bør derfor anses som
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en områdetransformasjon fremfor en omdisponering av frilufts- og LNFR-områder. Utviklingen
tilrettelegger for en mer effektiv organisering og arealutnyttelse, samtidig som den iverksetter
tiltak for å gjøre strandsonen mer tilgjengelig for friluftsinteresser enn det området åpner for i
dag. De ytre delene av planområdet vil blant annet reguleres til friluftsformål, og det vil etableres
en kyststi. Med dette vil det være mulig å ferdes langs kysten gjennom hele planområdet, hvilket
er en forbedring av dagens situasjon.
Utbyggingen er redusert i forhold til det som lå ute til høring og offentlig ettersyn. Innenfor FK1
er BYA og byggehøyder redusert. FK2 er vesentlig redusert mot øst, slik at utsikten mot sjøen fra
Sandbergs eiendom ikke blir like berørt. Byggehøyde innenfor FK2 er også redusert.
B16. Turid Leonora Tønnesen, datert 28.03.2019:
Tønnesen stiller seg skeptisk til at detaljreguleringsplan framlegges til behandling før arealplan
foreligger, og at planen ikke er vurdert til å være konsekvensutredningspliktig. Tønnesen mener
at Marnetveien har dårlig bæreevne og er kritisk til at private innkjørsler vil bli benyttet.
Tønnesen er kritisk til at planen legger opp til båttransport på en en-felts-vei og savner en
vurdering av økt trafikkmengde som følge av etablering av restaurant i trafikkanalysen.
Forslagsstillers kommentar:
Det antas at Tønnesen mener kommuneplanens arealdel. Denne er fortsatt ikke vedtatt. Det er
ikke noe krav om at rullering av kommuneplanen skal være vedtatt. Planarbeidet for Marnet
Marine Park har foregått over lang tid, og startet lenge før rullering av kommuneplanen var
igangsatt. Planens konsekvensutredningsplikt er drøftet i samråd med kommunen, og man
konkluderte med at planen ikke utløser slikt krav. Båttransport foregår også i dag på en enfeltsvei både i Øyenkilveien og Marnetveien. Trafikk som følge av etablering av restaurant er
medberegnet i trafikkanalysen, se tabell 2 under pkt. 6.4 i planbeskrivelsen. Planen baserer seg
ikke på at private avkjørsler benyttes som møteplasser. Det er satt av egne arealer for etablering
av nye møteplasser.
B17. Slevik lokalsamfunnsutvalg (SL), datert 29.03.2019:
SL er positive til en oppgradering av området, men er bekymret for at prosjektets størrelse og
omfang vil kunne skape økt trafikkbelastning på en veg som er lite egnet for stor trafikk.
Forslagsstillers kommentar:
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som konkluderer med at Marnetveien vil ha tilstrekkelig
kapasitet og sikkerhet, forutsatt at det opparbeides nye møteplasser. Nye møteplasser er
innlemmet i planen og bestemmelsene. Statens vegvesen støtter trafikkanalysen.
B18. Liv Berit Anker Thue og Per Øivin Thue, datert 29.03.2019:
Thue stiller spørsmål ved en del tiltak som er utført i området, som bruk av de allerede bygde
leilighetene, mudring, videoovervåkning, annonser osv.
Thue er bekymret for at planen vil gjøre strandsonen mer privatisert. Thue lurer på om alle
parkeringsplassene i PP2 skal være to etasjer eller om det kun gjelder den nederste linjen med
parkeringsplasser mot vest. Lurer videre på om det vil tilrettelegges for handicap-parkering på
området KF, og hvor gjester til ferieleilighetene skal parkere dersom det tilrettelegges for en
parkeringsplass per enhet. Thue ønsker at totalt antall parkeringsplasser oppgis.
Thue mener badeplass B1 ligger utsatt for understrømmer og bølger fra båter. Er også skeptisk
til om vannkvaliteten til badeplass B2 blir god nok, med tanke på at den er innestengt. Det er
kjent at det har vært bra ålefiske i Marnetviken og et stykke utover. Thue mener at en del av den
gamle bebyggelsen bør bevares, og anbefaler at forurensede og synkende løsmasser på området
fjernes før eventuell ny utbygging.
Thue synes det er uklart hvor mange båtplasser det skal utvides med, lurer på om de som har
kjøpt/eller leid båtplass vil sies opp dersom hver fritidsbolig selges med en båtplass, og det ikke
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er kapasitet til alle. Thue lurer på hvorfor ikke alle eiendommer langs Marnetveien er oppgitt i
liste over eiendommer som inngår i planen, og mener trafikkanalysen mangler en tabell som
viser total trafikk etter foreslått tiltak. Savner også at trafikkanalysen omtaler
trailer/lastebiltrafikk. Mener møteplasser i private avkjørsler ikke kan tegnes inn i planene.
Thue er bekymret for negative konsekvenser ved trafikkøkning, herunder støy, støv og
trafikksikkerhet for barn og unge. Minner om at Fjeldskilen VA ikke har tinglyste rettigheter til å
ha kloakkanlegg liggende over tomt 62/411, og at det derfor ikke er lovlig anlegg frem til
planområdet.
Forslagsstillers kommentar:
De tiltakene som er utført i området tidligere har for så vidt ikke noe med planforslaget å gjøre.
Hvor vidt disse tiltakene er tillatt eller ikke, må evt. følges opp i andre prosesser. Det
gjennomføres vesentlige tiltak for å sikre allmenheten bedre tilgang til strandsonen. Se tidligere
kommentarer. Det er ikke lenger aktuelt å bygge parkering i to etasjer, ettersom maskinhuset
skal bevares. Området KF er også tatt ut av planen. Det er vist en ny parkering (PP5) ved torget.
Denne er noe større enn det KF var, og det er skissert HC-plasser. Endelig plassering og antall
HC-plasser innenfor planområdet vil bli avklart ved detaljprosjektering. I planbeskrivelsen er det
redegjort for parkeringskrav og parkeringsdekning innenfor planområdet.
Det er ikke tenkt gjennomført tiltak for å skjerme badeplassen fra bølger. Badeplass B2 er nå tatt
ut av planen. Det er utarbeidet en kulturminnefaglig rapport. I tråd med denne vil maskinhuset
bevares, tørkehuset gjenoppføres, svaberg med forankringsjern bevares og granittfundamenter
gjenbrukes. Forurensede masser vil bli håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det er
lagt opp til 200 båtplasser, dette innebærer en økning i forhold til dagens situasjon. Det er tatt
inn bestemmelse om at maks. 100 båtplasser kan selges/leies ut til eksterne. Tabell som viser
berørte eiendommer er oppdatert. Total trafikk etter utbygging er oppgitt i tabell 2 (se
planbeskrivelsen kap. 6.4). Næringstransport inngår i kategorien Øvrig tjenesteyting. Plankartet
viser plassering av avkjørsler (markert med pil). Dette innebærer at planen åpner for å etablere
eller opprettholde avkjørsler på disse stedene. Private avkjørsler er ikke lenger vist som steder
det i praksis er mulig å møtes. Planen viser tilstrekkelig antall møteplasser iht. trafikkanalysen.
B19. Øyenkilen hytteforening (ØH), datert 30.03.2019:
ØH er bekymret for det store omfanget av leiligheter og båtplasser. ØH mener at det er for
mange leiligheter, og at 3 og 4 etasjer er alt for ruvende i et område med eksisterende småhusog hyttebebyggelse. ØH mener at så mange båtplasser vil medføre støy og forurensning. Det er
ikke mange møteplasser i Marnetveien, så møting er henvist til alle steder det tar av veger.
Mange av disse egner seg ikke som møteplass. Straks det kommer biler med henger blir det
utfordrende å møte. ØH mener at risikoanalysen pkt. 44 og 45 bør vise økt risiko for ulykker. ØH
mener at det må utredes hva moloen kan bety for vannkvaliteten i området, og anser en slik
molo nærmest som en privatisering av sjøarealet. For øvrig mener ØH at det er positivt at
området forskjønnes og ryddes og at området gjøres tilgjengelig for allmennheten.
Forslagsstillers kommentar:
Planforslaget er revidert etter høring og offentlig ettersyn. Det er nå et nytt konsept på
bebyggelsen, med mye lavere bebyggelse. Tillatte byggehøyder er til dels vesentlig redusert i
forhold til det som lå ute på høring. Dette medfører at bygningsvolumene blir mye mer beslektet
med de tilstøtende områdene. Det er innlemmet møteplasser i henhold til anbefalingene i
trafikkanalysen. Tiltaket vil ikke være avhengig av å bruke private avkjørsler som møteplasser.
Risikoanalysen er revidert etter høring og offentlig ettersyn. Det er ikke lenger aktuelt å
opparbeide en steinmolo. Det vil bli en flytende bølgebryter, som ikke har slike konsekvenser for
vannkvalitet. Hensikten med bølgebryteren er å skape en attraksjon i området slik at det blir
mulig å gå/sitte/oppholde seg på denne konstruksjonen. Dette er også sikret i
reguleringsbestemmelsene. Endringene etter høring har for øvrig ytterligere styrket krav til
forskjønning av området samt allmennhetens tilgjengelighet.
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B20. Ravn Magnussen, datert 31.03.2019:
Magnussen er ikke negativ til en viss utbygging i området, men er bekymret for prosjektets
størrelse og omfang. Bekymringen gjelder i første rekke trafikken til og fra området.
Forslagsstillers kommentar:
Trafikkanalysen har beregnet at dimensjonerende døgntrafikk for Marnetveien ved en maksimal
utvikling vil være 448. Dagens antall er estimert til å være 103. Utviklingen vil dermed medføre
en økning i bilturer per døgn på 306 innenfor planområdet. Beregninger viser at Marnetveien
under rådende forhold har en kapasitet på 333 kjøretøy per time. Siden dimensjonerende trafikk
per time er beregnet til 176 kjøretøy betyr det at utviklingen er å anse som forholdsmessig til
Marnetveiens kapasitet. Statens vegvesen støtter trafikkanalysen.
B21. Stian Thue-Iversen og Minalill Thue-Iversen , datert 31.03.2019:
Thue-Iversen uttrykker bekymring for at planen endrer kvalitet og kultur tilknyttet deres bosted.
Utrykker at planen bærer preg av manglende lokalkunnskap. Mener ROS-analysen er «svak» og
ikke gir et tilstrekkelig bilde av risikoaspekter rundt planen. Savner en videre forklaring på
hvorfor enkelte risikoaspekter er utelatt. Mener følgende tema burde vært vurdert som aktuelle i
ROS-analysen: «vindutsatt», «sårbar fauna/fisk», «havn/kaianlegg», «forurensning i grunn» og
«forurensning i sjø». Argumenterer for at det burde vært gjennomført konsekvensutredning, og
henviser til følgende punkter i konsekvensutredningsforskriftens Vedlegg II: «10 a)
utviklingsprosjekter for industriområder», «10 j) bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og
vannbygging til sjøs som kan medføre endringer av kysten f. eks moloer», 12 b) «lystbåthavner»
og 12 c) «feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging».
Videre peker Thue-Iversen til at prosjektet strider mot statlige planretningslinjer, og viser
spesifikt til Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Til slutt
argumenterer merknadshaver at prosjektets omfang og størrelse taler for at det kan få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og dermed burde vært konsekvensutredet.
Thue-Iversen er bekymret for at økt trykk på vei og flere besøkende vil øke behovet for
utrykningshjelp. Videre er de bekymrede for at plasseringen av parkeringsplasser (og
feilparkeringer) kan vanskeliggjøre fremkommeligheten for utrykningskjøretøy. De er bekymret
for at størrelsen på moloen forhindrer tilstrømning av friskt vann i vika, som ofte har drivstoffforurensning på vannoverflaten, og mener planen burde legge opp til en rampe for å redde båter
som er i ferd med å synke. Synes plasseringen av badeplass i vika er uhensiktsmessig med tanke
på forurensning. Påpeker at planforslagets forslag om grill- og badeplass i område LF er lite
gjennomtenkt, da området er støyete, har sterke strømmer og er vindfullt. Foreslår at grill- og
badeplasser holdes til de eksisterende lokasjonene, utenfor planområdet. Meddeler at båttrafikk
er en vesentlig støykilde, og reagerer på at dette ikke er vurdert i støyutredningen. Thue-Iversen
hevder at trafikkanalysen er mangelfull, da den baserer seg på utdaterte trafikktall, og ikke har
tatt høyde for økt trafikkbelastning generert av mer service – som nødvendiggjør transport i
sammenheng med varelevering og vedlikehold.
Thue-Iversen er bekymret for lysforurensning fra utbyggingen. Dessuten mener de at planen ikke
redegjør tilstrekkelig for gjennomføring og framdrift av utbyggingen, og er bekymret for at
framleie og utleie av hyttene kan medføre en større gjennomstrømning av ulike mennesker, og
dermed utrygghet. De ønsker en bestemmelse som sikrer at ferieboligene brukes som
ferieboliger i sommersesongen.
Thue-Iversen savner volumillustrasjoner av planlagt utbygging ved maksimal utnyttelse. Mener
byggene i K1 og K2 er for store og massive. Ønsker at ny næringsbebyggelse i K2 skal oppføres
med samme volum som dagens bygning, og i lokal byggeskikk. Thue-Iversen er bekymret for at
bebyggelse i K4 vil forringe utsikt og mener moloen er for lang og dominerende i landskapet. De
mener at de planlagte bygningene bør etableres i lokal byggeskikk, og ikke med et moderne
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utrykk slik som beskrevet i planbeskrivelsen. Thue-Iversen protesterer mot at området reguleres
til næring- og boligformål, og mistenker at egen bolig vil synke i markedsverdi.
Thue-Iversen krever at reguleringsplanen for Øyenkilen bli lag til grunn for tillatt oppførte
kotehøyder for fritidshus, og at detaljreguleringen forholder seg til bestemmelser som gjelder
fritidshus i den gjeldende planen. Krever også at næringsbygg oppføres etter bestemmelser om
næringsbygg i gjeldende reguleringsplan.
Forslagsstillers kommentar:
ROS-analysen er noe endret etter høring og offentlig ettersyn. I samråd med kommunen har man
kommet frem til at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Tilpasninger i planen etter
høring og offentlig ettersyn tilsier i enda mindre grad at planen utløser krav om
konskekvensutredning.
Det er gjort vesentlige justeringer i planen som imøtekommer uttalelsen fra Thue-Iversen.
Mulighet for steinmolo er tatt ut av planen. En flytende bølgebryter vil ha mye mindre
konsekvenser for vannkvaliteten. All bebyggelse, gangveger og badeområde i Marnetkilen er tatt
ut av planen. I tillegg til at byggeområdene ut mot kilen er vesentlig redusert, er byggehøyder og
struktur på bebyggelsen vesentlig endret etter høring og offentlig ettersyn. Det legges nå opp til
mye lavere og mer intim utbygging. Innenfor K1 er maksimal byggehøyde redusert fra kote
+18,5 til +12,5 (dette tilsvarer høyden på maskinhuset). I K2 (nå K3) er maksimal høyde
redusert fra kote +19,5 til +16. Her skal samme bygningsvolum som det eksisterende
gjenoppføres, men terrenget heves til kote +2,5. I tillegg skal viktige historiske elementer som
maskinhuset, svaberg med forankringsjern og granittfundamenter bevares.
Konsekvensutredningsplikten er vurdert opp mot forskrift for konsekvensutredning (2014). Ut i
fra foreliggende kunnskap ble det vurdert at planen ikke utløste krav om konsekvensutredning –
en konklusjon som ble understøttet av Fredrikstad kommune. Trafikkanalysen er basert på
erfaringstall, hvilket er gjeldende praksis. En eiendoms evne å generere trafikk, er en funksjon av
type aktivitet og eiendommens størrelse/antall boenheter. Statens vegvesens håndbøker og
rapporter fra PROSAM har en del erfaringstall for turgenerering. Erfaringstallene suppleres med
eget skjønn og erfaring opparbeidet fra mange års erfaring av tilsvarende vurderinger.
Næringstransport inngår i kategorien Øvrig tjenesteyting.
B22. Øyenkilen vel (ØV), datert 31.03.2019:
ØV’s innspill går på hvordan tiltaket vil påvirke velkretsen.
ØV mener at utnyttelsen av området med 80 ferieboliger kan virke for stor, og lurer på hvilke
begrensninger 100-metersbeltet stiller til utbygging. Videre savner ØV anlegg for opptak, lagring
og vedlikehold av båter. ØV er bekymret for at trafikkbelastningen kan bli omfattende, og at
dette vil gå utover myke trafikanters ferdselsmuligheter langs de smale veiene. ØV er kritisk til
lokaliseringen av badeplasser med tanke på strøm, bølger og vannkvalitet. Videre fremheves
bekymring for negative effekter av en lang anleggsperiode. Avslutningsvis stilles det spørsmål
ved om avløpssystemet er dimensjonert med tilstrekkelig kapasitet for 80 nye boenheter.
Forslagsstillers kommentar:
I følge loven skal det i utgangspunktet ikke bygges i 100-metersbeltet til sjø, da det skal vises
hensyn til natur- og friluftsinteresser. Området hvor det planlegges utbygging er derimot allerede
bebygd, og utviklingen er dermed å anse som en transformasjon av industriarealer fremfor en
nedbygging av jomfruelig mark. Gjennom planen tilrettelegges det også for allmennhetens
interesser på en måte som gjør det mer tilgjengelig for friluftsinteresser enn det det er i dag.
Interessene som forbudet mot utbygning innenfor 100-metersbeltet til sjø søker å verne anses
derfor som ivaretatt.
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Det er utarbeidet en trafikkanalyse som tilsier at Marnetveien vil ha tilstrekkelig kapasitet.
Analysen støttes av Statens vegvesen. Det legges ikke opp til lagring av båter i området.
Badeplass B2 er tatt ut av planforslaget. Det er ikke utarbeidet en faseplan på nåværende
tidspunkt, og det er derfor vanskelig å si hvor lang anleggsfasen vil bli. Det er i dag privat anlegg
for vann og avløp på planområdet. Anlegget har i løpet av planprosessen blitt oppgradert for å
håndtere det økte behovet.
B23. Kystverket, datert 01.04.2019:
Kystverket viser til at merking med avgrensningsbøyer ved badeplass krever tillatelse fra
Kystverket. Det er derfor ikke ønskelig at det tas inn bestemmelser om merking i sjø, da det gir
inntrykk av at Kystverket allerde har godkjent etablering av spesialbøyer. Kystverket ber om at
bestemmelsen tas ut. Kystverket registrerer også at deler av planområdet er avsatt til formålet
farled. Dette omfatter først og fremst transportårer for nyttetrafikk. Kystverket ber om at dette
endres til formål ferdsel. Kystverket minner også om at alle tiltak somkan påvirke sikkerheten
eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet.
Forslagsstillers kommentar:
Bestemmelse om spesialbøyer er tatt ut og formålet er endret til ferdsel.
B24. Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 01.04.2019:
Ved varsel om oppstart la ØFK spesielt vekt på restriksjoner for tiltak i 100-meterssonen,
etablering av småbåthavn, omdisponering av sjørelatert næringsvirksomhet, kulturminner,
forholdet for barn og unge og tilgjengelighet for alle. I tillegg la de vekt på støy og trafikk. Det er
vist bebyggelse og gangveg på fylling ut i sjøareal inne i kilen som er avsatt til småbåthavn i
kystsoneplanen. Ut fra plankart kan det synes som om det er tiltak opp mot 25 meter ut i
vannet. Det må vurderes hvordan dette påvirker kilen, både visuelt, tilgjengelighet for
allmennheten, manøvrering og kvaliteten på vannet.
ØFK gir innsigelse til følgende punkter:
Utbygging av fritidsbebyggelse i friområde innenfor 100m-beltet.
ØFK mener at utbygging innenfor arealer avsatt til friområde er i strid med Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen, fylkesplanen og Regional
kystsoneplan, og ber om at utbyggingen avgrenses til område avsatt som næringsareal.
-

