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Fredrikstad - uttalelse til høring av endret forslag til detaljregulering for 
Marnet Marine Park 

 
Vi viser til brev datert 5. januar 2022 med høring av endret forslag til detaljregulering for Marnet 
Marine Park. 
 
Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet småbåthavn, egnet næringsvirksomhet 
og 48 fritidsleiligheter.  
 
Planarbeidet ble igangsatt i 2015, og et planforslag ble sendt på høring i 2019. Fylkesmannen i 
Oslo og Viken (nå Statsforvalteren) fremmet innsigelse til dette forslaget. Innsigelsen ble fremmet 
for å ivareta nasjonale føringer for strandsonen. Saken har vært drøftet i regionalt planforum 18. 
juni 2019 og 11. februar 2020. Vi uttalte oss til et revidert planforslag i 2020, som for vår del 
kunne godkjennes av kommunen. 
 
Planforslaget for Marnet Marine Park ble fremmet for sluttbehandling i bystyret den 11. februar 
2021. Bystyret vedtok at planforslaget skulle returneres til forslagstiller, med krav om revisjon av 
plandokumentene. Vedtakspunktene stilte krav om reduksjon av planens omfang i antall 
ferieleiligheter, parkeringsplasser og nye båtplasser, fastsettelse av maksimale byggehøyder som 
hensyntar områdets omkringliggende karakter, samt at veirett skulle avklares. 
 
Forslagstiller har i etterkant av bystyrets behandling gjort endringer i plandokumentene for å 
svare ut vedtakspunktene. Vedtakspunktet om veirett er vurdert og avklart gjennom tidligere 
behandling i planutvalget og bystyret. 
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 



ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering/konklusjon 
Endringene som er foreslått innebærer en ytterligere reduksjon av utbyggingsomfanget, 
sammenlignet med forslaget vi uttalte oss til i 2020. Vi har derfor ingen konkrete merknader til 
planforslaget. 
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. For 
kommunens samfunnsplanlegging viser vi også til Statsforvalterens forventningsbrev for 2022. Vi 
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
 

  
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Statens Vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 
 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/plan-og-bygg/arealforvaltning/forventningsbrevene/sfovs-forventninger-areal-2022.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/kommunal-styring/2022-forventningsbrev-til-kommunene.pdf
http://www.planlegging.no/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/
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Fredrikstad kommune - uttalelse - offentlig ettersyn - detaljregulering for 
Marnet Marine Park - Onsøy 
 

Viken fylkeskommune viser til brev datert 05.01.2022 gjeldende bearbeidet forslag til 
detaljregulering for Marnet Marine Park ved Øyenkilen. Frist for innspill er 21.02.2022.  

Rambøll AS, avdeling Plan og arkitektur i Fredrikstad fremmer planforslaget på vegne av 
Marnet Marine Park AS på arealene som tidligere tilhørte Fjellskilen Marina. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for utvidet småbåthavn, noe mindre næringsvirksomhet og 48 
fritidsleiligheter med tilhørende arealer.  

Østfold fylkeskommune ga uttalelse med innsigelse ved opprinnelig offentlig ettersyn den 
01.04.2019. Den 26.08.2020 ga vi uttalelse til revidert forslag der vi trakk innsigelsene.  

Fredrikstad kommunes bystyre har i ettertid returnert planforslaget til forslagstiller med krav 
om revisjon av plandokumentene knyttet til reduksjon av planens omfang i antall 
ferieleiligheter, parkeringsplasser og nye båtplasser, reduksjon av byggehøyder for å hensynta 
områdets omkringliggende karakter, samt at veirett skulle avklares. 

Kommunedirektøren vurderer at samtlige vedtakspunkter er oppfylt med foreslåtte 
endringer, og anbefaler at revidert planforslag sendes på høring og offentlig ettersyn. Det er 
kun de endrede dokumenter som nå er oversendt.  

Fylkeskommunens rolle  
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i 
alt planarbeid. Vi skal vurdere planarbeidet som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern, forvalter av miljøvernhensyn og utøvende 
myndighet etter vannforskriften. Kystsoneplanen for Østfold og Regional plan Østfold 
«Østfold mot 2050» ligger til grunn for vår uttalelse. Disse finnes, sammen med andre 
regionale planer, på vår hjemmeside under Regionale planer - Viken fylkeskommune.  

Vurdering med anbefalinger 

Utbyggingen er vesentlig redusert ved at antall enheter er redusert fra 80 til 48 samtidig som 
antall båtplasser er redusert fra 200 til 148 (inklusiv 72 eksisterende), noe som også fører til 
reduksjon av antall parkeringsplasser. Areal avsatt til småbåtanlegg i sjø er også redusert fra 
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ca 24 700 m² til 20 402 m². Utbyggingsområdene på land er også redusert med 2 850 m², og 
høyden er redusert på deler av bebyggelsen sammenlignet med de tidligere planforslagene.  

Planarbeidet har vært gjennom en lang prosess, og etter vår vurdering er planforslaget slik 
det nå foreligger, et godt grunnlag for en utvikling der også området hensyntas. Det forrige 
forslaget ivaretok de forhold vi opprinnelig hadde innsigelse til, selv om antall enheter ikke var 
redusert. Planforslag vi nå har til høring, tøyer ikke lenger grensene for LNF- områdene, og 
det er satt av større områder som er offentlig tilgjengelige.  

Underveis i planprosessen er overordnet plan endret fra kystsoneplanen til kommuneplanens 
arealdel. Det er ikke foretatt endring av formål, slik at området fortsatt er avsatt til 
næringsvirksomhet, men i beskrivelsene framgår det at det er en feiltakelse at dette ikke ble 
endret i kommuneplanen. Vi ber om at dette bringes inn i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel.  

Barn og unge 
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 de 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. Innenfor 
området K4, kombinert bebyggelse og anleggsformål, er det så vidt vi vet godkjent boliger. I 
beskrivelsen framgår det at det innenfor formål Park skal etableres lekeplasser. Så vidt vi kan 
se, er det ikke sikret krav til lekeplasser noe sted i bestemmelsene innenfor planområdet, kun 
sitteplasser og vegetasjon. Vi 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. 

Samferdsel 
Ny utgave av Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442 ble gjort gjeldende 11. juni 2021. Planbestemmelse § 5.3 og § 5.4 bør 
oppdateres med henvisning til den gjeldende retningslinjen, samt riktig tabell.  

Samferdsel har vi ingen øvrige merknader til foreslått detaljregulering.  

Øvrige forhold 
Saken er forelagt kulturarv- bygningsmiljø og landskap som sier at deres interesser er 
tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget slik det nå foreligger.  

Det er gitt bestemmelser i § 5.13 som sier hvilke farger som tillates. Vi 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 GS 1 videreføres innenfor P1. Gang og sykkelveien vil kunne føre til 
omfattende tiltak, og det bør vurderes om tiltakene bør trekkes lenger fra sjøkanten slik at 
noen av svabergene i vannkanten gjenstår. Det er ikke vist hvor de vernede 
fortøyningsjernene er, jf. bestemmelsenes § 9.2 a) og det bør vurderes om plasseringen i 
større grad bør synliggjøres i plankartet for å unngå konflikter og skader.  
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Vi mener at bestemmelsenes § 5.9 b) bør tydeliggjøres angåendende krav til 
parkeringsplasser for gjestehavnplasser eller båtplasser tilknyttet ferieleiligheter. 
Bestemmelsene angir både minimumskrav og maksimumskrav. Samtidig står det at kravet 
gjelder ikke gjestehavnplasser eller båtplasser tilknyttet ferieleiligheter. Vi mener at det ikke 
bør legges til rette for flere parkeringsplasser, og dette bør være entydig.  

Det er positivt at det legges til rette for 5 parkeringsplasser for allmenhetens bruk av 
friluftsområdet, og at to av disse har ladepunkt. Slik vi forstår bestemmelsene for 
friluftsområdet kan parkeringsplassene ligge innenfor formål friluftsområde, jf. 
bestemmelsenes § 5.9 d). I bestemmelsenes § 8.4 virker det som om disse plassene skal ligge 
innenfor PP1-3. Det er krav om en parkeringsplan i forbindelse med byggesøknaden for 
områdene K1-4, FK1-3 eller SM. Vi mener at all parkering bør ligge innenfor PP1-3, men 
dersom det skal legges til rette for plasser innenfor friluftsområdet bør dette framgå av 
plankartet. jf. bestemmelsenes § 5.9 d) og f).  

I § 11.2 står det at i området SM tillates privat bryggeområde, men det kan med fordel 
presiseres felles privat bryggeområde.  

Hensynet til automatisk fredete kulturminner:  
Kulturminneinteressene i planen er ivaretatt.   
  
Oppsummering med konklusjon 
Kommunen har stilt krav underveis i planprosessen, som etter vår vurdering gir et mye bedre 
plangrunnlag der det både legges til rette for utvikling, samtidig som det tas hensyn til 
området og brukere av området. Vi ber om at kommunen tar med våre innspill videre i 
prosessen, men for vår del kan kommunen godkjenne planforslaget.  

Vi ber om kopi av vedtak i saken vedlagt plandokumenter.  

Vennlig hilsen 

Inger Berit Kolseth 

Rådgiver kommunale planer 

 
Medsaksbehandlere:  
Samferdselsplanlegging og forvaltning: Sigrun Gjølberg 
Kulturarv- arkeologi: Kristine B. Johansen 
Kulturarv- bygningsmiljø og landskap: Adam Lindhagen 
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Merknader - høring og offentlig ettersyn - forslag til detaljreguleringsplan 

for Marnet Marine Park - planID 30041128 - Fredrikstad kommune 

Vi viser til brev av 5. januar 2022 vedlagt ovennevnte plandokumenter. Frist for uttalelser er 

21. februar 2022. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidet småbåthavn med bølgebryter, nærings-

virksomhet og fritidsleiligheter. Næringsvirksomhet kan være tjenesteyting, forretning og 

håndverksvirksomhet. Fritidsleilighetene planlegges i leilighetsbygg med 1-3 etasjer med 

parkering i kjeller eller på bakkeplan. 

 

Forslagsstiller er Marnet Marine Park AS med Rambøll AS som plankonsulent. 

 

Ved varsel om oppstart av planarbeidet ga vi innspill i brev av 13. juli 2015. Vi har seinere 

uttalt oss 20. mars 2019 ved offentlig ettersyn og 22. juli 2020 ved begrenset høring. 

 

Statens vegvesens ansvar 

Statens vegvesen er vegadministrasjon for riksveger. Dette innebærer at vi har ansvaret for å 

planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde riksvegene på en best mulig måte for brukerne og 

samfunnet for øvrig. Samtidig er vi et fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdsels-

departementet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på det 

offentlige vegnettet og ivareta hensyn som trafikksikkerhet, kollektivtransport, gåing, syk-

ling, luft, støy og universell utforming i områder hvor andre enn staten har myndighet. 
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Vurdering 

Parkering for bil 

Kravet til parkering ved båtplasser er minimum 0,2 og maksimum 0,3 parkeringsplasser pr. 

båtplass (bestemmelse § 5.9 b). Detter er i samsvar med bestemmelse § 17.4 a i kommune-

planens arealdel. 

 

Det står videre i § 5.9 b: «Kravet gjelder ikke gjestehavnplasser …» Dette kan tolkes som at 

det kan opparbeides parkeringsplasser ved gjestehavnplasser, men at det ikke er satt krav til 

antall. I så fall er det i strid med bestemmelse § 17.4 b i kommuneplanens arealdel: «Det 

skal ikke settes av parkeringsplasser til gjestehavner.» Vi mener bestemmelse § 5.9 b bør 

omformuleres for ikke å være i strid med arealplanbestemmelsen. 

 

I bestemmelse § 5.9 e er det satt krav til antall parkeringsplasser for forflytningshemmede. 

Vi anbefaler at det i tillegg settes krav til plassering og utforming av plassene. Plasser reser-

vert for forflytningshemmede anbefales lokalisert nært målpunkt/hovedinngang og utformes 

slik at rullestolbrukere lett kan komme inn og ut av kjøretøyet og videre inn mot målpunktet. 

Plassene bør være minst 4,5 x 6 m og ha fast dekke. Plassene må videre være oppmerket og 

skiltet. 

 

Sykkelparkering 

I bestemmelse § 5.10 d er det en henvisning til § 5.9 e, men riktig henvisning må være 

§ 5.9 f. 

 

Støy 

I bestemmelse § 5.3 bør det vises til T-1442/2021 som er nyeste versjon av retningslinjen. 

Grenseverdiene framgår av tabell 2. Riktig navn på departementet er Klima- og miljødepar-

tementet (ikke Klima- og miljøverndepartementet.) 

 

I bestemmelse § 5.4 må det også vises til T-1442/2021. 

 

═══════ 

 

Vi ber om få tilsendt godkjent plan etter planvedtak i kommunen. 

 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Anders O. T. Hagerup 

seksjonssjef Jan Antonsen 

 sjefingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Kopi 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS 

VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 

 



 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 8101.46.68128 
IBAN-nr.: NO5581014668128 
BIC: DABANO22 

  

Fredrikstad kommune 
Postboks 1405 
1602 FREDRIKSTAD 
 
 
 

Dato: 11.01.2022 
Saksref: 201902015-4 
Deres ref.: 2015/10479-346-
2954/2022-IRLU 
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Nina Michalowska 
Telefon:    
Mobil: +47 45632022 
E-post: Nina.Michalowska@banenor.no 

 
 
   

 

Fredrikstad kommune - Forslag til detaljregulering for Marnet Marine Park - Onsøy Høring og 
offentlig ettersyn - Bane NORs uttalelse 

Vi viser til brev, datert 5. januar 2022.   

Bane NOR har vurdert planforslaget og har ingen merknader.   

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Nina Michalowska  
arealplanlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

 



 
 

 
 
   

Fredrikstad kommune 
Postboks 1405 
1602 FREDRIKSTAD 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  24.01.2022 
Vår ref:  22/00079-2 
Deres ref:  2015/10479-346-
2954/2022-IRLU 

 

Uttalelse uten merknad til høring og offentlig ettersyn for 
detaljregulering av Marnet Marine Park i Fredrikstad kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 5. januar 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet småbåthavn, egnet 
næringsvirksomhet og 48 fritidsleiligheter. Planarbeidet ble kunngjort og varslet i juni 
2015. Det skal legges til rette for flytende bølgebryter i den utvidede småbåthavna, og 
egnet næringsvirksomhet vurderes å være tjenesteyting, forretning og 
håndverksvirksomhet. Fritidsleilighetene planlegges i leilighetsbygg i 1-3 etasjer med 
parkering enten i p-kjeller eller på bakkeplan.  
 
Uttalelse uten merknad 
DMF kan ikke se at vi har mottatt varsel om oppstart av planarbeidet, og har derfor 
ikke hatt anledning til å uttale oss tidligere. 
 
Vi kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av mineralske 
ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt 
informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven. Vi 
har derfor ingen merknader til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for 
Marnet Marine Park. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 

POST- OG BESØKSADRESSE  

Ladebekken 50 
7066 Trondheim  
 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 

http://www.dirmin.no/
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Håvard Hammerstad 
seksjonssjef rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Håvard Hammerstad 

 
 
 

Mottakere: 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

  

                                 

 
 



Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  
Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no

Høringsuttalelse- Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering 
for Marnet Marine Park - Onsøy- Fredrikstad kommune  

Vi viser til oversendelse datert 05.01.2022 om ovennevnte. I varsel om oppstart, datert 
03.06.2015, fremgår det at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av 
fritidsleiligheter og hytter samt utvidelse av småbåthavnen. Fiskeridirektoratet gav 
tilbakemelding på oppstartvarsel i brev datert 19.02.2019. 
 
Planforslaget ble fremmet for sluttbehandling i bystyret 11.02.2021 hvor det ble vedtatt at 
planforslaget skulle returneres til forslagstiller med krav om revisjon av plandokumentene med 
følgende endringer: 
 

1. Reduksjon i omfanget ved cirka 40% reduksjon i antall ferieleiligheter, cirka 40 % 
reduksjon i antall parkeringsplasser samt cirka 40% reduksjon i antallet nye båtplasser.  
 
2. Angivelse av maksimal byggehøyde inkludert parkeringshus på bakkeplan som 
hensyntar områdets opprinnelige kvaliteter og ikke fremstår ruvende i terrenget.  
 
3. Veirett gjennom Marnetveien må avklares før planen godkjennes. Det legges særlig 
vekt på betydningen av jordskiftedommen fra 2003 og jordskifteoverrettsdommen fra 
2004 for Marnettveien.»   

 
Forslagstiller har i etterkant av bystyrets behandling gjort endringer i plandokumentene for å 
svare ut vedtakspunktene.  
 
Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og 
utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint biologisk mangfold ved 
å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.  
 
Fiskeridirektoratets regionskontorer skal etter plan- og bygningsloven medvirke til planer som 
berører kommunenes sjøområder eller som for øvrig kan berøre fiskeri- og havbruksinteresser. 
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Saksbehandler: Lena Longva-Stavem 
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Vår referanse: 22/325 

Deres referanse: 2015/10479 - 2022/2954 
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Merknader og konklusjon 
Som det også 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 sjøområdet er det også registrert fiskeplasser hvor det benyttes 
passive redskap, se Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil https://portal.fiskeridir.no/plan 
for nærmere informasjon. 
 
Planområdet er økt med 1,1 dekar ut i sjøen for å tilrettelegge for badeplass og en enkel 
badebrygge. Videre planlegges småbåtanlegget utvidet fra 72 inntil 148 båtplasser hvor det også 
skal det etableres en bølgebryter i forbindelse med anlegget.  
 
Fiskeridirektoratet kan ikke se at tiltakene i sjø vil komme i konflikt med de registrerte 
interessene i området, vi har derfor ingen innspill til planen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erik Ludvigsen 
seksjonssjef 
 
Lena Longva-Stavem 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

Mottakerliste: 
Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 
 
 
Kopi til: 
Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
Statsforvalteren i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 
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NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - 

Detaljreguleringsplan for Marnet Marine Park, Onsøy - Fredrikstad 

kommune 

 
 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 05.01.2022. 
 

Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 

og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven (pbl). 

På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å 
gå konkret inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. NVE vil prioritere å gi 

konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp til 

konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi hjelp til de kommunene som 
har størst behov. 

 

NVEs generelle tilbakemelding 
Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og 

ivaretatt i planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder 

dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema 
skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis dere ikke allerede har gått gjennom veilederen 

anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre saksområder er ivaretatt i planen. Dere 

må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging. 

Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 

veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ . På NVEs 
internettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye 

arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 

 

Kommunens ansvar 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn 
til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 

dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken. 

 

 

 

 
Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 

Mottakerliste: 

Fredrikstad kommune 
 

Kopimottakerliste: 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
 

 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
https://www.nve.no/arealplanlegging/


  

   
 

Mattilsynet 
Seksjon mat Oslo, Asker og Bærum 
 

 
 

Saksbehandler: Bjørg Voje Heieren 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

 

 
 
INNSPILL TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR MARNET 
MARINE PARK - ONSØY - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Mattilsynet viser til deres brev datert 5. januar 2022 med forslag til detaljregulering for Marnet 
Marine Park. 
 
Mattilsynets rolle 
Mattilsynet er statlig myndighet for drikkevann med ansvar for å ta vare på nasjonale og regionale 
føringer i plansaker som kan påvirke drikkevann. Føringer for dette er blant annet gitt i Nasjonal 
forventninger til regional og kommunal planlegging, Nasjonale mål for vann og helse, Matloven 
med drikkevannsforskriften og forskrift om rammer for vannforvaltningen.  
 
Formål 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet småbåthavn, egnet næringsvirksomhet 
og 48 fritidsleiligheter. Planarbeidet ble kunngjort og varslet igangsatt i juni 2015.  
 
Kommunens og vannverkseiers plikter 
Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den 
utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter 
relevant regelverk, jf § 26 i drikkevannsforskriften. 
 
Vannverkseier har ansvaret for leveringssikkerhet, jf §9 i drikkevannsforskriften. Dette innebærer 
at vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert, samt har 
driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver 
tid. Vannverkseier skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke å 
personlig hygiene uten bruk av ordinært distribusjonsnett. 
 
Vi vil også informere om Vass og avløpsanleggsloven som sier noe om eierskap til vass og 
avløpsanlegg.  
 
 

Deres ref:    
Vår ref: 2022/4716     
Dato: 17.02.2022   

Fredrikstad kommune  
Postboks 1405 
1602 FREDRIKSTAD   
 
 
 

Org.nr: 985 399 077  
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Innspill  
I planbeskrivelsen pkt 5.8 står det at tiltakshaver har 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 
 
Det fremkommer ikke om drikkevannet kommer fra en egen drikkevannskilde eller om anlegget 
blir tilknyttet offentlig vannforsyning.  
 
Dere har lagt ved reguleringsbestemmelser som sist er revidert 08.11.2021. Vi kan ikke se at dere 
har tatt med teknisk infrastruktur som vann og avløp inn i disse bestemmelsene. Vi tenker det må 
stilles rekkefølgekrav om at bygninger ikke kan settes opp før nødvendig teknisk infrastruktur er på 
plass. Da vil man også få med om det skal etableres en egen pumpestasjon. 
 
Vi forutsetter også at kapasiteten på drikkevann i kommunens hovednett er tilstrekkelig, og om 
nødvendig økes, slik at utbyggingene ikke påvirker leveringssikkerheten i området og kommunen 
ellers. 
 
Uavhengig av om drikkevannsledningene i planområdet er privat (stikkledning) eller kommunal 
(hovedledning), er det viktig at den totale sikkerheten med hensyn til drikkevann blir ivaretatt ved 
gravearbeid og arbeid på ledningsnett. Trykkløse tilstander i ledningsnettet kan medføre 
innlekking av forurenset vann fra omgivelsene. Det er viktig å etablere rutiner for dette, og ha tett 
dialog med ansvarlig etat for drikkevannsforsyningen i kommunen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørg Voje Heieren  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
 
Kopi til 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS 
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Vår ref 
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Saksbehandler 
Aase Kristin Eikenæs 
Marthinsen 

Dato 
15.02.2022 

 
 
Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Marnet Marine Park - Fredrikstad 
kommune - Viken fylke 
 
Vi viser til brev av 05.01.2022 vedrørende høring av detaljreguleringsplan for Marnet 
Marine Park i Fredrikstad kommune. Vi viser videre til våre tidligere uttalelser i saken. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av småbåthavn, næringsvirksomhet 
og fritidsboliger. 
 
Kystverket 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning og jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta 
transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i 
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.  
 
Havne- og farvannsloven (2019) har som formål å fremme sjøtransport som 
transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk 
av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. 
Kystverket skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet. 
 
Merknader fra Kystverket  
Planområdet ligger ved Øyenkilen sør for Gressvik. Deler av planområdet ligger i 
arealavgrensningen til biled Vesterelva til Fredrikstad. Figur 1 viser trafikken i området i 
2019, basert på AIS-data1 i Kystdatahuset. Rosa farge på AIS-dataene indikerer at området 
trafikkeres av fartøy i skipskategorien «ukjent», hvilket som hovedregel vil si 
fritidsbåttrafikk. Ettersom det er frivillig å ha AIS ombord på fritidsfartøy, erfarer Kystverket 
at kun en brøkdel av fritidsbåter har slike, og at den reelle trafikken er høyere enn hva som 
fremgår av kartet.     
 

 
1 AIS - Automatisk identifkasjonssystem; https://www.kystverket.no/navigasjonstjenester/ais/ 
 

https://kystdatahuset.no/logginn
https://www.kystverket.no/navigasjonstjenester/ais/
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I forslag til bestemmelser § 11 e) står det følgende: 
«Det skal legges til rette for at turgåere kan benytte bølgebryteren, slik at den også 
får en rekreasjonsverdi. Det tillates etablert krakker, badetrapp o.l. for å legge til 
rette for slik rekreasjonsbruk av bølgebryteren. Det tillates lagt til rette for bading fra 
bølgebryteren, men ikke inn mot SM, ved enden på bølgebryteren eller på noen 
annen måte som kan medføre konflikt mellom bading og båttrafikk.» 

 
 

 
Figur 1. Fartøypasseringer i planområdet i 2019.  Rød linje er passeringslinje. Rosa farge viser at området 
trafikkeres av skipskategorien «ukjent». Kilde: Kystdatahuset.  
 
 
Kystverket uttalte i vårt brev av 28.08.2020 at det generelt er uheldig å legge til rette for 
bading og båtplasser tett på hverandre. Som figur 1 indikerer, vil fritidsbåttrafikken 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 fra 
havne- og § 14. Det er Kystverket som skal vurdere og eventuelt gi tillatelse til tiltak i 
hoved- og biled, mens kommunale havnemyndigheter behandler tiltak i kommunens 
sjøområde. Eksempler på tiltak er etablering av bølgebryter, brygger og 
fortøyningsinstallasjoner. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 

avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eksterne kopimottakere: 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 
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Postboks 325 1502 MOSS 

Borg Havn IKS Øraveien 27 1630 GAMLE 
FREDRIKSTAD 

 
 
 
 



Fra: Daniel Green[daniel@oslofjf.no]
Sendt: 21.02.2022 15:32:38
Til: Postmottak Fredrikstad Kommune[postmottak@fredrikstad.kommune.no]
Kopi: Løvereide 
Trond[trolov@fredrikstad.kommune.no];ole.haabeth@me.com[ole.haabeth@me.com];Bonnevie-Svendsen 
Hanne[hanfur@hvaler.kommune.no];Kjetil 
Hafstad[kjetil.hafstad@teologi.uio.no];post@viken.no[post@viken.no];ostfold@fnf-nett.no[ostfold@fnf-
nett.no];
Tittel: Uttalelse til detaljregulreringsplanen for Marnet Marine Park, Onsøy. Kommentarer 

Hei,
 
Vi har en uttalelse til detaljreguleringen for Marnet Marine Park, Onsøy.
Se vedlegg for vår kommentar til detaljreguleringen.
 
Saksnummer:
2015/10479
 
 
Vennlig hilsen
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD
 
Daniel Ø. Green
Rådgiver

 www.oslofjorden.org 
 Tlf. 67 55 49 90  mob. + 47 483 55 681 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oslofjorden.org%2F&data=04%7C01%7C%7Cd96003daa72940d0429d08d9f546f7c5%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C637810507581357607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tQpfMJ3qo1dHO8On4OR6qiv%2BHy79%2FV5de1%2FqEsi1hvc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oslofjorden.org%2F&data=04%7C01%7C%7Cd96003daa72940d0429d08d9f546f7c5%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C637810507581357607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XiKk0dXJHkCnNnzmCvFsA79%2Bv8GoiU15qvGcSQsfnKU%3D&reserved=0
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Planarbeid Marnet marine park. Kommentarer   
  
Det vises til forlag om ny detaljreguleringsplanen som planutvalget i Fredrikstad la ut 
16.12.2021 - Forslag til detaljregulering for Marnet Marine Park, Onsøy - Høring og 
offentlig ettersyn.    
 