Manglende konsekvensutredning av tett molo
ØFk gir innsigelse til planen på grunn av manglende redegjøring for tiltak i sjøareal, jfr.
vannforskriftens § 12. ØFK anbefaler av småbåthavna begrenses til arealet avsatt i
kommuneplanens arealdel, med kun lett konstruksjon, flytebrygge eller lignende.

-

Manglende marinearkeologisk undersøkelse. Innsigelsen vil bli frafalt når dette er
gjennomført og evt. kulturminner hensyntatt i planen.

For øvrig gir ØFK noen faglige råd. ØFK ber om at det gjøres en mer faglig tilnærming og
dokumentasjon av kulturminner/kulturmiljø, og at byantikvaren involveres. ØFK mener at det ut
fra et kulturhistorisk perspektiv er fullt mulig å utvikle eiendommen. Innenfor areal avsatt til
friluftsformål finnes det løpegraver og skytestillinger fra 2. verdenskrig. ØFK ber om at dette
innarbeides i plan og bestemmelser. Overføring av indutriareal til fritidsbolig bør ikke
omreguleres uten en grundig vurdering. Det bør fremgå hvilke vurderinger som er foretatt i
kommunens næringsstrategi.
Dersom all parkering innenfor delfeltene legges i garasje eller parkeringskjeller, kan
utbyggingspotensialet være opp mot 21000 m2 bruksareal. ØFK savner en
illustrasjoner/perspektiv som viser maksimum-høyder. Etter ØFKs vurderinger vil så høye
bygninger i et omfang som planen viser kunne gi uheldige virkninger, både sett fra land og fra
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vannet. Planen bør i større grad synliggjøre virkningene. ØFK anbefaler at det legges nytt formål
på K1 og K2, eller at byggegrense trekkes lenger fra for å sikre at uteplass kommer minimum 3
meter fra gangvegene. Det er gitt strenge bestemmelser til eksisterende eiendom FF1, og det
kan med fordel settes like strenge arealbegrensninger for alle andre enheter. I bestemmelsene
fremgår det at det kan tillates inntil tre helårsboliger innenfor planområdet. ØFK mener at disse
med fordel kan synliggjøres i plankartet. Planområdet er innenfor et område med registrert
grunnforurensning. Det bør avklares hvilke konsekvenser dette kan få. ØFK anbefaler at det tas
inn krav om parkering for el-bil. ØFK mener at det kan være flere forhold som bør vurderes
grundigere i ROS-analsyen, og at det bør vurderes om det er avsatt tilstrekkelig avstand for
tursti langs vannet inn mot friområdet.
Planen kan ikke egengodkjennes før innsigelsene er trukket.
Forslagsstillers kommentar:
Det er gjort vesentlige endringer i planen etter høring og offentlig ettersyn. Utbyggingen er
avgrenset slik at areal avsatt til friområde/LNF ikke berøres. All bebyggelse og gangveger ut i
kilen er tatt ut av planen. Mulighet for tett molo er tatt ut av planen. Marinearkeologisk
undersøkelse er gjennomført uten funn av fornminner. Det er utarbeidet en kulturminnefaglig
rapport som er forelagt og akseptert av byantikvaren. Anbefalingene fra rapporten er innlemmet i
planen. Dette omfatter bevaring av maskinhuset, gjenoppføring av tørkehuset med samme
proporsjoner, bevaring av svaberg med gamle fortøyningsjern og gjenbruk av gamle
granittfundamenter. Løpegrav/skytestilling er innmålt og lagt inn i planen som hensynssone i
tillegg til at ønskede reguleringsbestemmelser er tatt inn.
Byggehøyder, og dermed utbyggingspotensialet, er til dels vesentlig redusert. Det er foreslått et
nytt utbyggingskonsept med tett/lav-bebyggelse. Dette vil fremstå mindre ruvende og ha mindre
negative konsekvenser for omgivelsene. Det er utarbeidet nye illustrasjoner. I og med at det ikke
lenger er samme løsning med utbygging og gangveger mot kilen er ikke problemstillingen med
avstand fra uteplass aktuell. Det er ikke bestemt hvor helårsboligene eventuelt vil ligge. Det er
tatt inn bestemmelser om at det skal gjøres undersøkelser av evt. forurenset grunn og at dette
må ivaretas i henhold til forskriftene. Det er tatt inn krav om parkering for el-bil. Det er flere
forhold som nå er omtalt i ROS-analysen. Det er gjort mer utfyllende vurderinger og tiltak i plan
og bestemmelser for å sikre allmennhetens ferdsel og hindre privatisering av tursti langs vannet.
B25. Trond Ragnar Brekke på vegne av Marnet Veiforening (MV), ikke datert:
MV er bekymret for prosjektets totale størrelse og belastningen det får på bo-området når det
gjelder trafikk til og fra planområdet. MV er ikke imot at det skjer en oppgradering og utvikling
av planområdet, men det må stå i forhold til adkomstmuligheten. Det anføres at det bor
skolebarn i Marnetveien. Det påpekes også at det er etablert miljøgate de siste 300 meterne av
Øienkilveien. Det er den senere tid etablert en møteplass ved innkjøringen til Marnetveien 39.
Det er fra flere beboere og hytteeiere kommet bemerkninger om at det bør etableres en
møteplass til, nærmere der porten til Fjeldskilen bruk sto tidligere. Marnetveien er privat med to
eiere og regulert gjennom flere dommer i jordskifteretten. Det daglige ansvar for vegen tilhører
Marnetveien veiforening. MV ser ikke at dette er tatt med i reguleringsplanen. Trafikkanalysen
kan ikke kommenteres, da MV ikke har foretatt noen slik analyse selv og ikke er i posisjon til å
evt. kunne motsi oppgitte tall. Det vil ved en økning av trafikkmengde kunne bli en betydelig
mengde i økt støy og støv.
Forslagsstillers kommentar:
I tillegg til den nevnte møteplassen, er det vist utvidelse med møteplass tre steder lenger inn i
Marnetveien. Marnetveien er nå vist som privat veg i planforslaget.
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Begrenset høring
Det har kommet inn 13 innspill som gjengis under. Tiltakshavers kommentarer i kursiv
(kommentarer er basert på de planer og løsninger som forelå på det aktuelle tidspunktet).
1.

Fylkesmannen i Oslo og Viken – 17.06.2020 (uttalelse til revidert planforslag før planen ble
sendt ut på begrenset høring)

2.

Fylkesmannen i Oslo og Viken – 03.08.2020

3.

Karianne Nygaard – 15.07.2020

4.

Statens vegvesen – 22.07.2020

5.

Forsberg og Gulbrandsen, Sandberg – 04.08.2020

6.

Øienkilen vel – 25.08.2020

7.

Viken fylkeskommune – 26.08.2020

8.

Slevik lokalsamfunnsutvalg – 27.08.2020

9.

Liv Berit Anker Thue og Per Øivin Thue – 27.08.2020

10.

Minalill og Stian Thue-Iversen – 27.08.2020

11.

Bjørgun Jønsberg og Ole Tom Lie – 27.08.2020

12.

Kystverket sørøst – 28.08.2020

13.

Øyenkilen hytteforening – ikke datert

C1. Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), datert 17.06.2020:
Det fremgår av det reviderte planforslaget at det er gjort vesentlige endringer i planmaterialet
etter høring og offentlig ettersyn, blant annet for å imøtekomme innsigelser fra FMOV. FMOV
anser endringene som er gjort i revidert planforslag tilstrekkelige til at deres innsigelse er
imøtekommet. Planforslaget kan for FMOVs del egengodkjennes av kommunen.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
C2. Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), datert 03.08.2020:
FMOV ga tilbakemelding 17.06.2020 om at endringene er tilstrekkelige til at de anså deres
innsigelse som imøtekommet. FMOV har ingen ytterligere merknader til det reviderte
planforslaget.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
C3. Karianne Nygaard, datert 15.07.2020:
Nygaard har tinglyst vegrett på eksisterende veg frem til hytta. Denne vegretten fulgte hytta da
den ble kjøpt. Det ble også tinglyst rett til bruk også på areal tilhørende nabohytta. Nygaard
påpeker at det ser ut som om de får innkjøring i øverste hjørnet av en parkeringsplass. Nygaard
anser muligheten for stor for at de blir parkert ute eller inne. Nygaard har også en 20 fots båt på
henger. Denne vil hun ikke klare å rygge opp til hytta med denne løsningen. Snuplass for bil og
henger ved hytta finnes ikke. Nygaard ønsker å beholde eksisterende veg. Skissert løsning er for
dem et dårlig alternativ.
Forslagsstillers kommentar:
I etterkant av høringen var det dialog mellom Nygaard og tiltakshaver. De ble enige om løsning. I
siste revisjon er imidlertid daværende pakeringsplass tatt ut av planen. Problemstillingen er
derfor ikke lenger relevant.
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C4. Statens vegvesen (SVV), datert 22.07.2020:
SVV har følgende innspill:
Støy: I bestemmelse § 5.3 bør «miljøverndepartementet» endres til «klima- og
miljøverndepartementet».
Universell utforming: Det er tatt inn en generell bestemmelse § 5.5 om universell utforming.
I tillegg bør det settes krav til antall parkeringsplasser for forflytningshemmede i
bestemmelse § 8.4 jf. parkeringsforskriften § 61. Det bør også stilles krav om fast dekke
(asfalt) på stien mellom GS2 og #4, jf. bestemmelse § 10.1 e).
Frisikt: I bestemmelse § 5.20 kan kravet til frisikt reduseres til 3x20 m, jf. Statens
vegvesens håndbok N100, tabell D6.
Rekkefølgebestemmelser: I rekkefølgebestemmelsene §§ 6.1-6.10 bør «brukstillatelse»
endres til «midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest» for å være i samsvar med
begrepsbruken i plan- og bygningsloven.
Tverrprofil: Tverrprofil i planbeskrivelsens figur 26 er hentet fra en utgått versjon av
håndboken. I gjeldende versjon av N100 er boliggater og boligveger omtalt i kap. B6. Figur
B.14 viser boliggate/boligveg med bredde 3,5-4,5 meter.
Forslagsstillers kommentar:
Endinger vedrørende støy, frisikt og rekkefølgebestemmelser er gjort i bestemmelsene. Frisikt
3x20 meter passer også med Fredrikstad kommunes egen vegnorm. Det er tatt inn krav om at
minimum 5 % av alle parkeringsplassene skal være tilrettelagt for forflytningshemmede. Dette er
tatt inn i ny bestemmelse § 5.9 e) ettersom § 8.4 kun omhandler de arealene som er avsatt til
parkeringsformål. Det vil også bli parkering andre steder. Det er tatt inn krav om fast dekke på
stien mellom GS2 og #4. Tverrprofil vist i figur 26 er endret.
C5. Forsberg og Gulbrandsen (Marnetveien 26) og Sandberg (Marnetveien 53), datert
04.08.2020:
Naboene er positive til en utbygging av fritidsboliger, men mener forslaget er alt for omfattende,
med negative konsekvenser særlig for miljø og eksisterende beboere, og for bevaring av stedets
tilgjengelighet for allmennheten. Naboene ønsker å fremheve følgende punkter:
-