Omfattende utbygging 
Oslofjordens Friluftsråd (OF) har i tidligere brev kommet med innspill til planen. Det er en 
omfattende utbygging som er foreslått. Vi nevnte i sist brev at det anbefales å se på 
utbyggingsplanene og muligheter for å redusere utbyggingen i FK3 og i den sørlige delen av 
FK2, slik at en større del av friområdet i gjeldene plan bevares og at en reduserer omfanget av 
terrenginngrep. I den nye foreslåtte planen ser dette innspillet ikke å være hensyntatt, noe vi 
ber om at revurderes.  
 
Store friluftsinteresser 
Vedr. «lukket» basseng i tidligere foreslått B2 setter vi pris på at bekymringer tilknyttet 
badevannskvaliteten er vurdert, og dermed tatt ut av planen. Det er flott og viktig at en i 
planarbeidet inkl. å etablere en sammenhengende kyststi som vil følge kystlinjen hele veien 
igjennom planområdet. 
 
Naturverdier, behov for kartlegging  
Det fremgår at det ikke er registrert viktige naturtyper eller rødlistede arter i området, dette ut 
ifra tidligere registreringer i Artskart og Naturbase. Det at området tidligere har fremstått som 
lukket kan være en medvirkende årsak til at få/ingen hobbybiologer tidligere har vært inne og 
kartlagt i området. Ut fra et stort utbyggingsomfang anbefaler vi nok en gang at en fagbiolog i 
sommerhalvåret undersøker planområdet med tanke på å fange opp evt. sårbare og truete arter 
i et område som fra før kan være mangelfullt kartlagt. Vi viser i denne sammenheng til 
Naturmangfoldlovens § 9, føre var prinsippet. Vi erfarer at strandsonen i Oslofjordområdet 
innehar noe av det rikeste biologiske mangfoldet i landet. Tilsvarende er det også viktig å få 
kartlagt evt. arter på fremmedartslista for å hindre evt. spredning av disse. 
  
Småbåthavn 
Det er lagt opp til en stor utvidelse av småbåthavnen. I den forbindelse roser vi forslagsstiller 
for å ha tatt inn vårt forslag om minimum 5 gjestehavnplasser for besøkende utenifra. Det er 

mailto:post@oslofjf.no
http://www.oslofjorden.org/
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flott at bestemmelsesområde #3 vil bli tilgjengelig for adkomst og rekreasjon, og vil bli 
tilrettelagt for bading og sitteplasser jf. § 11.2 d). Det fremgår ikke i den nye foreslåtte planen 
om det vil bli åpen fremkommelighet for allmenheten ut på bryggeanlegget, og vi 
understreker at det er viktig at bryggeanlegg holdes åpent for allmenn ferdsel, jf. tidligere 
forslag til planbestemmelsens §11.3e. 
 
Det fremgår at det er tenkt tilrettelagt for at kajakkpadlere i havna. En bryggefront der 
kajakkpadlere enkelt og trygt kan sjøsette og ta opp kajakk og stige i land er flott. For dette er 
en ilandstignings-/utsettingsrampe hensiktsmessig.  
I forbindelse med kajakk nevner vi at OF har en egen ordning som heter «Rett ut» 
kajakklagring som er svært populær: https://www.oslofjorden.org/rett-ut-kajakklagring/ .  
Vi ser at stativer til kajakklagring vil være et stort pluss, både for beboere i leiligheter, 
hyttenaboer og andre besøkende og anbefaler at en ser nærmere på muligheter for å etablere 
dette innenfor planområdet, og da ikke for langt i fra sjøen. 
 

 

OF takker for muligheten til å uttale oss til planen. 
  
 

  
Med hilsen 

Oslofjordens Friluftsråd 
  
  Kjetil Johannessen       Daniel Ø. Green  
avdelingsleder plan og friområde                                     rådgiver 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Elektronisk sendt og godkjent 
Kopi til OFs rådsmedlemmer i Fredrikstad kommune: 
 
trolov@fredrikstad.kommune.no 
ole.haabeth@me.com 
hanfur@hvaler.kommune.no 

kjetil.hafstad@teologi.uio.no  
 
Viken Fylkeskommune: post@viken.no  
FNF Østfold: ostfold@fnf-nett.no  

https://www.oslofjorden.org/rett-ut-kajakklagring/
mailto:trolov@fredrikstad.kommune.no
mailto:ole.haabeth@me.com
mailto:kjetil.hafstad@teologi.uio.no
mailto:post@viken.no
mailto:ostfold@fnf-nett.no
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Saksnr.: 2015/10479 
Dokumentnr.: 349 
Løpenr.: 5451/2022 
Klassering: Marnet Marine Park 
Saksbehandler: Marit Irene Hexeberg 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 24.01.2022 6/22 
Eldrerådet 25.01.2022 5/22 

Forslag til detaljregulering for Marnet Marine Park - arealplanID 3004 1128, 
Onsøy - Høring og offentlig ettersyn 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren anbefaler råd for personer med funksjonsnedsettelse og eldrerådet å 
fatte slikt vedtak: 
1. Rådet har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til detaljregulering utover å 

forutsette at universell utforming ivaretas i planarbeidet. 
 
Fredrikstad, 10. januar 2022 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 24.01.2022: 
Øistein Lie fremmet følgende tilleggsforslag til innstilingen pkt.1: 
Det presiseres at den universelle utformingen også omfatter lekeområdene. 
 
Vidar Olavesen fremmet følgende forslag til et nytt pkt. 2: 
Rådet ber om at det opprettes tilstrekkelig antall HC-parkeringsplasser. 
 
Votering. 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 med tilleggsforslag fremmet av Øistein Lie ble 
enstemmig vedtatt. 
Forslag til et nytt pkt. 2 fremmet av Vidar Olavesen ble enstemmig vedtatt. 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses vedtak 24.01.2022: 
1. Rådet har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til detaljregulering utover å 

forutsette at universell utforming ivaretas i planarbeidet. Det presiseres at den 
universelle utforming også omfatter lekeområdene. 

2. Rådet ber om at det opprettes tilstrekkelig antall HC-parkeringsplasser. 
 
 

Eldrerådets behandling 25.01.2022: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Eldrerådets vedtak 25.01.2022: 
1. Rådet har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til detaljregulering utover å 

forutsette at universell utforming ivaretas i planarbeidet. 
 
Fredrikstad 25.01.2022 
Rett utskrift 
Marit Hexeberg, sekretær 
 
Utskrift sendt:   saksbehandler Maria Henriksen 
    konsulent Irene Lundstrøm 
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Sammendrag 
Se vedlegg. 
 
Vedlegg 
1 Forslag til detaljregulering for Marnet Marine park - Onsøy - Høring og offentlig 

ettersyn 
 

2 Særutskrift PU 16.12.21, sak 121, Marnet Marine Park  
3 Oversiktskart, Marnet Marine Park  
4 Planbeskrivelse, datert 24.10.17, sist revidert 08.11.21, Marnet Marine Park  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige dokumenter til planutvalgets møte 16.12.21 sak 121 
 
Saksopplysninger 
Høringsfrist 21.2.2022. 
 
Konsekvenser for sosial bærekraft 
Se vedlagte saksfremlegg til planutvalget. 
 
Konsekvenser for økonomisk bærekraft 
Se vedlagte saksfremlegg til planutvalget. 
 
Konsekvenser for miljømessig bærekraft 
Se vedlagte saksfremlegg til planutvalget. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Rådene gir sin vurdering ved å avgi høringsuttalelse. 
 



Fra: Marianne Storm[fredrikstad@aktivitetsrad.no]
Sendt: 09.02.2022 15:23:15
Til: Postmottak Fredrikstad Kommune[postmottak@fredrikstad.kommune.no]
Tittel: uttalelse med saksnummer: 2015/10479 

Hei! 
Vi ønsker å komme med en uttalelse til detaljregulering for Marnet Marine Park
nasjonal arealplanID 3004 1128 – Onsøy, Høring og offentlig ettersyn Forslagsstiller: Marnet Marine Park 
AS 
Se vedlegg.
Kommunens saksbehandler i saken er Maria Henriksen.

Med vennlig hilsen
Marianne Storm

Daglig leder Fredrikstad aktivitetsråd
Telefon: 99514266
E-post: fredrikstad@aktivitetsrad.no
www.fredrikstadaktivitetsråd.no
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.xn--fredrikstadaktivitetsrd-58b.no%2F&data=04%7C01%7C%7C0e78b1f8d33a44ddc3db08d9ebd73d60%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C637800133927437568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r9nr%2B3NExdi7l0h0r0RgaS77LIv%2B8RScsIEuYO1fZxE%3D&reserved=0


Fysisk inaktivitet er en økende utfordring, og inaktiviteten øker i alle alders grupper. Samfunnet
vårt har de siste tiårene blitt tilrettelagt for inaktivitet, og man skal i dag være bevisst for å få fysisk
aktivitet som del av hverdagen. En økning av den fysiske aktiviteten er ett av de tiltak som vil ha
størst positiv effekt på folkehelsen.

Når vi ser på aktivitetsprofilen generelt i befolkningen ser vi at av de som er fysisk aktive i Norge
driver 74 prosent av hele befolkningen med fysisk aktivitet og idrett på egenhånd. Til
sammenligning er det bare 13 prosent av den norske befolkningen som driver fysisk aktivitet og
idrett i et idrettslag. Denne utviklingen er ikke et nytt fenomen og følger et relativt stabilt mønster
over tid. De som ikke driver organisert idrett trenger også anlegg, aktiviteter og arrangement. 

Fredrikstad mot 2030, kommunedelplan samfunnsdel, vil tilrettelegge for lek, aktivitet,
naturopplevelser og fritidstilbud. Vi må skape gode byrom med møteplasser som gir økt
utfoldelse, aktivitet og sosialt fellesskap.

Tid og tilgjengelighet er de to største barrierer for fysisk aktivitet. Å tilrettelegge for fysisk aktivitet i
nærmiljø er et viktig tiltak for folkehelsen. Aktivitet i nærmiljø bidrar også til økt felleskap og
tilhørighet til sitt lokalsamfunn.

Fredrikstad Aktivitetsråd jobber på vegne av egenorganisert idrett, lavterskel tilbud innen fysisk
aktivitet og aktivitetstilbud i friluftslivet. Formålet med Aktivitetsråd er å bidra til et mangfoldig
aktivitetstilbud og en mer aktiv befolkning. Aktivitetsrådet er en frivillig og politisk uavhengig
organisasjon, med kommunen som geografisk virkeområde.
Dersom dere er i behov av bistand for utforming av nærmiljøanlegg, lekeplasser,
rekreasjonsområder, sitteplasser, møteplasser, medvirkningsprosesser m.m., ta gjerne kontakt.
Dette er vårt kompetansefelt og vi bistår gjerne med utformingen av utearealer. Sammen kan vi få
flere inn i aktivitet. 

Å tilrettelegge for egenorganiserte fysiske aktiviteter er vesentlig i et folkehelseperspektiv, men
også for den enkelte individ livskvalitet. Fysisk aktivitet gir en rekke helsegevinster, også mentalt.
Vi trenger flere lavterskel aktivitetstilbud i Fredrikstad, og økt fokus på gode nærmiljøanlegg og
aktivitetsområder i nærheten av der folk bor vil være med på å skape dette. 

Uttalelse til detaljregulering for Marnet Marine Park 

Marianne Storm
Telefon 99514266

fredrikstad@aktivitetsrad.no
www.fredrikstadaktivitetsråd.no

Fredrikstad 09.02.2022
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Mangelfull trafikkanalyse:
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Se forøvrig kommentarer i vedlagte Trafikkanalyse 2017
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Marnet Marine Park AS er forslagsstiller ved detaljregulering av en eiendom ved Øyenkilen i
Fredrikstad kommune. Planforslaget innebærer etablering av ferieleiligheter, egnet
næringsvirksomhet (tjenesteyting/forretning/håndverksvirksomhet/kiosk), samt utvidelse av
eksisterende småbåthavn. I forbindelse med planforslaget har Rambøll Norge AS laget en
trafikkanalyse som belyser forslagets konsekvenser for den trafikale situasjonen i området.
Trafikkanalysen konsentrerer seg om endringer av trafikken som følge av endret arealbruk
innenfor planområdet. Ev. øvrige planer for området rundt inngår således ikke.

Trafikkanalysen vurderer konsekvensene utbyggingen har for nærområdet sammenlignet med
alternativ bruk iht. gjeldende reguleringsplan. Trafikkanalysen fokuserer på trafikkavvikling og
kapasitet på adkomstveien, parkeringssituasjon, samt forhold for gående og syklende inkludert
trafikksikkerhet.

1.2 Planavgrensning og planforslag
Planområdet Marnet ligger på Øyenkilen, syd for Gressvik og ut mot sjøen i Fredrikstad
kommune. Den omtrentlige avstanden til Fredrikstad sentrum er 12 kilometer. Planområdet
utgjør en liten vik (Marnetviken) og en odde (Marnet) ved utløpet av Glommas vestre løp
(Vesterelva).

Varslet planområde vises i figur 1.

Figur 1: Avgrensning for varslet planområde (kartkilde: finn.no).

Planforslaget innebærer at eksisterende industribygninger på eiendommen i all hovedsak rives og
det legges opp til bygging av ferieleiligheter og noe næring (konseptskisse i figur 2). Antallet er
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avhengig adkomstens (Marnetveien) kapasitet. Ønsket var opprinnelig 70-80 leiligheter. Dette er
nå redusert til 48. Hver leilighet vil få parkeringsplass, enten i p-kjeller eller på bakkeplan. Man
har etablert næring (restaurant) på 300 m2. Planen åpner for totalt 1 500 m2 næring, noe
trafikkanalysen innarbeider. Oppdragsgiver ønsker heller flere leiligheter enn maksimal utnyttelse
av næringsarealene, avhengig av veiens kapasitet. I tillegg ønsker man å utvide antallet
båtplasser til maks. 148, hvorav maks. 95 er for eksterne brukere. Man legger opp til at hver
ferieleilighet skal ha én båtplass og at de øvrige leies ut/selges til eksterne brukere.

Figur 2: Konseptskisse etter tiltak sett fra nordøst.
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2. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON

2.1 Områdebeskrivelse
Marnet er en odde ved Øyenkilen. Øyenkilen er et eneboligområde og har småbåthavn. Det er
flere bryggeområder rundt kilen og ute på svabergene på oddene rundt er det mange hytter.

2.2 Planområdet i dag
Planområdet består i hovedsak av et gammelt anlegg fra tidligere virksomheter. Denne industrien
(bl.a. produksjon av maskinlaftede hytter) er i dag nedlagt og bebyggelsen er forfallet. Noen av
de best bevarte bygningene benyttes som lager. Planforslaget innebærer at eksisterende
industribygninger på eiendommen rives, med unntak av «munkepussbygget».

Innenfor planområdet er det i dag 72 båtplasser.

Skråfoto av planområdet vises i figur 3.

Figur 3 Skråfoto av planområdet sett fra vest i 2017 (kilde: Fredrikstad kommune).

2.3 Trafikkdata
Planområdets adkomst er via Øyenkilveien og videre Marnetveien.

Øyenkilveien har en årsdøgntrafikk1 på 1 054 kjøretøy per døgn i henhold til Nasjonal
vegdatabank NVDB. Regulert hastighet på sørlig del av veien er 30 km/time. Veien er nylig
opparbeidet som en miljøgate med gang-/sykkelveg og fortau. Det er dermed løsning for gående
og syklende helt fra Marnetveien til Fredrikstad sentrum.

Marnetveien er skiltet 30 km/time. Veien er smal og ganske rettlinjet før veien svinger i 90
grader ned mot planområdet. Marnetveien har mange avkjørsler, der noen kan brukes som
møteplass, og utbygger har i tillegg etablert en ny. Det finnes ikke data for ÅDT på Marnetveien.
Dette er derfor beregnet, se pkt. 3.2.1.

1 Årsdøgntrafikk ÅDT betyr sum trafikk i begge retninger et gjennomsnittsdøgn i året.
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2.4 Kollektivtrafikk
Nærmeste bussholdeplass ligger ved snuplassen i Øyenkilveien. Øyenkilen trafikkeres av
busslinje 115 som går mellom Fredrikstad og Vikane. Bussen trafikkerer Øyenkilen hovedsakelig
én gang i timen med noe forsterkning i rushretningen, fra lunsj og utover kvelden på hverdager
retning mot Øyenkilen. I andre retningen mot Fredrikstad trafikkeres holdeplassen én gang i
timen med start fra tidlig morgen frem til lunsj. I tillegg går det skolebuss herfra til Gressvik
ungdomsskole og til Slevik skole. Plassering av nærmeste holdeplass vises i figur 4.

2.5 Ulykkessituasjon
Ulykkesdata for politirapporterte ulykker med personskade de siste 10 år er hentet fra NVDB.
Data viser kun én ulykke i nærhet til planområdet. Ulykken var av alvorlig skadegrad og var et
motorsykkeluhell med dyr innblandet. Ulykken fant sted i Øyenkilveien i svingen før nest siste
bussholdeplass, se figur 4.

Figur 4 Bussholdeplasser og ulykkespunkt i Øyenkilveien (kartkilde: finn.no).

Vi er i tillegg gjort kjent med at en jente ble påkjørt i mai 2020, men det ser ikke ut til at denne
ulykken er registrert i vegvesenets databaser.
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3. TRAFIKKGENERERING

3.1 Generelt om trafikkgenerering
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. I gjeldende reguleringsplan er området
regulert til industri med maks. gesimshøyde 10 meter og 30 % utnyttelsesgrad. Dette åpner i
praksis for ca. 11.270 m2 bruksareal (BRA). Reguleringsplanen angir for øvrig ikke hva slags
næring som kan inngå i formålet. Type næring vil kunne gi svært ulik trafikkbelastning. 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.

En eiendoms evne til å generere trafikk, er en funksjon av type aktivitet og eiendommens
størrelse (m2 eller annen entydig enhet, for eksempel antall boenheter eller parkeringsplasser).
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.

Siden Marnet har en del ferietrafikk, vil ikke de etterfølgende beregningene 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 tall enn
det vi tror er det reelle. Dette for ikke å undervurdere de trafikale konsekvensene.

3.2 Trafikk til planområdet
3.2.1 Sammenligningsgrunnlag

Planområdet består i dag av nedlagt industri, båtplasser og hytter. I tabell 1 oppsummeres
alternative aktiviteter på planområdet. Som beskrevet i kap. 3.1, benyttes den situasjonen som
var da industrien var i drift (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).

H M Olin
Denne mangler beskrivelse av gang / sykkel trafikk som  blitt generert mot badeplasser ned mot og inkludert innseiling til Øyenkilen havn

H M Olin
I dimensjonerende periode må det påregnes besøkende til både eksisterende og nye fritidsboliger - det er ikke diskutert, det er heller ikke diskutert hvor følsom konklusjon er i forhold til denne antagelsen 

H M Olin
Dette ser lavt ut - uklart om dette er inkludert båter i Fjeldkilen Marina eller om det kun er eksisterende plasser i MMPs marins anlegg

henningolin
Utheving
Som over er det heller ikke her sagt nom om eksisterende og "ny beregnet" G/S traffikk. 
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· 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 Belegg
Erfaringstall
bilturer per
enhet

Bilturer
per døgn

Makstime
-andel

Bilturer i
makstimen

Hytter 2 70 % 3 4 30 % 1
Båtplasser
(kun de som ikke
bor i området)

60 50 % 2 60 30 % 18

Restaurant 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
SUM - - - 154 - 32

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.

3.2.2 Trafikk etter utbygging
Tabell 2 oppsummerer beregningen av antallet bilturer etter utbygging av planområdet. Her
beskrives konsekvensene av maksimal utbygging av både leiligheter og bevertning. Det er kun
båtplasser som eies/leies av folk utenfor nærområdet som genererer nye bilturer. De to hyttene
på planområdet i dag vil bevares og inkluderes dermed i regnestykket.

Beregningen under er basert på de samme forutsetningene som beskrevet foran, men følgende
kommer i tillegg:

· Ferieleiligheter antas å ha samme trafikkgrunnlag som hytter, i gjennomsnitt 3 turer pr døgn.
· Tjenesteyting, resterende er max. 1.200 m² som kan inneholde storkiosk etc. Her genererer

en kafé normalt 8 turer pr 100 m², en storkiosk kanskje 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).
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Tabell 2 Beregnet antall bilturer innenfor planområdet etter utbygging.

Aktivitet Antall Belegg
Erfaringstall
bilturer per
enhet

Bilturer
per døgn

Makstime-
andel

Bilturer i
makstimen

Hytter 2 70 % 3 4 30 % 1
Ferieleiligheter 48 70 % 3 101 30 % 30

Restaurant
300
m2 100 % 10 pr.

100m2 30 12 % 4

Øvrig
tjenesteyting

1.200
m2 100 % 14 pr.

100m2 168 15 % 25

Båtplasser
(kun de som ikke bor
i området)

95 50 % 2 95 30 % 29

SUM - - - 398 - 89

Totalt er det beregnet at utbyggingen på planområdet vil generere 398 bilturer et
dimensjonerende døgn. Timen med maksimal belastning er beregnet til 89 bilturer.

3.3 Trafikk i Marnetveien
For å beregne trafikkbelastningen for Marnetveien er det også gjort en beregning av all trafikk
som har adkomst fra veien 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
Øyenkilen hvor belastningen er som størst. Trafikkfordeling videre inn i Marnetveien vises i figur
5.

3.3.1 Dagens trafikk i Marnetveien
Dagens trafikk i Marnetveien er beregnet i tabell 3.

Beregningen under er basert på de samme forutsetningene som beskrevet foran, 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

Makstime-
andel

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
Båtplasser
(kun de som ikke
bor i området)

150 50 % 2 150 30 % 45

Restaurant
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

SUM - - - 544 - 105
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Totalt er det beregnet at all trafikk med adkomst i dag fra Marnetveien genererer i 544 bilturer et
dimensjonerende døgn (et snitt i sørvest). Timen med maksimal belastning er beregnet til 105
bilturer.

3.3.2 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 162 biler i
dimensjonerende maxtime lengst vest i Marnetveien.

3.4 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.

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
Endring +244 +57
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4. TRAFIKALE KONSEKVENSER PLANFORSLAGET

4.1 Trafikkavvikling og kapasitet Marnetveien
Dagens dimensjonerende døgntrafikk på Marnetveien er beregnet til 788 bilturer i 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 5 vises antatt dimensjonerende døgntrafikk i tre snitt, vest,
midt og øst.

Figur 5 Dimensjonerende døgntrafikk i Marnetveien etter utbygging (kartkilde: finn.no).

Enfeltsveier med trafikk i begge retninger regnes å ha en kapasitet på 400 kjøretøy per time
under ideelle forhold. I vårt tilfelle er dimensjonerende maxtimetrafikk beregnet til 162 kjøretøy.

For å beregne kapasitet på Marnetveien under rådende forhold benyttes følgende formel2:

ܭ = 400 × ܨ × ܨ

der Fh er korreksjonsfaktor for mindre kjørebanebredde og for lang avstand mellom
møtesteder,
og der Fe er korreksjonsfaktor for tunge kjøretøy i stigninger.

Med forutsetninger om at veien på det smaleste er 3,5 m og gjennomsnittlig møteavstand er 25
m blir Fh = 1,0.  Videre legges det til grunn at det er flatt terreng, og prosentandelen for
tungtrafikk (inkludert båthenger og lignende) er antatt til ca. 10 %. Da kan Fe beregnes slik:

Fe = 100

100 + Pl (El – 1) + Pr (Er – 1) + Pb (Eb – 1)

2 Kilde: Blakstad Finn, Trafikkteknikk, 5. utgave, 1993.

Dimensjonerende
døgntrafikk

788

642
575
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Her er:
Pl prosentandel lastebil, = 10% (anslag inkl båthengere)
Pr  er prosentandel rekreasjonskjøretøy (campingbiler, m.v.) = 10% (anslag)
Pb er prosentandel buss = 0%
El, Er og Eb avleses fra tabell og er en ekvivalent for store/lange kjøretøy, evt korrigert for
stigning (her flatt). Disse avleses fra en egen tabell i kilden som er nevnt foran, og blir hhv. 2,0,
2,2 og 1,8 for servicenivå A. Dette er høyeste servicenivå og indikerer ingen trafikkhindringer
(uproblematisk trafikkavvikling).

Basert på dette blir

Fe = 100 = 0,833
100 + 10(2 – 1) + 10 (2 – 1) + 0

Og derved:

K = 400 x 1,0 x 0,833 = 333 kjøretøy pr time som praktisk kapasitet.

gis den beregnede kapasiteten under rådende forhold i Marnetveien 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.

4.2 Parkering
I henhold til siste planforslag kan det etableres inntil 117 parkeringsplasser for bil innenfor
planområdet. Dette skal fordeles på parkering til leiligheter, småbåthavn, næring og friluftsliv.
Deler av parkeringen vil skje i p-kjeller.

Planforslaget setter krav om 0,5 sykkelparkeringsplasser pr. leilighet, 10 plasser til
friluftsområdet og 0,1 per ekstern båtplass (maks 95). Dette gir 24+10+10 = 44
sykkelparkeringsplasser innenfor planområdet.

4.3 Konsekvenser for gang- og sykkeltrafikk
Planforslaget viser ikke noen konkrete planer for hvordan gang og sykkeltrafikken skal løses
innenfor planområdet. 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. Ut fra en trafikksikkerhet- og trygghetsvurdering har utbygger etablert en ny
møteplass.

H M Olin
Det er ikke beskrevet økning i gang og sykkeltrafikk til/fra badeplasser mellom MMP og Øyenkilen havn. Det er ikke sagt noe om trafikksikkerhet for denne gruppen. Dagens fartsgrense er 20km/t - fartsgrense anbefaling er irrelevant og tiltak med møteplass avhjelper ikke sikkerhet for g/s trafikk
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5. OPPSUMMERING

Marnetveien er smal og med begrensede muligheter for møting. Trafikken er likevel liten, og
utbygger har etablert en ny møteplass på strekningen. Kapasiteten i Marnetveien er derved
beregnet til å være god også etter utbygging av ferieleiligheter på planområdet. Det betyr at man
bør kunne bygge de 48 leilighetene som nå er forutsatt. Ytterligere vegutvidelser frarådes da
dette kan føre til økt hastighet.

P-plasser og nedkjøring til p-kjellere er etablert på en slik måte at gang- og sykkeltrafikk inne på
området i stor grad skjermes fra bil.

Sykkelparkering etableres i henhold til kommunens parkeringsnorm.



Liv og Per Øivin Thue                                                                                                                                
Marnetveien 47A                                                                                                                                               
1622 Gressvik 

 

Fredrikstad Kommune                                                                                   
postmottak@fredrikstad.kommune.no 

         Fjeldskilen, 14.03.22 

 

 

 

Høringsinnspill til Sak 2015/10479 Marnet Marine Park AS (MMP) 

Dette høringsinnspillet er rettidig iflg. ny frist i brev av 22.02.22 fra Fredrikstad Kommune.  