-

-

-

-

Utbyggingen vil føre til en stor ekstra belastning på lokalsamfunnet, eksisterende
hyttebebyggelse, biologisk mangfold til lands og til sjøs.
Det er stor usikkerhet knyttet til tallene som er angitt for trafikkbelastning. Områdets totale
trafikk er ikke med i regnestykket, og estimatene for bilbruk til og fra eiendommer og
båthavn virker svært lave.
Miljøargumentet er for lite vektlagt i utbyggers plan og i diskusjonene i dokumentene.
Omfattende utbygging innebærer stor økning i båttrafikk, biltrafikk og generell intensivering
av arealet av private, noe som vil gi betydelig økt forurensning av kysten og
Marnet/Øyenkilen. Det vil dreie seg om forsøpling og støy, som ikke bare vil ramme Marnet,
men hele området innover Faratangen og utover mot Strømtangen.
Utbyggingen vil forringe landskapet sett både fra land og sjøen i denne delen av Fredrikstad,
som er ansett for å være et vakkert utløp fra byen og ut i Oslofjorden. Det er spesielt
forslaget om fire rekker med boenheter plassert oppå to nye parkeringshus som vil endre
landskapet på Marnet fullstendig.
Denne planlagte utbyggingen står i sterk kontrast til områdets lange historie med spredt
småhusbebyggelse og lokalt rettet industri- og handelsvirksomhet. Forslaget nevner de flotte
og bevaringsverdige arbeiderboligene i området, men rekkehusanlegg i strandsonen med
parkeringsgarasje har ingen ting med denne tradisjonen å gjøre.
Det er vanskelig å se for seg at denne i praksis betydelige privatiseringen av strandsonen
kan ha særskilte fordeler for allmennheten. Området er planlagt med svært høy
arealutnyttelse til fritidsboliger og parkeringsplasser. Det begrensede friarealet som skal
oppgraderes vil sannsynligvis kun bli brukt av de som eier boligene.
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Utbyggingen innebærer ikke lokal verdiskapning eller arbeidsplasser utover det som allerede
finnes i dag.
En viss utbygging til fritidsboliger er akseptabelt. Om utbyggingen kun innebærer omgjøring
av eksisterende bygningsmasse til leiligheter vil det redusere antall boenheter og innebære
mindre inngrep i landskapet, mindre belastning på biotoper og mindre belastning for
eksisterende fastboende og hyttebeboere.
Det er ingen selvfølge at de ombygde tidligere industribygningene skal være like høye som i
dag. Når området ikke lenger benyttes til industri, står kommunen fritt til å bidra til en bedre
bevaring av kysten enn det som ble ansett som forsvarlig da nåværende anlegg ble
godkjent.
Naboene mener at det ikke er balanse mellom utbyggers økonomiske nyte og kostnadene for
allmennheten, og at utbyggingen må reduseres. Det er ingen tvil om at strandsonen og
beskyttelse av viktige biotoper og landskaper står mye sterkere i dag enn tidligere.
Forslagsstillers kommentar:
Som det fremgår av planbeskrivelsen, er det ikke registrert viktige forekomster med biologisk
mangfold verken i sjøen eller på land. I praksis inngår nesten alle landarealene som blir berørt av
tiltak i arealer som allerede er sterkt berørt av inngrep. Byggeområdene er tidligere sprengt ut,
fylt ut, bebygd og asfaltert. Det er knapt vegetasjon på de arealene som inngår i
byggeområdene. En målsetning med tiltaket er i noen grad å øke den naturlige vegetasjonen
langs strandsonen, men i dette området er det mest naturlige i utgangspunktet blankskurt fjell
og svaberg med svært lite vegetasjon. I sjøområder er gjerne grunne bløtbunnsområder de mest
verdifulle arealene. Det er ikke ønskelig å gjøre mudring i slike områder. Slike grunne
bløtbunnsområder forekommer nesten ikke innenfor planområdet. Sjøarealene er tilstrekkelig
dype til at det ikke vil være behov for mudring. I tillegg er den opprinnelige planen med
steinmolo tatt ut av planen og erstattet med flytende bølgebryter. Dette vil i mye større grad
sikre gjennomstrømming av vann for å opprettholde vannkvaliteten. For øvrig legger planen opp
til renovasjon og en generell kvalitetsheving som skal motvirke forsøpling. Planlagt arealbruk er
ikke forventet å medføre vesentlig forsøpling eller forurensning. De negative konsekvensene for
natur og miljø anses som små.
Den estetiske utformingen av tiltakene er beskrevet og begrunnet i planbeskrivelsen. Etter at
planforslaget lå ute på høring og offentlig ettersyn første gang er det gjort vesentlige endringer i
utformingen av bebyggelsen. Byggehøydene innenfor alle delfeltene er til dels vesentlig redusert.
Det høyeste bygget vil fortsatt være bygget som skal erstatte tørkehuset. Her har forslagsstiller
etterkommet anbefalingene om å gjenoppføre et nytt bygg med samme dimensjoner som det
eksisterende. For øvrig vil ingen ny bebyggelse rage høyere enn det nyoppførte
restaurantbygget, og bebyggelsen vil trappe seg ytterligere ned ut mot sjøen, til bare én etasje
med loft. Den ene parkeringskjelleren er nå tatt ut av planforslaget. Tanken bak løsningen med
p-kjelleren er at denne skal legges inn i fjellet som en naturlig forlengelse av fjellet/terrenget, i
tillegg til at bebyggelsen skal trekkes ned på fasader som blir synlige. P-kjelleren vil i svært liten
grad bli eksponert, og bebyggelsen oppe på p-kjelleren skal være bare én etasje med loft.
Størrelsen på p-kjelleren og utnyttelsesgraden for hyttene oppe på p-kjelleren er redusert.
Bebyggelsen oppe på p-kjelleren vil ligge lavere enn eksisterende hytter som ligger på fjellet
lenger mot sør. Det er også gjort grep for å sikre at allmennheten får tilgang til strandsonen, og
at det faktisk skal oppleves tilgjengelig for allmennheten. Vi vil også minne om at tiltakshaver
allerede har revet en del eksisterende bebyggelse inn mot kilen. Dette er arealer som inngår i
parkområdet P1, hvor svaberg ned mot sjøen nå blir tilgjengelig for allmennheten og historiske
fortøyningsjern skal bevares.
Kommentarene knyttet til usikkerhet om trafikkbelastning er reelle. Beregnet trafikk i
trafikkanalysen er beheftet med noe usikkerhet. Dette er det tatt hensyn til i analysen på flere
måter:
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Vanligvis gjøres trafikkberegninger basert på årsdøgntrafikk (ÅDT), et gjennomsnitt av
trafikken over hele året. I dette tilfellet er trafikkbelastning beregnet for et
dimensjonerende tidspunkt med mye trafikk, i pinsehelgen.
Kapasitetsvurderingene er knyttet til maxtime, anslått til 30 % av døgntrafikken for
fritidstrafikken og båtplassene. Dette er et høyt anslag.
Ikke all trafikk har sammenfallende maxtimer. Noen aktiviteter, eksempelvis til industri,
tjenesteyting og restaurant, har maxtimen på et annet tidspunkt enn ferie og
fritidstrafikken. Det antas også at trafikken til båtplassene kan ankomme over en annen
og noe lengre tidsperiode enn trafikken til /fra hytter og fritidsboliger. Dette er ikke
hensyntatt i vurderingene.

Etter at planforslaget nå er ytterligere redusert med 40 %, er marginen i beregningene enda
større enn tidligere. Samlet gir dette god robusthet i konklusjonene.
C6. Øienkilen vel, datert 25.08.2020:
Styret i Øienkilen vel er skeptisk til det store antallet nye leiligheter, og at trafikken gjennom
Øienkilveien/Marnetveien øker betraktelig. Prosjektets størrelse/antall leiligheter må reduseres
betraktelig. Økt trafikk, og ikke minst anleggsperiode, vil forringe livskvaliteten langs
Øienkilveien/Marnetveien. Det er et viktig argument at det ikke er skikkelig gangveg for myke
trafikanter fra gamle fabrikken til Bruket. Antallet gående og syklende øker, og kyststien er en
del av denne ruten. Det bør benyttes en ny trafikkmåling fra sommertrafikken som grunnlag.
Forslagsstillers kommentar:
For kommentarer til trafikkberegningene vises det til C5 og C10.
Etter at planforslaget nå er redusert med ytterligere 40 %, mener forslagsstiller at det med god
margin er tilstrekkelig kapasitet på Marnetveien. Det vises til trafikkanalysen der dette er
kommentert nærmere: Det anbefales at arealer for kjørende og myke trafikanter holdes separert
innenfor planområdet. I Marnetveien er dette likevel vanskelig å få til. Derfor bør Marnetveien
skiltes med 30 km/t for å ta hensyn til det smale tverrsnittet samt risikoen for konflikter med
myke trafikanter. Ut fra en trafikksikkerhet- og trygghetsvurdering. Det er også opparbeidet en
ekstra møteplass og ytterligere tilrettelagt for møting på strekningen.
Det kan for så vidt være aktuelt å foreta radartellinger for å få kontroll på eksisterende trafikk.
Dette er imidlertid vanskelig nå, da forhold knyttet til Covid-19 gjør reiseaktiviteten atypisk i
forhold til et normalår, se også utfyllende kommentarer til C10. I og med at omfanget av
utbyggingen er ytterligere redusert, mener forslagsstiller at marginene i beregningene er store,
og at det dermed heller ikke er så aktuelt med radartellinger.
Når det gjelder anleggstrafikk, skal det ved byggesøknad redegjøres for hvordan dette kan skje
på en mest mulig skånsom og trygg måte, jf. reguleringsbestemmelsene § 5.17. I den
forbindelse vil kommunen stille krav og restriksjoner til gjennomføringen.
C7. Viken fylkeskommune (VFK), datert 26.08.2020:
VFK lister opp punktene hvor de hadde innsigelse til planen, noen av endringene som er gjort i
planen i ettertid, samt kommunens vurdering av planen. VFK sier seg enig i kommunens
vurdering. Det gamle næringsområdet er forfallent og oppleves ikke som tilgjengelig i dag.
Prosjektene kan bidra til bedre tilgjengelighet for alle, så fremt området ikke fremstår som
privat. De siste endringene i bestemmelsene skal bidra til brukervennlige, men minimale tiltak
slik at området LF1-3 skal benyttes som frilufts- og rekreasjonsområde tilgjengelig for
allmennheten. Naboer i direkte tilknytning til planområdet vil etter VFKs vurdering bli vesentlig
berørt. VFK ber kommunen vurdere om det bør avsettes større buffersoner. VFK ber også
kommunen foreta en bredere vurdering om det skal tillates bygging av boliger/fritidsboliger på
eksisterende næringsområder i strandsonen.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 107 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