 

Høringsinnspill 

Kommunedirektøren skriver i forslaget til innstilling i Planutvalget 16.12.21: 

«Det er kun endringene i planforslaget som behandles, og det er derfor kun dokumenter som er 
endret som er vedlagt, samt følgebrev. For øvrige saksdokumenter se sak 2015/10479.» 

«Med vedtak om utleggelse til nytt høring og offentlig ettersyn vil berørte parter og myndigheter få 
mulighet til å uttale seg til endringene i planforslaget.» 

Er da resten av planen i utgangspunktet godkjent? Det gis inntrykk av at planen i sin helhet er 
godkjent, og det er bare endringene som gjelder 40%-reduksjonen det går an å gi innspill til.  I denne 
planen går det an å gi innspill på stort sett alt, fordi planen er totalt forandret, og nesten all tekst er 
endret. Det må kunne gis innspill til HELE planen, og ikke bare endringene. Det kan ha kommet nye 
opplysninger og momenter siden planen var oppe i bystyret for et år siden.  

  

 100-metersbeltet 

Hvor står det i lovverket at det kan bygges ferieleiligheter i 100-metersbeltet for å «forskjønne» et 
tidligere industriområde, når dette området er av Fredrikstad kommune kategorisert som et av de 
mest attraktive områder å utvide marinavirksomhet/maritim næring på? Å bygge en marina med 300 
båtplasser, vinterlagring i stedtypiske pene lagerhaller, vil skape på langt nær den trafikken i 
Marnetveien som ferieleiligheter vil gjøre. Dette vil også skape arbeidsplasser. Hvis området blir 
bebygd med fine haller og det blir ryddet skikkelig, har dette ikke noen påvirkning på den bygde 
restauranten og drivstoffyllingen. Fredrikstad kommune har større behov for vinterlagring på land 
enn mer friareal. Jo flere båter som blir tatt opp her og som må fraktes vekk langs veien, gjerne til 
indre Østfold, i og med at Fredrikstad kommune har regulert vekk alle plasser til vinteropplag av 
båter (hele Gressvik) til leiligheter, kommer det til å bli et prekært behov for slike plasser. 50 % av 
båter i dag er for store til å kunne fraktes langs vei. Etter at de nye reglene for bunnstoff uten gift 
kom, så må båtene opp på land for spyling flere ganger i løpet av sommeren, dette kommer man ikke 
til å få til fordi alle plasser langs sjøen blir bebygd med leiligheter. Forslagsstiller skriver side 77: 



«Båtene vil bli tatt opp og vinterlagret andre steder.» Vi vet at det er mangel på opplagsplasser langs 
sjøen. Båtparken har i de siste årene økt betraktelig, hvor skal disse oppbevares om vinteren? 

 

Det står i arealplanen for Fredrikstad (vedtatt 2020) side 4: 

«Å ha egnede arealer til vinteropplag er viktig for å sikre avrenning i forbindelse med båtpuss og 
båtvedlikehold på en god måte. Arealer som er egnet til båtopplag i nærheten av småbåthavner er 
innarbeidet i denne planen.» 

 

Arealplanen (Vedlegg 1) 

Forslagsstiller skriver på side 17: 

«Ved en feiltakelse ble ikke den nye arealplanen endret i henhold til pågående 
reguleringsplanarbeid.» (Vår understreking). 

Enkelte av forslagsstillerne har kommet med flere andre innspill som gjelder andre steder til den nye 
arealplanen, så de kan ikke hevde at de ikke visste om at de måtte sende inn endringsinnspill til 
arealplanen.  

Regjeringen skriver om pbl § 11-6 (Rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel): 

«Tiltak etter § 1–6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt 
bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner.» 

På planområdet er det tegnet inn en byggegrense i kommunekartet. Leilighetsområdene FK3 og #1 
ligger utenfor denne byggegrensen. 

Etter arealplanen tillates inntil 30% bebygd areal. Det er oppgitt 12,5 daa – 3800 m2 bebygd areal, er 
byggegrensen tatt hensyn til her? 

I tillegg henviser vi til arealplanen side 85, bl.a. til 100 m-beltet, høyder og takterrasser.  

 

Vår detaljreguleringsplan (Vedlegg 2) 

Vi har nå startet med å regulere våre eiendommer på vestsiden av Marnetviken. Planen vår er å 
redusere antall utleiehytter (vi har allerede redusert noe), og utvide med 50 båtplasser i.h.t. 
kystsoneplanen. Vi bestreber oss på å ikke øke trafikken i Marnetveien, da vi mener at veien ikke 
tåler mer trafikk enn det er nå.  

Vi hadde et forhåndsmøte med kommunen i januar, referat fra møtet følger vedlagt. 

Saksbehandler uttaler i møtereferatet:   

«I 100-metersbeltet er det et generelt byggeforbud. Utbygging av nye hytter, som vist i 
skisseprosjektet, er dermed i utgangspunktet ikke mulig.» 

Hyttene det er snakk om ble bygget før Øienkilen II-planen kom i 1990. Et hus som ligger i 
sperresonen mellom bolig og fritidsbebyggelse ble bygget for ca. 90-100 år siden. Disse mente 
saksbehandleren at må rives hvis en ny detaljregulering skal kunne godtas. Når man tenker på at de 
på den andre siden av bukta antakelig får bygge 48 ferieleiligheter i 100-metersbeltet, så er det noe 
som ikke stemmer! Vi vil hevde at dette er forskjellsbehandling. 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kdd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/-1-6-tiltak/id556735/


VA 

På side 62 i planbeskrivelsen under VA påstår forslagsstiller: 

«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.» 

Dette blir nevnt også flere steder i detaljreguleringsplanen. 

Det er ikke MMP som har oppgradert VA-systemet i området. Det er det Fjeldskilen VA (FVA) som har 
stått for. MMP er bare en av 21 medlemmer i denne foreningen. Det derimot MMP har gjort er at de 
har «lurt» de andre medlemmene til å betale for oppgradering av rør samt en ekstra brannkum. 
MMP hadde også, før de meldte seg inn i FVA, et møte med kommunen om kommunal overtakelse. 
Dette fordi MMP da ville slippe med betydelig lavere påkoblingsgebyr senere. Dette er direkte «stygt 
gjort», da de andre medlemmene hadde hatt alle omkostninger med anlegget.  

Rørene er gravd ned bl.a. over vår eiendom 62/411. I 2014 ble det skrevet avtaler om rett til å grave 
ned vann- og avløpsanlegg på diverse eiendommer. Det er 7 eiendommer som fikk skriftlige 
rettigheter, og disse 7 er solidarisk ansvarlige for drift og vedlikehold av anlegget. MMP er ikke blant 
disse 7. I avtalene står det tydelig at disse avtalene SKAL tinglyses.  

Dette er også hjemlet i Plan- og bygningslovens § 27-1 og 27-2: 

«Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, 
skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som 
tilfredsstillende. 

Disse avtalene er ikke blitt tinglyst. 

Denne saken har versert og prøvd løst utenfor rettssystemet siden 2015, da vi bl.a. ikke var villige til å 
betale for MMP’s oppgradering av VA-anlegget. Vi har ennå ikke fått noen ordentlig forklaring på 
hvorfor anlegget ble mye dyrere fra FVA. Sommeren 2021 prøvde FVA å sende kravet mot oss til 
Namsmannen, men dette ble henvist til forliksrådet. Saken (13.10.21) i forliksrådet ble hevet, da 
saksøker ikke lenger har tvangsgrunnlag for sitt krav. Saksøker (FVA) kan ta opp saken på nytt i 
rettssystemet innen 1 år. Så der står saken nå, det er FVA som må komme med et utspill, noe som 
ikke har skjedd pr. dags dato. 

Dette er grunnen til at vi mener at MMP ikke er tilknyttet godkjent VA-anlegg. Kommunen har 
godkjent anlegget på feil premisser, vår advokat holder på med saken. 

 

Parkeringsplasser (Vedlegg 3) 

Når det gjelder parkeringsplassene på PP2, 15 plasser, hevder vi at forslagsstiller ikke kan benytte seg 
av disse. Det finnes 3 avtaler fra 23.11.1999 som beviser dette. Avtalene tar for seg festeavgift og 
andre rettigheter for eiendommene 62/17/264 «Campingplassen» og 62/17/266 «Bolig Kari Thue». 
Det fantes likedanne avtaler for eiendommene 62/16/265 «Bruket» og 62/16/165 «Mobil», men 
disse avtalene falt bort når MMP innløste disse eiendommene i 2018.  

Det står i avtale 1: «Inkludert i denne avtalen er et område Per Thue har brukt til båtopplag ca: 10 m 
inn i verneskogen.» Denne avtalen er undertegnet av Isak Collett (grunneier J Wessmann AS), Kari 
Thue, Per Thue, Hans Petter Thue og Per Øivin Thue (festere). 

I avtalene 2 og 3 står det: «For øvrig gjelder alle inngåtte avtaler.» 



Avtalene gjelder på begge sider av vei 5. Fra 1986 til 2014 ble disse områdene brukt av Fjeldskilen 
Marina v/Per Øivin Thue og Hans Petter Thue til vinteropplag av båter og til parkering for 
båtplassleiere om sommeren. 

Derfor må parkeringsplass PP2 tas bort fra reguleringsplanen. 

 

Møteplasser i Marnetveien (Vedlegg 4) 

Forslagsstiller har fjernet private innkjørsler som møteplasser i Marnetveien, bortsett fra hos oss, V3. 
Det de kaller V3 er også en privat innkjørsel. Dette vil si at det fra møteplassen i svingen og ned til 
bukten ikke er noen møteplasser, ca. 120 m. Det er også uoversiktlig der p.g.a. den lille bakken 
nederst. Vi vil også opplyse om at der det er opparbeidet en parkeringsplass på nordsiden i svingen, 
ikke kan brukes som møteplass. Denne tomtebiten ble kjøpt i 2002 og det er nå sendt inn papirer for 
å få den registrert inn under eiendom 62/17/264. 

 

Omskrivning av innspill 

Vi har funnet ut at vi er nødt til å sende planinnspill direkte til politikerne, fordi innspillene blir 
skrevet om og forkortet slik at betydningen blir en annen. F.eks. på side 109 i planbeskrivelsen er 
setninger bevisst fjernet: 

Vi skrev i vårt innspill av 27.08.2020: 

«Når Fredrikstad kommune godkjente kystsoneplanen 2011-2023, fattet de en klok beslutning. De 
fant ut at områdene rundt Marnetviken passet til det formålet som det allerede var regulert til i 
Øienkilen II-planen. De mente også at marinavirksomheten burde utvides og utvikles videre. Arealet i 
sjøen som kunne brukes til brygger ble doblet. Haken ved dette var at veiproblematikken måtte 
utredes nærmere.» 

Forslagsstillers omskrivelse: 

«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.» 

Her er altså hele meningen omgjort, setningene med fet skrift er tatt helt bort. Poenget med dette 
var jo at veiproblemene måtte løses. Dette er ikke et enestående tilfelle at slikt har blitt omgjort, vi 
har funnet mange andre omskrivninger som ødelegger poengene!!!! 

De fleste kommentarene til eldre innspill til høringen i 2020 er også endret av forslagsstilleren til det 
som kan synes å passe til den siste planbeskrivelsen!!!!!  

 

Privatrettslige saker 

Vi er klar over at noen av sakene over er privatrettslige, men det er vel en grense for hvor mange 
saker kommunen kan påføre oss som naboer og som må tas opp i etterkant av planen? 

Sakene det her er snakk om er viktige for oss, og vi har vært nødt til å engasjere advokat for ikke å bli 
«overkjørt». 

 



Marnetveien 51 A-B-C-D, restaurantbygget m/3 ferieleiligheter (Vedlegg 5):  

Reguleringsplanen sier at bebyggelsen ikke må overskride 30% av eiendommen. Denne eiendommen 
ble fradelt i 2018 med en altfor liten tomt, over 50%. Saken er sendt kommunen og statsforvalteren 
via vår advokat. Hvordan vil dette påvirke resten av bebyggelsen hvis vi får medhold fra 
statsforvalteren? 

VA-saken (se overfor): 

Denne saken ender helt sikkert i rettsapparatet. Vi bruker advokat i denne saken. 

Parkeringsplass PP2 (se overfor): 

Denne saken ender helt sikkert i rettsapparatet. Vi bruker advokat i denne saken. 

Overtakelse/oppmåling av Marnetveien: 

MMP har kjøpt den nederste delen av Marnetveien (fra svingen og ned) samt verneskogen fra J 
Wessmann AS. I den forbindelse var det i høst oppmåling langs veien. Vi godtok ikke oppmålingen 
fordi vår eiendom 62/411, som ligger langsmed veien, ikke er oppmålt, og den har naboer på 
sørsiden som ikke var innkalt til oppmålingen. Derfor er det nå (som før) usikre grenser langs veien. 
Vår advokat er også inne i bildet her, og MMP må nok ta ut jordskifte i denne saken. 

Ulovlig sprengning/mudring (Vedlegg 6): 

I 2014 foretok MMP en ulovlig sprengning (uten å søke) av et undervannsskjær som lå omtrent der 
den ytterste brygga hos MMP ligger på tvers. Massen (steinene) fra sprengningen ble fylt opp videre 
utover på steinmoloen i nordøst. Vi har mange beviser på dette, bl.a. film og bilder. Sprengningen av 
undervannsskjæret resulterte i at det ble mye mer bølger i båthavna hos oss og det har ført til at 
elveslam siger inn i Marnetviken. Nå har vi beregnet at det har blitt ca. 20-30 cm grunnere vann 
innerst i kilen i løpet av 3 år, dette er på grunn av elveslammet.  Dette skjæret har nok fungert som 
en bølgedemper. Denne saken har vi mange ganger varslet kommunen og statsforvalteren om, men 
ingen har reagert. Nå har vår advokat tatt tak i saken, og den ligger nå hos statsforvalteren, som har 
sendt forespørsel til kommunen. Denne saken innebærer også en erstatningssak i tillegg til at dette 
er en straffesak. 

Brygge/båtplasser (Vedlegg 6): 

Etter jordskiftesaken i 2016 skal det være et visst manøvreringsareal midt i Marnetviken. MMP´s 
brygge har uteliggere som ligger helt ut til manøvreringsarealet. Mange av båtene er en del lengre 
enn uteliggerne, slik at de ligger et stykke ut i manøvreringsarealet. Etter jordskiftesaken ble det 
enighet om at brygga skulle flyttes litt lenger mot øst, men dette nekter MMP for nå. 

MMP driver med salg av båtplasser «for evig og alltid». Hvordan kan de selge en bryggeplass i en 
brygge som det ikke er endelig brukstillatelse på? Saken ligger på 62/16 Innsyn byggesak, Brygger. 

Veilag (Vedlegg 7): 

For et år siden prøvde vi og noen naboer å få til et veilag på den nederste delen i Marnetveien (fra 
svingen). Den gamle veiforeningen går fra snuplassen for bussen og ned til svingen. Dette fikk MMP 
med lobbyvirksomhet stanset, derfor tok vi ut jordskiftesak for at jordskifte skulle ta seg av dette. 
MMP mener at det ikke er bruk for et veilag før reguleringsplanen og utbyggingen er ferdig. Vi mener 
at det er nå vi trenger et veilag for at medlemmene skal få medbestemmelsesrett, både når det 
gjelder økonomi og oppgraderinger av veien. Vi har advokat på saken, det har også MMP.  

 



Andre saker 

Fritidsboliger skal selges sammen med båtplass. Hvordan skal dette kontrolleres i ettertid? 

De 3 ferieleilighetene som er bygget oppe på restauranten, er de med i de 48 leilighetene? 
Leilighetene er ikke godkjent som helårsboliger, allikevel brukes to av dem som det. 

Vi er bekymret for anleggsperioden som antakelig vil ta mange år. Vi har selv barnebarn, og det er 
flere barneskolebarn i veien, som ikke kan gå til skolebussen alene, hvis det blir mye trafikk (også 
tungtrafikk) i veien. Arbeidere/håndverkere begynner som regel kl. 08.00 på jobb, og det er akkurat 
like før kl.08.00 barna går til bussen om morgenen. Dette resulterer i at barna kjøres og hentes på 
skolen. Vi stoler ikke på at MMP kan regulere når varer/materialer skal leveres. 

Vi mener at Fyrvesenet bør kontaktes angående lysforhold og refleksjoner for båtfarende. Vi vet at 
det har vært en sak på Hvaler for noen år siden som gjaldt gjenskinn i takvinduer. 

Det er greit at MMP har hatt opprydning på området, men den største forringelsen har skjedd etter 
at MMP kjøpte området i 2014. De har latt alt forfalle, deler av vegger har rast ut, det er store hull i 
tak, grunnmuren til tørkehuset har rast ut o.s.v. Det spørs om det ikke må settes opp varselplakater 
for at ikke folk skal skade seg. 

  

Når det gjelder trafikkanalysen, høyder/omfang på bebyggelsen, risikoanalysen, ROS-analysen o.s.v. 
henviser vi til Minalill og Stian Thue-Iversens høringsinnlegg, da de har satt seg bedre inn i disse 
sakene. Vi henviser også til våre tidligere innspill i saken. 

 

Side 116 i planbeskrivelsen skriver de: 

«Forslagsstiller er svært godt kjent med de lokale forholdene på stedet.» 

Vi vil påstå at de ikke er det! 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Liv og Per Øivin Thue 

 

 

Kopi: Advokat Brynjar Mørkved 

 

 

Vedlegg: diverse dokumenter





































































































Fra: Mia Ebeltoft[mia.ebeltoft@gmail.com]
Sendt: 21.02.2022 14:52:44
Til: Postmottak Fredrikstad Kommune;Henriksen Maria Emilie 
Berg[postmottak@fredrikstad.kommune.no;maahen@fredrikstad.kommune.no]
Kopi: fmoschj@fylkesmannen.no[fmoschj@fylkesmannen.no];Trygve Eiliv 
Wyller[t.e.wyller@teologi.uio.no];Michael Monrad-Krohn[monradkrohn@gmail.com];Tonje 
Tønder[tonjetess@hotmail.com];
Tittel: Høringsinnspill vedr. Marnet Marine Park - Onsøy 

Til: Fredrikstad kommune v/ Kommunedirektøren
Kopi: Statsforvalter i Oslo og Viken v/Carl Henrik Jensen

Saken gjelder: Høringsuttalelse knyttet til Marnet Marine Park
Nasjonal arealplanID 3004 1128 - Onsøy

Viser til "Forslag til detaljregulering for Marnet Marine Park, Onsøy - Høring og offentlig ettersyn."

1. Konsekvensutredning
Vi er flere hytteeiere som ønsker å gi en høringsuttalelse. Vår høringsuttalelse er basert på innspillet vi 
sendte kommunen i forbindelse med Bystyrets behandlings av saken 11.2.2021. Viser til e-post under 
med brev og tidligere sendte vedlegg. 

Vi ba i vår henvendelse at vårt innspill som helhet ble sendt Bystyret til behandlingen 11.2.2021. 
Kommuneadministrasjonen, slik vi forstår saken, valgte derimot kun å fremlegge en egen meget kort 
redegjørelse, hvor man kun henviste til utbygger/Rambølls vurdering. Denne vurderingen viste til at det 
var truede artene i en dam like utenfor reguleringsplanen, men konkluderte kun med å si at disse "ikke ble 
berørt", men den begrunnelse at de ikke lå innenfor reguleringsplanen. (Mulig var det 
kommuneadministrasjonen som brukte dette som begrunnelse ift at Planutvalget var på befaring for å 
møte lokalbefolkningen.) 

 Bystyret fikk derfor ikke fremlagt seg en objektiv, selvstendig og faglig vurdering 
fra  kommuneadministrasjonen slik vi mener regelverket krever. Bystyret fikk  derfor verken fremlagt våre 
vurderinger, argumentasjon og grunnlag, men baserte seg kun på en forenklet og uselvstendig vurdering 
fra kommuneadministrasjonen. 
Vi mener derfor saken ble behandlet på et ufullstendig og feil grunnlag for å kunne ta faktisk og rettslige 
stilling til vårt innspill og vårt krav til konsekvensutredning i sin i behandlingen av saken 11.2.2021.    

Tap av natur og biologisk mangfold blir i liten grad tatt alvorlig av kommuner i Norge. Se vedlagt artikkel. 
Store Marnet er (delvis?) regulert til et NLF-området, med flere arter på rødlista. Området er regnet som 
"sårbart", noe kommunen har påpekt i forbindelse med pålegg om innlagt vann- og avløp. 

Vi gjentar at de truede artene (padder og salamandere) som står på rødlisten beveger seg i en radius på 
over 200 meter (se vedlagte brev og uttalelse fra dr. philos Dag Dolmen, zoolog og herpetolog ved 
NTNU). Altså også i /innenfor regulert området. Det vesentlige er uansett ikke om dammen ligger rett 
innenfor, på grensen, eller rett utenfor det regulerte området. Det avgjørende er om utbyggingen 
"kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn". Og for å kunne si noe om det, kreves det en 
konsekvensutredning. Viser her til kommunal- og distriktsdepartementets veileder til KU-forskriften av 
2017. Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven - regjeringen.no
Samt påpekte juridisk vurdering i vedlagte brev, med tidligere vedlegg fra rødliste mm, sendt i e-post av 
5.2.2021. 

I strid med regelverket

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fveileder-om-konsekvensutredning-for-planer-etter-plan-og-bygningsloven%2Fid2864622%2F%3Fch%3D5%23id0047&data=04%7C01%7C%7Ce5fd7dceaffd43efd7b108d9f5411f55%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C637810483615730844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGDH1B%2FPLmd9XMkpKrA62g3FIV890vkmqjTNgzO7wD4%3D&reserved=0


Kommunenes tidligere behandling er derfor i strid med pbl.,og KU-forskriften. vi mener den også bryter 
med Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

Sistnevnte gjelder ved enkeltvedtak. Her nevnes særskilt krav 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". (Kap. 4). 
Og videre: 
"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."

Bystyret, takket være iherdig innsats fra hytteeiere og fastboende, vedtok en nedskalering av 40 %. Vi 
opplevde at kommuneadministrasjonen derimot argumenterte (på bystyremøte) for utbygging på en ikke 
objektiv måte. men at de hele veien har gjort få selvstendige vurderinger, men kun vist til 
Rambøll/utbyggernes vurderinger. Arealutbygging og hytteutbygging er den største grunnen til tap av 
natur og nedbygging av artsmangfoldet.  

Fortsatt i strid med loven
Utbyggingen innebærer det skal bygges 48 helårs-leiligheter, dvs. ca. 200 mennesker året rundt, mange 
med hunder og katter, som skal bevege seg rundt i områder, kjøre med biler inn og ut av området, 
herunder frakt av båter ut og inn av området. I tillegg blir det fortsatt en kraftig økning og belastning på 
området gjennom økte båt, og utvidelser av parkeringsplasser med flere besøkende, i biler inn og ut av 
området. 

Konklusjon
Det er liten tvil om at dette "kan få vesentlig virkninger på miljøet" og de truede artene i området. Om 
artene befinner seg noen meter utenfor eller innenfor området som reguleres har som sagt ikke 
avgjørende betydning, slik Rambøll og kommunen selv kun bruker som begrunnelse. Lovens 
bestemmelser, den formål og forutsetninger krever at kommunen legger til grunn en helhetlig vurdering. 

Vi ber kommunen i behandling av ny reguleringsplan om å gjøre en selvstendig og objektiv vurdering 
knyttet til  tidligere innsendte brev og vedlegg, om konsekvensutredning, om bruk naturbaserte løsninger, 
også hensyntatt vår ytterligere redegjørelse i denne e-posten.  

2. Vernskog
Vi viser også til vårt innspill knyttet til vernskogen, som ble kjøp av utbyggerne i 2021. Vi er svært 
engstelig for, og har fortsatt liten tillit til at utbyggerne ikke vil forsøke å utnytte vernskogen til sin 
økonomiske fordel og med det endre premissene for at det er en vernskog og viktig leveområdet for de 
truede artene. De har muntlig bedyret at den ikke skal røres, men vi har pt ikke mottatt noen skriftlig 
bekreftelse på dette. 

Vi vil gjøre kommunen oppmerksom på at det er blitt hugget ned 6 store trær i vernskogen (vestlige del). 
Det har medført et større åpen området som gjør området med sårbarhet for skader fra naturhendelser 
som storm og ekstremregn, noe vi opplever har økt i området. Veien og lagringsområdet for båter har 
også "spist" seg inn på skogen. 

Det kan iht § 12 i lov om skogbruk gis forskrifter til slik vern og forvaltning av vernskog. 

§ 12.Vernskog
Statsforvaltaren kan gi forskrift om at skog skal vere vernskog når skogen tener som vern for annan skog eller gir vern mot naturskadar. Det 
same gjeld område opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli øydelagt ved feil skogbehandling.
Forskrifta skal leggje fast grensene for vernskogen og gi reglar for forvaltninga av skogen. Det kan også fastsetjast reglar om meldeplikt.
Kommunen skal sørgje for at eigarar av vernskog blir gjort kjent med vernskogvedtaket og dei reglane som blir fastsette, og skal kunngjere 
vedtaket i dei aviser kommunen elles nyttar til kunngjeringar.
 
Vi ber om informasjon om slike forskrifter foreligger. Gjør det ikke det, vil vi be om, - sett i henhold til den 
nye situasjonen som har oppstått ved at flere trær er hugget ned, og vernskogen overtatt av utbyggerne, - 



at Statsforvalter benytter muligheten til å regulere skogen, og dermed sikre at vernskog forblir en vernskog 
og et bærekraftig området. Herunder må det tas hensyn til store endringer i klima med forventet økning av 
naturhendelser og skader. 

Vennligst ta kontakt skulle noe her være uklart, eller det er behov for ytterligere dokumentasjon. 

Med vennlig hilsen, 
Mia Ebeltoft 
(G/br.nr 62/649)
Fjellklangveien 7
1166 Oslo

On Thu, Feb 4, 2021 at 1:12 AM Mia Ebeltoft <mia.ebeltoft@gmail.com> wrote:
Til Fredrikstad Bystyret

Vi viser Bystyrets sak til behandling 11/2 Forslag til detaljregulering for Marnet Marine Park, nasjonal 
arealplanID 3004 1128 – Onsøy.
Forslagsstiller: Marnet Marine Park AS 
Saksnr.: 2015/10479 

Vedlagt følger
- brev til Bystyret 
- kopi av søknad om fradeling (knyttet til slag av vernskogen på Store Marnet)
- kopi av følgesbrev til søknaden om fradeling 
- tre kartutsnitt fra rødlisten

Vi ber om at brevet til Bystyret med vedlegg vedlegges dokumenter til saken. 

Med vennlig hilsen,
Mia Ebeltoft

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbr.nr%2F&data=04%7C01%7C%7Ce5fd7dceaffd43efd7b108d9f5411f55%7Cfe3d63540e954a0291539c29c676c52a%7C0%7C0%7C637810483615730844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8OEMCoGBZvaV%2BjfpXVA501BR%2BIpLkpNOxVAxAdCc2U0%3D&reserved=0
mailto:mia.ebeltoft@gmail.com
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Til: Fredrikstad Bystyret 
Kopi: Oslo og Viken Statsforvalter og Fredrikstad kommune plan og bygningsetaten 
 

Dato: 03.02.2012 

Forslag til detaljregulering for Marnet Marine Park, nasjonal arealplanID 3004 1128 – Onsøy. 
Forslagsstiller: Marnet Marine Park AS  

Saksnr.: 2015/10479 
 

Undertegnede er hyttenaboer til den nye Marnet Marine Park på Store Marnet. Nedenfor tillater vi 
oss å ta opp noen forhold ved detaljreguleringsplanen som vi ser i liten grad er vurdert eller har 
kommet fram. Det er beklagelig at denne informasjonen kommer så sent. Våre innspill ble fremlagt 
for Planutvalget. Vårt innspill vil bli fulgt opp i en eventuell klage på vedtaket iht forvaltningsloven § 
17, jfr. plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12.   

1 Arter på rødlisten  

Store Marnet er en liten halvøy ytterst ved Øyenkilen. Fremlagte plan innebærer oppføring av 80 
helårsleiligheter (ca. 350 - 400 personer), 1500 kvm næring, 386 båtplasser og 150 p-plasser.  

På Store Marnet er det registrert flere truede arter som står på rødlisten i artdatabanken under 
Klima- og miljødepartementet. Det gjelder padder, salamander og almskog, se vedlagt kartsnitt fra 
rødlisten hvor registret området er definert som «svært viktig» ynglingsområdet for salamander og 
«viktig» for padder. Registreringer er fra 1993, dvs. nærmere 30 år gammel. For å kunne vurdere om 
utbyggingen kan få virkningen på det økologiske og biologiske mangfold (miljø) må det gjøres en 
konsekvensutredning. Virkning skal ikke kun vurderes innenfor reguleringsplanen, men i tilknyttet 
området.  

Videre har tiltakshaverne kjøpt større deler av vernskogen på Store Marnet. Skogen ligger inntil det 
foreslått regulerte området. Det er pt usikkerhet knyttet til intensjonen med kjøpet i forhold til 
ytterligere utbygging.  

2 Reguleringsplanen er mangelfull – behov for konsekvensutredning 

2.1. Kravet til planprogram og konsekvensutredning er regulert i plan- og bygningsloven (pbl.) § 4-1 
og § 4-2, og i forskrift om konsekvensutredning. § 4-2 sier: «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.» Bestemmelser 
krever at når utbygging kan få vesentlig virkning skal det gjøres en konsekvensutredning. Da må man 
gjøre en vurdering om det «kan få» vesentlig virkning.  

Planbeskrivelse til detaljregulering (planid: 30041128/ Rambøll) inneholder ingen slik særskilt 
vurdering eller beskrivelse. I planen står det kun følgende (s. 7): «Syd på Store Marnet er det i en 
dam registrert padder og småsalamander i hht Direktoratet for naturforvaltnings sine 
registreringer (rødlista). Dammen vil ikke bli berørt av planlagte tiltak.»  

Det er liten tvil at utbyggingen, med 80 leiligheter, dvs. rundt 300 mennesker,  med sine hunder og 
katter som vil bevege fritt rundt i områder, vil få eller kan få vesentlige konsekvenser for miljøet, 
herunder de truede artene (padder og salamanderne, og trær) som står på rødlista i dette områder.  

Det girs ingen nærmere begrunnelse fra utbygger/Rambølls side.  
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Begrunnelsen holder ikke i forhold til kravene i pbl. og KU-forskriften. Lovens formål i § 1 legger 
premisser for grunnlaget for vedtak.  Formålet skal «gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser», 
hvor «det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø». Tap av det biologiske 
mangfoldet er en sentral del.    

I januar gjorde førsteamanuensis, dr. philos Dag Dolmen, zoolog og herpetolog ved NTNU, og ekspert 
på amfibier en vurdering av hva utbyggingen vil betyr for nevnte arter i området. Dolmen påpekte at 
de største (negative) påvirkningsfaktorene for slike truede arter er menneskelig forstyrrelser og 
forurensning. Disse artene beveger seg i et område på rundt 200 meter, altså ikke kun i dammen. 
Med den størrelsen på utbyggingen som er foreslått var han i liten tvil om at den ville kunne få 
vesentlige virkninger på det biologiske mangfoldet og på artenes biotop (leve- og yngleområdet). 
Dolmen mente også at idet siste registrering ble gjort for nærmere 30 år siden er grunnlagt for en 
vurdering uten en utredning ikke god nok.  

2.2. Planbeskrivelsen skal også gjøre en vurdering under naturmangfoldloven. Lovens formål er at 
«naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern». I vurderingen skal det fremkomme hvordan «artene og deres genetiske 
mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder» (§ 5).  

Planbeskrivelsen (Rambøll) sier om dette på (s. 64) «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».  

Det kommer ikke fram hva slags arter eller naturtyper det er snakk om, og det gjøres ingen reell 
eller særskilt vurdering basert på nevnte databaser, herunder i hvilken grad utbyggingen kan få 
virkning på naturmangfoldet. Deretter trekkes man følgende konklusjon (s. 64): «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».  

Å si at omgivelsene utenfor området ikke vil bli berørt er ikke riktig. Vurderingen skal ikke kun ses på i 
området som detaljreguleringen gjelder. Den «vurderingen» som her er gjort er for mangelfull til at 
den tilfredsstiller lovens formål og krav.  

Etter § 8 skal det offentliges beslutning «bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Myndighetene skal videre legge 
vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen».   

Registreringen av amfibiene på rødlisten ble gjort for nærmere 30 år siden. Og vi/generasjonene som 
har vokst opp i området i vår-sommer-høstperioden siden 1963, og har mye kunnskap om 
naturmangfoldet, er ikke spurt. Kravene etter § 8 er heller ikke å anse som oppfylt.      

§ 9 (føre-var-prinsippet) krever: «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet.» Bestemmelsen forutsetter at det gjøres en vurdering ut over den overfladiske 
vurderingen som er gjort i detaljplanen. Kravet etter § 9 er heller ikke oppfylt.  

Vi håper Bystyret i sin beslutning vil vurdere behovet for en konsekvensutredning slik at nevnte 
lovkrav blir tilstrekkelig oppfylt.  
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2 Vernskogen på Store Marnet – plan om ytterligere utbygging? 

I gjeldende «Reguleringsplan for Øienkilen II vedtatt 26.01.1990» er skogen på Store Marnet regulert 
som vernskog. Vernskogen grenser til området som er foreslått i planbeskrivelsen. På tilgjengelig kart 
vises at vernskogen ligger inntil de planlagte 22 parkeringsplasser og båtopplag langs veien gjennom 
området.  

Utbyggerne har inngått avtale med grunneier J. Wessmann om å kjøpe deler av vernskogen (parsell 
62/16 og 62/17), og søkt om sammenslåing av parsellene. I befaringen som Planutvalget hadde i 
området 28.1.2021 fremholdt eierne i MMP at de ikke hadde planer om å utnytte vernskogen til den 
foreslåtte utbyggingen/prosjektet.   

I fradelingsbrevet til kommunen (fra advokatfirma Ytterbøl som representerer tiltakshaverne) vises 
det under «formål» til felles avkjørsel, felles parkeringsplass og privat småbåtanlegg. Se vedlagt.  

Vernskogen inngår i det samme økoområdet nevnt under punkt 1, og er et viktig leveområde for 
nevnte arter og annet biologiske mangfold. Det er stor usikkerhet knyttet til intensjonen med kjøpet, 
og det vil derfor være avgjørende at kommunen sikrer at vernskogen ivaretas som biotop.  

Et siste forhold kommer heller ikke fram av planen er økt forurensning i dette området. I planens 
ROS-analysedel er det vist til at denne delen av området vil være utsatt for flom, havnivåstigning og 
overvann. Vi ser at dette området allerede oftere enn før oversvømmes/står under vann. 
Konsekvensen av å bygge 22 parkeringsplasser og øke trafikken er at forurensing fra 
parkeringsplassene og veien vil renne inn i vernskogen, og legge ytterligere press på vernskogen som 
biotop/leveområdet for det biologiske mangfoldet og de truede arter i området.  

Vi håper Bystyret vil vurdere en presisering i sitt vedtak om at en utbygging utover reguleringsplanen 
ved bruk av vernskogen ikke kan skje. 

 

Med vennlig hilsen, 

Mia Ebeltoft  
Trygve Wyller 
Michael Monrad Krohn 
 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Utsnittskart fra rødliste 
- Kopi av Søknad om fradeling - eiendom 62_16, og 17 – Marnetveien 
- Kopi av Følgesbrev til søknad om fradeling  
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Fredrikstad kommune  
Postboks 1405  
1602 FREDRIKSTAD  
postmottak@fredrikstad.kommune.no 
 
Ref.:          Dato: 20.02.22 

2015/10479-344-1561/2022-IRLU 

 

Høringssvar til «Forslag til detaljregulering for Marnet Marine Park 
Nasjonal arealplanID 3004 1128 – Onsøy» 
 

Vedlegg: 

 Vedlegg 1 - Trafikkanalyse høring 20.02.22 
 Vedlegg 2 - BREV TIL PLANUTVALGET VEDRØRENDE MARNET MARINE PARK PLAN-ID 

01061128 MED VEDLEGG 

Innhold: 
 

1. Forord s.1 
2. Feil eller mangelfull bruk av overordnede planer s.3 
2.1 Om «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen (2021)»: 
s.3 

2.2 Om «Kommuneplanens arealdel 2020 – 2032»: s.4 
2.3 Annet om overordnede planer s.5 
3. Kotehøyder s.5 
3.1 FK1, FK2 og FF1 s.5 
3.2 K3 «tørkehuset» s.6 
4. Trafikkanalysen s.6 
5. ROS-analysen s.6 
6. Ingen krav til bygging eller utvikling av lokaler for næring s.7 
7. Tilsiktet eller utilsiktet endring av kommentarer til høringssvar s.7 
8. «Helårsboligene» er tatt ut av planen s.8 
9. Parkering og Privatisering s.8 
10. Andre punkter både i og utenfor planen som er verdt å fremheve s.8 
11. Vår innstilling til forslagsstillers tilsvar C10 s.9 
12. Oppsummering av påstander s.9 
13. Referanser s.10 

 

1. Forord: 
I sin konklusjon i møteboken fra 06.12.21 sier kommunedirektøren om de reviderte planene: 
«Antallet endringer i plandokumentene er ikke ubetydelig, dog vurderer kommunedirektøren det til 
at endringene og virkningene samlet sett ikke går utover hovedrammene i planen. Som følge av 
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justeringene bør det reviderte planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn, før den kan 
legges frem for sluttbehandling.». Vi tolker dette som at planen i sin helhet er lagt ut for høring og at 
hele planen må sees på med friske øyne. Likevel ser det ikke ut til at planutvalget, inkludert 
kommunedirektøren har oppfattet at det har kommet endringer i plandokumentene utenfor de 
vedtakspunktene bystyret fattet 11.02.21.  

Nok en gang faller det på oss vanlige borgere å gjennomgå planforslagene i detalj. Nok en gang må vi 
bruke av vår egen tid for å stå opp mot krefter som får betalt for sitt arbeid gjennom enten sitt verv 
som politiker, som ansatt i et konsulentfirma, eller en eiendomsutvikler. Dette koster oss mye tid 
som vi kanskje aldri får igjen, og vi håper vi kan bli ferdige med saken snart. Med en familie på fire, 
egen eiendom som skal bearbeides og forskjønnes i tillegg til fulltidsjobber, så tar dette arbeidet 
mye energi og er en stor belastning for oss. Men vi må stå opp for meningene våre, og det vil vi gjøre 
til siste slutt. Vi påstår: 

Det er essensielt at alle parter blir hørt og representert som likeverdige for å 
opprettholde et fungerende demokrati 

Nok en gang ser vi oss nødt til å utarbeide et stort dokument hvor vi må kontrollere både 
forslagsstillers- og politikernes arbeid. Vi mener fremdeles at «forslagsstiller har manglende evne til 
å se sammenhenger i sin egen planbeskrivelse, vel så mye som at Fredrikstad kommune ikke har 
vært flinke nok til å supplere planen med de korrekte føringene fra overordnede planer. Det er 
tilsynelatende plassert stor tro på at tilsvar i de offentlige høringene vil fylle ut mangler i planen, og 
at forslagsstiller bearbeider innsigelser i planen. Det bør være tydelig for de fleste som velger å 
studere planen at forslagsstiller ikke oppfyller alle krav etter høringer. Noen krav blir oppfylt, andre 
delvis, og enkelte blir ikke fulgt i det hele tatt. Det er mange eksempler i planen på 
sirkelargumentasjon, avledninger, appeller, overforenkling og tankefeil som fører til feilslutninger.» 
(fra brev til planutvalget 20.01.21). Vi ønsker ikke å repetere for mye fra brevet som nå er sitert, 
men noen gjentagelser er nødvendig. 

Politikerne må på nytt nøye gå gjennom både reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen. 
Endringene som er gjort begrenser seg ikke til hva forslagsstiller har listet opp i følgebrevet, og heller 
ikke til vedtakspunktene som ble fattet av bystyret 11.02.21. Den aller viktigste endringen som ikke 
var en del av vedtakspunktene er endringen i overordnede planer. Vårt høringssvar tar for seg de 
aller fleste endringene, både de som er bemerket i følgebrevet og de som ikke er det. Noen 
endringer har vi unnlatt å kommentere fordi vi anser endringene som ubetydelig for oss og noen har 
vi rett og slett latt være å kommentere. Vi har store arbeidsdokumenter som viser alle endringene, 
men å renskrive disse for oversendelse er en altfor stor jobb for øyeblikket. Vi har derfor tatt med 
det vi mener er viktige endringer. 

Det er av vår sterkeste overbevisning at reguleringsplanen fremdeles inneholder flere feil og 
mangler, hvorav en av feilene er å anse som alvorlig og kan ha sterk betydning for godkjenning av 
planen. Vi anser også forslagsstillers vinkling av overordnede planer som kritikkverdig. 

For øvrig vil vi henvise til vedlagt brev «BREV TIL PLANUTVALGET VEDRØRENDE MARNET MARINE 
PARK PLAN-ID 01061128» i sin helhet. Brevet omfatter planbeskrivelsen datert 20.10.20, og deler av 
brevet er også gjengitt i dette høringssvaret. Brevet inneholder også viktige punkter som ikke er 
gjengitt her. Det er per nå en altfor stor oppgave for oss å flette dette brevet sammen med 
høringssvaret og ville generert et unødvendig stort dokument. 
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2. Feil eller mangelfull bruk av overordnede planer: 
Det har kommet endringer i overordnede planer og vi ser oss nødt til å repetere oss selv ved å 
kommentere forslagsstillers bruk av disse. Forslagsstillers bruk av overordnede planer er, tross flere 
høringsrunder, fremdeles kritikkverdig. I en planbeskrivelse skal punkter som strider imot 
overordnede planer siteres og fremheves. I planbeskrivelsen er det kun et utvalg av disse punktene 
som er tatt med, gjerne punkter som forslagsstiller vil vise at de følger. 

I regjeringens reguleringsplanveileder 
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/) 2.1 s.14 står det 
som første punkt i hovedprinsippet for å sikre effektive reguleringsplanprosesser: 
«Reguleringsplanen (tiltaket) bør være i samsvar med arealbruken fastsatt i kommuneplanens 
arealdel.». Forslagsstiller har ikke begrunnet hvorfor overordnede planer fravikes, spesielt med 
etablering av nye fritidsboliger, annet enn at det er hensiktsmessig for forslagsstiller å gjøre det på 
denne måten. 

Reguleringsplanveilederen 2.2 s.16 sier videre at «Prosessreglene som gjelder for utarbeidelse og 
gjennomføring av reguleringsplaner ivaretar rettssikkerheten for den enkelte. Vedtatt 
reguleringsplan skal gi forutsigbarhet for alle som er berørt av arealbruksendringer.» Figur 2.2 i 
Reguleringsplanveilederen viser reguleringsplanens funksjon. Vi legger ned påstand at dersom 
forslagsstillers plan godkjennes, vil det reises usikkerhet rundt forutsigbarheter rundt overordnede 
planer, ikke bare i vår sak her i Fjeldskilen, men for alle innbyggere i Fredrikstad kommune. 

Reguleringsplanveilederen 3.4.3 s.56 sier dette om «Virkninger av planen»: 

«I planbeskrivelsen skal det for alle reguleringsplaner gis en beskrivelse av planens relevante 
virkninger for miljø og samfunn, jf. plan- og bygningsloven § 4-2. Det vil være dagens situasjon 
og den foreslåtte planløsningen med eventuelle alternativer som er utgangspunktet for 
virkningsbeskrivelsen. Med dagens situasjon menes dagens faktiske situasjon i og i tilknytning til 
planområdet og den bruken området har eller vil få med dagens planstatus. For 
reguleringsplaner som omfatter omdisponering av ubebygde områder vil det innebære at en 
beskriver dagens situasjon og hvorvidt denne vil kunne fortsette uendret.» 

Vi vil påpeke at forslagsstiller gir en begrenset og vinklet innsikt i dagens situasjon, både de faktiske 
forhold og situasjon målt opp mot gjeldende reguleringsplaner. 

2.1 Om «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
(2021)»: 
Det kom nye, oppdaterte «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen» i 2021. Det er ikke opplyst om dette i følgebrevet. I likhet med retningslinjene fra 2011 
er byggeforbudet strammet ytterligere inn. Det vil si, at i denne behandlingen av ny reguleringsplan 
skal det være enda vanskeligere å få bygget noe innenfor 100-metersbeltet enn ved forrige 
behandling. Forslagsstiller virker lite villig til å sitere tekst som vil virke mot deres favør. Vi vil derfor 
spesielt trekke frem forslagsstillers tolkning av de statlige planretningslinjene. Forslagsstiller skriver 
med egne ord om planretningslinjene: «Målet er å ivareta allmennhetens interesser og å unngå 
uheldig bygging langs sjøen». Vi vil understreke at den teksten ikke er å finne i retningslinjene, i det 
hele tatt er ikke ordet «uheldig» å finne. Videre er forslagsstiller svært selektiv med hva som blir 
sitert fra planretningslinjene i den grad at informasjonen som står i retningslinjene blir gjengitt feil i 
planbeskrivelsen. 

For å belyse ytterligere må vi sitere det forslagsstiller skriver: «Retningslinjene deler kysten inn i 3 
soner. Det er strengest føringer der det er størst press på arealene, mens det i mindre sentrale strøk 
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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.» 

Dette sier «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
(2021)»: 

«4.   Geografisk differensiering 
Retningslinjene deler landet inn i tre soner med ulike føringer tilpasset utbyggingspress og behovet 
for vern av de interessene som skal ivaretas i strandsonen jf. § 1-8 første ledd: 

 Kystkommunene i Oslofjordregionen (sone 1), punkt 9* nedenfor. 
 

(…) 
 
8.   Retningslinjer for kystkommunene i Oslofjordregionen (sone 1) 
Kysten i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark er sentrale områder med særlig stort press på arealene. 
Dette gjelder følgende kommuner: 
 
Oslo, Viken og Vestfold og Telemark: Alle kystkommunene 
 
I disse områdene gjelder følgende retningslinjer: 
 
8.1.        Byggeforbud 
Byggeforbudet i 100-metersbeltet skal praktiseres strengt i planleggingen. Dispensasjoner skal 
unngås. 
 
8.2.        Kommuneplan og reguleringsplan 
Utbygging bør konsentreres til allerede utbygde områder, slik at øvrig kystsone skjermes. 
 
Areal til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør prioriteres foran arealer til fritidsboliger.» 

*Merk: Det er skrivefeil i retningslinjene (per 14.02.2022), det er tydelig at det refereres til punkt 8 
for Oslofjordregionen, ikke punkt 9 som omfatter andre deler av landet, derfor blir punkt 8 sitert. 

Dersom man setter det som vi har sitert her fra planretningslinjene opp mot det forslagsstiller 
skriver er det tydelig at det foregår selektiv uthenting og manipulasjon av tekst. Slik vi tolker det vil 
forslagsstiller ha det til at området som nå skal reguleres tilhører «mindre sentrale strøk», altså sone 
3. Forslagsstiller kan si hva de vil, men ifølge retningslinjene er området som skal reguleres i et 
sentralt strøk, i sone 1, med høyt press på arealene. Vi vil gå så langt og påstå at forslagsstiller 
bevisst villeder med å forvrenge retningslinjene til sin favør. 

2.2 Om «Kommuneplanens arealdel 2020 – 2032»: 
Forslagsstiller har i sin vurdering av «Kommuneplanens arealdel 2020 – 2032» fullstendig unnlatt å 
sitere og beskrive det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet, i tillegg til hva kommuneplanen 
sier om fritidsbebyggelse. La oss supplere dere med å sitere fra planen. Fra «Kommuneplanens 
arealdel 2020 – 2032» s.42 om STRANDSONE: «I 100-metersbeltet er det et generelt byggeforbud.» 
Videre på s.43 om FRITIDSBEBYGGELSE: «Ved rulleringen av kystsoneplanen i 2011 ble de aller fleste 
generelle bestemmelser til fritidsbebyggelse fjernet. Likebehandling er ivaretatt i planperioden, men 
det er viktig at den etablerte praksisen synliggjøres i arealplanen. Dette gir forutsigbarhet for eiere 
og forenkler saksbehandlingen i saker knyttet til fritidsbebyggelse, en vesentlig forenkling av 
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forvaltningen av både den eksisterende hyttebebyggelse og ny hyttebebyggelse.» Vi vil fremheve det 
som skrives om likebehandling og forutsigbarhet i kommuneplanen. En godkjenning av denne 
reguleringsplanen vil skape en presedens, hvor Fredrikstad kommune godkjenner å fjerne områder 
som er svært godt egnet til blågrønn næring og som i tillegg allerede er regulert til næringsformål - 
og i stedet bygge fritidsboliger. Det kan argumenteres i det vide og det brede for at den nye 
reguleringsplanen har areal reservert for næring, men det har den ikke. Se punkt 6 «Ingen krav til 
bygging eller utvikling av lokaler for næring» i dette dokumentet. Når det først bygges fritidsboliger, 
vil de bli her i mange generasjoner fremover og legge beslag på området, som igjen vil kunne legge 
sterke begrensninger for hva slags næring som kan drives i både nær og fjern fremtid. 

Vi vil også føye til at forslagsstiller åpner punktet som omhandler kommuneplanens arealdel med å 
skrive: «Ved oppstart av planarbeidet og ved utarbeidelse av planforslaget var det kystsoneplan for 
Fredrikstad 2011-2023 som ble lagt til grunn.». Vi tolker teksten som at forslagsstiller har gjort en 
feil. Vi mener at dette ikke er riktig, her er det kommunen som selv har laget en ulovlig regel som sa 
at «alle søknader skal vurderes ut fra reglene som gjelder på behandlingstidspunktet» (sitat f-b.no). 
Denne endringen er ikke opplyst i følgebrevet. I tillegg skriver forslagsstiller: «Ved en feiltakelse ble 
ikke den nye arealplanen endret i henhold til pågående reguleringsplanarbeid.». Vi tolker dette som 
at forslagsstiller mener kommunen på forhånd skulle regulert området gjennom arealplanen slik at 
forslagsstiller skulle få det enklere å få gjennom sin nye reguleringsplan. Er det virkelig slik at en 
forslagsstiller kan påvirke kommunen i den grad at et område som er under regulering blir 
«forhåndsgodkjent» gjennom en arealplan? Dersom dette er tilfelle, vet vi ærlig talt ikke hva vi skal 
si. Rettssikkerheten står for fall. 

2.3 Annet om overordnede planer: 
«Fredrikstad kommune, Kommuneplan 2011-2023 Samfunnsdelen» er erstattet med «Kommunale 
(overordnede) planer Fredrikstad kommune, Kommuneplan 2018-2030 Samfunnsdelen». Denne 
endringen er ikke opplyst i følgebrevet. 
 
 
3. Kotehøyder: 
Våre tidligere anmerkninger om kotehøyder har ikke blitt tatt til følge, og vi er igjen nødt til å påpeke 
problemene på nytt. 

3.1 FK1, FK2 og FF1: 
Det er avdekket en grov feil i Planbeskrivelsen 5.4 s.54, avsnitt høyder, paragraf 5. Her står det: 
«Som en referanse kan det nevnes at mønet på eksisterende hytte innenfor FF1 har kote +14,3. 
Mønet på bebyggelsen innenfor FK1 og FK2 vil ligge lavere enn FF1.». Eksisterende hytte i FF1 har 
IKKE en kote på 14,3m, denne har en kote på +-12,3m (data fra hoydedata.no som driftes av 
Kartverket). Dette gjør da at den påfølgende påstanden om at «Mønet på bebyggelsen innenfor FK1 
og FK2 vil ligge lavere enn FF1» er både feil og i verste fall villedende da kotehøyde på FK1 vil komme 
mer enn 0,5m OVER kotehøyde til hytte på FF1 og ikke under som forslagsstillers skriver. Denne 
påstanden bygger på at høydedata viser terreng på rundt +8m innenfor FK1, noe som gjør at 
kotehøyde på ny bebyggelse kan få en kote på +13m. For FF1 vil FK1 og FK2 komme «rett på», det vil 
si at fra vinduene på hytta vil eieren kunne se rett inn i stua til de nye byggene. 
Det er særs graverende at forslagsstiller bruker den ukorrekte kotehøyden på FF1 som en referanse. 
Feilen som forslagsstiller her har gjort dreier seg om 2 meter i høyderetningen. Det forunderlige med 
det hele er at kommunedirektøren sier ifølge møteboken s.4 om FF1 og FK2 (hhv. kalt 
«nabobebyggelse» og «Bebyggelsen»): «Bebyggelsen som er plassert ovenpå parkeringskjelleren har 
en mønehøyde på kote +12 meter, som er noe lavere enn nærmeste nabobebyggelse, med en 
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mønehøyde på ca. kote +12,5 meter.». Sitter kommunen på andre dokumenter enn hva som er 
tilgjengelig for allmenheten, eller har kommunedirektøren gjort som oss og sjekket høydedata? Eller 
leser ikke kommunedirektøren den reviderte planbeskrivelsen i sin helhet? Forslagsstiller skriver i 
planbeskrivelsen at FF1 har en kote på +14,3, mens kommunedirektøren har oppfattet kote +12,5. Vi 
er bekymret for at kommunedirektøren har gått glipp av feilen med FF1. 