24.10.2017

I forbindelse med revidert planprosess er det foretatt registreringer og vurderinger mht. nyere
tids kulturminner. Hensynet til nyere tids kulturminner synes i stor grad ivaretatt. VFK ser
avveiningene i forhold til at for eksempel tørkehuset ikke kan nyttes videre og bestemmelsene
stiller strenge krav til nybygg innenfor K3. VFK ber likevel kommunen vurdere om det skal
plasseres to meter høyere enn i dag.
Infrastruktur har ingen merknader til revidert planforslag.
Etter fylkeskommunens vurdering er planforslaget tilstrekkelig endret slik at fylkeskommunens
innsigelser kan trekkes. Dette begrunnes i følgende:
Utbygging i strandsonen: Utbyggingsområdene er i hovedtrekk ikke lenger i LNF-område.
Alle større inngrep i sjø er fjernet fra planen, blant annet er ny bebyggelse i vannet i
kilen fjernet og steinmolo er erstattet med flytende bølgebryter.
Det er gjennomført marinarkeologiske undersøkelser.
For øvrig ber VFK kommunen vurdere bestemmelsene §§ 7.3 i) og 7.6 i), som sier at enhver
leilighet/bolig skal ha tilgang til båtplass i småbåthavnen SM. Etter VFKs vurdering kan dette
inngå i privatrettslige avtaler så lenge bestemmelsene § 11.2 sikrer at maksimalt 100 av totalt
200 båtplasser er for eksterne brukere.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller antar at VFK i første rekke mener at det er delområdene FK1-2 som berører
naboer. I revidert planforslag er utnyttelsesgraden i begge områdene redusert. I tillegg er pkjelleren innenfor FK1 tatt ut. Dette gir bedre mulighet for at bebyggelsen kan følge terrenget og
dermed fremstå mindre ruvende. Forslagsstiller mener ellers at en stor styrke ved planen er at
en vesentlig andel av parkeringen «gjemmes» i parkeringskjeller, og at denne parkeringskjelleren
blir minst mulig fremtredende i landskapet. Etter forslagsstillers mening vil parkeringskjelleren
innenfor både FK2 ligge godt og naturlig i terrenget og landskapet. Dersom p-kjelleren skal
trekkes lenger vekk fra naboene, vil det samtidig gi uheldige konsekvenser ved at p-kjelleren
presses lenger ut i landskapet. Det er gitt bestemmelser som sikrer at dekket på p-kjellerne ikke
skal rage vesentlig over tilstøtende terreng, særlig i retning mot naboene. Dekket på p-kjelleren
vil ligge lavere enn terrenget ved nærmeste naboer. I tillegg er det gitt bestemmelser som sikrer
at bebyggelsen oppe på p-kjellerne ikke blir mer enn én etasje + loft, bebyggelsen skal ha
småskalapreg og siktlinjer skal ivaretas. Ettersom FK1-2 ligger nord og vest for naboene, vil ny
bebyggelse få liten eller ingen negativ innvirkning på sol og lys til naboene. Mellom FK2 og nabo i
nord er det avsatt areal til grøntområde. Sammen med viste byggegrenser sikrer dette at
avstand mellom bygningene blir minimum 13,5 meter. I og med at FK1-2 inngår i byggeområder
i kommuneplanen, mener forslagsstiller at det er tatt tilbørlige hensyn til naboer, og at det er
gjort mange tiltak i plan og bestemmelser for å redusere ulempene for naboene. VFKs anmodning
til kommunen om å foreta en bredere vurdering av om det skal tillates bygging av
boliger/fritidsboliger på eksisterende næringsområder tolkes til å være en av mer generell
karakter for andre områder i kommunen.
Gulvet i det eksisterende bygget ligger med liten høyde over havet. Dette vil bli hevet til kote
+2,5 for å tilfredsstille gjeldende krav og korrespondere med tilstøtende bebyggelse og
uteområder. Resten av bygget vil bli hevet tilsvarende. I henhold til kulturminnerapporten er det
gamle tørkehuset et viktig signalbygg fra sagbrukstida. Forslagsstiller mener derfor det er et
poeng at det nye bygget viderefører funksjonen som signalbygg. Det nye restaurantbygget har
mønehøyde ca. +13,5. Forslagsstiller mener det nye bygget innenfor K3 bør rage høyere enn
restaurantbygget for å bevare rollen som signalbygg. Uansett vil høyden på bebyggelsen innenfor
K3 gi seg selv, i og med at gulvet skal heves til kote +2,5 mens bygget for øvrig skal beholde
sine proporsjoner og dimensjoner. Ved målinger at det eksisterende gulvet i tørkehuset fremgår
det at bygget må heves ca. 1 meter for at gulvet skal komme på kote +2,5. I henhold til veileder
«grad av utnytting» kap. 4 skal høydebestemmelser angis til nærmeste halvmeter. Det er mulig
at det er tilstrekkelig med 1 meter, men for å være trygg på å kunne oppføre et bygge med
tilsvarende størrelse og dimensjoner uten å komme i konflikt med bestemmelsene, bør
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bestemmelsene gi mulighet for å heve bygget inntil 1,5 meter. Bestemmelsene er endret slik at
maks. mønehøyde er redusert med 0,5 meter til maks. kote +15,5.
Forslagsstiller er enig med fylkeskommunen i at det ikke er behov for bestemmelsene §§ 7.3 i)
og 7.6 i). Disse er tatt ut.
C8. Slevik lokalsamfunnsutvalg (SLU), datert 27.08.2020:
SLU er positive til en oppgradering av området, men er bekymret for at prosjektets størrelse og
omfang vil kunne skape økt trafikkbelastning på en veg som er lite egnet for stor trafikk. Fra
fabrikken er det miljøgate med en fil + gangfelt og Marnetveien er smal. Vegene er populære
gangveger og blir også benyttet som en del av kyststien. Utvalget er ikke beroliget av svaret som
gis på dette punktet, og ber om en grundigere og helt ny vurdering av trafikkbelastningen tiltaket
vil føre til.
Forslagsstillers kommentar:
Planforslaget er nå redusert med 40 % på antall hytter, parkering og nye båtplasser. Dette må
sies å være en vesentlig reduksjon som imøtekommer uttalelsen. Forslagsstiller mener at
trafikkanalysen er grundig nok, og at konsekvensene av trafikkvekst er dokumentert. Det vises
her til kommentarer til C5, C6, C9 og C10.
C9. Liv Berit Anker Thue og Per Øivin Thue, datert 27.08.2020:
Thue påpeker at dokumentene i punkt 9 ikke ligger vedlagt på høring. Thue mener Fredrikstad
kommune gjorde en god beslutning da de godkjente kystsoneplanen 2011-2023, som var i tråd
med formålet som var regulert i Øienkilen II-planen. Kommunen mente at marinavirksomheten
burde utvides og utvikles videre. Thue har planer om å regulere utvidelse av båthavnen på
vestsiden av kilen til ca. 200 plasser, men avventer planen for Marnet Marine Park. For Thue
fremstår det uklart om Marnet Marine Park skal utvide eller om de bare skal omorganisere
nåværende brygger. Thue spekulerer for øvrig i om utbyggingen på Marnet Marine Park er
økonomisk gjennomførbar, verdien på eiendommen osv. Thue påpeker at det er
grunnforurensning som må fjernes før oppstart. Dette omfatter lastebil og bilvrak, spilloljetønner
og plankekapp av impregnert trevirke som er dumpet. I tillegg påpekes tidligere tankanlegg som
var i området. Sistnevnte ble fjernet i 1969.
Thue påpeker at småbåthavnen må omorganiseres for å få plass til alle båtplassene, og det må
etableres et bølgebryter-system. Av de i overkant av 100 båtplassene som er på vestsiden av
Marnetvika er 20 plasser leid bort til lokale brukere innenfor 4-5 km. Av disse er det kun 5
båteiere som regelmessig går eller sykler til båten. Hvis de to firmaene som driver med båtsalg
og reparasjon skal fortsette, trenger de også båtplasser og plass til utsetting og lagring av båter.
I dag holder de til i «maskinhuset» og verkstedet foran mot sjøen. Når planen ikke omfatter
båtslipp, må de kjøre båtene langs vegen. Det er opptak for inntil 13 tonn og trailerslipp hos dem
på vestsiden av bukta. Begge firmaene benytter seg av disse fasilitetene i dag. Thue etterlyser
informasjon om hva som skal skje med verkstedet i forkant av maskinhuset.
Thue viser til erfaringer fra i sommer. De har ca. 110 båtplasser. I juli var det i snitt 25 båter på
sjøen, og det var i snitt 30 biler på parkeringen. På fine dager noe mer. Det er 27 utleiehytter på
vestsiden. Her har det vært 95 % belegg i sommer, og det vil si i overkant av 1,5 bil pr. hytte.
Dette betyr at det er langt mindre trafikk til båtplasser enn hytter. Thue mener det vil være
behov for 1,5 p-plasser pr. ferieleilighet på Marnet Marine Park. De mener også at det må være
en tinglyst klausul i salgskontraktene at båtplassene følger leilighetene og ikke kan selges,
fremleies eller lånes bort. For øvrige båtplasser må det være minst 0,3 båtplasser pr. båt. Hos
Thue er det bare ca. 10 % av hyttene som har båtplass, så de tror mange av de som kjøper
ferieleiligheter ikke er interessert i båtplass. Thue mener at det er 90 % som ankommer
restauranten til fots, syklende eller med bil, og at det ikke er mange som kommer med båt. De
mener det bør være 15 parkeringsplasser til restauranten. Thue påpeker at det er viktig med
tilstrekkelig parkering for å unngå problemer for naboeiendommene og trafikkavviklingen i
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Marnetveien. Thue mener det trengs 175 parkeringer etter full utbygging. I tillegg bør det
spesifiseres hva annen tjenesteytende næring som skal etableres. Dette kan medføre mer
biltrafikk. Thue antar at trailerslippen på arealet SA skal stenges, og mener det vil bli meget
trangt å snu båter innerst i kilen dersom det skal ligge båter longside GS1. De mener det vil bli
meget langt å bære bagasje fra parkeringen til båtplassene ytterst. Thue påpeker at det på
kartet er uteglemt at arealet F starter i vannkanten helt innerst i kroken mot vest. Det er mindre
plass enn det ser ut til på kartet, jfr. jordskiftekart.
Thue påpeker at nesten alle punktene over har med trafikken i Marnetveien å gjøre. Thue viser til
trafikktelling som ble gjort og referert i uttalelsen fra Minalill og Stian Thue-Iversen. Thue nevner
også at det var en ulykke mellom barn på sykkel og bil utenfor Marnetveien 37 den 8. mai 2020.
Thue mener at møteplass/grillplass på LF3, torget og gatene ikke fremstår som åpne for
allmennheten, jfr. illustrasjoner i planbeskrivelsen. Når det gjelder badeplassen, passer ikke
denne for barn, og er heller ikke ideell for voksne. Det finnes andre og mye bedre badesteder i
nærheten. Thue lurer også på hvordan bensinbilen skal kunne fylle drivstoff på drivstoff-brygga.
Skal den kjøre over parken? Uteservering til restauranten må også inngjerdes. Thue mener
utbyggingen vil ødelegge det gode, positive forholdet mellom beboere og hytteeiere. Hvis
kommunen mener at 80 leiligheter er for mye, og reduserer antallet betraktelig, vil restområdet
bli ubrukelig til marinavirksomhet på land, fordi dette vil sjenere hytteeierne på området. Derfor
mener Thune at kommunen enten må godkjenne 80 leiligheter eller ingen, og nekte
omregulering. Thue opprettholder punktene i det forrige brevet.
Forslagsstillers kommentar:
Det er ikke tatt endelig stilling til i hvilken grad de eksisterende bryggene skal omorganiseres. De
vil mest sannsynlig i stor grad bli liggende som de er. I tillegg vil det komme utvidelser med nye
brygger lenger mot nord, med en tilhørende flytende bølgebryter mot øst. Den nye
reguleringsplanen vil danne rammene for fremtidige båtplasser. Nye plasser vil måtte ligge
innenfor arealet avsatt til formålet og for øvrig forholde seg til de bestemmelsene som er gitt,
blant annet at det ikke skal være mer enn 148 båtplasser innenfor planen, at maks. 95 av disse
skal være for eksterne brukere og minimum 5 plasser for gjester. I bestemmelsene er det også
krav om at det skal utarbeides en samlet plan for havnas bryggearrangement. Denne skal blant
annet også sikre sjøvegs adkomst til tilliggende eiendom i vest. Spekulasjoner om utbyggers
økonomi eller grunneiendommens verdi har ingen relevans for planen og dens innhold.
Når det gjelder forurenset grunn, var dette ivaretatt i reguleringsbestemmelsene som lå ute til
høring. Dette fremgår av bestemmelsene, både pkt. 5.16 og 6.9. Disse bestemmelsene sikrer at
nødvendige undersøkelser blir gjort og at nødvendige tiltak utføres før det gis
igangsettingstillatelse.
Av reguleringsplanen med bestemmelser ligger det ingen pålegg om å fjerne eksisterende
båtutslipp i område SA. Denne kan derfor bli opprettholdt så lenge grunneier ønsker. I
bestemmelsene er det nå også presisert at det tillates utsettingsrampe innenfor SA. Planen er for
øvrig heller ikke til hinder for et samarbeid med Thue om opptak og utslipp. Det er ikke tatt
detaljert stilling til hva som skjer med verkstedet i forkant av maskinhuset. Av plankartet
fremgår det at eksisterende bebyggelse er tenkt fjernet (med unntak av det bevaringsverdige
maskinhuset). Eventuell ny bebyggelse må forholde seg til de rammene som følger av
reguleringsplanen med bestemmelser. Dette gjelder både byggegrenser, utnyttelsesgrad, høyder,
estetikk, innhold osv.
De erfaringene Thue har høstet sommeren 2020 er nok ikke helt representative. På grunn av
koronapandemien har det vært høyere belegg på hytter og båthavner enn normalt da det er/var
restriksjoner på utenlandsreiser mv.
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Vurderingen av at det til 110 båtplasser i juli var ca. 30 biler i gjennomsnitt, til ca. 25 båter på
sjøen tilsier i snitt en trafikk på 0,2 biler pr båtplass pr døgn. I trafikkanalysen benyttes 0,5 turer
i maxdøgnet. Dette indikerer at trafikkanalysen har et høyt anslag her.
Når det gjelder hyttene anslås det i merknaden at belegget her var på 95 % i juli, mot
trafikkanalysens anslag på 70 %. Forskjellen utlignes av at trafikkanalysen beregner et høyt
anslag på bilturer pr hytte (3 turer). Dette vil ikke være reelt, i det en del (anslagsvis 10 %) av
hytteeierne er på tur med båt, eller ligger i ro enkelte dager. Ikke alle kjører så mye bil som det
er lagt inn i trafikkanalysen.
Parkeringskravet er en avveining mellom det som kan fungere i praksis samtidig som man av
miljøhensyn ikke skal legge til rette for med parkering enn nødvendig. Derfor er det i
bestemmelsene stilt krav om minimum 1 parkeringsplass og maksimum 1,5 parkeringsplass pr.
fritidsbolig. Thues ønske er da i øvre sjikt av det som fremgår av bestemmelsene. Tinglyste
klausuler i kjøpekontraktene på fritidsboligene er ikke noe som kan styres gjennom
reguleringsbestemmelsene. Av bestemmelsene fremgår imidlertid at maks. 95 båtplasser skal
være for eksterne brukere. Dette vil også gjelde for salg eller fremleie til eksterne brukere. De
resterende plassene skal være til beboere og bedrifter innenfor planområdet. I
reguleringsbestemmelsene som lå ute på høring var det krav om minimum 0,2 og maksimum 0,4
parkeringsplasser pr. båtplass. Thues ønske om 0,3 parkeringsplasser pr. båtplass ligger innenfor
dette spekteret. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt 18.06.2020, er
det krav om 0,2-0,3 parkeringsplasser pr. båtplass. Som det fremgår av planbeskrivelsen, mener
forslagsstiller at det er tilstrekkelig parkering innenfor planområdet. I tillegg til parkering i pkjellere og parkeringsplassene PP1-5, åpner bestemmelsene for etablering av parkering innenfor
SA og K1-5. Med bakgrunn i bystyrets vedtak er det nå satt en øvre grense på til sammen 117
parkeringsplasser innenfor planområdet.
Plankartet er justert slik at det stemmer med grensene fra jordskiftesaken. Dette omfatter også
felles adkomstareal i kilen. Nødvendig manøvreringsareal og adkomst til vestsiden av kilen er
dermed ivaretatt i henhold til jordskiftedom. For øvrig er eksisterende betongkai innerst i kilen
tenkt fjernet. Dette vil bedre manøvreringen i den innerste delen av kilen. Avstanden fra
parkeringene til en del båtplasser vil bli relativt lang. Derfor åpner området SA for av- og
påstigningssone og lastesone. Illustrasjonene av allment tilgjengelige områder i planbeskrivelsen
er kun eksempler på hvordan det kan bli. Det ligger sterke føringer i plan og bestemmelser for å
sikre at områdene oppleves mest mulig tilgjengelige for allmennheten. Forslagsstiller har fått
positive tilbakemeldinger vedrørende allmennhetens tilgjengelighet fra kommunen og regionale
myndigheter. Forslagsstiller mener det bare er positivt at det finnes bedre badeplasser i
nærområdet. Den foreslåtte badeplassen innenfor planområdet vil kunne bli et supplement til
andre, mer barnevennlige badeområder. Leveranse av drivstoff (og annet som er nødvendig for
drift og vedlikehold på småbåthavna) er tenkt via gang-/sykkelveg GS3. Dette åpner også
bestemmelsene § 8.2 d) for.
Det vises for øvrig til mer detaljerte kommentarer under C10.
C10. Minalill og Stian Thue-Iversen, datert 27.08.2020:
Thue-Iversen takker for at mange av momentene de kom med i forrige uttalelse er tatt hensyn til
og justert i det nye forslaget. Det er fortsatt flere punkter de ønsker å påpeke. Primært mener de
at forslaget bør sendes ut på ny høring fordi vedleggene som skulle legges ved planbeskrivelsen
ikke fulgte saken på høring. Thue-Iversen mener fortsatt at saken bærer preg av hastverk,
manglende og villedende faktagrunnlag. De mener også at planen bør konsekvensutredes.
Thue-Iversen mener Marnetvika fremdeles ligger i en slik posisjon og har en beliggenhet som
gjør det enkelt for redningsskøyta å fortøye havarister til land her. Beliggenheten er veldig
attraktiv med tanke på utvikling av båtnæring. Havna blir også benyttet som nødhavn, og de har
opplevd at båter har sunket på veg inn med medfølgende diesel- og bensinforurensning. Thue-
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Iversen stiller seg fortsatt undrende til at forslagsstiller ikke skal ha en rampe tilgjengelig for å
enkelt kunne ta opp båter som er i ferd med å synke. Med dagens situasjon har båtmarkedet
eksplodert, og det er mangel på fasiliteter for opptak og utsetting av båt, samt vinterlagring og
reparasjonsverksteder for båt. De mener det blir feil å basere seg på båtopptak i Øienkilen, og
mener mangel på opptak, lagring og reparasjoner på Marnet vil medføre unødig mye trafikk.
Thue-Iversen forteller at deres datter på 8 år ble påkjørt i Marnetveien i mai 2020. Vegen er
hennes skoleveg. Thue-Iversen mener det er vegens uoversiktlige forhold som var årsaken til
hendelsen. De mener at det er feilaktige forutsetninger i analysen, og krever derfor en ny
trafikkanalyse. De bemerker også at den nye møteplassen ikke er skiltet, og derfor har blitt
benyttet til parkering. Thue-Iversen savner svar på spørsmål om anleggsperioden og
tungtransport på vegen over lengre tid. De forventer at det ligger en fremdriftsplan i
planbeskrivelsen. Thue-Iversen har for øvrig ikke noe imot at det bygges opp næring. Det er
kombinasjonen næring/fritidsbebyggelse de reagerer på. De mener fritidsbebyggelsen tar alt for
stor plass på bekostning av videreutvikling av området for fremtiden.
Thue-Iversen mener fremdeles at samtlige nye bygg vil bli for høye i forhold til eksisterende
bygninger og terreng. Tanken på å få oppført tørkehuset på nytt innenfor dagens dimensjoner er
ikke like truende, og ideen med parkering i fjellet gjør prosjektet mer overkommelig. De ser helst
at K5 holdes helt fritt for bygninger. Dette vil åpne opp og være mer innbydende. Thue-Iversen
har laget egen 3D-modell av Marnet Marine Park. De mener illustrasjonen i fig. 24 ikke gir et
korrekt inntrykk av planen. De er enige med fylkeskommunen om at det burde vært med
tydeligere illustrasjoner. Thue-Iversen mener for øvrig at begrepet «proporsjoner» bør erstattes
med «dimensjoner». De mener det legges vekt på siktlinjer fra innsiden og ut, men ikke andre
veien, og at det bør legges større vekt på siktlinjer fra sjøen. De påpeker også at Marnet
Velforening ikke eksisterer, men antar at det menes Marnetveien Veiforening (ref. uttalelse B25).
Av vedlegg 1 fremgår det at Thue-Iversen mener at trafikkanalysen som er utført til dels er
basert på feil forutsetninger, og at det må utarbeides en ny trafikkanalyse. I vedlegg 2 mener
Thue-Iversen å vise en mer korrekt gjengivelse av prosjektet i 3D.
Forslagsstillers kommentar:
I denne begrensede høringen ba kommunen primært om tilbakemeldinger på de momentene i
planen som var endret side forrige høring. Trafikkanalysen og forutsetningene for denne var ikke
endret siden forrige høring. Trafikkanalysen er revidert etter de siste endringene i planforslaget.
Det er ikke vanlig prosedyre å vedlegge møtereferater i saksdokumentene. At disse dokumentene
ikke ble vedlagt utsendelsen anses ikke som en saksbehandlingsfeil eller grunnlag for å sende
planen på ny høring. Forslagsstiller kan vanskelig si seg enig i at dette er en «hastesak» etter at
det er brukt svært mye tid og ressurser i en omfattende prosess siden oppstartsmøtet med
Fredrikstad kommune 09.12.2014. Det er avklart både med kommunen og regionale myndigheter
at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Forslagsstiller mener dessuten at en
konsekvensutredning neppe ville hatt noen stor betydning for det faglige beslutningsgrunnlaget i
saken. Relevante problemstillinger er uansett utredet i egne fagrapporter og/eller i
planbeskrivelsen.
Når det gjelder rampe for utsetting, er det en mindre rampe innenfor arealet SA. Det er ikke noe
rekkefølgekrav eller annet i planen som pålegger Marnet Marine Park å fjerne denne rampen.
Dette er det ikke tatt endelig stilling til. I en nødsituasjon er det også andre muligheter for å
fortøye havarister i området. Langs hele østsiden av den nye flytende bølgebryteren vil det være
forbudt med vanlige båtplasser. Dette området vil dermed være lett tilgjengelig for fortøyning.
Det vil også være mulig langs GS1. Dessuten påpeker Liv Berit Anker Thue og Per Øivin Thue i
sin uttalelse at det er opptak for inntil 13 tonn og trailerslipp på vestsiden av bukta. Disse
fasilitetene fremstår bedre egnet til opptak av havarister enn den smale rampa som er innenfor
planområdet. Planforslaget er for øvrig ikke til hinder for at det kan etableres løsninger for opptak
av båter innenfor planområdet. Dette er nå også presisert i bestemmelsene. Det er ikke mulig på
nåværende tidspunkt og lage en detaljert fremdriftsplan for utbyggingen. Det vil være avhengig
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av når planen blir vedtatt og nødvendige godkjenninger er gitt. Etter at det er gitt
igangsettingstillatelse har utbygger ingen interesse av å drøye byggeprosessen mer enn
nødvendig. Alle har en felles målsetting om å gjøre anleggsfasen så kort som mulig. Den
nyopparbeidede møteplassen i Marnetveien vil bli skiltet som møteplass. Thue-Iversen utdyper
ikke hvorfor de mener fritidsbebyggelsen tar alt for stor plass på bekostning av videreutvikling av
området for fremtiden. En kommentar til dette vil bare bli spekulasjoner på hva de mener.
I det reviderte planforslaget er omfanget på bebyggelsen redusert vesentlig sammenlignet med
tidligere forslag. Med de begrensningene som nå ligger i plan og bestemmelser, er det nyoppført
tørkehus og det eksisterende restaurantbygget som fortsatt blir de høyeste bygningene. All ny
bebyggelse blir lavere enn disse. Dette gjelder også for bebyggelse som er tenkt oppe på pkjelleren. Ingen ny bebyggelse innenfor planområdet vil bli mer enn to etasjer + loft. Loft vil det
kunne bli på all bebyggelse som konsekvens av krav om saltak for å sikre en tradisjonell
utforming av bebyggelsen. Ut mot sjøen i øst og oppe på p-kjelleren åpner planen kun for én
etasje + loft. Forslagsstiller kan ikke si seg enig i at dette blir høy bebyggelse. Delområde K5 er
nå tatt ut av planen. Illustrasjonene i planbeskrivelsen er nå oppdatert etter siste reduksjon og
viser en korrekt, potensiell utbygging innenfor de rammene som reguleringsplanen åpner for.
Fylkeskommunens ønske om bedre illustrasjoner var for øvrig en uttalelse ved forrige høring,
ikke den begrensede høringen som Thue-Iversen uttalte seg til. Forslagsstiller mener at begrepet
«proporsjoner» er viktig å ha med i bestemmelsene, da dette sikrer at det blir riktig forhold
mellom lengde, bredde og høyde. I bestemmelsene er i tillegg begrepet «størrelse» benyttet.
Dette ivaretar «dimensjoner», som Thue-Iversen ønsker. Forslagsstiller mener det ikke er
nødvendig å endre dette. Dersom det er en siktlinje fra innsiden og ut, vil det nødvendigvis være
mulig å se fra utsiden og inn den samme siktlinjen. Det må påpekes at de viste illustrasjonene
viser et konsept som planen åpner for. I forbindelse med detaljprosjektering vil det nødvendigvis
bli justeringer på løsningene. Uansett er det slik at bestemmelsene stiller krav om minst to
siktlinjer innenfor hvert delfelt. Det er også i utbyggers interesse å sikre dette, da det er en viktig
kvalitet for brukerne, og dermed salgbarheten og verdien på enhetene. Det må også nevnes at
det nye konseptet er å gjespeile et gammelt, kompakt industriarbeidersamfunn. Dette var
sammensatt av mange små bygningsvolumer hvor bebyggelsen bidro til å skjerme både øvrig
bebyggelse og uteområder mot vind og uvær fra sjøsiden. Med bakgrunn i dette konseptet vil det
ikke være naturlig med store, åpne korridorer ut mot sjøen. Thue-Iversen har rett i at det ikke
var Marnet Velforening som hadde uttalelse B25. Dette var signert Trond Ragnar Bekke på vegne
av Marnet Veiforening. Dette var en tastefeil som nå er rettet.
Forslagsstiller vil berømme Minalill og Stian Thue-Iversen for en meget grundig og saklig
begrunnet gjennomgang av trafikkanalysen. Ikke alle kommentarer vil bli ytterligere kommentert
fra forslagsstillers vedkommende, og tas således til orientering, men noen momenter framheves
her som vesentlige. Dette gjelder spesielt forhold knyttet til turgenerering, trafikktelling og
framkommelighet i Marnetveien:
·

·

Muligheten av å benytte private innkjøringer e.l. ved møting er i dag en praktisk mulighet
man har, og som vanskelig kan sees å bli hindret selv om de er private. Innkjøringer vil
normalt være åpne og tilgjengelige den nærmeste delen mot veien. Det vil kun være
nødvendig å benytte 0,5–1,0 m av disse i praksis. Selv porter eller parkerte biler vil
normalt ikke stå så langt ut i vegen. Dette er altså ikke snakk om en reguleringsmessig
rettighet, men en praktisk måte å kjøre bil på, omtrent som man enkelte steder kan
nyttiggjøre seg vegens skulder ved møting.
Konsekvensen av sykkelulykken i 2020 bør inngå i vurderingen av videre tiltak i
Marnetveien. Vegen er i dag skiltet med private hastighetsskilt (svarte, uten rettslig
virkning etter vegtrafikkloven). Skiltmyndigheten (Statens vegvesen for private veger,
jfr. skiltforskriftens § 26) bør vurdere om det kan skiltes med 30-sone på forskriftsmessig
vis. Kriterier for dette er gitt i et eget rundskriv, «NA-rundskriv 2018/10
Fartsgrensekriterier» Sykkelulykken styrker behovet for bl.a. å skilte 30 km/t i vegen.
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Ny(e) møteplass(er) vil bli skiltet.
For spørsmål om trafikk i anleggsperioden vises det til kommentarer til C6.
Trafikkanalysens forutsetninger kan diskuteres, og er beheftet med en viss usikkerhet,
men forslagsstiller mener at dette er hensyntatt i bevisste valg av høye faktorer for
turgenerering. Etter at planforslaget nå er redusert med ytterligere 40 %, er marginen i
trafikkanalysen enda større. Se for øvrig kommentar under C9.
Trafikkanalysens beregning av turgenerering til restaurant framstår som uforståelig.
Dette er korrekt. Utgangspunktet for beregningen er ikke synliggjort i analysen. Men
beregningen tar utgangspunkt i et anslag om at 30 % av de besøkende kommer med bil,
resten ankommer med båt, eller er lokalt til stede i området fra før. Videre mangler
beskrivelse av dimensjonerende enhet som er m². Normalt har en restaurant en
turgenerering på 10 bilturer pr 100 m². Her reduseres den til 3, og således 30 bilturer
eksklusivt til restauranten hver dag. Dette anslaget er usikkert, men restauranttrafikken
har marginal betydning i trafikkvurderingene.
Den gjennomførte trafikktellingen viser noe høyere trafikkbelastning i dag (august 2020)
enn det trafikkanalysen beregner. Tallene er ikke så forskjellige at det er alarmerende, og
kan skyldes tilfeldig variasjon. Men mer sannsynlig er det at Covid-19-situasjonen
påvirket trafikken lokalt. Det er sannsynlig at et område med mye fritidstrafikk har enda
høyere trafikkmengder enn ellers, siden andre fritidsmål (bl.a. utenlandsreiser) var
tilnærmet uaktuelle. Folk vil derfor i større grad enn normalt søke til tilgjengelige hytter
og båtplasser.
Alternativ beregning av kapasiteten i Marnetveien velger en god del parametere
forskjellig fra trafikkanalysen. Det er naturlig å tilpasse anslag på disse parameterne
(innenfor rimelighetens begrensninger) på en slik måte at man søker støtte for
argumentasjon om at vegen tåler mindre trafikkvekst enn det trafikkanalysen hevder.
Resultatet av denne alternative beregningen viser likevel restkapasitet, om enn noe
lavere enn det som er beregnet i trafikkanalysen. Dette er således betryggende for
konklusjonen om at kapasiteten i vegen er tilstrekkelig også etter utbygging.
Forslagsstiller vil spesielt trekke fram to forhold der vi mener Thue-Iversens beregning gir
noe lavere kapasitet enn det som bør være reelt:
Avstand mellom møteplasser. Forslagsstiller mener at man i praksis vil kunne
utnytte en smal ytre del av enkeltavkjørsler til møting, og at avstanden mellom
disse blir kortere enn det andre har beregnet.
I alternativ beregning er det benyttet en vegbredde tilsvarende dagens smaleste
punkt på 3,3 meter. I trafikkanalysen legges 3,5 m til grunn. Det tas til
etterretning at vegens smaleste punkt er 3,3 m, men dette er i ett punkt.
Vegbredden for øvrig er stort sett mellom 3,5 og 4,0 m. Forslagsstiller mener
derfor at en vegbredde på 3,5 m er representativ i beregningene.