3.2 K3 «tørkehuset»: 
I og med kotehøydene i prosjektet generelt er blitt revidert og fått noen endringer vil vi igjen trekke 
frem våre kommentarer til K3 i vårt brev til planutvalget den 20.01.2021. Kommunedirektøren har 
også kommentert høydene i K3 ifølge møteboken. I planbestemmelsene (tidligere 
reguleringsbestemmelsene), sist rev. 08.11.21 §7.6 c) åpnes det i område K3 får gesimshøyde på 
10,0m og mønehøyde på 15,5m. Vi vil gjøre dere særlige oppmerksomme på at dagens bygg har 
gesimshøyde ned mot +-7,5m og en mønehøyde på nesten 14m. Forslagsstiller sier i §7.6 i) om K3 at 
«avstand til vannflaten blir omtrent tilsvarende det eksisterende bygget» hvilket er en sterk 
underdrivelse, da den nye fasaden mot vest med gesimshøyde på 10,0m vil bli 33% høyere. 
Vi har også per epost til planutvalget stilt spørsmål rundt reduksjonen av BYA på K3. Det blir litt 
flisespikkeri fra vår side, men vi synes jo det er underlig at man kan redusere BYA på en bygning som 
skal rives og gjenoppføres med forutsetning at volumet opprettholdes. Med mindre forslagsstiller 
har vært «smarte» ved å redusere grunnflaten på bygget for å kunne presse høyden opp til det 
maksimale reguleringsplanen åpner for. Dette kan knapt kalles for en reduksjon. 
Vi holder fremdeles fast på at maksimal mønehøyde innenfor K3 skal reduseres til +14m. Som vi også 
skriver i brevet til planutvalget, den eneste gevinsten ved å tillate å heve bygget +1,5m er at 
utbyggeren får større økonomisk gevinst, mens alle berørte naboer, inklusive oss i Marnetveien 47A 
vil bli tapere. 

 

4. Trafikkanalysen: 

Vi vil fremdeles påpeke at den nye trafikkanalysen bygger på feilaktige fakta. Den trafikale 
belastningen Rambøll regner seg frem til i sin analyse er dermed basert på utregninger som igjen er 
basert på feil datagrunnlag. Det å skylde på Korona-pandemien og dermed økning i trafikk i 2020 er 
et billig poeng. Våre beregninger er ikke basert på «Korona-tall», og vi bruker de samme 
erfaringstallene som Rambøll legger til grunn.  

Vi henviser til vedlegg 1, hvor vi igjen har stilt opp våre egne beregninger med begrunnelser ved 
siden av Rambølls datagrunnlag og beregninger. Her er begrunnelsene detaljerte, og det er lettere å 
se hvor datagrunnlaget svikter for Rambøll.  

 

5. ROS-analysen: 

I vårt brev til planutvalget datert 20.01.21 uttaler vi oss nok en gang om ROS analysen. Denne er 
uforandret siden 2020. Dette til tross for at vi har påpekt at datagrunnlaget er endret, hvilket gjør at 
selve analysen må gjøres på nytt med nye beregninger og tiltak. En endring vi har påpekt at må tas 
med tidligere er en kollisjon mellom en myk trafikant og en bil innenfor planområdet. Av en eller 
annen uforklarlig grunn er dette fremdeles ikke tatt med. I tillegg til nevnte ulykke er det i denne 
høringsrunden kommet informasjon på s.33 i planbeskrivelsen om at det er viktig natur som er 
direkte tilstøtende til planområdet. Dette skal inn i ROS analysen. 
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Vi tar det som en fornærmelse at ulykken fremdeles ikke er tatt med i analysen. Forslagsstiller 
kommenterer ROS analysen punkt 45. «Ulykke med gående/Syklende» med: «Lav hastighet, ingen 
tungtrafikk». Ingen tungtrafikk påstår forslagsstiller, men dette korrigerer forslagsstiller på s.78 «Til 
44 og 45» med å endre fra «det vil ikke være tungtrafikk på vegen» til «det vil være lite tungtrafikk 
på vegen». 

Siden vår påstand er at ROS analysen må endres på grunn av endringer i datagrunnlaget tillater vi oss 
nok en repetisjon. Vi vil derfor på nytt kommentere på følgende punkter: 

 Planbeskrivelsen 7.2 s.75 Tabell 6, «39. Støy og støv fra andre kilder»: Sannsynlighet 
er satt til 3. Denne må justeres opp til 5.Svært sannsynlig. Støy fra båter forekommer 
den dag i dag og vil forekomme i økende grad i fremtiden. Vi anser ikke en 
oppjustering til å utløse tiltak da en må anta at TEK17 oppfyller krav til lydisolering, 
oppjusteringen er mer en understrekning av de faktiske forhold. 

 Planbeskrivelsen 7.2 s.77, «Til 40: Forurensning i sjø»: Forslagsstiller argumenterer 
med at båter ikke vil spyles på land på anlegget. Ærlig talt, det skal da drives 
båtrelatert næring i planområdet? Eller har vi alle misforstått? Vi påstår at både 
eksisterende virksomhet og fremtidig virksomhet vil behandle båter på land. 

 

6. Ingen krav til bygging eller utvikling av lokaler for næring: 

Hele §7.6 b) har blitt tatt ut av de nye planbestemmelsene. Dette er ikke beskrevet i følgebrevet. Slik 
så §7.6 b) ut i reguleringsbestemmelsene datert 22.10.20: «Ny bebyggelse tillates etablert som 
konsentrert bebyggelse – enten i form av rene leilighetsbygg og rene næringsbygg – eller i form av 
bygg der flere formål kombineres – alt innenfor maksimalt tillatt utnyttelsesgrad som er angitt i 
plankartet (angitt som BYA)». Nå som denne bokstaven er fjernet merker vi oss at det ikke er noe i 
planbestemmelsene som hindrer bygging av fritidsleiligheter uten at det skal bygges noe for 
næringsformål. Vi mener det må legges inn en bestemmelse som sikrer bygging av næringslokaler, 
siden det fra forslagstillers side argumenteres for at ved å bygge fritidsboliger vil finansieringen av 
næring opprettholdes. I tillegg til sikring av næringsarealer, bør det legges inn en klausul i 
rekkefølgebestemmelsene for å sikre at næring opprettholdes i fremtiden. 

 

7. Tilsiktet eller utilsiktet endring av kommentarer til høringssvar: 

Forslagsstiller har lagt til en presisering på s.104 under «8.3 Begrenset høring», markert med fet 
skrift: 

«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).» 

Det er nesten komisk at forslagsstiller kommer med denne presiseringen, siden forslagsstiller har 
endret flere av sine kommentarer til høringssvarene som kom inn sommeren 2020 til å passe med 
den nye planen som nå er på høring. Vi stiller spørsmål om det i det hele tatt er lov til å endre på 
sine kommentarer tilhørende en høring eller sak som er ferdig behandlet? Disse kommentarene skal 
være en referanse for videre behandling, og etter hva vi kan begripe skal ikke denne informasjonen 
endres på noen som helst måte. Alle kommentarene fra C3 til og med C12 har fått lagt til 
informasjon eller blitt endret på. Vi tror at planutvalget med flere ikke har fått med seg at 
kommentarene er endret, da det står i møteboken datert 06.12.21 på s.4: «Det er gjennomført 
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medvirkning i forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn, samt 
begrenset høring. Alle innspill er oppsummert i kapittel 8 i planbeskrivelsen sammen med 
forslagsstillers kommentarer.» 

 

8. «Helårsboligene» er tatt ut av planen: 
Det er gjort en endring i reguleringsbestemmelsene, hvor de tre leilighetene, fritidsleilighetene eller 
helårsboligene (som forslagsstiller og kommunedirektøren kaller de) er fjernet fullstendig fra 
reguleringsbestemmelsene. Dette er forvirrende. Slik vi både har lest oss frem til og oppfattet det, 
skal de tre boenhetene som allerede er bygget, hva enn de er, bli tatt med i reguleringsplanen. Ved å 
fjerne presiseringen med helårsbolig, tolker vi det at planen nå åpner for 45 nye fritidsleiligheter, 
siden tre av disse allerede er bygget. I møteboken datert 06.12.21 som følger denne høringen står 
det at tre helårsboliger er tatt ut av planen. Vi står fremdeles fast på at disse er bygget som 
fritidsleiligheter og skal fremdeles være en del av planen. 

 

9. Parkering og Privatisering: 

Revidert planbeskrivelse har en reduksjon av antall parkeringsplasser. Vi har tidligere ikke bemerket 
oss noe spesielt knyttet til parkering i planområdet, men i denne endringen av planen må vi komme 
med bemerkninger. Vi er kritiske til at forslagsstiller argumenterer for sambruk av parkering og 
henviser til prosjektet på Sand Marina. Sand Marina har ikke den samme graden av (fremtidig) 
næring og området som nå skal reguleres vil i tillegg få opp mot 48 ferieleiligheter. Dette med 
parkering generelt, og da spesielt i høysesong med turister og besøkende er et problem og 
feilparkeringer er svært vanlig.  Dette har opp gjennom tidene skapt mange konflikter over hele 
Norge. Selv med en vanntett parkeringsplan og skilting ut av en annen verden vil man ikke kunne 
unngå et parkeringskaos og sure miner fra mange som benytter seg av området og bor i området. I 
det hele tatt vil et komplisert system med skilting virke privatiserende, det å møte et skilt med stor 
«P» og masse tekst vil se mer ut til å heller bety Privat enn Parkering. 

 

10. Andre punkter både i og utenfor planen som er verdt å fremheve: 

Følgebrevet sier ikke noe om at trafikkanalysen er revidert, annet enn at den er lagt ved som vedlegg 
med dato «mai 2021». Det er viktig å påpeke at datagrunnlaget er endret i planbeskrivelsen. 

Vi merker oss at planbestemmelsene s.7 §7.3 d) åpner opp for å bygge p-kjeller utenfor 
byggegrensene. Dette gir rom for fremtidig misbruk og gir lite forutsigbarhet. Kommunedirektøren 
har kommentert «Arealet til parkeringskjelleren i FK2 er redusert mot øst». Vi tror ikke 
kommunedirektøren har merket seg det planbestemmelsene sier om byggegrensene. 

Det har dukket opp et punkt om makeskifte. Vi påklager ikke selve makeskiftet, men er 
oppmerksomme på at makeskifte er et nytt element fra forrige planforslag og at det ikke er opplyst 
om dette i følgebrevet. 

Reduksjonen av antall båtplasser blir ikke regnet ut fra totalen av båtplasser, men hvor mange nye 
som kommer i tillegg til de 72 som allerede er laget. 
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Reguleringsbestemmelser er endret til å bli kalt Planbestemmelser. Dette var noe forvirrende før vi 
selv ble oppmerksomme på det. Forslagsstiller holder fast på å referere til 
«reguleringsbestemmelsene» i planbeskrivelsen. Er forslagsstiller selv forvirret? 

Vi merker oss at V3 er tegnet inn på en privat vei som er innkjøring til campingplass og ikke er en del 
av den «offentlige» delen av Marnetveien. Godkjenner kommunen dette skaper de en privatrettslig 
tvist mellom utbygger og fester av tomt 62/17/264.  

 

11. Vår innstilling til forslagsstillers tilsvar C10: 
Vi skriver i brevet til planutvalget 20.01.21 om forslagsstillers kommentar (planbeskrivelsen 
22.10.20) til vårt høringssvar C.10 (27.08.2020). Vi ser oss nødt til å utdype vår innstilling ytterligere. 
Forslagsstiller kommenterer: «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.» Sitat fra vår uttalelse: «I dagen situasjon er det også slik at 
båtmarkedet har eksplodert, og det er mangel på fasiliteter for opptak og utsetting av båt, samt 
vinterlagring og reparasjonsverksteder for båt.». Vi kan ikke forstå hva som menes med å utdype 
ytterligere da svaret er innlysende. Du har et område på x antall kvm. Du binder opp y antall kvm til 
andre formål enn hva behovet tilsier, med det resultat at y kvm lengere kan utnyttes til annet 
formål. Siden hele §7.6 b) har blitt fjernet (ref. punkt 5 i dette dokumentet) bekrefter dette hva vi 
mener om at forslagsstiller ikke har til hensikt å bygge flere lokaler for næring. 
Vi har tidligere påpekt at omfanget av utbyggingen er for dårlig illustrert. Det har kommet til flere 
illustrasjoner, men disse viser anlegget fra ukritiske vinkler. Vi siterer en epost sendt planutvalget 
15.12.21: «Til sist vil vi berømme arkitekten for et flott illustrasjonsbilde på førstesiden av 
planbeskrivelsen. Det er bare synd at slike farger og kontraster med blått hav og nygrønn fauna ikke 
er noe vi finner her i ytre Oslofjord ved munningen av Glomma, bildet ser ut til å ha opphav i det 
sørlige Europa. Vi vil gjøre planutvalget oppmerksomme på at illustrasjonsbildet avviker sterkt fra 
virkeligheten.» 

 

12. Oppsummering av påstander: 
Vi ønsker å oppsummere våre påstander om hva som må redegjøres for og endres: 

 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. 

 Det må legges inn i reguleringsbestemmelser at det skal bygges arealer egnet for næring i 
takt med utbygging av fritidsboligene. 
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 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. 

 

 

13. Referanser: 

Regjeringens reguleringsplanveileder: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/ 
Medvirkning i planlegging - Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i kommunal og 
regional planlegging etter plan- og bygningsloven: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder
_medvirkning.pdf 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021): 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-
forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/ 
Kommuneplanens arealdel 2020 – 2032: 
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/arealplan/kommuneplan_a
realdel_vedtatt_2020.pdf 
Høydedata: https://hoydedata.no/LaserInnsyn/ 

 

 

 

 

Minalill og Stian Thue-Iversen 

Gressvik, 20.02.2022 
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VEDLEGG 1: OPPDATERT TRAFIKKANALYSE 2021, VÅRE BEREGNINGER    

Data tatt fra Trafikkanalysen av feb. 2017, rev. Nov. 2021 – utarbeidet av Rambøll, og fra Statens 
vegvesens håndbok/veiledning for trafikkberegninger Håndbok V713. Øvrige kilder refereres til i 
teksten. 

Innenfor planområdet nåtid:     

       
1. Innenfor planområdet nåtid i Rambølls trafikkanalyse: 
         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon
- erende 
døgn) 

Makstime
-andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon
- erende 
time) 

Hytter 2 70 % 3 4 30 % 1 
Båtplasser (kun 
de som ikke 
bor i området) 60 50 % 2 60 30 % 18 

Restaurant 300 100 % 
10 pr. 

100m2 30 12 % 4 
Industri, 
ansatte 20 100 % 2,5 50 15 % 8 
Industri, 
trailere 5 100 % 2 10 10 % 1 

SUM       154   32 
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Basert på følgende antakelser (Rambøll): 
 
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 

 

 

 

%-andel gåavstand båtplasser: 
12/72 =   17 % 
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2. Innenfor planområdet nåtid - Våre beregninger: 
         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstal
l bilturer 
per enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon
- erende 
døgn) 

Makstime
-andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon
- erende 
time) 

Hytter 11 70 % 3 23 30 % 7 
Båtplasser (kun 
de som ikke 
bor i området) 60 50 % 2 60 30 % 18 

Restaurant, 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 12 % 15 
Båtservice etc., 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 15 % 19 
Eneboliger/    
Helårsleilighete
r 7 100 % 4,5 32 10 % 3 

SUM       365   62 
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 Basert på følgende antakelser: 
Å anta at 30 % av de med båtplass ikke bruker bil til båten er et altfor stort anslag. Vi har gjort 
egne beregninger og observasjoner, som viser at 9-10 % av de som har båtplass innenfor 
planområdet går til båten. Rambøll har telt opp 12 som har gåavstand til båten, av 72 
båtplasser. Dette vil si at 17% av deres båtplasser har gåavstand til båten, IKKE 30%.  Det er en 
kjensgjerning at man ikke kan drasse bagasje til en dagstur eller weekend-tur over lengere 
avstander, og dermed bruker bilen til dette. Anslaget er imidlertid basert på alle de som har 
aktuell gåavstand til båten i dag. - Beregningen for restauranten er basert på erfaringstall fra 
vegvesenet, og forutsetter at det er 5 ansatte. Iflg.  byggesaksinnsynet på Fredrikstad 
Kommunes nettsider er restaurantdelen på 120,3 m2. Vi forutsetter ikke at gjester kommer 
hovedsakelig med båt, men vi observerer selv at mange av gjestene kommer til fots/på sykkel 
avhengig av været. Dersom det er dårlig vær, kommer de fleste med bil. Vi bruker derfor et 
erfaringstall på 25 bilturer pr. døgn som et forsiktig anslag. Dette iflg. tabell i Statens vegvesens 
håndbok. - Vi er uenig i at dagens nåtidssituasjon skal beregnes ut ifra industri-aktiviteter som 
var normalen på området for 20-30 år siden. Tallene for det er usikre, og gjør beregningen 
uaktuell for nåtiden.  Vi legger derfor til grunn dagens aktiviteter, som er tjenesteyting innenfor 
båtservice. Her er det pr. dags dato 5 personer som beveger seg innenfor planområdet for å 
utføre aktiviteter innenfor denne næringen. vi observerer at det kjøres mye båt på henger i 
området, også tatt i betraktning at det innenfor planområdet ikke er muligheter for båtopptak. 
Da må båtene kjøres inn på området med henger. Dette genererer økt trafikk. Vegvesenets 
tabell sier at det skal legges til grunn erfaringstall på 25 turer, dette er inkl. varetransport, 
varelevering osv. - i tabellen i trafikkanalysen er det uteglemt det faktum at det befinner seg 3 
helårsleiligheter(?) innenfor planområdet pr. dags dato, samt at det i tillegg er 1 enebolig, 3 
helårsleiligheter og 11 hytter som har vegrett igjennom planområdet. Disse genererer også 
turer innenfor planområdet og er tatt med i vår beregning. - Vi har ingen bemerkninger til 
anslaget over belegg eller antakelsene av makstime-andelen, og bruker samme anslag i våre 
beregninger. 

 

 

Anslag gåavstand 
båtplasser:   9 % 

 

Utklipp fra Restaurantens hjemmeside: https://stpetersrestaurant.no/om-oss/ 
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Innenfor planområdet etter utbygging:   

       
3. Bilturer innenfor planområdet etter utbygging iflg. Rambølls 
trafikkanalyse (-40%): 

    

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstal
l bilturer 
per enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon
- erende 
døgn) 

Makstime
-andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon
- erende 
time) 

Hytter 2 70 % 3 4 30 % 1 
Ferieleiligheter 48 70 % 3 101 30 % 30 

Restaurant 300 100 % 10 30 12 % 4 
Øvrig 
tjenesteyting 1200 100 % 14 168 15 % 25 
Båtplasser (kun 
de som ikke 
bor i området) 95 50 % 2 95 30 % 29 

          
SUM       398   89 

Basert på følgende 
antakelser (Rambøll):       
Ferieleiligheter antas å ha samme trafikkgrunnlag som hytter, i gjennomsnitt 3 turer pr døgn. 
· Tjenesteyting, resterende er max. 1.200 m² som kan inneholde storkiosk etc. Her genererer en 
kafé normalt 8 turer pr 100 m², en storkiosk kanskje 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). 

 

 

 

 

 



 

6 
 

4. Bilturer innenfor planområdet etter utbygging - Våre beregninger (basert på tall fra 
trafikkanalysen -40%):  
          

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstal
l bilturer 
per enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon
- erende 
døgn) 

Makstime
-andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon
- erende 
time)  

Hytter 11 70 % 3 23 30 % 7  
Ferieleilighete
r 45 70 % 3 95 30 % 28  
Restaurant, 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 12 % 15  
Øvrig 
tjenesteyting 1200 100 % 20 240 15 % 36  
Båtplasser 
(kun de som 
ikke bor i 
området) 95 50 % 2 95 30 % 29  
Eneboliger/ 
Helårs-
leiligheter 7 100 % 4,5 32 10 % 3  

SUM       609   118  
Basert på følgende:        
Vi legger til grunn at de 3 helårsboligene(?) som allerede er bygd regnes bort fra antall 
ferieleiligheter det nå åpnes opp for å bygge. Har derfor trukket fra dem fra i 
beregningen (48-3=45) Disse er regnet med inn i helårsleiligheter, fordi det bor folk i 
dem hele året. - Restaurantberegningen bruker vi samme som nåtidsberegningen, da 
restauranten ikke kan få større kapasitet enn den har nå. - For den øvrige 
tjenesteytingen bruker vi erfaringstallet fra vegvesenets tabell for m2. 
Variasjonsområdet er satt til 15-105 turer. Hvis vi gjør en forsiktig antakelse og legger 
oss på 20 turer, så bør dette dekke inn at store deler av næringsområdene blir brukt til 
lagring.  Her kan også tallet endre seg drastisk med tanke på om det er lager eller 
detaljvirksomhet/verksted det er snakk om. Tallet blir kanskje mer nøyaktig hvis man 
regner mot antall ansatte istedenfor antall m2.  Det virker lite med 14 turer pr. dag pr. 
100 m2 når det gjelder en servicenæring, samme hva slags næring det er snakk om. Det 
genereres alltid også turer gjennom varelevering osv. i tillegg til kundeturene - Vi legger 
også inn i beregningen her for eneboliger/helårsleiligheter, samme som over. - Vi har 
ingen bemerkninger til anslaget over belegg eller antakelsene av makstime-andelen, og 
bruker samme anslag i våre beregninger.   
Antall båtplasser reservert for 
leiligheter:         48 
Antall båtplasser for 
eksterne:      95 
        148 
Antall båtplasser hvor det brukes bil (ca. 9% 
går til båten)       86 
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Trafikk i Marnetveien nåtid:    

       
7. Bilturer med adkomst Marnetveien iflg. Rambølls 
trafikkanalyse - Nåtid:       
         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstal
l bilturer 
per enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon
- erende 
døgn) 

Makstime
-andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon
- erende 
time) 

Hytter 35 70 % 3 74 30 % 22 
Eneboliger 42 100 % 4,5 189 7 % 13 
Utleiehytter 27 50 % 3 41 30 % 12 

Båtplasser 
(kun de som 
ikke bor i 
området) 150 50 % 2 150 30 % 45 

Restaurant 300 100 % 10 30 12 % 4 

Industri, 
ansatte 20 100 % 2,5 50 15 % 8 
Industri, 
trailere 5 100 % 2 10 10 % 1 

SUM       544   105 
Basert på følgende 
antakelser:       
 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 + 
90 = 150 båtplasser.  
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8. Bilturer med adkomst Marnetveien iflg. egne 
beregninger - Nåtid:       
         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon
- erende 
døgn) 

Makstime
-andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon
- erende 
time) 

Hytter 38 70 % 3 80 30 % 24 
Eneboliger 42 100 % 4,5 189 7 % 13 
Utleiehytter 27 70 % 3 57 30 % 17 

Båtplasser 
(kun de som 
ikke bor i 
området) 155 50 % 2 155 30 % 47 
Restaurant, 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 12 % 15 
Båtservice 
etc., 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 15 % 19 
          

SUM       731   134 
Basert på følgende 
antakelser:       
Vi har lagt til grunn 38 hytter etter en egentelling. - Har ikke telt eneboliger, så legger til samme 
beregning som i Rambølls trafikkanalyse. - Vi antar at det er samme belegg (om ikke mer) på 
utleiehytter som på hytter for øvrig, og legger derfor et belegg på 70 % til grunn i denne 
beregningen. 
• Antall båtplasser har vi lagt til grunn etter egentelling og erfaring med bilturer ifht. dette. se 
under. -  Legger til grunn samme beregning for restaurant og næring som i tabell 2. 

  Østsiden: Vestsiden: 
Antall som 
går/sykler: 

SUM 
båtplasser 
m/bil  

Beregning båtplasser:  60 110 15 155  
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Trafikk i Marnetveien etter all utbygging:    

       

10. Bilturer med adkomst Marnetveien iflg. egne beregninger - Etter all fremtidig planlagt 
utbygging i området: 
         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon
- erende 
døgn) 

Makstime
-andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon
- erende 
time) 

Hytter 38 70 % 3 80 30 % 24 
Eneboliger 44 100 % 4,5 198 7 % 14 
Ferieleiligheter 45 70 % 3 95 30 % 28 
Utleiehytter 27 70 % 3 57 30 % 17 
Båtplasser (kun 
de som ikke 
bor i området) 270 50 % 2 270 30 % 81 
Restaurant, 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 12 % 15 
Båtservice etc., 
tjenesteyting 1200 100 % 20 240 15 % 36 
          

SUM       1064   215 
Basert på følgende 
antakelser:       
Vi har lagt til grunn 38 hytter etter en egentelling. - Har ikke telt eneboliger, så legger til samme 
beregning som i trafikkanalysen, men legger til minst 2 eneboliger som er planlagt oppført i den 
nærmeste fremtid. - Vi antar at det er samme belegg (om ikke mer) på utleiehytter som på 
hytter for øvrig, og legger derfor et belegg på 70 % til grunn i denne beregningen. - Antall 
båtplasser har vi lagt til grunn etter egentelling og erfaring med bilturer ifht. dette. Se under. 
Her har vi også lagt til mulige utvidelser av antall båtplasser på Vestsiden, som det er lagt opp til 
i Kystsoneplanen. -  Legger til grunn samme beregning for restaurant og næring som i tabell 4. 

  

Østsiden 
(tall tatt 
fra tabell 
3.): Vestsiden: 

Utvidelser 
Vestsiden: 

Antall som 
går/sykler 
på 
vestsiden 
(ca. 10%): 

SUM 
båtplasser 
m/bil 

Beregning 
båtplasser:   95 110 80 15 270 
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Oppsummering, nyskapt trafikk 
innenfor planområdet:      

           
11. Bilturer innenfor planområdet etter 
utbygging iflg. Rambølls trafikkanalyse (-
40%):  

12. Bilturer innenfor planområdet etter 
utbygging iflg. vår beregning: 

    

Biltur
er per 
døgn 

Bilturer per 
makstime 
(dimensjonere
nde time)        

Biltur
er per 
døgn 

Bilturer per 
makstime 
(dimensjonere
nde time)   

Dagens 
aktivitet 

Tabe
ll 1. 154 32    

Dagens 
aktivitet 

Tabe
ll 2. 365 62   

Nye 
aktivitet
er 

Tabe
ll 3. 398 89    

Nye 
aktivitet
er 

Tabe
ll 4. 609 118   

Endring:   244 57 +  Endring:   245 56 + 

           

           
Oppsummering, nyskapt trafikk i hele 

Marnetveien:      

           

15. Nye bilturer i Marnetveien etter 
utbygging iflg. Rambølls trafikkanalyse:  

16. Bilturer i Marnetveien etter utbygging 
iflg. vår beregning: 

    

Biltur
er per 
døgn 

Bilturer per 
makstime 
(dimensjonere
nde time)        

Biltur
er per 
døgn 

Bilturer per 
makstime 
(dimensjonere
nde time)   

Dagens 
aktivitet 

Tabe
ll 7. 544 105    

Dagens 
aktivitet 

Tabe
ll 8. 731 134   

Nye 
aktivitet
er 

Tabe
ll 10. 1064 215    

Nye 
aktivitet
er 

Tabe
ll 10. 1064 215   

Endring:   520 111 +  Endring:   334 81 + 
 

 

            
Fortsatt er de myke trafikantene ikke med i disse beregningene. Som det kommer 
frem i våre trafikktellinger, så er en stor andel av personturene i veien til fots eller 
på sykkel.   
Premissene for beregningene er gale, da det stadig henvises til i den første delen av analysen at 
dette gjelder "innenfor planområdet". Planområdet er imidlertid inkludert Marnetveien i sin 
helhet, og analysene for trafikken "innenfor planområdet" må da inneholde turtall for alle som 
har vegrett i Marnetveien. Det finnes således en tabell for Bilturer med adkomst Marnetveien 
for dagens situasjon, men ikke for situasjonen for hele Marnetveien etter utbygging. Vi tok oss 
derfor den frihet å lage en slik tabell, for å ha noe å sammenlikne med. 
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Dersom vi allikevel legger godviljen til grunn og regner at Planområdet bare gjelder det nye som 
er tegnet inn i Tegning 1 "illustrasjonsplan byggeområde" av 02.07.20, så er det flere hytter ned 
mot guttebukta som Ikke er regnet med i tabellen. Vi mener at ALLE som har vegrett gjennom 
planområdet må tas med i beregningen. 

            
Konklusjon: Våre beregninger, som er basert på et bedre faktagrunnlag, viser at 
det trafikale bildet i nåsituasjonen stiller seg helt annerledes enn beregningene i 
Trafikkanalysen. En nær dobling av bilturer i den dimensjonerende timen anser vi 
som utslagsgjørende for sluttkonklusjonene. 

  

  

  
 

 

 

Beregninger fra Rambølls trafikkanalyse - veikapasitet: 
 

 

Kapasitet 
(K) = 333 
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Våre beregninger - veikapasitet: 
 

 

Det er en fartshump langs veien som skaper hindringer i farten. En høy andel fotgjengere og syklister 
skaper også hindringer for kjøretøyene, slik at disse ikke kan holde jevn fart gjennom veien. I beste 
fall vil servicenivå C være beskrivende for forholdene i Marnetveien når det gjelder nåværende 
servicenivå. 

 

Definisjonene over er klippet ut av Vegvesenets håndbok for beregning av vegkapasitet. 

Vi har tidligere lagt til grunn "flatt terreng", selv om det er en bakke med stigning på 9 % over 60 
meter i avstand mellom to møteplasser (Før møteplassen i svingen). Dette er pr. def. kupert terreng 
iflg. vegvesenets håndbok. Vi legger til grunn faktoren 3.0 – 3.5 meter vegbredde, da minste målte 
vegbredde er 3,3 meter. Dette gir da en korreksjonsfaktor på 0,72 iflg. Vegvesenets tabell nr. 3, og E-
verdier på 5,0, 3,9, og 3,4 i tabell nr. 4D. 
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Tabell 3: 

 
 
Tabell 4D: 
 

 
 
 
 
 
 

 Ved ideelle forhold   
Kapasitet 
(K) = 400 Fh     

 kjt/t Mindre kjørebanebredde   

   For lang avstand mellom møtesteder 

   UTEN veiskuldre 80% av strekningen 

   Smalest 3,3 m.  

   Møteavstand 54 m. i gj.snitt 

   Fh 0,72   

   Basert på tabell 3 i vegvesenets håndbok 
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  Fe     

  
Tunge 
kjøretøy    

  Stigninger    
      

Lastebil, bil    med 
henger % 17 5,0 Servicenivå C 

Rekreasjons-kjøretøy % 0 3,9 Servicenivå C 
Buss % 0 3,4 Servicenivå C 
Fe  0,595   
Lagt til grunn resultater fra egen trafikktelling 
(utført i 2020)   
Basert på tabell 4D i vegvesenets håndbok   

 

 
 

Konklusjon våre beregninger: 
      

Marnetveiens kapasitet pr. makstime:     171 
Våre beregninger makstime etter utbygging (tabell nr. 16):    215 
Restkapasitet etter ALL utbygging i/ved Marnetveien:    -44 

      
Våre beregninger og konklusjon er at det ikke er noe kapasitet igjen i veien etter all 
utbygging. Det risikeres at veien får en underkapasitet. 
Denne nye trafikkanalysen er fremdeles fra Rambølls side utført på sviktende faktagrunnlag, 
og vi er sterkt uenige i at veikapasiteten er beregnet ut ifra en servicegrad A. 
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Til planutvalget i Fredrikstad kommune Gressvik, 20.01.2021 
 

BREV TIL PLANUTVALGET VEDRØRENDE «DETALJREGULERINGSPLAN MARNET MARINE PARK 
PLANBESKRIVELSE PLANID: 01061128» OG «REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN 
MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 01061128)» 
 

Vedlegg: 

 Vedlegg 1 - Oppsummering av faktiske feil og problemstillinger i planbeskrivelsen 
 Vedlegg 2 - Uttalelse vdr. begrenset høring for reguleringsplan Marnet Marine Park aug. 2020 med vedlegg 

Forord: 
Dette dokumentet er utarbeidet som et resultat av forslagsstillers manglende evne til å se sammenhenger i sin egen planbeskrivelse, vel så mye som at 
Fredrikstad kommune ikke har vært flinke nok til å supplere planen med de korrekte føringene fra overordnede planer. Det er tilsynelatende plassert stor 
tro på at tilsvar i de offentlige høringene vil fylle ut mangler i planen, og at forslagsstiller bearbeider innsigelser i planen. Det bør være tydelig for de fleste 
som velger å studere planen at forslagsstiller ikke oppfyller alle krav etter høringer. Noen krav blir oppfylt, andre delvis, og enkelte blir ikke fulgt i det hele 
tatt. Det er mange eksempler i planen på sirkelargumentasjon, avledninger, appeller, overforenkling og tankefeil som fører til feilslutninger. 
Det har seg slik at det ofte er den vanlige mann i gata som har mest å si. Dessverre har ikke den gjennomsnittlige innbygger hverken tid eller ressurser til å 
sette seg inn i de store og overordne planer med tilhørende bestemmelser, med mindre man er så heldig å allerede være kjent med planene gjennom aktiv 
deltagelse i politikk eller er ansatt i en bedrift hvor man må kjenne til og kunne disse planene. I skrivende stund har Minalill og Stian Thue-Iversen, heretter 
omtalt som «vi», brukt over 80 timer av vår egen tid på dette dokumentet. Det er enorme mengder med informasjon som må tas hensyn til i en 
utarbeidelse av en reguleringsplan, langt i overkant av hva en lekmann skal måtte behøve å bry seg med. Likevel har vi kommet dit at vi anser det som 
sterkt nødvendig for lekmann å lese, forstå og sette seg inn i hele prosessen for hvordan man bygger opp en reguleringsplan i kystsonen, slik at vi er sikre på 
å innholdet i planen er korrekt, i tillegg til å bli hørt. 
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Det er essensielt at alle parter blir hørt og representert som likeverdige for å opprettholde et fungerende demokrati 

 

Det er av vår sterkeste overbevisning at reguleringsplanen med tilhørende planbeskrivelse inneholder flere feil og mangler, hvorav en av feilene er å anse 
som alvorlig og kan ha sterk betydning for godkjenning av planen. 

Det vil bli reist spørsmål om hvorfor vi kommer «sent» ut i planprosessen med dette dokumentet. Forklaringen er enkel: Vi er vanlige innbyggere med 
normale jobber, og vi har en familie med to barn å ta vare på. Vi har begrenset med tid og ressurser til å følge saker av en slik kaliber som dette 
planforslaget. Vi har i våre tidligere høringssvar fokusert på de mest kritiske punktene og konsentrert vår tilgjengelige tid om enkelte tema, i tillegg til at vi 
har satt vår lit til at våre medborgere og politikere gjør sin del av jobben relatert til høringen. Nå må vi nok en gang finne tid og energi til å stå opp for vår 
egen sak, som også er svært relevant for andre innbyggere i nærområdet og Fredrikstad kommune. Alle referanser til planbeskrivelsen og 
reguleringsbestemmelsene i dette dokumentet er fra siste reviderte versjon av 22.09.2020. 

  

De mest graverende feilene vi mener å ha funnet i sakens faktiske forhold er som følger: 

Bruken av ordene fritidsbebyggelse, fritidsboliger, ferieleiligheter, hytter og kollektive ferieanlegg: 
Vi vil starte med en definisjon. Underveis i høringsrundene har det gradvis kommet frem et stort spørsmål rundt definisjonen av byggene som skal oppføres. 
Forslagsstiller kaller konsekvent fritidsbebyggelse for «fritidsboliger» og «ferieleiligheter» i planbeskrivelsen. Måten planbeskrivelsen er skrevet på gjør det 
vanskelig for leseren å forstå dimensjonen av de nye byggene, og hvor konsentrert den nye fritidsbebyggelsen faktisk blir. I delfeltene FK1-FK3 åpner 
reguleringsbestemmelsene s.7 §7.3 a) for «fritidsbebyggelse i form av kjedede enheter, flermannsboliger og frittliggende enheter». I delfeltene K1-5 åpner 
reguleringsbestemmelsene s.8 §7.6 b) for «konsentrert bebyggelse – enten i form av rene leilighetsbygg og rene næringsbygg – eller i form av bygg der flere 
formål kombineres». Disse to paragrafene er de eneste konkrete tilfellene i planforslaget som beskriver størrelsen av de nye fritidsbyggene. Et «kollektivt 
ferieanlegg med selveierleiligheter» synes å være en mer korrekt beskrivelse av den nye fritidsbebyggelsen. Vi trekker denne konklusjonen på bakgrunn av 
to punkter: a) Definisjonen av «kollektiv»: «Kollektiv er et fellesskap, for eksempel en gruppe personer som bor sammen og har felles husholdning.», kilde 
https://snl.no/kollektiv og b) Lov om sameige [sameigelova] §1: «Lova her gjeld der to eller fleire eig noko saman på ein slik måte at retten deira er rekna i 
partar etter delings- eller høvetal.» som vi forankrer i det faktum at tomten(e) hvor det blir bygget  må ha et sameie i form av eierandeler. 
Vi har ikke lykkes i å finne noe som definerer og forklarer spesifikt hva en «fritidsbolig», en «ferieleilighet» og et «kollektivt ferieanlegg» er. Vår påstand er 
at planforslaget til forslagsstiller dreier seg om utbygging av et «kollektivt ferieanlegg med selveierleiligheter». Forslagsstillers bruk av ordet fritidsbolig og 
ferieleilighet kan virke villedende med tanke på fritidsbebyggelsens totale omfang. Om dette er tilsiktet eller utilsiktet vil bare bli spekulasjoner fra vår side. 
Vi vil derfor gjøre særlig oppmerksomme på at Kystsoneplanen for Østfold (2014) omtaler kollektive ferieanlegg spesifikt. 
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Alvorlig feil på kotehøyder: 
Det er avdekket en grov feil i Planbeskrivelsen 5.4 s.46, avsnitt høyder, paragraf 4. Her står det: «Som en referanse kan det nevnes at mønet på eksisterende 
hytte innenfor FF1 har kote +14,3. Mønet på bebyggelsen innenfor FK1 og FK2 vil ligge lavere enn FF1». Eksisterende hytte i FF1 har IKKE en kote på 14,3m, 
denne har en kote på +-12,3m (data fra hoydedata.no som driftes av Kartverket). Dette gjør da at den påfølgende påstanden om at «Mønet på bebyggelsen 
innenfor FK1 og FK2 vil ligge lavere enn FF1» er både feil og i verste fall villedende da kotehøyde på FK1 vil komme mer enn 0,5m OVER kotehøyde til hytte 
på FF1 og ikke under som forslagsstillers skriver. For FF1 vil FK1 og FK2 komme «rett på», det vil si at fra vinduene på hytta vil eier kunne se rett inn i stua til 
de nye byggene. 
Det er særs graverende at forslagsstiller bruker den ukorrekte kotehøyden på FF1 som en referanse. 
Feilen som forslagsstiller her har gjort dreier seg om 2 meter i høyderetningen. Dette har vesentlig innvirkning på landskapet rundt. 

K3 «tørkehuset» og kotehøyde: 
I reguleringsbestemmelsene, sist rev. 22.09.20 §7.6 d) åpnes det i område K3 for gesimshøyde på 10,0m og mønehøyde på 15,5m. Videre står det i §7.6 j): 
«(K3) ... skal for øvrig ha samme størrelse og proporsjoner som det eksisterende bygget. På sjøsiden skal fasaden på bygget trekkes ned, slik at avstand til 
vannflaten blir omtrent tilsvarende det eksisterende bygget.» Vi vil gjøre dere særlige oppmerksomme på at dagens bygg har gesimshøyde ned mot +-7,5m 
og en mønehøyde på 14m. Forslagsstiller sier i §7.6 j) om K3 at «avstand til vannflaten blir omtrent tilsvarende det eksisterende bygget» hvilket er en sterk 
underdrivelse, da den nye fasaden mot vest med gesimshøyde på 10,0m vil bli 33% høyere!  
I Planbeskrivelsen 5.4 s.46 står det om K3: «Her åpner planen for maks. gesims-/mønehøyde på kote +10,0/+15,5.», og sier videre at bygget kan heves 
samtidig som eksisterende volum opprettholdes. Teksten i planbeskrivelsen passer ikke med reguleringsbestemmelsen og må endres for å fremheve at K3 
faktisk blir høyere enn det eksisterende tørkehuset i K3. Dersom man hever grunnmur og høyde på K3 med eksisterende «størrelse og proporsjoner» vil 
man få et større volum, noe som strider imot forslagsstillers egen uttalelse om volum. 
Etter tidligere å ha påpekt bruken av «størrelse og proporsjoner» påstår vi nå å ha funnet bevis for at betydningen av ordene blir misforstått. Viser til 
forslagsstillers kommentar til «C5. Forsberg og Gulbrandsen (Marnetveien 26) og Sandberg (Marnetveien 53)», s.95 i Planbeskrivelsen. Her står det: «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.» Her bruker forslagsstiller ordet dimensjon om tørkehuset. Definisjonen av ordet dimensjon er 
ifølge Store Norske Leksikon (ref. https://snl.no/dimensjon) størrelse eller mål. Det forslagsstiller her kommenterer på er at tørkehuset ikke vil bli høyere 
enn 14m mønehøyde og 7,5m gesimshøyde (K4), noe som er direkte motstridende med hva reguleringsbestemmelsene sier om K3 - tørkehuset. 

K4 «restaurantbygget» og kotehøyde: 

K4 inneholder en feil i planlagt kotehøyde. I planbeskrivelsen 5.4 s.46 står det at «Det nye restaurantbygget (i K4) har en mønehøyde på ca. kote +13,5.». I 
reguleringsbestemmelsene § 7.6 d) punkt 5 åpner det for kotehøyde på inntil +14,5m i K5. K5 blir da 1m høyere enn K4, hvilket strider imot forslagsstillers 
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påstand i sitt tilsvar til C5. Forsberg og Gulbrandsen (Marnetveien 26) og Sandberg (Marnetveien 53) i planbeskrivelsen s.95 om: «For øvrig vil ingen ny 
bebyggelse rage høyere enn det nyoppførte restaurantbygget». 

Feil eller mangelfull bruk av overordnede planer: 
Forslagsstillers bruk av overordnede planer er kritikkverdig. I en planbeskrivelse skal punkter som strider imot overordnede planer siteres og fremheves. I 
planbeskrivelsen er det kun et utvalg av disse punktene som er tatt med, gjerne punkter som forslagsstiller vil vise at de følger. 

I regjeringens reguleringsplanveileder (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/) 2.1 s.14 står det som første 
punkt i hovedprinsippet for å sikre effektive reguleringsplanprosesser: «Reguleringsplanen (tiltaket) bør være i samsvar med arealbruken fastsatt i 
kommuneplanens arealdel.». Forslagsstiller har ikke begrunnet hvorfor overordnede planer fravikes, spesielt med etablering av nye fritidsboliger, annet enn 
at det er hensiktsmessig for forslagsstiller å gjøre det på denne måten. 

Reguleringsplanveilederen 2.2 s.16 sier videre at «Prosessreglene som gjelder for utarbeidelse og gjennomføring av reguleringsplaner ivaretar 
rettssikkerheten for den enkelte. Vedtatt reguleringsplan skal gi forutsigbarhet for alle som er berørt av arealbruksendringer.» Figur 2.2 i 
Reguleringsplanveilederen viser reguleringsplanens funksjon. Vi legger ned påstand at dersom forslagsstillers plan godkjennes, vil det reises usikkerhet 
rundt forutsigbarheter rundt overordnede planer, ikke bare i vår sak her i Fjellskilen, men for alle innbyggere i Fredrikstad kommune. 

Vi vil påpeke at forslagsstiller gir en begrenset og vinklet innsikt i dagens situasjon, både de faktiske forhold og situasjon målt opp mot gjeldende 
reguleringsplaner. Reguleringsplanveilederen 3.4.3 s.56 sier dette om «Virkninger av planen»: 

«I planbeskrivelsen skal det for alle reguleringsplaner gis en beskrivelse av planens relevante virkninger for miljø og samfunn, jf. plan- og 
bygningsloven § 4-2. Det vil være dagens situasjon og den foreslåtte planløsningen med eventuelle alternativer som er utgangspunktet for 
virkningsbeskrivelsen. Med dagens situasjon menes dagens faktiske situasjon i og i tilknytning til planområdet og den bruken området har eller vil få 
med dagens planstatus. For reguleringsplaner som omfatter omdisponering av ubebygde områder vil det innebære at en beskriver dagens situasjon og 
hvorvidt denne vil kunne fortsette uendret.» 

Under følger en tabell som viser hvilke punkter fra overordnede planer vi mener er enten utelatt eller for svakt begrunnet i planen: 

Planbeskrivelsen 3.1 s.12 «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)»: Forslagsstiller har ikke 
sitert dette dokumentet. Forslagsstiller har sitert en artikkel på regjeringen.no: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/statlige-
planoppgaver/statlige-planretningslinjer-spr/id664274/, hvor man finner igjen teksten til forslagsstiller. 
 
Forslagsstiller skulle ha supplert planbeskrivelsen med følgende tekst: 
Retningslinjene sier i punkt 5.2 om kystkommunene i Østfold: «Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i 
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plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 gjelder generelt. I den nye loven er forbudet og bestemmelsene om 
dispensasjon i kapittel 19 strammet inn. 100-metersbeltet er av nasjonal interesse. Forbudet skal derfor praktiseres 
strengt og dispensasjoner skal unngås.» 

Planbeskrivelsen 3.1 s.14 «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)» Forslagsstiller siterer her 
fra «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging» s.1, punkt 3, men har ikke tatt 
med siste setning: «Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.» 

Planbeskrivelsen 3.2 s.14 Vurderingen av «Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2018)» er villedende og står ubesvart. Forslagsstiller 
henviser til «Kystsoneplanen». Det står i Regional Kystsoneplan for Østfold (2014) 8.2 «Retningslinjer for 
strandsonen, inkl. 100-m beltet» s.51, siste setning: «Oppføring av nye, og vesentlig utvidelse av eksisterende, 
fritidshus skal som hovedregel ikke tillates». Forslagsstiller begrunner ikke hvorfor det skal oppføres nettopp 
fritidsboliger, annet enn at området vil bli mer åpent for allmenheten. 

Planbeskrivelsen 3.2 s.14 Vurderingen av «Kystsoneplan for Østfold (2014)» unnlater å svare på følgende: «Det skal være en svært restriktiv 
holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger». Det rettes i stedet 
oppmerksomhet mot områdets historie, veiforhold og å «åpne området for allmenheten». Til informasjon er K3 - 
tørkehuset berørt av en utvidelse i den forstand at hele bygget blir hevet 1,5m og får deretter en større fasade som 
allerede er lengre enn 12m i «eksponert retning» (ref. Kystsoneplan for Østfold (2014) 8.4 s.53 om Fritidsboliger). 

Planbeskrivelsen 3.2 s.14 «Kystsoneplan for Østfold (2014)» Det mangler flere punkter som skulle vært sitert i planen, da disse punktene gir 
avvik i eksisterende planer, og skal ifølge statlige retningslinjer begrunnes. Følgende punkter er hentet fra 
«Kystsoneplan for Østfold (2014)»: 

 s.34, 6.1 c) «Tilrettelegging for sjøbasert virksomhet» - «Noen næringsvirksomheter er avhengig av tilgang 
til egnede arealer ved sjøen. Selv om sjønære næringsarealer i perioder kan være mindre etterspurt er det 
viktig at slike områder beholdes. Arealene utgjør et viktig potensiale for framtidig virksomhet og bør ikke 
beslaglegges til annet formål.» Videre står det om strategien for å imøtekomme problemet: «Områder som 
er egnet til sjøbasert næringsvirksomhet vernes mot annen utbygging gjennom kommunenes 
arealplanlegging og saksbehandling.» 

 s.49, 8 om «Reguleringsplaner» - «Reguleringsplaner i kystsonen må utarbeides innenfor rammene av 
vedtatt kommune(del)plan. Endringer i arealbruk bør være avklart på kommuneplannivå.» 

 s.49, 8.2 om «Retningslinjer for strandsonen, inkl. 100-m beltet»: «Kollektive ferieanlegg, anlegg for service 
til fritidsbåter og andre anlegg for ferie og fritidsaktiviteter, knyttet til strand og sjø, skal vurderes nøye og 
tilpasses lokale forhold. Oppføring av nye, og vesentlig utvidelse av eksisterende, fritidshus skal som 
hovedregel ikke tillates.» 
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 s.52, 8.4 om «Krav om reguleringsplan» - «For eventuell ny utbygging og nye tiltak skal det kreves 
reguleringsplan, jf. plan og bygningsloven § 12-1. Reguleringen må bygge på gjeldende 
kommuneplan/kystsoneplan.» Bemerker at dette er gjort, men vi finner ikke igjen dette punktet i 
planbeskrivelsen. 

Planbeskrivelsen 3.3 s.15 «Fredrikstad kommune, Kommuneplan 2011-2023 Samfunnsdelen» Forslagsstillers vurdering samsvarer ikke med 
hva «Kystsoneplan for Østfold (2014)» s.34, 6.1 c) «Tilrettelegging for sjøbasert virksomhet» sier, se forrige punkt. Vi 
trenger arealer for vinterlagring av båt. Den positive effekten av tilstrekkelig lagringsplass i umiddelbar nærhet av en 
båthavn er stor da behovet for transport av båt til lagring enten til sjøs eller på land bortfaller. 

Planbeskrivelsen 3.3 s.15 «Kystsoneplan for Fredrikstad 2011-2023» mangler utdypende svar på punkter belyst i nevnte kystsoneplan: 
-s.42, 6.5 om «Ramper for sjøsetting av små fritidsbåter» - «Det legges til grunn at det på alle de arealene som er 
vist som småbåthavner i kommunen, skal være en tilfredsstillende rampe for å kunne sette ut mindre båter.» 
Forslagsstiller avviser kravet ved å skylde på «trafikale hensyn». 

Planbeskrivelsen 3.3 s.18 Vurdering av «Kystsoneplan for Fredrikstad 2011-2023» inneholder en påstand om at «Av trafikale hensyn er det 
valgt å ikke etablere rampe for utsetting av båter ved Marnet Marine Park». Påstanden er ikke underbygget og er 
basert på forslagsstillers synsing. 

 

Merknader angående planlagt badeplass: 
Det har vært mye snakk om den nye badeplassen (heretter B), og mange lokale innbyggere lurer på hvorfor i all verden noen vil bade på tiltenkt badeplass 
B. Vi savner en risikoanalyse som viser at det er trygt å bade fra B, da samtlige, inkludert oss selv mener det ikke er trygt å bade på dette stedet, selv for 
svømmedyktige. Først når en tilfredsstillende risikoanalyse som tar for seg bølger, båter og strøm i vannet foreligger, vil vi virkelig kunne se på B som et 
godt og høyverdig tilskudd for allmenheten. Forslagsstiller omtaler B ganske ofte i Planbeskrivelsen og bruker B nærmest som reklame for planen. 
Tabell over punkter vedrørende badeplass som må/bør løses: 

Reguleringsbestemmelsene sist 
rev 22.09.20 §6.10 

«Rekkefølgebestemmelser»: «… skal det være tilrettelagt badeplass i område B med badestige og avgrensingsbøyer 
…» Det står ikke at B skal være etablert, kun tilrettelagt  

Planbeskrivelsen 1.1 s.5 «Hensikten med planen» Sitat: «Det sikres badeplass …» Det står ikke at B skal etableres 
Planbeskrivelsen 5.2 s.41 «Småbåthavn (SM og SA)» andre paragraf forteller om viktigheten av bølgebrytere. Det blir beskrevet «hekksjø fra 

store båter i elva». Skal man bade fra nevnte svaberg gjøres dette på sommertid når båttrafikken er på sitt høyeste. 
Dette underbygger behovet for risikoanalyse. 

Planbeskrivelsen 1.3 s.6 «Beliggenhet og planområde» Forslagsstiller kommer med følgende påstand: «Dette er en liten utvidelse i sjøen mot 
øst og det kommer ikke i konflikt med noen interesser». Dette er en feilaktig påstand da Kystverket Sørøst (KS) skriver 
i sitt høringssvar B23 at det må gis tillatelser for etablering av spesialbøyer. Bestemmelsen om spesialbøyer ble 
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derfor tatt ut. Videre påpeker KS i sitt høringssvar C12 s.104: «I bestemmelsene § 11.3 b) fremgår at det ikke tillates 
ferdsel med båt innenfor badeområdet. Dette vil i tilfelle innebære oppmerking med spesialbøyer.». Forslagsstiller 
ser ikke ut til å forstå hva KS mener. Skal man begrense ferdsel innenfor et område i sjøen må området markeres 
med spesialbøyer, og da kreves det søknader. Disse søknadene må fortrinnsvis godkjennes før en plangodkjenning. 
Forslagsstillers påstand om at utvidelsen i sjøen ikke kommer i konflikt med noens interesser er fundamentalt feil. 

Planbeskrivelsen 3.1 s.12 «Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)» Dette badestedet vil ikke være egnet for barn. 
Planbeskrivelsen 3.3 s.17 «Vurdering» av «Kystsoneplan for Fredrikstad 2011-2023»: Forslagsstiller sier: «I tråd med kystsoneplanen sikres 

badeplass i reguleringsplanen.» Kystsoneplanen sier ikke noe om etablering av nye badesteder, men viser til 
temautredningen «Bademuligheter i Fredrikstad». Vi finner dessverre ikke denne på nettet så vi får ikke lest denne 
per nå, men vi vil fremheve punktet «4 Helse, miljø og sikkerhet ved badeplassene» som er nevnt i kystsoneplanen.  