Uansett mener forslagsstiller at man etter siste reduksjon av utbyggingen har god margin i
trafikkanalysen.
Det vises for øvrig til kommentarene under C5, C6 og C9.
C11. Bjørgun Jønsberg og Ole Tom Lie, datert 27.08.2020:
Jønsberg/Lie ser positivt på utbygging av fritidsboliger og en generell oppgradering av området,
og mener justeringer foretatt i det siste planforslaget fremstår fornuftige. De mener utbyggingen
fortsatt er alt for omfattende, og konsekvensene for lokalsamfunnet og tilgjengeligheten til
kystområdet vil være negative. De mener prosjektet vil ha betydelige negative konsekvenser
med trafikk, støy og forurensning.
Jønsberg/Lie stiller seg undrende til en del av de beregninger som er gjort, særlig rundt
trafikkanalysen. De kan heller ikke se at det i særlig grad er tatt høyde for eksisterende trafikk
inn i området, og frykter at trafikkbelastningen vil bli langt større enn forutsatt. De mener også
at en slik utbygging vil forringe landskapet rundt Marnet og Fjeldskilen. Den foreslåtte
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bygningsmassen kan i liten grad sammenlignes med de industribygg og lagerhaller som står der i
dag. Dersom man kun erstatter dagens industrihaller med leilighetsbygg, vil områdets karakter
ivaretas på en bedre måte og fremstå mer åpent og inkluderende for allmennheten. Den
foreslåtte utbyggingen vil endre områdets karakter og står i sterk kontrast til områdets lange
historie med spredt småhusbebyggelse. Jønsberg/Lie mener det hele vil fremstå alt for kompakt
og gjøre området mer utilgjengelig for allmennheten. De håper det blir en begrenset og
bærekraftig utbygging i samsvar med områdets karakter og tydelig miljøfokus.
Forslagsstillers kommentar:
De endringene som ble gjort i planforslaget før den begrensede høringen var i all hovedsak
nettopp av hensyn til landskap og tilgjengelighet for allmennheten. Dette hensynet er ytterligere
forterket etter at planen nå er redusert med 40 %. Det tidligere planforslaget åpnet i større grad
for større volumer som kunne assosieres med industribygg og lagerhaller. Dette ville imidlertid
være langt mer synlig i landskapet og medførte større ulemper både for naboene og bokvaliteten
internt i planområdet. Det nye konseptet er fortsatt knyttet til industrihistorien, men da i større
grad industriarbeidernes bomiljø, med relativt små, sammensatte enheter som lå tett og
kompakt. Forslagsstiller mener at dette tettstedspreget med små, private uteområder vil
oppleves mer tilgjengelig for allmennheten enn om det f.eks. hadde vært frittliggende
hyttebebyggelse med store, private arealer mot sjøen/LF3. Dette er også bakgrunnen for blant
annet de nye bestemmelsene om at det ikke skal være private uteoppholdsarealer ut mot
strandsonen i LF3, og som kommunen og regionale myndigheter har gitt positive
tilbakemeldinger på. Jfr. blant annet statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og
transportplanlegging (2014) er det en målsetting med effektiv arealutnyttelse, da dette anses
mer bærekraftig enn å bygge spredt og forbruke mer jomfruelige naturområder.
Den foreslåtte utbyggingen anses heller ikke å medføre stor risiko for forurensning. For det første
vil det bli ryddet opp i gammel forsøpling, for det andre er ikke den foreslåtte arealbruken
spesielt støyende eller forurensende og for det tredje vil selvsagt alt avløp og avfall bli håndtert
på en skikkelig måte i fremtiden.
Forslagsstiller mener at trafikkanalysen gir et riktig bilde av trafikkvekst, og at konsekvensene av
denne er dokumentert. Det henvises til tidligere kommentarer, bl.a. under C5, C6, C9 og C10.
C12. Kystverket Sørøst (KS), datert 28.08.2020:
Deler av planområdet ligger i arealavgrensningen til bileden Vesterelva til Fredrikstad. KS mener
det bør fremgå av bestemmelsene at det ikke tillates etablering av fortøyninger på utsiden av
bølgebryteren. KS registrerer at det i bestemmelsene § 11.2 e) legges til rette for bading fra
bølgebryteren. KS påpeker at det generelt er uheldig å legge til rette for bading og båtplasser
tett på hverandre. I bestemmelsene § 11.3 b) fremgår at det ikke tillates ferdsel med båt
innenfor badeområdet. Dette vil i tilfelle innebære oppmerking med spesialbøyer. KS gjør
oppmerksom på at etablering av spesialbøyer krever tillatelse fra Kystverket, og minner om at
det ikke er ønskelig at det tas inn bestemmelser om merking i sjø. KS minner også om at alle
tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farvannet krever tillatelse.
Forslagsstillers kommentar:
Bestemmelsene er nå supplert med en tilføyelse om at det ikke tillates etablert fortøyninger på
utsiden av bølgebryteren. I bestemmelsene er det for øvrig strenge bestemmelser om at det ikke
tillates tilrettelegging for badende inn mot småbåthavna, ved enden på bølgebryteren eller på
annen måte som kan medføre konflikt mellom bading og båttrafikk. Ettersom det ikke skal være
båtplasser eller fortøyning langs utsiden av bølgebryteren og alle som kjører til og fra sine
båtplasser må kjøre nord for bølgebryteren, mener forslagsstiller at det fortsatt vil være mulig å
kunne tilrettelegge for bading med tilfredsstillende sikkerhet. Det er ikke tatt inn bestemmelser
om merking i sjø.
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C13. Øienkilen hytteforening (ØH), ikke datert:
ØH påpeker at deres tidligere kommentarer fortsatt står ved lag, og kan ikke se at de endringene
som er gjort i reguleringsplanen er tilstrekkelige til å gå bort fra disse.
-

-

-

Trafikkbelastning: Det er ikke korrekt som det er beskrevet at det er laget nye
møteplasser etter sist planforslag. Det er opparbeidet én ekstra møteplass i Marnetveien.
ØH mener fortsatt at det blir alt for stor trafikkbelastning med inntil 80 leiligheter pluss
stor småbåthavn. Det er allerede i dag utfordrende trafikkforhold i Marnetveien, særlig
for fotgjengere og syklister. Det er viktig å huske på at Marnetveien også er en del av
Onsøystien, og dette medfører økt antall gående. I tillegg minner ØH om at den siste
delen av Øienkilveien er omgjort til miljøgate. Beregningen av trafikkbelastningen virker
ikke troverdig. Med 80 leiligheter er det lett å se for seg 1-2 biler pr. leilighet og det
samme for båtplassene. Dette gir mange bilturer pr. døgn, særlig i høysesongen. Det vil
også bli økt trafikk på grunn av båtplassene, da det ikke finnes båtopplag. Trafikken har
økt i forbindelse med allerede nyetablert næring, herunder restaurant og båtfirma. Det er
unaturlig å sammenligne trafikkbelastningen med en trafikk som ble avviklet for flere tiår
siden.
Endret molo: ØH mener at selv om flytemolo er mindre uheldig enn en stor steinmolo,
blir omfanget av inngrepet for stort. Det vil fortsatt være et stort område av bukta som
på denne måten vil bli privatisert. Det vil oppleves som at man er utestengt fra et
område som skal være åpent for allmennheten. ØH mener også at flytebrygge vil
vanskeliggjøre tilgangen til private brygger som ligger i bukta.
Endrede mønehøyde og gesimshøyder. Anlegget vil bli stort og ruvende sett fra både
sjøsiden og landsiden selv om en del av høydene er redusert. Så lenge det er søkt om
inntil 80 leiligheter, mener ØH at utbyggingen av området vil bli svært omfattende. ØH
mener også at det er tatt for lite hensyn til hvor nært sjøen dette store inngrepet er
tenkt.

ØH ber om at det blir foretatt en befaring for å kunne vise til de lokale forholdene på stedet.
Forslagsstillers kommentar:
Planforslaget er nå vesentlig redusert. Antall leiligheter, parkeringsplasser og nye båtplasser er
redusert med 40 %. Dette imøtekommer uttalelsen fra hytteforeningen. Forslagsstiller mener for
øvrig at trafikkanalysen gir et riktig bilde av trafikkvekst, og at konsekvensene av denne er
dokumentert. Det henvises til tidligere kommentarer, bl.a. under C5, C6, C9 og C10.
Forslagsstiller mener det er relevant å sammenligne med en utnyttelse som gjeldende
reguleringsplan åpner for, og det er en vesentlig industribebyggelse.
Forslagsstiller er ikke enig i at bukta blir privatisert. Utvidelsen av småbåthavna vil ikke ligge tett
på strandsone, holmer eller skjær som kan være brukt av allmennheten. Det er også i dag
båttrafikk ut og inn til eksisterende småbåtanlegg i Marnetkilen som gjør at det ikke vil være
naturlig å bruke dette vannspeilet til opphold for allmennheten. En utvidelse av småbåthavna vil
også gjøre at det er flere, både internt i planområdet og eksterne brukere, som vil få tilbud om
båtplass og dermed muligheten til å utøve friluftsliv og bruke den flotte skjærgården i regionen. I
henhold til reguleringsbestemmelsene § 11 b) skal det fremlegges en samlet plan for havna som
blant annet skal ivareta sjøvegs adkomst til tilliggende eiendom i vest. I planbeskrivelsen og
tidligere kommentarer over, er det redegjort for byggehøyder og begrunnelse for den løsningen
som er foreslått. Som det fremgår, er det det eksisterende restaurantbygget og erstattet
tørkehus som vil være de høyeste byggene i planområdet. All ny bebyggelse vil være lavere enn
dette, og vil trappe seg ytterligere ned ut mot sjøen. Forslagsstiller er svært godt kjent med de
lokale forholdene på stedet.
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3. gangs høring og offentlig ettersyn (2022)
Det har kommet inn 17 innspill som gjengis under. Tiltakshavers kommentarer i kursiv
(kommentarer er basert på de planer og løsninger som forelå på det aktuelle tidspunktet).
1. Bane NOR, datert 11.01.2022.
2. Henning Olin, datert 11.01.2022.
3. NVE, datert 17.01.2022.
4. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 24.01.2022.
5. Råd for personer med funksjonsnedsettelse og eldrerådet, datert 25.01.2022.
6. Statens vegvesen, datert 27.01.2022.
7. Fredrikstad aktivitetsråd, datert 09.02.2022.
8. Fiskeridirektoratet, datert 14.02.2022.
9. Kystverket, datert 15.02.2022.
10. Mattilsynet, datert 17.02.2022.
11. Statsforvalteren, datert 17.02.2022.
12. Turid Leonora Tønnessen, datert 18.02.2022.
13. Stian og Minalill Thue-Iversen, datert 20.02.2022.
14. Mia Ebeltoft, datert 21.02.2022.
15. Oslofjordens friluftsråd, datert 21.02.2022.
16. Viken fylkeskommune, datert 21.02.2022.
17. Liv og Per Øivin Thue, datert 14.03.2022.
D1. Bane NOR, datert 11.01.2022:
Bane NOR har ingen merknader.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
D2. Henning Olin, datert 11.01.2022.:
Olin mener at trafikkanalysen er mangelfull i forhold til beskrivelse av gang-/sykkeltrafikk langs
Marnetveien og at det ikke er vist at trafikkøkningen er akseptabel i forhold til risiko for myke
trafikanter. Olin har lagt inn noen kommentarer direkte i trafikkanalysen. Olin savner mer
redegjørelse om hvor mye gang-/sykkeltrafikk som genereres og evt. avbøtende tiltak.
Forslagsstillers kommentar:
Det er svært lite statistikk fra denne type utbygginger. Anslag på økning i antall gående og
syklende vil dermed være svært usikre. Trafikkanalysen kap. 4.3 sier at «det anbefales at arealer
for kjørende og myke trafikanter holdes separert innenfor planområdet. I Marnetveien er dette
vanskelig å få til. Derfor bør Marnetveien skiltes med 30 km/timen for å ta hensyn til det smale
tverrsnittet samt risikoen for konflikter med myke trafikanter.» Med «innenfor planområdet»
menes selve utbyggingsområdet på Marnet. Som vist i fig. 37 foran i planbeskrivelsen, vil det bli
et sammenhengende nettverk av gangveger ute på Marnet.
D3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 17.01.2022:
NVE sender en generell uttalelse med henvisning til veileder. Ingen konkrete tilbakemeldinger på
planforslaget.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.

___________________________________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS

Side 117 av 128

PLANBESKRIVELSE MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 30041128), FREDRIKSTAD KOMMUNE