Planbeskrivelsen 4.6 s.30 «Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder» Påstand om uutviklet potensiale for bading fra svaberg. Vi 
mener ingen bader der fordi det rett og slett er farlig. Ulogisk setning: «Elvas påvirkning med brakkvann og strøm 
tilsier at området kun vil dekke et lokalt behov.». Videre står det «Bading i Øyenkilen skjer i dag primært utenfor 
moloen i Øyenkilen havn hvor elvestrømmen er mindre merkbar». Forslagsstiller påpeker strøm i elva som en faktor 
som påvirker brukervennligheten av B. 

Planbeskrivelsen 5.2 s.40 «Gjennomgang av reguleringsformål» Sitat: «I strandsonen rundt B tillates montert badetrapper og badebrygge.». 
Står bare at tiltaket tillates, ikke at det skal gjennomføres. 

Planbeskrivelsen 5.7 s.49 «Uteoppholdsareal og tilrettelegging for allmennheten» Planen legger kun til rette for B, ikke krav om 
gjennomføring: «… samt tilrettelegging forbading i sjøområde B …» 

Planbeskrivelsen 6.3 s.58 «Friluftsliv og rekreasjon» Sitat: «Det settes av areal til badeplass.». Det settes av areal, men ikke krav om 
utnyttelse. 

Hele Planbeskrivelsen og 
Reguleringsbestemmelsene 

Vi finner ikke noe sted hvor det er nedfelt at B skal etableres. Gitt forslagsstillers reklamering og promotering av B er 
det en selvfølge at B etableres. 

 

Marnetveien: 
Et hett tema har vært Marnetveien. Vi finner disse punktene i reguleringsbestemmelsene som problematiske: 

I reguleringsbestemmelsene sist 
rev 22.09.20 §5.8 

«Det tillates etablert fremføring for elektrisk kraft og VA (som nedgravde løsninger eller sjøledninger og 
pumpestasjon ved behov) innenfor hele planområdet ...». 
Bestemmelsen kan ikke vedtas før veilaget har godkjent den 

I reguleringsbestemmelsene sist 
rev 22.09.20 §8.1 a) 

«V1-9 tillates opparbeidet som vist på plankartet.» V1 og V2 forvaltes av veilaget. V3 er en privat vei. 
Bestemmelsen kan ikke vedtas før veilaget og grunneier (V3) har godkjent den 
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 Vi vil også legge til at §5.17 vedkjenner at «adkomstvegens» bredde er begrenset 
 

Angående forretningsmodellen med salg av ferieleiligheter med tilhørende båtplass: 
Vi er ikke tilfredse med hvordan forslagsstiller presenterer salgsmodellen ved at leiligheter skal bli solgt med tilhørende båtplass. Vi er kritiske til hvordan 
opp til 100 båtplasser skal sikres mot eksterne brukere. Vi tenker i første rekke på fremtidige søknader av dispensasjon for å fravike bestemmelsene, i tillegg 
til fremleie.  

Reguleringsbestemmelsene 
sist rev 02.07.20 §7.3 i) OG 
§7.6 i) 

«enhver leilighet/bolig skal ha tilgang til en båtplass i småbåthavnen SM.» er fjernet da VFK ber forslagsstiller om å 
vurdere disse bestemmelsene i sitt høringssvar C7. Fjerning av bestemmelsen vil antagelig redusere det totale antallet 
båtplasser, men vi stiller oss undrende til hvorfor bestemmelsen er fjernet, da dette åpner opp for kjøp av leilighet uten 
båtplass og strider da imot «salgsmodellen» til forslagsstiller. 

I reguleringsbestemmelsene 
sist rev 22.09.20 §5.9 b) 

«Parkeringskrav – bil» siste parentes refereres det til «(én båtplass per leilighet)». 

I reguleringsbestemmelsene 
sist rev 22.09.20 §11.2 a) 

Her legges det opp til 100 båtplasser ene og alene til kjøpere av leiligheter. Reguleringsbestemmelsene sier ikke noe om 
fremleie av båtplasser som tilhører leilighetene. Foreslår en bestemmelse som forbyr fremleie og som fjerner all 
fremtidig mulighet til å søke dispensasjon for å fravike bestemmelsene. 

Planbeskrivelsen 3.1 s.14 Om «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)» argumenterer 
forslagsstiller for at man reduserer samlet transportbehov «... vil nye fritidsboliger bli solgt sammen med båtplass i 
havneanlegget, slik at det blir samme brukere til begge formålene.». Et ugyldig argument da all utbygging, uansett art, vil 
skape et transportbehov, stort eller lite. 

 

ROS-analysen: 
ROS analysen må endres. Vår påstand baseres på følgende punkter: 

Planbeskrivelsen 7.2 s.64 Tabell 
6 

«39. Støy og støv fra andre kilder». Sannsynlighet er satt til 3. Denne må justeres opp til 5.Svært sannsynlig. Støy fra 
båter forekommer den dag i dag og vil forekomme i økende grad i fremtiden. Vi anser ikke en oppjustering til å 
utløse tiltak da en må anta at TEK17 oppfyller krav til lydisolering, oppjusteringen er mer en understreking av de 
faktiske forhold. 

Planbeskrivelsen 7.2 s.65 Tabell 
6 

«45. Ulykke med gående/syklende». Analysen legger ned påstand om sannsynlighet «1.Lite sannsynlig» og 
konsekvens «3.Kritisk». Ulykken med bil mot syklende med påfølgende personskade skjedde 2020. Konsekvens må 
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oppjusteres til «4. Farlig» da involvert person ble hentet av ambulanse og innlagt på sykehus for behandling. 
Sannsynlighet bør oppjusteres til «2.Mindre sannsynlig» da ulykken faktisk har skjedd. 

Planbeskrivelsen 7.2 s.67 «Til 40: Forurensning i sjø»: Forslagsstiller argumenterer med at båter ikke vil spyles på land på anlegget. Ærlig talt, 
det skal da drives båtrelatert næring i planområdet? Eller har vi alle misforstått? Både eksisterende virksomhet og 
fremtidig virksomhet vil behandle båter på land. 

 

 
Andre punkter både i og utenfor plan som er verdt å fremheve: 

Planbeskrivelsen 3.1 s.14 Påstand om at «vind fra sørvest er fremherskende vindretning». Vi savner datagrunnlaget til forslagsstiller, men vi har 
klart å skaffe data på egenhånd som viser at det blåser mest og hardest fra sørvest. 

Planbeskrivelsen 8.2 s.80 «B6. Fredrikstad kommune – intern høringsgruppe»: VA påpeker at det vil være utfordrende å tilføre 
området nok brannvann og etterspør at løsning på dette området avklares. Forslagsstiller svarer «Det kan evt. settes 
opp egne vannpumper slik at sjøvann kan benyttes til slukking.». Hvem skal stå for denne løsningen? 

Kystsoneplan for Østfold (2014) 
s.31 

Kystsoneplanen forteller på side 31 under «5.4 Hytteliv» at det er 4400 hytter i Fredrikstad. Til informasjon tilsvarer 
80 ferieleiligheter 1,8% av det totale antallet hytter i Fredrikstad. 

 

Vår innstilling til forslagsstillers tilsvar C10: 
«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.» Sitat fra vår uttalelse: «I dagen situasjon er det også slik at båtmarkedet har eksplodert, og 
det er mangel på fasiliteter for opptak og utsetting av båt, samt vinterlagring og reparasjonsverksteder for båt.». Vi kan ikke forstå hva som menes med å 
utdype ytterligere da svaret er innlysende. Du har et område på x antall kvm. Du binder opp y antall kvm til andre formål enn hva behovet tilsier med det 
resultat at y kvm kan ikke lenger utnyttes. 
Vi har påpekt at omfanget av utbyggingen er for dårlig illustrert. Forslagsstiller svarer «Figur 24 i planbeskrivelsen viser en korrekt, potensiell utbygging 
innenfor de rammene som reguleringsplanen åpner for». Her krever vi en vurdering fra uavhengig tredjepart. Forslagsstiller viser her en form for arroganse 
ved å kontant avvise vår påstand uten noen faglig begrunnelse! Vår frustrasjon rundt dette temaet og forslagstillers tilsvar er mildt sagt ekstrem. Videre sier 
forslagsstiller i tilsvar C10 at «Fylkeskommunens ønske om bedre illustrasjoner var for øvrig en uttalelse ved forrige høring, ikke den begrensede høringen 
som Thue-Iversen uttalte seg til». Forslagsstillers kommentar til ØFK i B.24 var «Det er utarbeidet nye illustrasjoner», uten å referere til hvilke som er 
nye/byttet ut. 
Det er andre punkter og opplysninger i våre høringssvar som vi mener ikke er tilstrekkelig belyst eller besvart. Det henvises til dette dokumentet i sin helhet. 



“BREV TIL PLANUTVALGET VEDRØRENDE MARNET MARINE PARK” Side 10/11 

 

Angående vårt forhold til forslagsstiller: 
Hjemme hos oss i Marnetveien 47A har vi fra tid til annen pratet oss imellom angående vårt forhold til forslagsstiller. Faktum er at ingen av oss her hjemme 
har hatt eller oppnådd noen som helst form for dialog eller kommunikasjon med forslagsstiller, annet en dokumentene vi har sendt inn når 
reguleringsplanen og planforslaget har vært ute på høring. Ingen av oss her hverken pratet med, hilst på eller sett noen som representerer Marnet Marine 
Park. Stian Thue-Iversen har ett unntak med Øyvind Olavesen. Stian møtte Øyvind gjennom sin tidligere arbeidsgiver angående leveranse av infrastruktur 
for telekom. Dialogen begrenset seg ene og alene til prosjektet som skulle gjennomføres. 
I dag stiller vi oss undrende til forslagsstillers holdning til våre høringssvar. Det bør være svært tydelig for dem at vi har lagt ned et godt stykke arbeid i våre 
høringssvar. At forslagsstiller ikke har tatt direkte kontakt med oss for videre samarbeid stiller vi oss undrende til. 
For syns skyld har vi lest gjennom veilederen «Medvirkning i planlegging - Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i kommunal og regional 
planlegging etter plan- og bygningsloven» som er utarbeidet av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. En rød tråd i denne veilederen er at alle 
berørte parter skal involveres i planprosessen. Helst så tidlig som mulig for å unngå konflikter. Hva angår berørte parter er vi i Marnetveien 47A i svært høy 
grad berørte parter. Slik vi ser det har Marnet Marine Park gjort det stikk motsatte av hva veilederen forteller når det gjelder å ha dialog med de berørte. Nå 
skal det sies at vi kjøpte huset i 2016 og planprosessen allerede var satt i gang, men forslagsstiller har hatt all grunn og mulighet til å kontakte oss, spesielt 
etter første høringssvar. 

 

Aktuelle artikler fra f-b.no, Fredrikstad Blad: 
https://www.f-b.no/gigantplanen-godkjennes-80-ferieleiligheter-og-ny-gjestehavn-i-onsoy/s/5-59-2091277: 

Fredrikstad Blad forteller her at politikerne er innstilte på å si ja og refererer til at både kommunedirektør og planutvalgsleder vil si ja til å godta planene. 
Det kommer frem i artikkelen at det har vært en lang prosess med utarbeidelse av planen. Ordlyden i artikkelen får det til å virke som om politikerne vil 
godkjenne planen «for å bli ferdige». Vi vil påpeke at selv om en planprosess har tatt lang tid, er dette nødvendigvis ikke en uting. Her kan alt fra planens 
omfang, kompleksitet og oppbygging - til hvilke parter som har interesse av planen påvirke saksgangens tidsperspektiv.  

https://www.f-b.no/fredrikstad-politikerne-sier-nei-til-a-bestemme-mer-over-strandsonen-var/s/5-59-2006821: 

Artikkelen forteller at Fredrikstad Kommune ønsker å ha og bruke statlige retningslinjer vedrørende utbygging av strandsonen. 
Sitat fra Hans Ek i denne artikkelen: «Vi er veldig for lokalt selvstyre og har det i programmet vårt. Men på enkelte områder – som her (forvaltning av 
strandsonen) – er det riktig å ha stabile føringer fra statlige myndigheter som ikke svinger i takt med valgperiodene. Den strandsonen skal ligger der i all 
evighet». 
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Til sist: 
Vi vil understreke at nå er det alvor. Det er mange øyne som følger saken og feiltrinn uansett sort vil fange stor oppmerksomhet, ikke bare lokalt, men i hele 
Fredrikstad kommune. 2021 vil bli et år hvor det på nasjonalt nivå vil bli pratet om saksbehandlingsfeil og ansvarsrett når feil blir begått. 

 

 

 

 

 

Minalill og Stian Thue-Iversen 

Gressvik, 25.01.2021 



 

 

 

VEDLEGG 1 

OPPSUMMERING AV FAKTISKE FEIL OG PROBLEMSTILLINGER I PLANBESKRIVELSE 
«DETALJREGULERINGSPLAN MARNET MARINE PARK PLANBESKRIVELSE PLANID: 01061128» OG 
«REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN MARNET MARINE PARK (PLAN-ID 
01061128)» 

 

Planforslagets 
faktum: 

Planforslagets 
kilde eller 
faktagrunnlag: 

Faktiske forhold: Kilde eller 
faktagrunnlag 
for de faktiske 
forhold: 

Planforslagets 
argumentasjons-
feil, 
feilslutninger 
eller tankefeil: 

1. Definisjoner:  
     

a) Definerer den nye 
fritids-bebyggelsen 
som «Fritidsboliger» 
eller «Ferieleiligheter» 

Gjennom-
gående i hele 
plan-
beskrivelsen. 

Vi mener 
definisjonen på 
fritids-
bebyggelsen 
beskrevet i 
planen bør 
defineres som 
«kollektivt 
ferieanlegg med 
selveier- 
leiligheter» for å 
beskrive 
bebyggelsens 
totale omfang 

Kystsoneplanen 
for Østfold 
(2014), Kap. 8.2 
Lov om sameige 
[sameigelova] 
§ 1, 
https://snl.no/ko
llektiv 

Språklig 
overforenkling i 
Planbeskrivelsen 
fører til uklarhet 
eller 
misforståelser, 
slik at det blir 
usikkerhet om 
hva det gis 
tillatelse til. 

2. Feil referanser – 
feil kotehøyder 

 

     

a) «…mønet på 
eksisterende hytte 
innenfor FF1 har kote 
+14,3. Mønet på 
bebyggelsen innenfor 
FK1 og FK2 vil ligge 
lavere enn FF1» 

Plan-
beskrivelsen 5.4 
s.46, avsnitt 
høyder, paragraf 
4 

Eksisterende 
hytte i FF1 har 
IKKE en kote på 
14,3m, denne har 
en kote på +-
12,3m 

Data fra 
hoydedata.no 
som driftes av 
Kartverket. 

Påstanden om at 
«Mønet på 
bebyggelsen 
innenfor FK1 og 
FK2 vil ligge 
lavere enn FF1» 
er en feilslutning 
basert på 
faktafeil da 
kotehøyde på 
FK1 vil komme 
mer enn 0,5m 
OVER kotehøyde 
til hytte på FF1 
og ikke under 
som 
forslagsstiller 
skriver. 
 



 

 

Planforslagets 
faktum: 

Planforslagets 
kilde eller 
faktagrunnlag: 

Faktiske forhold: Kilde eller 
faktagrunnlag 
for de faktiske 
forhold: 

Planforslagets 
argumentasjons-
feil, 
feilslutninger 
eller tankefeil: 

3. Tørkehuset og 
kotehøyder: 

 

     

a) Det åpnes i område 
K3 for gesimshøyde 
på 10,0m og 
mønehøyde på 
15,5m. «(K3) ... skal 
for øvrig ha samme 
størrelse og 
proporsjoner som det 
eksisterende bygget. 
På sjøsiden skal 
fasaden på bygget 
trekkes ned, slik at 
avstand til vannflaten 
blir omtrent 
tilsvarende det 
eksisterende bygget.» 

Regulerings-
bestemmelsene 
sist rev. 22.09.20 
§7.6 d) 

Dagens bygg har 
gesimshøyde ned 
mot +-7,5m og en 
mønehøyde på 
14m. 

Data fra 
hoydedata.no 
som driftes av 
Kartverket. 

Den nye fasaden 
mot vest med 
gesimshøyde på 
10,0m vil bli 33% 
høyere iflg. våre 
beregninger.  
Feilslutning 
basert på 
faktafeil i 
regulerings-
bestemmelsene: 
«avstand til 
vannflaten blir 
omtrent 
tilsvarende det 
eksisterende 
bygget» 

b) K3: «Her åpner 
planen for maks. 
gesims-/mønehøyde 
på kote 
+10,0/+15,5.», og sier 
videre at bygget kan 
heves samtidig som 
eksisterende volum 
opprettholdes. 

Plan-
beskrivelsen 5.4 
s.46 

K3 blir høyere 
enn det 
eksisterende 
tørkehuset i K3. 
Dersom man 
hever grunnmur 
og høyde på K3 
med eksisterende 
«størrelse og 
proporsjoner» vil 
man få et større 
volum, noe som 
strider imot 
forslagsstillers 
egen uttalelse om 
volum. 

Elementære 
matematikk-
kunnskaper. 

Språklig 
argumentasjons-
feil i 
Planbeskrivelsen 
fører til uklarhet 
eller 
misforståelser, 
slik at det blir 
usikkerhet om 
hva det gis 
tillatelse til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Planforslagets 
faktum: 

Planforslagets 
kilde eller 
faktagrunnlag: 

Faktiske forhold: Kilde eller 
faktagrunnlag 
for de faktiske 
forhold: 

Planforslagets 
argumentasjons-
feil, 
feilslutninger 
eller tankefeil: 

c) «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.» 

Svar til «C5. 
Forsberg og 
Gulbrandsen 
(Marnetveien 
26) og Sandberg 
(Marnetveien 
53)», s.95 i Plan-
beskrivelsen 

«Dimensjon», 
«størrelse», 
«proporsjoner» 
og «volum» blir 
brukt som 
definisjoner og 
begreper om 
hverandre i både 
reguleringsbeste
mmelser, 
planbeskrivelsen 
og svar til 
høringsuttalelser. 
Disse MÅ skilles 
fra hverandre og 
være 
konsekvente for å 
kunne vite hva 
som tillates. 

https://snl.no/di
mensjon 

Språklig 
argumentasjons-
feil og 
sammenblanding 
av begreper og 
definisjoner fører 
til uklarhet eller 
misforståelser, 
slik at det blir 
usikkerhet om 
hva det gis 
tillatelse til. 

4. Restaurantbygget 
og kotehøyder: 

 

     

a) «Det nye 
restaurantbygget (i 
K4) har en 
mønehøyde på ca. 
kote +13,5.» og «For 
øvrig vil ingen ny 
bebyggelse rage 
høyere enn det 
nyoppførte 
restaurant-bygget» 
«Det høyeste bygget 
vil fortsatt være 
bygget som skal 
erstatte tørkehuset.» 

Plan-
beskrivelsen 5.4 
s.46  
Plan-
beskrivelsen 5.4 
s.95 

Dagens 
«Tørkehus» har 
gesimshøyde ned 
mot +-7,5m og en 
mønehøyde på 
14m. 

Data fra 
hoydedata.no 
som driftes av 
Kartverket. 

Motsigelser og 
ulogiske 
feilslutninger 
basert på 
faktafeil: «C5. 
Forsberg og 
Gulbrandsen 
(Marnetveien 26) 
og Sandberg 
(Marnetveien 
53)», s.95 i 
Planbeskrivelsen: 
«Det høyeste 
bygget vil 
fortsatt være 
bygget som skal 
erstatte 
tørkehuset.» 
Ulike definisjoner 
fører til uklarhet 
og 
misforståelser. 



 

 

Planforslagets 
faktum: 

Planforslagets 
kilde eller 
faktagrunnlag: 

Faktiske forhold: Kilde eller 
faktagrunnlag 
for de faktiske 
forhold: 

Planforslagets 
argumentasjons-
feil, 
feilslutninger 
eller tankefeil: 

5. Feil eller 
mangelfull bruk av 
overordnede planer: 

 

     

a) Drøftinger og 
argumentasjon i 
Planbeskrivelsen og 
Regulerings-
bestemmelsene. 

Planbeskrivelse 
3.1 s.12 til 
Planbeskrivelse 
3.3 s.18 

Viser til 
overordnet 
dokument «BREV 
TIL 
PLANUTVALGET 
VEDRØRENDE 
MARNET MARINE 
PARK PLAN-ID 
01061128» side 
4-6 hvor vi 
klargjør hvilke 
punkter i 
overordnede 
planer og 
retningslinjer som 
ikke er drøftet i 
planbeskrivelsen. 

Kystsoneplanen 
for Østfold 
(2014), 
Kystsoneplan for 
Fredrikstad 2011-
2023, Fredrikstad 
kommune, 
Kommuneplan 
2011-2023 
Samfunnsdelen, 
Statlige 
planretnings-
linjer for 
differensiert 
forvaltning av 
strandsonen 
langs sjøen 
(2011), 
Fylkesplan for 
Østfold – Østfold 
mot 2050 (2018), 
Statlige 
planretnings-
linjer for 
samordnet bolig, 
areal- og 
transport-
planlegging 
(2014). 

Det er 
argumentasjons-
feil med 
overforenkling 
når det unnlates 
å drøfte de 
sidene ved 
planen som ikke 
er fordelaktige 
ihht. de 
overordnede 
planene. Dette 
faller også inn 
under kategorien 
argumentasjons-
feil ved appeller, 
hvor man 
forsøker å 
overtale 
motstanderen til 
å endre mening 
ved å trekke inn 
bare det som er 
positive 
argumenter, 
mens de negative 
argumentene 
ikke besvares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Planforslagets 
faktum: 

Planforslagets 
kilde eller 
faktagrunnlag: 

Faktiske forhold: Kilde eller 
faktagrunnlag 
for de faktiske 
forhold: 

Planforslagets 
argumentasjons-
feil, 
feilslutninger 
eller tankefeil: 

6. Badeplassen:  
     

a) «Småbåthavn (SM 
og SA)» andre 
paragraf forteller om 
viktigheten av 
bølgebrytere. Det blir 
beskrevet «hekksjø 
fra store båter i elva».  
«Elvas påvirkning med 
brakkvann og strøm 
tilsier at området kun 
vil dekke et lokalt 
behov.». Videre står 
det «Bading i 
Øyenkilen skjer i dag 
primært utenfor 
moloen i Øyenkilen 
havn hvor 
elvestrømmen er 
mindre merkbar». 

Plan-
beskrivelsen 5.2 
s.41 
Plan-
beskrivelsen 4.6 
s.30 

Skal man bade fra 
nevnte svaberg 
gjøres dette på 
sommertid når 
båttrafikken er på 
sitt høyeste med 
tilhørende 
hekksjø. 
Forslagsstiller 
påpeker strøm i 
elva som en 
faktor som 
påvirker 
brukervennlig-
heten av 
badeplassen. 
Badestedet vil 
ikke være egnet 
for barn. Dette 
underbygger 
behovet for en 
risikoanalyse. 

Rikspolitisk 
retningslinje for 
barn og unge 
(1995). 
Planbeskrivelsen 
5.2 s.41 
Planbeskrivelsen 
4.6 s.30 

Motsigelser og 
ulogiske 
feilslutninger 
basert på 
faktafeil.  
Fører til uklarhet 
om hvorfor det 
skal bli gitt 
tillatelse. 

b) «Dette er en liten 
utvidelse i sjøen mot 
øst og det kommer 
ikke i konflikt med 
noen interesser» 

Plan-
beskrivelsen 1.3 
s.6 

Kystverket Sørøst 
(KS) skriver i sitt 
høringssvar B23 
at det må gis 
tillatelser for 
etablering av 
spesialbøyer. «I 
bestemmelsene § 
11.3 b) fremgår at 
det ikke tillates 
ferdsel med båt 
innenfor 
badeområdet. 
Dette vil i tilfelle 
innebære 
oppmerking med 
spesialbøyer.» 
 
 
 
 

Kystverket 
Sørøsts 
høringssvar C12 
s. 14 i Plan-
beskrivelsen. 

Motsigelser og 
ulogiske 
feilslutninger 
basert på 
faktafeil.  
Fører til uklarhet 
om hvorfor det 
skal bli gitt 
tillatelse selv om 
påkrevde 
søknader ikke er 
innsendt og 
godkjent. 



 

 

Planforslagets 
faktum: 

Planforslagets 
kilde eller 
faktagrunnlag: 

Faktiske forhold: Kilde eller 
faktagrunnlag 
for de faktiske 
forhold: 

Planforslagets 
argumentasjons-
feil, 
feilslutninger 
eller tankefeil: 

7. Marnetveien:  
     

a) Trafikkanalysen fra 
2018 i sin helhet. 

Trafikkanalysen 
fra 2018 i sin 
helhet. 

Rambølls 
trafikkanalyse er 
basert på feil 
faktum i nesten 
alle beregninger. 

Se vedlagt 
trafikkanalyse i 
vedlegg 2, som er 
sendt med vårt 
(Stian og Minalill 
Thue-Iversen) 
høringssvar i 
2020, vedlegg 1. 

Motsigelser og 
ulogiske 
feilslutninger 
basert på 
faktafeil.  
Fører til uklarhet 
eller 
misforståelser, 
slik at det blir 
usikkerhet om 
hva det gis 
tillatelse til. 

b) «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.» 

Plan- 
beskrivelsen s. 
38 

Marnetveien er 
en privat vei, hvor 
det er et veglag 
som styrer 
bruksrettigheter, 
vedlikehold osv. 
Forslagsstiller har 
ikke utredet hva 
veglaget 
aksepterer av 
bruksendringer. 

Jordskiftesak nr. 
25/1999, Østfold 
jorskifterett. 

Manglende 
drøfting av evt. 
manglende 
rettigheter og 
forhold til 
veglaget, fører til 
overforenkling av 
konklusjoner om 
trafikk og 
adkomst, som 
igjen fører til 
feilslutninger 
basert på 
faktafeil.  

 



 

 

Fredrikstad Kommune 
Virksomhet Regulering og Byggesak 
Postboks 1405 
1602 Fredrikstad 
Epost: postmottak@fredrikstad.kommune.no 
 
v/ saksbehandler Maria Henriksen              27.08.2020 
 
 
UTTALELSE VDR. BEGRENSET HØRING FOR ENDRINGER I FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 
MARNET MARINE PARK Nasjonal ArealplanID 3004 1128 
 

Vi viser til orienteringen om begrenset høring til endret forslag til ny detaljregulering for Marnet Marine 

Park, Nasjonal ArealplanID 3004 1128, Ref. 2015/10479-167-156906/2020-MAAHEN datert 15.07.2020. 

Planutvalget har lagt denne planen ut til begrenset høring, og ber om uttalelser fra rettighetsinnehavere i 

området. 