24.10.2017

D4. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), datert 24.01.2022:
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av mineralske
ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. De kan heller ikke se ut fra forelagt
informasjon at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven. De
har derfor ingen merknader til høring og offentlig ettersyn av planforslaget.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
D5. Råd for personer med funksjonsnedsettelse og eldrerådet, datert 25.01.2022:
Rådene forutsetter at universell utforming ivaretas i planarbeidet, og at dette også omfatter
lekeområdene. Det bes også om at det opprettes tilstrekkelig antall HC-plasser.
Forslagsstillers kommentar:
Krav til universell utforming er gitt i reguleringsbestemmelsene § 5.5. I bestemmelsene § 5.9 e)
er det krav om at minimum 5 % av alle parkeringsplasser skal være tilrettelagt for
forflytningshemmede.
D6. Statens vegvesen (SVV), datert 27.01.2022:
Krav til parkering for båtplasser samsvarer med kommuneplanens bestemmelser. SVV mener
ordlyden ang. parkering for gjestehavn er uklar, og bør omformuleres for ikke å være i strid med
kommuneplanens bestemmelser. SVV ønsker at det i reguleringsbestemmelsene settes krav til
plassering og utforming av parkering for forflytningshemmede. SVV påpeker feil henvisning i
reguleringsbestemmelsene ang. sykkelparkering. De ber også om at det henvises til siste versjon
av støyretningslinjen, som er fra 2021.
Forslagsstillers kommentar:
Reguleringsbestemmelsene er endret i tråd med ønsker fra SVV.
D7. Fredrikstad aktivitetsråd (FA), datert 09.02.2022:
FA påpeker at inaktivitet er en økende utfordring i alle aldersgrupper. En økning i den fysiske
aktiviteten er ett av de tiltakene som vil ha størst positiv effekt på folkehelsen. 74 % av de som
er fysisk aktive driver på egen hånd (uorganisert). Disse trenger også anlegg, aktiviteter og
arrangement. Kommuneplanens samfunnsdel ønsker å tilrettelegge for lek, aktivitet,
naturopplevelser og fritidstilbud. Det må skapes gode byrom med møteplasser som gir økt
utfoldelse, aktivitet og sosialt fellesskap. FA bistår gjerne i utformingen av utearealer.
Forslagsstillers kommentar:
I planen er det lagt stor vekt på å skape gode uterom, møteplasser, sammenheng i grønnstruktur
og områder for ulike aktiviteter. Strukturen er lagt i planen. Detaljer i utformingen vil avklares i
påfølgende detaljprosjektering.
D8. Fiskeridirektoratet, datert 14.02.2022:
Som det fremgår av planbeskrivelsen, er det registrert et lokalt viktig bløtbunnsområde i
Marnetvika Nord, utenfor planområdet. Vest for planlagt badeplass, Lera, er det registrert
gyteområder for torsk. I dette området er det også registrert fiskeplasser hvor det benyttes
passive redskap. Fiskeridirektoratet kan ikke se at tiltakene i sjø vil komme i konflikt med de
registrerte interessene i området, og har ingen innspill til planen.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
D9. Kystverket, datert 15.02.2022:
Deler av planområdet ligger i arealavgrensningen til biled Vesterelva til Fredrikstad. Kystverket
viser til registreringer av båttrafikk i området, basert på AIS-data. Området trafikkeres av fartøy i
kategorien «ukjent», hvilket som hovedregel vil si fritidsbåter.
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Ettersom det er frivillig å ha AIS om bord på fritidsfartøy, erfarer Kystverket at kun en brøkdel av
fritidsbåter har slike, og at den reelle trafikken er høyere enn det som fremkommer av kartet.
Kystverket uttalte 28.08.2020 at det generelt er uheldig å legge til rette for bading og båtplasser
tett på hverandre. Kystverket viser til kartutsnittet, som viser at fritidsbåttrafikken vil gå nær den
planlagte bølgebryteren. Å legge til rette for bading fra bølgebryteren vil, etter Kystverkets
vurdering, ikke ivareta sikkerheten til de badende, og anbefales ikke. Alle tiltak som kan påvirke
sikkerheten eller ferdselen i farvannet krever tillatelse. Det er Kystverket som har ansvaret for
hoved- og biled mens kommunale havnemyndigheter behandler tiltak i kommunens sjøområde.
Eksempler på tiltak er etablering av bølgebryter, brygger og fortøyningsinstallasjoner.
Forslagsstillers kommentar:
Eksisterende molo vil bli forlenget med en flytende bølgebryter, som vist på kartutsnitt nedenfor.
Det vil ikke bli lagt til rette for båtplasser på utsiden av molo/bølgebryter. Fritidsbåter som skal til
og fra båthavna vil nødvendigvis måtte kjøre rundt bølgebryteren, som vist med rosa piler
nedenfor. Forslagsstiller mener at det vil bli minimal, om i det hele tatt, båttrafikk i området
markert med blått omriss nedenfor. Det vil ikke være et naturlig ferdselsområde med båt. Det er
heller ikke snakk om store tiltak for å tilrettelegg for bading, men kanskje en badetrapp eller
badestige for å gi mulighet for enkel tilkomst til vannet. Det vil også være gunstig å ha en slik
mulighet i tilfelle en nødsituasjon.
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D10. Mattilsynet, datert 17.02.2022:
Mattilsynet påpeker at det av planbeskrivelsen ikke fremkommer om drikkevannet kommer fra
egen drikkevannskilde eller om anlegget blir tilknyttet offentlig vannforsyning. De kan ikke se at
teknisk infrastruktur, som vann og avløp, er tatt inn i bestemmelsene. Mattilsynet mener det må
stilles rekkefølgekrav om at bygninger ikke kan settes opp før nødvendig infrastruktur er på
plass. Mattilsynet forutsetter at kapasiteten på drikkevann i kommunens hovednett er
tilstrekkelig.
Forslagsstillers kommentar:
Vannforsyningsanlegget er tilknyttet offentlig vannforsyning. Denne forsyningen har ikke
tilstrekkelig kapasitet til slukkevann. Det vil derfor opprettes egen løsning med slukkevann lokalt.
For øvrig mener vi at det ikke er nødvendig å ta inn rekkefølgekrav om vannforsyning i
bestemmelsene, da dette er ivaretatt i plan- og bygningsloven kap. 27.
D11. Statsforvalteren i Oslo og Viken (SOV), datert 17.02.2022:
Endringene som er foreslått innebærer en ytterligere reduksjon av utbyggingsomfanget,
sammenlignet med forslaget de uttalte seg til i 2020. SOV har derfor ingen konkrete merknader
til planforslaget.
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Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
D12. Turid Leonora Tønnessen (Marnetveien 5), datert 18.02.2022:
Tønnessen har merknader vedrørende trafikkanalysen. Hun mener den ikke fremstår reell for
beboerne langs Marnetveien. Hun mener trafikken til tider er betydelig øket og at det er
betenkelig at det legges til grunn at det er mange avkjørsler, der noen kan brukes som
møteplasser. Ved innkjøringen til Marnetveien brukes innkjørslene til 1, 2, 3 og 5 daglig som
møteplass. Her ligger drenering og steinsetting som er utsatt for langt mer belastning enn det er
dimensjonert for. Tønnessen er undrende til at Fredrikstad kommune stiller seg bak denne
bruken av privat eiendom. I den godkjente reguleringsplanen for området ligger det inne et
usikkerhetsmoment for fremtidig økt trafikkmengde, ved at betydelige arealer er godkjent for
ukjent fremtidig bruk til næringsvirksomhet. Tønnessen finner ikke denne bruken omtalt i
trafikkanalysen.
Forslagsstillers kommentar:
De skiltede møteplassene er i utgangspunktet tilstrekkelig for å få en forsvarlig trafikkavvikling. I
praksis er det uansett slik at noen av de eksisterende avkjørslene blir benyttet ved møting, selv
om det ikke er en forutsetning for trafikkavviklingen.
Sammenlignet med situasjonen de foregående årene, hvor det har vært minimal aktivitet på
Marnet, har nok trafikken økt i perioder den siste tiden. Denne mellomfasen med minimal
aktivitet ikke et alternativ. Alternativet til utbygging som vist i planforslaget er å utvikle
næring/industri iht. gjeldende reguleringsplan. Dette er omtalt i trafikkanalysen, bl.a. i kap. 3.1.
Som det fremgår, har gjeldende reguleringsplan et utbyggingspotensial på ca. 11.270 m2 BRA
industri. Ulike typer næring vil kunne gi ganske ulik trafikkbelastning. I trafikkanalysen er det
benyttet tidligere bruk til hytteproduksjon som sammenligningsgrunnlag. Dette er et svært
moderat sammenligningsgrunnlag. Iht. tidligere håndbok 017, har industri en turproduksjon i
variasjonsområdet 2-6 bilturer pr. 100 m2 per døgn. Forutsatt 11.270 m2 gir dette en
turproduksjon i variasjonsområdet 225-676 per døgn. I trafikkanalysen er det angitt et
sammenligningsgrunnlag med totalt 60 bilturer til industri (tabell 1). Altså langt mindre enn det
som følger av håndboka. Av tabell 2 i trafikkanalysen fremgår at hele utbyggingen iht. det nye
planforslaget, inklusive båtplasser, er beregnet til 398 bilturer pr. døgn. Dette ligger da under 50
% av variasjonsområdet for industri som beskrevet over. I tillegg er det overveiende sannsynlig
at utbygging med industri medfører vesentlig mer tungtrafikk enn planforslaget. I sum er det
dermed sannsynlig at en utbygging til industri vil medføre større belastning på Marnetveien enn
planforslaget.
D13. Stian og Minalill Thue-Iversen, datert 20.02.2022:
Thue-Iversen har en meget omfattende uttalelse. Nedenfor er Thue-Iversens egen
oppsummering. Det vises for øvrig til uttalelsen i sin helhet.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Planbeskrivelsen må i større grad redegjøre for hvorfor det skal gis dispensasjon fra
overordnede planer, og villedende tekst må revideres og fjernes.
Kotehøyden på FF1 er feil i planbeskrivelsen, med den konsekvens at beregninger blir feil.
Dette må korrigeres og illustrasjoner må revideres.
Det må redegjøres for hvorfor kotehøydene i FK1 er blitt endret, siden dette gir ingen faktisk
endring i endelig kotehøyde.
Kotehøyde på mønehøyde til K3 må nedjusteres til kote +14m.
Trafikkanalysen må revideres. Analysen er utført på feil datagrunnlag, og videre basert på
forslagsstillers synsing.
ROS analysen må revideres. Analysen må gjøres på nytt på grunn av endringer i
datagrunnlag.
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Det må legges inn i reguleringsbestemmelser at det skal bygges arealer egnet for næring i
takt med utbygging av fritidsboligene.
Det må redegjøres for hvorvidt forslagsstiller har anledning til å endre sine kommentarer til
høringssvar som tilhører tidligere høringer.
Det må redegjøres for hvorfor de tre helårsleilighetene(?) som allerede er bygget,
tilsynelatende ser ut til å være tatt ut av planen, når disse ble bygget med den forutsetning
at de skulle være med i ny plan.
Det må redegjøres for hvorvidt en reduksjon i p-plasser og «sambruk» av disse virker
privatiserende.
Det må redegjøres for hvorfor p-kjeller i FK2 kan bygges utenfor byggegrensene og hvilke
konsekvenser dette kan ha.
Det må redegjøres for hvorvidt det er anledning til å regulere annen manns grunn i
planområdets del V3.

Forslagsstillers kommentar:
Til pkt. a: I planbeskrivelsens kap. 6.1 er det redegjort for virkninger opp mot overordnede
planer. Det er tydelig uttrykt at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanen, og det er gitt
begrunnelse for hvorfor det ikke er ønskelig å bygge ut til næring. Forslagsstiller ønsker å påpeke
at det fortsatt er åpnet for noe næring i det nye planforslaget. Planforslaget kan dermed anses å
være delvis i tråd med kommuneplanens formål.
Til pkt. b: Thue-Iversen har rett i at det er feil høyde på eksisterende bebyggelse innenfor FF1.
Ved en feil ble det sjekket høyde på bebyggelsen innenfor FF2. Dette beklager vi. Det er altså
bebyggelsen innenfor FF2 (eiendom 62/579) som har mønehøyde på kote +14,38. Bebyggelsen
på FF1 (62/619) har, i følge vårt digitale kartgrunnlag, en mønehøyde på kote + 12,58. Vi vil
påpeke at 3D-modellen genereres automatisk fra kartgrunnlaget. Det som er vist i 3D-modellen
stemmer derfor med virkeligheten.
Til pkt. c: Terrenget innenfor FK1 varierer fra ca. kote +6 til +8. Tidligere plan og bestemmelser
åpnet opp for p-kjeller innenfor dette området. Den gangen åpnet bestemmelsene for maks.
høyde på p-kjeller på kote +7,5. Oppe på p-kjelleren var det åpnet for mønehøyde maks. kote
+13. Det betød at all bebyggelse innenfor FK1 kunne bygges med mønehøyde +13. De nye
bestemmelsene angis i forhold til naturlig terreng. Det vil si at høyden på bebyggelsen skal ta
utgangspunkt i eksisterende terreng. I og med at terrenget faller ca. to meter innenfor
delområdet, sikrer den nye bestemmelsen at høyden på bebyggelsen følger terrenget mye bedre
enn det gjorde tidligere. På den søndre delen av FK1 vil det fortsatt kunne bygges opp til ca. kote
+ 13, mens det på nordre del må trappes ned med terrenget.
Til pkt. d: Som redegjort for i planbeskrivelsen, er det verneinteresser på tørkebygget innenfor
K3. I dialog med fylkeskonservator har man kommet fram til at bygget kan tillates revet, men
må erstattes av et bygg med tilsvarende størrelse og proporsjoner. Av hensyn til havnivåstigning,
springflo osv. må imidlertid gulvet i bygget heves til kote +2,5 (på samme høyde som øvrig
bebyggelse). Dette vil i praksis tilsi en heving med 1-1,5 meter. Eksisterende bygg har i følge
kartgrunnlaget en mønehøyde på +14,0. For å ta høyde for hevingen av bygget, er det i planen
gitt en maks. mønehøyde på +15,5. Denne løsningen er som nevnt avklart med
fylkeskonservator, og er ikke opp til utbygger alene. Det som står i bestemmelsene § 7.6 i) er:
«På sjøsiden skal fasaden på bygget trekkes ned, slik at avstand til vannflaten blir omtrent
tilsvarende det eksisterende bygget.» Bestemmelsen gjelder altså avstanden fra fasaden (ikke
møne eller gesims) til vannflaten, og er tatt inn etter ønske fra fylkeskonservator.
Til pkt. e: I trafikkanalysen er det valgt å legge til grunn «worst case» med tanke på tidspunkt
for belastning, og som sammenligningsgrunnlag er det brukt et forsiktig anslag med henvisning
til tidligere aktivitet på Marnet. Alternativ utbygging til næring i henhold til vedtatt
reguleringsplan vil kunne medføre vesentlig større belastning på Marnetveien. Trafikkanalysen
har vært gjenstand for grundig bearbeiding fra fagfolk i Rambøll. Det har ikke kommet
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innvendinger mot trafikkanalysen fra andre faginstanser i forbindelse med høring av
planforslaget.
Til pkt. f: Omfanget av utbyggingen på Marnet er vesentlig redusert. Det medfører mindre risiko
og sårbarhet. Forslagsstiller ser ikke grunn til å endre ROS-analysen ytterligere.
Til pkt. g: Forslagsstiller ser ingen sammenheng mellom utbygging av fritidsboliger kontra næring
som skulle tilsi at det er grunn til å ta inn rekkefølgekrav om utbygging av næring i takt med
fritidsboligene.
Til pkt. h: Det er anledning til å endre alle plandokumenter inntil de er endelig vedtatt.
Planbeskrivelsen, som det henvises til, er heller ikke et juridisk dokument på samme måte som
plankart og reguleringsbestemmelser. Så er det opp til planmyndigheten (kommunen) å avgjøre
om endringer er så omfattende at planen må sendes ut på ny høring. I dette tilfellet har
kommunen vurdert endringene å være så omfattende at planen skulle sendes ut på ny høring.
Dermed har alle parter anledning til å se gjennom dokumentene og komme med
tilbakemeldinger.
Til pkt. i: Helårsboligene som tidligere lå inne som en mulighet i planforslaget, var leiligheter som
lå i tidligere kiosk/restaurant. Dette bygget er nå revet, og mulighet for å reetablere disse
helårsboligene ble videreført i planen. Det er bygget tre leiligheter over den nye restauranten.
Disse er imidlertid godkjent og solgt som fritidsboliger. I samråd med kommunen kom
forslagsstiller frem til at mulighet for helårsboliger skulle tas ut av planforslaget. Planen omfatter
uansett 48 nye leiligheter i tillegg til eksisterende. Dette er nå presisert i bestemmelsene.
Til pkt. j: Det er ønskelig å begrense kjøring så mye som mulig. Et virkemiddel er å begrense
mulighet for parkering. Dette er bakgrunnen for redusert parkering, i tillegg til at omfanget av
utbyggingen er redusert. Redusert parkering var også en del av vedtaket til bystyret. Dette må
vurderes opp mot fare for «parkeringskaos». Sambruk av parkering kan være mulig ettersom det
f.eks. kan være behov for parkering til ulik tid. Det kan f.eks. være at det største behovet for
parkering til båthavn, fritidsleiligheter og friluftsområder sammenfaller med perioder
(helger/ferier) da det er mindre behov for parkering til næring. Forslagsstiller er enig i at
parkeringsdekningen ikke bør reduseres ytterligere.
Til pkt. k: Byggegrensene er vist med sort, stiplet linje på plankartet, men fremhevet med blå
farge nedenfor.
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Reguleringsbestemmelsene åpner for at p-kjeller kan etableres utenfor viste byggegrenser. Det
kan f.eks. være mot sør, hvor p-kjelleren ligger under bakken. For øvrig gjelder bestemmelsen
for delfelt FK2. Det betyr at p-kjelleren ikke kan strekke seg ut over formålsgrensen for FK2.
Revidert plan gir dermed en reell begrensning mot øst sammenlignet med tidligere planforslag.
Til pkt. l: På generelt grunnlag er det anledning til å regulere annen manns grunn. Her synes det
imidlertid som om Thue-Iversen har misforstått noe. De påpeker at V3 er en privat veg, og ikke
en del av den «offentlige» delen av Marnetveien. V3 utgjør areal som er markert på utsnittet
nedenfor. Dette arealet er avgrenset med egne formålsgrenser og er gitt eierform «annen
eierform» (dvs. privat) i planen. Planen er dermed tydelig på at dette ikke er en del av
Marnetveien, men er innlemmet for å regulere i henhold til faktisk bruk og sikre nødvendige
frisiktsoner i krysset.
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D14. Mia Ebeltoft, datert 21.02.2022:
Ebeltoft mener at planen utløser krav om konsekvensutredning med grunnlag i at det er
registrert rødlistede arter (padder og salamandere) i nærområdet. Hun mener også at bystyret
11.02.2021 ikke fikk fremlagt seg en objektiv, selvstendig og faglig vurdering fra
kommuneadministrasjonen. Hun mener kommunens tidligere behandling er i strid med Pbl og
KU-forskriften, og at den bryter med Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging
og klimatilpasning. Ebeltoft viser til at kommunen skal «kartlegge økosystemer og arealbruk med
betydning for klimatilpasning. Spesielt våtmarker, myrer, elvebredder og skog som kan dempe
effektene av klimaendringer er viktige å ivareta i arealplanleggingen.» Ebeltoft viser til at det blir
økt ferdsel i området, og mener det er liten tvil om at dette kan få vesentlig virkninger på miljøet
og de truede artene i området. Det er ikke avgjørende om artene befinner seg litt utenfor
planområdet. Ebeltoft ber om at kommunen gjør en ny, selvstendig vurdering.
Ebeltoft er svært engstelig for at utbyggerne ikke vil forsøke å utnytte verneskogen til sin
økonomiske fordel og med det endre premissene for skogen og de truede artene. Ebeltoft gjør
oppmerksom på at det er hugget seks store trær i den vestlige delen av verneskogen. Ebeltoft
ber om at Statsforvalteren benytter muligheten til å regulere skogen. Vedlagt kopi av brev til
bystyret
Forslagsstillers kommentar:
Se planbeskrivelsens kap. 1.4 samt tidligere kommentarer ang. KU-plikt. Utbygger har ingen
ambisjoner om å utnytte verneskogen. Det er heller ikke utbygger som har hugget de nevnte
trærne.
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D15. Oslofjordens friluftsråd (OF), datert 21.02.2022:
OF har tidligere kommet med innspill hvor de har anbefalt å mulighetene for å redusere
utbyggingen i FK3 og den sørlige delen av FK2. OF mener at dette ikke er hensyntatt, og ber om
at det revurderes. OF setter pris på at det lukkede bassenget som tidligere er foreslått er tatt ut
av planforslaget. De påpeker for øvrig at det er flott og viktig med en sammenhengende kyststi
gjennom planområdet. OF ser at det ikke er registrert viktige naturtyper eller rødlistede arter i
området, men anbefaler at en fagbiolog undersøker planområdet i sommerhalvåret, da området
kan være mangelfullt kartlagt. Det er også viktig å få kartlagt evt. arter på fremmedartsliste for å
hindre evt. spredning av disse. OF roser forslagsstiller for å ha tatt inn deres forslag om minimum
5 gjestehavnplasser. OF mener også det er flott at bestemmelsesområde #3 vil bli tilgjengelig for
adkomst og rekreasjon, og vil bli tilrettelagt for bading og sitteplasser. Det fremgår ikke om det
vil bli åpen fremkommelighet for allmennheten på bryggeanlegget. OF mener det er viktig at
bryggeanlegg holdes åpen for allmenn ferdsel. OF er også positive til tilrettelegging for inn- og
utsetting av kajakker. De anbefaler også at det vurderes mulighet for å etablere stativ til
kajakklagring.
Forslagsstillers kommentar:
Som det er redegjort for i planbeskrivelsen, er det gjort en rekke tiltak for å sikre allmenn ferdsel
og opplevelse av strandlinjen. Sammenlignet med første planforslag, er også FK2 redusert
vesentlig mot sør, slik at man nå holder seg innenfor areal avsatt til byggeområde i planverket.
Forslagsstiller mener det er svært liten sjanse for å finne viktige arter innenfor byggeområdet.
Utbyggingen vil skje innenfor områder som i all hovedsak allerede er berørt av tiltak. Arealene
består i hovedsak av bebyggelse, asfalterte/grusede flater, sprengstein og svaberg. Det er nesten
ikke vegetasjon innenfor arealene avsatt til bebyggelse. I de sørlige delene av planområdet, som
er avsatt til friluftsområde, kan det være noe mer, men her skal det ikke gjøres vesentlige
inngrep. Løsninger for håndtering og lagring av kajakker vil bli avklart ved detaljprosjektering av
utomhusanlegg.
D16. Viken fylkeskommune (VFK), datert 21.02.2022:
VFK viser til de endringer som er gjort i planen, og mener planforslaget slik det foreligger er et
godt grunnlag for en utvikling i området der også området hensyntas. VFK ber om at endringer i
kommuneplanen bringes inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Innenfor
områder avsatt til Park vil det samlede arealet totalt gi 63 m² uteopphold per leilighet, og det er
også offentlig tilgjengelig. I tillegg er det mulig å tilrettelegge for gode og varierte utearealer i
planområdet forøvrig. Hoveddelen av utbyggingsområdene er regulert til fritidsbolig, et formål
der det ikke er krav til uteoppholdsareal og areal til lek. VFK mener kommunen må kreve at det
stilles krav til lekearealer innenfor disse områdene dersom det finnes eller kommer til å etableres
helårsboliger innenfor området, og at dette sikres i bestemmelser og eventuelt plankart.
Planbestemmelsene bør oppdateres med henvisning til gjeldende støyretningslinje, samt riktig
tabell. Samferdsel har ingen øvrige merknader. Kulturarv, bygningsmiljø og landskap sier at
deres interesser er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. De mener at duse grønnfarger også bør
kunne tillates innenfor planområdet. Siden området inne i kilen i stor grad består av svaberg i
dagen, bør det i planforslaget synliggjøres hvor GS1 videreføres innenfor P1. Det bør vurderes
om plasseringen av historiske fortøyningsjern bør synliggjøres i plankartet.
VFK mener at bestemmelsene § 5.9 b) bør tydeliggjøres angående krav til parkeringsplasser for
gjestehavnplasser eller båtplasser tilknyttet ferieleiligheter. Det bør være entydig at det ikke bør
legges til rette for flere parkeringsplasser. Det er positivt at det legges til rette for 5
parkeringsplasser for allmennhetens bruk av friluftsområdet, og at to av disse har ladepunkt. VFK
forstår bestemmelsene § 5.9 d) slik at denne parkeringen kan opparbeides i friluftsområdet. De
mener at all parkering bør ligge innenfor PP1-3. VFK mener det med fordel kan presiseres at SM
er felles privat bryggeområde.
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Forslagsstillers kommentar:
Muligheten for helårsboliger ble tatt ut av planen før siste høring. De tre eksisterende leilighetene
over restauranten er fritidsleiligheter. Det er dermed ikke formelt krav om opparbeidelse av
lekearealer. Innenfor arealer avsatt til park vil det likevel bli tilrettelagt for lek og aktiviteter.
Henvisning til støyretningslinjen er oppdatert i bestemmelsene. Bestemmelsene åpner nå for
dempede grønnfarger. Når det gjelder GS1, mener forslagsstiller at hensyn til svaberg og
fortøyningsjern er tilstrekkelig ivaretatt i plan og bestemmelser. For det første sier
bestemmelsene § 9.2 a) at «Svaberg med historiske fortøyningsjern skal bevares. Rester fra
nyere tids bebyggelse og tiltak skal fjernes. Det tillates ikke sprenging eller fylling på svaberget.»
Det skal også utarbeides en utomhusplan som viser detaljene. I illustrasjonsplanen er det vist en
plassering av gangvegforbindelse som ikke kommer i konflikt med svaberget eller
fortøyningsjernene. Bestemmelse § 5.9 b) er tydeliggjort. Det har ikke vært intensjonen å åpne
for opparbeidelse av parkeringsplasser i friluftsområdet. I § 5.9 d) er presisert at parkering skal
opparbeides innenfor PP1-3. Det er ikke bestemt om SM skal være felles privat område.
D17. Liv og Per Øivin Thue, datert 14.03.2022:
Thue spør hvor det i lovverket står at det kan bygges ferieleiligheter i 100-metersbeltet for å
«forskjønne» et tidligere industriområde, og mener at å bygge en marina med 300 båtplasser og
vinterlagring i stedstypiske pene lagerhaller vil skape på langt nær den trafikken i Marnetveien
som ferieleiligheter. Thue er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig vinterlagring av båter i
Fredrikstad.
Thue viser til at tiltak etter Pbl § 1-6 ikke må være i strid med kommuneplanen, og at FK3 og #1
ligger utenfor byggegrensen. De viser også til at det etter arealplanen tillates inntil 30 % bebygd
areal.
Thue opplyser om at de har startet med å regulere sine eiendommer på vestsiden av Marnetvika,
hvor de har fått tilbakemelding fra kommunen om at det i 100-metersbeltet er et generelt
byggeforbud, og at dette blir forskjellsbehandling.
Thue påpeker feil i planbeskrivelsen om at det er tiltakshaver som har oppgradert vann- og
avløpsnettet i området. Thue presiserer at det er Fjeldskilen VA som har utført oppgraderingen.
Thue mener at Marnet Marine Park ikke er tilknyttet godkjent VA-anlegg.
Thue hevder at forslagsstiller ikke kan benytte seg av parkeringsplassene innenfor PP2, da han
påberoper seg bruksrett.
Thue påpeker at forslagsstiller har fjernet private innkjørsler som møteplasser i Marnetveien,
bortsett fra hos Thue. V3 er en privat innkjørsel. Det er dermed ingen møteplasser på denne
strekningen.
Thue reagerer på omskriving og forkortelse av innspill i planbeskrivelsen, og mener meningen blir
omgjort. I tillegg påpekes det at ordlyden til kommentarene til eldre innspill er endret.
Thue påpeker andre forhold:
Mener at restaurantbygget overskrider tillatt BYA på 30 %.
Påpeker at det er usikre grenser langs vegen. Det ble gjennomført oppmåling i høst, men
Thue har ikke godtatt denne.
Mener at det ble gjort ulovlig sprenging av et undervannsskjær i 2014.
Mener at båter ligger ut i manøvreringsarealet iht. jordskiftedom.
Thue forsøkte å opprette et veglag på den nederste delen i Marnetveien, noe Marnet
Marine Park mener ikke er nødvendig før reguleringsplanen og utbyggingen er ferdig.
Fritidsboliger skal selges sammen med båtplass. Spør hvordan det i ettertid skal
kontrolleres.
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Spør om de tre ferielighetene oppe på restauranten er med i de 48 leilighetene. Påpeker
at disse leilighetene ikke er godkjent som helårsboliger, men at to av dem likevel brukes
som det.
Er bekymret for at anleggsperioden vil ta mange år, og at det blir tungtrafikk i
skolevegen.
Mener at Fyrvesenet bør kontaktes angående lysforhold og refleksjoner for båtfarende.
Viser til sak på Hvaler for noen år siden.
Mener at den største forringelsen har skjedd siden Marnet Marine Park kjøpte området.
Viser for øvrig til uttalelse fra Thue-Iversen ang. trafikkanalysen, høyder/omfang på
bebyggelsen, risikoanalysen, ROS-analysen osv.

Forslagsstillers kommentar:
Det stemmer at en reguleringsplan må forholde seg til overordnede planer. Det er også tydelig i
planbeskrivelsen at det er avvik fra kommuneplanen. Når det gjelder henvisningen til Pbl § 1-6,
gjelder denne tiltak etter Pbl § 20-1. § 20-1 inngår i byggesaksdelen av Pbl, ikke plandelen, og
omhandler sånn sett ikke regulering. Like fullt er utgangspunktet at en reguleringsplan skal
forholde seg til overordnede planer. Når Thue henviser til arealplan med maks. 30 % BYA antas
at de mener gjeldende reguleringsplan. Når det nå utarbeides en ny reguleringsplan vil denne
gjelde foran den gamle. Grensen på 30 % BYA vil ikke lenger være gjeldende.
Marnet Marine Park har skriftlig bekreftelse fra Fjeldskilen VA om at de kan knytte seg på med 80
ferieleiligheter (det antall som lå inne i prosjektet tidligere).
V3 har aldri vært ment som en møteplass. Det er en regulering av eksisterende, privat
adkomstveg. Se for øvrig kommentar til Thue-Iversen. Når det gjelder PP2, mener Marnet Marine
Park at de har nødvendige rettigheter. Uansett vil formålet parkering være dekkende for
fremtidig bruk.
I en planbeskrivelse må man forkorte uttalelser, ellers blir dokumentet alt for omfattende. Da er
det en risiko for at ikke alt blir fanget opp. Derfor henvises det også til uttalelsene i sin helhet.
Tidligere planforslag åpnet for tre helårsboliger i tillegg til 48 ferieleiligheter. I og med at
mulighet for helårsboliger nå er tatt ut av planen, vil det tilsi at de 48 ferieleilighetene kommer i
tillegg til de eksisterende. Det er nå presisert i bestemmelsene at det åpnes for 48 nye
ferieleiligheter.
Det vil bli mer tungtrafikk i Marnetveien i en anleggsfase. Derfor er det i bestemmelsene stilt
krav om plan for anleggsfasen for å gjøre denne mest mulig skånsom. Forslagsstiller vil da gjerne
påpeke at dette er en midlertidig situasjon, mens en utbygging med industri iht. gjeldende
reguleringsplan vil medføre tungtrafikk i en permanent løsning.
Når det gjelder andre påstander om ulovligheter osv., er dette forhold som ikke angår
reguleringsplanen. Dette må i tilfelle ivaretas i andre prosesser.
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