 

Stian Thue Iversen og Minalill Thue-Iversen, heretter omtalt som «vi», er således en av dem som ønsker å 

komme med en uttalelse til de endringene som er gjort i forslaget. 

 

Først og fremst vil vi takke for at mange av de momentene vi kom med i forrige uttalelse datert 31.03.19 er 

tatt hensyn til og justert i det nye forslaget. Vi engasjerer oss sterkt i saken, og da det tross alt er vår 

tilværelse og levekår i fremtiden, og lokalsamfunnets interesser, som ligger i hendene på både utbygger og 

kommunen i dette tilfellet. 

 

Det er imidlertid flere punkter i det endrede forslaget som vi stusser på, og hvor vi oppfatter 

argumentasjonen som noe merkelig og ulogisk. Vi opplever at vi ennå ikke har fått svar på enkelte av 

bekymringene våre i den forrige uttalelsen datert 31.03.19. Vi kommer tilbake til dette under, punkt for 

punkt. 

 

Primært vil vi påpeke at dette endringsforslaget bør sendes ut på ny begrenset høring. Vi vurderer det som 

en saksbehandlingsfeil at vedleggene som skulle vært lagt ved i den reviderte planbeskrivelsen av 02.07.20  

(Trafikkanalyse, og tre referater fra regionalt planforum), referert til på side 93, ikke er med i 

saksdokumentene. Disse dokumentene finnes heller ikke på sakens sider på kommunens nettsider. Vi antar 

at dette har falt ut ved innsendelse til kommunen, og at dette er dokumenter som ikke er uttatt fra 

offentlighet jfr. offentlighetsloven. Vi har dermed ikke kunnet ettergå, sitere eller referere fra 

opplysningene i disse vedleggene. Dette anser vi som kritikkverdig, og dette kan være en ugyldighetsgrunn 

ved senere vedtak i denne saken. I planbeskrivelsens punkt 6.4 er det referert til «en trafikkanalyse» og det 

er derfor viktig at dokumentet med gjeldene trafikkanalyse er tilgjengelig slik at alle kan være sikre på at 

utdrag og oppsummeringer av analysen blir gjort korrekt og på riktig grunnlag. Det eneste vi kunne gjøre 

for å ettergå opplysningene i punkt 6.4 i planen, var derfor å «sy sammen» en egen vurdering av 

trafikkanalysen basert på de sparsommelige opplysningene i den reviderte planbeskrivelsen og den 

reviderte Trafikkanalysen fra april 2018, som ligger ute på Fredrikstad Kommunes hjemmesider (figur 1.9). 

Vi kommer tilbake til trafikkanalysen senere i uttalelsen. Vi anser dette som et grovt overtramp og slurv, og 

påberoper at denne begrensede høringsrunden bør utføres på nytt, med tilgang til alle dokumenter i saken. 



 

 

 
Figur 1 – Utsnitt av hvilke dokumenter som er tilgjengelige i saken på Fredrikstad Kommunes hjemmesider 

(tatt 26.08.20) https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-

kommunen/planer/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/marnet-marine-park---forslag-til-

detaljregulering/. 

 
Overordnet mener vi fremdeles at detaljreguleringsplanen, detaljreguleringsbeskrivelsen og 

bygningstegningene bærer preg av hastverk, manglende og villedende faktagrunnlag. Det er ytterst viktig at 

alle argumenter og konklusjoner er logiske, og er begrunnet i de faktiske forhold og på et riktig 

datagrunnlag. Vi mener at det ved et så stort prosjekt som dette, ikke kan tas beslutninger basert på 

synsinger og antakelser. Det er med på å undergrave vår alles rettssikkerhet dersom man ikke tar seg tid og 

råd til å utrede og sette seg inn i saken på en ordentlig måte, der alle parter blir hørt. Ingen kan se hvordan 

det vil bli i fremtiden, men vi kan forsøke å begrense skader i miljøet og lokalsamfunnet som blir 

uopprettelige. Det er mange antagelser i planbeskrivelsen, og det argumenteres for å ta i bruk 

erfaringsmessig skjønn. Dette mener vi at ikke er godt nok i en utbyggingssak i denne størrelsesorden. Vi 

synes fremdeles det er veldig underlig at det på side 9 i planbeskrivelsen kan argumenteres for at det ikke 

bør konsekvensutredes jfr. Vedlegg III, Forskrift om konsekvensutredninger, ved å si at tiltaket vil «forbedre 

flere av temaene i kriteriene snarere enn å forringe». Man kommer seg ikke utenom det faktum at det her 

søkes om å bedrive storstilt utbygging innenfor 100-metersonen i vannkanten, og at staten legger til grunn 

en «restriktiv holdning til nye fritidsboliger». Det er en ugyldig logisk slutning at fortetting fører til mer 

åpenhet. Staten legger til grunn at «utbygging konsentreres til eksisterende tettsteder og at nære 

strandområder bør holdes intakt og fri for bebyggelse». Iflg. SSB så er området planen omfatter fremdeles 

ikke definert som et tettsted. Hadde det enda vært lagt opp til en fritidsbebyggelse med luftige 

konstruksjoner og brede gater ville det vært mulig å argumentere for forskjønnelse og mer åpenhet for 

almennheten. Ved å bygge 80 ferieleiligheter tett, og med smale trange «gater» uten sollys pga. høye bygg 

tett inntil, vil det heller virke som et privat hotellkompleks eller en ferielandsby som ikke inviterer besøk. Se 

bare til «Rorbu-saken» på Vesterøya på Hvaler hvor det har vært mye støy rundt kommunens og utbyggers 

prosesser. Vi vil fremdeles mene, selv etter disse endringene i planbeskrivelsen, at planutvalgets konklusjon 

om at dette ikke utløser krav om konsekvensutredning er basert på feilaktige premisser. Vi krever 

fremdeles at konsekvensutredning gjennomføres, spesielt med tanke på fremtidige generasjoner. 

 

Fremdeles ligger Marnetvika 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 vi har opplevd at båter har sunket på vei inn, med medfølgende 

diesel- og bensinforurensning som resultat. Vi stiller oss fremdeles 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 er 

det også slik at båtmarkedet har eksplodert, og det er mangel på fasilieter for opptak og utsetting av båt, 



 

 

samt vinterlagring og reparsjonsverksteder for båt. Over årene har mange av disse fasilitenene endret 

karakter, og det er lange køer for å få tatt opp båter og satt ut båter. Logikken med at dette skal gjøres i 

Øyenkilen er ikke basert på de faktiske forhold. Båtene kan ikke ligge ute hele året, og de må også tas opp 

ved havarier. Hvilken politikk blir ført med tanke på transport når dette ikke kan gjøres på samme sted? 

Samtidig som at man utelukker for denne løsningen i fremtiden også? Det er ikke sikkert at Øyenkilen eller 

andre havner i området har samme servicetilbud i fremtiden. Vi synes det er forkastelig at man ved å bygge 

fritidsboliger binder opp arealutnyttelsen til dette, og samtidig utelukker mulighetene for utvidelsen av 

miljøvennlig båtnæring. Det finnes heller ikke ubegrenset med plass til vinteropplag, fellesområder for 

vedlikehold av båt eller lignende i nærområdet. Vi ender derfor opp med å forflytte transportbehovet for 

båter over til Øyenkilenveien og frakt over større avstander for vinterlagring og service, alternativt fra 

Øyenkilen båthavn gjennom Marnetveien til Fjeldskilen for reparasjon eller service av båt. Det går allerede 

slik trafikk med båthengere daglig over Marnetveien. Miljøpolitisk ville det være en katastrofe å ikke 

imøtekomme de store behovene som båtlivet genererer. Det er ikke redegjort for den overordnede 

kapasiteten i området, og finnes ingen bevis for at det i Øyenkilen «er tilstrekkelig kapasitet for utsetting og 

opptak der», ref. side 43 i planbeskrivelsen. Vi vil også henvise til vår forrige uttalelse om samme tema 

datert 31.03.19. 

 
Vi har også ytterligere bemerkinger når det gjelder trafikkanalysen(e). «Allerede i dag er Marnetveien å 

betrakte som farlig. Det er mange som kjører for fort, spesielt over kulen ved Marnetveien 14. Dette stedet 

er spesielt utsatt. Det har nå blitt opprettet en møteplass på toppen av bakken, noe som kan virke 

oppfordrende til å øke hastigheten over bakketoppen da fremkommeligheten er forbedret.» skrev vi vår 

uttalelse i 2019. I mai 2020 ble vår datter på 8 år påkjørt i Marnetveien. Veien er hennes skolevei. Saken ble 

umiddelbart anmeldt av politiet pga. personskader. Denne saken er fremdeles til behandlig, og er således 

ikke henlagt, og vi mener det er veiens uoversiktlige forhold som var årsaken til hendelsen. Vi krever at det 

med bakgrunn i denne saken lages en ny trafikkanalyse. Vi har funnet veldig mange feilaktige 

forutsetninger i trafikkanalysen fra april 2018, og datagrunnlaget er alfor spinkelt og villedende til at 

konklusjonene blir riktige. Vi har prøvd å ettergå datagrunnlaget i Rambølls analyse, og delene av den nye 

analysen fra punkt 6.4 i den endrede planbeskrivelsen, og har satt opp tabeller og utregninger som vi 

mener er riktige. All denne informasjonen finnes i Vedlegg 1. I Rambølls trafikkanalyser kan det være mulig 

at det er gitt uriktige data og tall, og antakelsene er ikke basert på fakta, slik at det kaster et fordelaktig lys 

over saken fra forslagstillers side, og at konklusjonene går i forslagstillers favør. Vi bemerker også at det i 

planbeskrivelsen er referert til to nye møteplasser. Den ene er allerde sprengt ut av fjellet, men er ikke 

merket som møteplass. Vi har opplevd at møteplassene av den grunn blir brukt til parkering. Og som tilsvar 

på svaret vi fikk på vår forrige klage på trafikkanalysen, er at Statens Vegvesen ikke har godkjent 

trafikkanalysen. De har bare uttalt at «Trafikkanalysen inneholder alle de forhold SSV er opptatt av». Dette 

anser vi ikke som en godkjenning av selve datagrunnlaget i analysen, men en godkjenning av analysens 

oppbygning og momenter. Samtidig synes vi det er noe påfallende at høringsgruppene «Barnetalsperson», 

Bærekraftig samfunnsutvikling og Vei i Fredrikstad Kommune er kritiske til Marnetveiens kapasitet og 

sikkerhet.  

Videre har vi ubesvarte spørsmål fra forrige høringsrunde, samt noen kommentarer til endringer som er 

gjort. 

Spørsmålet vi stilte om anleggsperioden og tungtransport på veien over lengere tid, er ikke besvart. Det 

forventes at det foreligger en fremdriftsplan allerede i planbeskrivelsen, nettopp med tanke på 

belastningen av tungtrafikk og støy. Trusselen om at videreføring av industri fører til mer tungtransport enn 



 

 

ferieleiligheter er også en ting vi stusser på. Vi er ikke imot at det bygges opp næring, og vi er heller ikke 

imot at det omreguleres fra industri til næring. Det er kombinasjonen av næring/fritidsbebyggelse vi 

reagerer på. Fritidsbebyggelsen tar alt for stor plass på bekostning av videreutvikling av området for 

fremtiden. 

Innledningsvis takket vi for at mange av de momentene vi kom med i forrige uttalelse er tatt til følge. Vi 

ønsker likevel å kommentere på planens størrelsesorden. Vi 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 lenger. Ideen med parkering i fjellet er også noe som gjør 

prosjektet mer overkommelig. Derimot ser vi for oss at «torget» i K5 vil gjøre byggene mer innestengte og 

gi trange gater. Vi ser helst at K5 holdes helt fritt for bygninger. Dette vil åpne opp og virke mer 

innbydende, ikke bare for besøkende, men også potensielle kjøpere. 

Basert på den reviderte planbeskrivelsen har vi valgt å utarbeide vår egen 3D-modell av Marnet 

Marinepark. En av de utløsende årsakene til at vi har laget denne modellen av Marnet Marinepark og 

området rundt finnes i planbeskrivelsen s.46 figur 24. Vi mener denne illustrasjonen ikke gir et korrekt 

inntrykk av planen. I tillegg etterlyste Østfold fylkeskommune en bedre illustrasjon av det planlagte 

anlegget med vektlegging på høyder. Vi kan ikke se at dette ønsket er etterkommet av forslagsstiller i særlig 

grad.  Vi er enige med ØFK at det skulle vært med tydeligere illustrasjoner som beskriver anlegget i ferdig 

tilstand, og mener at illustrasjonene som er lagt inn i planbeskrivelsen gir et svakt inntrykk. Se vedlegg 2 for 

illustrasjoner. 
 

Avslutningsvis vil vi punktvis påpeke følgende uregelmessigheter, feil og mangler ved argumentasjon eller 

konklusjoner i den endrede planbeskrivelsen: 

 

- Reguleringsbestemmelsen benytter størrelse og proposjoner når K3 blir omtalt, se side 9. 

Planbeskrivelsen benytter kun proporsjoner, se side 22, 26 og 28. Bruken av «proporsjoner» gir 

rom for feiltolkning. Vi mener «proposjoner» bør erstattes med «dimensjoner». 

- Det legges vekt på siktlinjer fra innsiden og ut, men ikke andre veien. Gjennomgående siktlinjer fra 

sjø vil bidra til at bygningsmassene ser mindre massive ut. Slike siktlinjer er så og si fraværende. Se 

planbeskrivelsen s.53, figur 31. 

- Side 92: «B25. Trond Ragnar Brekke på vegne av Marnet Velforening (MV)». Marnet Velforening 

eksisterer ikke. Man kan anta at det menes Marnetveien Veiforening ved Trond Ragnar Bekke. 
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VEDLEGG 1 – Ettergåelse av datagrunnlag og konklusjoner i trafikkanalyser utarbeidet av 
Rambøll 
 

Vi vil i det følgende dokument, punkt for punkt, redegjøre for hvorfor vi mener at trafikkanalysene til 

Rambøll er utarbeidet på feil grunnlag og premisser. 

 

Fra Rambølls analyse av april 2018: 

 

1. INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn 

Marnet Marine park AS er forslagsstiller ved detaljregulering av en eiendom på Øyenkilen i Fredrikstad 

kommune. Planforslaget innebærer etablering av ferieleiligheter, egnet næringsvirksomhet 

(tjenesteyting/forretning/håndverksvirksomhet/kiosk), samt utvidelse av eksisterende småbåthavn. I 

forbindelse med planforslaget har Rambøll Norge AS laget en trafikkanalyse som belyser forslagets 

konsekvenser for den trafikale situasjonen i området. Trafikkanalysen konsentrere seg om dagens trafikk, og 

endringer av denne som følge av endringer i arealbruk innenfor planområdet. Evt. øvrige planer for området 

rundt inngår således ikke. Trafikkanalysen vil beskrive dagens situasjon og vurdere konsekvensene som 

utbyggingen har for nærområdet. Trafikkanalysen fokuserer på trafikkavvikling og kapasitet på 

adkomstveien, parkeringssituasjon, samt forhold for gående og syklende inkludert trafikksikkerhet.  

1.2 Planavgrensning og planforslag  

Planområdet Marnet ligger på Øyenkilen syd for Gressvik og ut mot sjøen i Fredrikstad kommune. Den 

omtrentlige 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). Planavgrensningen 

vises av figur 1. 

 



 

 

Planforslaget innebærer at eksisterende industribygninger på eiendommen rives og det legges opp til 

bygging av ferieleiligheter (konseptskisse i figur 2). Antallet er avhengig adkomstens (Marnetveien) 

kapasitet, men ønsket er etablering av 70-80 leiligheter. Hver leilighet vil få parkeringsplass, enten i kjeller, 

eller på bakkeplan. Man har etablert næring (restaurant) på på 300 kvm. Planen åpner egentlig for 1 500 

kvm næring, noe trafikkanalysen innarbeider. Men oppdragsgiver ønsker heller flere leiligheter enn maksimal 

utnyttelse av næringsarealene avhengig av veiens kapasitet. I tillegg ønsker man å utvide antallet båtplasser 

til ca. 200. Man legger opp til at hver ferieleilighet skal ha én båtplass og at de øvrige leies ut/selges til 

mennesker utenfor planområdet. 

 
 

2. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON  

2.1 Områdebeskrivelse  

Marnet er en odde ved Øyenkilen. Øyenkilen er et eneboligområde og har småbåthavn. Det er flere 

bryggeområder rundt kilen og ute på svabergene på oddene rundt er det mange hytter.  

2.2 Planområdet i dag  

Planområdet består i hovedsak av et gammelt anlegg fra tidligere virksomheter. Denne industrien 

(produksjon av maskinlaftede hytter) er i dag nedlagt og bebyggelsen er forfallet. Noen av de best bevarte 

bygningene benyttes som lager. Planforslaget innebærer at eksisterende industribygninger på eiendommen 

rives. Planområdet har også småbåthavn med 68 båtplasser i dag. Skråfoto av planområdet vises i figur 3.  

 

 

 



 

 

 
 

2.3 Trafikkdata  

Planområdets adkomst er via Øyenkilveien og videre Marnetveien. Øyenkilveien har en årsdøgntrafikk på    

1 054 kjøretøy per døgn i henhold til Nasjonal vegdatabank NVDB. Regulert hastighet på sørlig del av veien 

er 30 km/time. Per i dag er veien ca. 5 meter bred og uten fortau. Veien er regulert med sykkelvei/fortau med 

unntak for de siste 210 meterne før snuplassen i sør hvor Marnetveien tar av. Marnetveien er skiltet 30 

km/tim. Veien er smal og ganske rettlinjet før veien svinger i 90 grader ned mot planområdet. Marnetveien 

har mange avkjørsler der noen i praksis kan brukes som møteplass, men har i øvrig dårlige forutsetninger for 

fremtidige utvidelser da det er stedvis trangt mellom eksisterende bebyggelse. Det finnes ikke data for ÅDT 

på Marnetveien. Dette er derfor beregnet, se pkt. 3.2.1.  

Årsdøgntrafikk ÅDT betyr sum trafikk i begge retninger et gjennomsnittsdøgn i året.  

2.4 Kollektivtrafikk  

Nærmeste bussholdeplass ligger ved snuplassen i Øyenkilveien. Øyenkilen trafikkeres av busslinje 302 som 

går mellom Fredrikstad og Vikane. Bussen trafikkerer Øyenkilen én gang i timen med noe forsterkning i 

rushretningen, fra lunsj og utover kvelden på hverdager retning mot Øyenkilen. I andre retningen mot 

Fredrikstad trafikkeres holdeplassen én gang i timen med start fra tidlig morgen frem til lunsj. Plassering av 

nærmeste holdeplass vises i figur 4.  

2.5 Ulykkessituasjon  

Ulykkesdata for politirapporterte ulykker med personskade de siste 10 år er hentet fra NVDB. Data viser kun 

én ulykke i nærhet til planområdet. Ulykken var av alvorlig skadegrad og var et motorsykkeluhell med dyr 

innblandet. Ulykken fant sted i Øyenkilveien i svingen før nest siste bussholdeplass, se figur 4. 



 

 

  
 

VÅRE BEMERKNINGER TIL PUNKT 2.5: 
 

Det har vært en ulykke i Marnetveien i mai 2020. Hendelsen skjedde ved at bil kjørte på sykkel. 

Personskade. Saken er ikke henlagt. 

 

Fra Rambølls analyse av april 2018: 

 

3. TRAFIKKGENERERING  

3.1 Generelt om trafikkgenerering  

For å vurdere de trafikale konsekvensene av planforslaget brukes erfaringstall om hvor mye trafikk som 

genereres av den planlagte utbyggingen, sammenlignet med gjeldende aktiviteter på planområdet. En 

eiendoms evne å generere trafikk, er en funksjon av type aktivitet og eiendommens størrelse (kvm eller 

annen entydig enhet, for eksempel antall boenheter eller parkeringsplasser). 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. Siden Marnet har en del 

ferietrafikk vil ikke de etterfølgende beregningene 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 tall enn det vi 

tror er det reelle. Dette for ikke å undervurdere de trafikale konsekvensene.  

3.2 Trafikk til planområdet  

3.2.1 Dagens trafikk  



 

 

Planområdet består i dag av nedlagt industri, båtplasser og hytter. I tabell 1 oppsummeres dagens aktiviteter 

på planområdet. Vi regner med den situasjonen som var da industrien var i drift (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. 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. • Ca. 60 – 70 % av 

båtplassene er antatt eies/leies av folk som ikke bor i gangavstand. I dag er det 68 båtplasser totalt innenfor 

området, hvorav ca 48 blir benyttet av folk som kommer med 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 hytteproduksjon 

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 hovedsakelig at gjestene kommer med båt, men at ca 30% ankommer med bil. 

 
Totalt er det beregnet at dagens aktiviteter på planområdet genererer i 142 bilturer et dimensjonerende 

døgn. Omregnet til ÅDT tilsvarer dette ca. 70 biler. Timen med maksimal belastning er beregnet til 28 

bilturer. 

 

VÅRE BEMERKNINGER TIL PUNKT 3.2.1: 
 

Vi har utført manuelle trafikktellinger i 7 dager i uke 33-34 2020. Dette for å få et eksakt faktagrunnlag å 

beregne ut fra.  

 

Vi blir forvirret av hva som kan anses som “innenfor planområdet” i tabell 1, da “planområdet” er definert 

til å gjelde også hele Marnetveien ihht. Figur 1. Men vi forutsetter at det menes “innenfor byggeområde i 

planområdet”, og har derfor også foretatt trafikktellingene for alle turer inn og ut av det samme området. 

Tellingen er derfor gjort ved vegsystemreferanse PV71413 S1D1 m430. Se tabell for data: 

 

   



 

 

 
 
Figur 20: Trafikk Marnetveien fra 14.8 - 20.8 

DATO BIL VARE LAST SYKKEL MOTORS. FOTGJENGER HENGER 

fredag 14.08.2020 199 24 8 14 6 69 9 

lørdag 15.08.2020 267 19   28   186 12 

søndag 16.08.2020 315 14   13 8 107 5 

mandag 17.08.2020 128 35   5 5 25 4 

tirsdag 18.08.2020 189 49 6 4 3 34 0 

onsdag 19.08.2020 159 21 6 1 8 18 4 

torsdag 20.08.2020 151 34 4 1 10 31 3 

Sum: 1408 196 24 66 40 470 37 

Sum: 1408 196 24 66 40 470  
  

Når det gjelder hengere, er dette stort sett båter ut og inn til TB rep. og RS motor. Lastebiler er bensin, 

søppel og varer til restaurant og annen næring på Marnet Marinepark. 

 

Dette gir oss disse tallene å bygge videre på: 

 

Figur 21: 

SUM 
Turtall: 

Gj.snitt 
pr. 
døgn: ÅDT: ÅDT-L: ÅDT-T: %-andel ÅDT-T: 

ÅDT, justert 
for korreksjon 
årsvariasjon: 

Dimensjonerende 
time regnet ut fra 
ÅDT: 

2204 315 253 211 37 17 187 37,4 

Alle inkl. 
forgjengere   Bilturer 

Turer med 
lett 
kjøretøy: bil, 
sykkel og 
motorsykkel 

Turer med 
tungt 
kjøretøy, 
inkl. bil 
med 
henger 

Pleier å ligge på 
mellom 5-10 % 
iflg. Statens 
vegvesens 
håndbok     

 

Her er alle definisjoner og beregningsmetoder hentet fra Statens vegvesens Håndbok V713. Vi gjør 

oppmerksom på at dette er en “dårlig” uke ved båtnæring, da tellingen foregikk i uka før skolestart, som 

erfaringsmessig gir mindre trafikk. 

 

Iflg. Tabell M6 - årsvariasjon for "Ferie/Turistrute bed kysten" er ÅDT % 150 for uke 33 og 120 for uke 

34.regner derfor et gj.snitt for tellingsuka på 135%. 

 



 

 

Trafikkanalysen forutsetter ÅDT til 70 biler, ref. punkt 3.2.1. Et døgngjennomsnitt i pinsehelgen vil være på 
ca. 125% iflg. Vegvesenets tabell M6 og vil derfor være på ca. 113 biler basert på vår telling.  
 
 
 
Figur 22: Tabell hentet fra V713:

 
I beregningene er det tatt utgangspunkt i et gjennomsnitt for ukene markert med rødt. 
 
Figur 23: Graf over personturer inn/ut av planområdet: 
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Som man kan se i grafen, er det mange personturer til fots i helgene. Dette er turer som ikke er med i 
trafikkanalysene, men kan allikevel føre til økt konflikt i trafikken ved å forringe trafikkavviklingen. Dette er 
grunnen til at vi i våre analyser senere vil argumentere for at veien har en servicegrad på nivå med C, og 
ikke A, som Rambøll argumenterer for. 
 
I disse tellingene er det ikke tatt med de antall biler som “kjører tur” ned veien, for så å snu i vår oppkjørsel. 
I høysesong kan dette forekomme opptil flere ganger om dagen. 
 
Vi har videre sammenliknet Rambølls tabell for den nåværende situasjonen i planområdet med vår 
utarbeidede tabell: 
 
Rambølls tabell: 
 

1. Innenfor planområdet nåtid i Trafikkanalysen:         

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon- 
erende døgn) 

Makstime-
andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon- 
erende time) 

Hytter 2 70 % 3 4 30 % 1 

Båtplasser (kun de 
som ikke bor i 
området) 48 50 % 2 48 30 % 14 

Restaurant 300 100 % 10 30 12 % 4 

Industri, ansatte 20 100 % 2,5 50 15 % 8 

Industri, trailere 5 100 % 2 10 10 % 1 

SUM       142   28 

 
 
Vi forstår ikke hva slags antall (ansatte? M2? Antall gjester?) som er lagt til grunn for beregning av bilturer 
for restauranten. Hvis man skal følge samme logikk som de andre beregningene, så stemmer dette ikke i 
det hele tatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

2. Innenfor planområdet nåtid - Våre beregninger:       

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon- 
erende døgn) 

Makstime-
andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon- 
erende time) 

Hytter 11 70 % 3 23 30 % 7 

Båtplasser (kun 
de som ikke bor i 
området) 48 50 % 2 48 30 % 14 

Restaurant, 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 12 % 15 

Båtservice etc., 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 15 % 19 

Eneboliger/    
Helårsleiligheter 7 100 % 4,5 32 10 % 3 

SUM       353   58 
Basert på tellinger, antakelser 
og erfaringstall:       

- Det er 11 hytter som har veirett over planområdet, og disse må tas med i beregningen.  
- Å anta at 40% av de med båtplass ikke bruker bil til båten er et altfor stort anslag. Vi har gjort egne 
beregninger og observasjoner, som viser at 9-10 % av de som har båtplass innenfor planområdet går til 
båten. Det er en kjensgjerning at man ikke kan drasse bagasje til en dags- eller weekend-tur over lengere 
avstander, og dermed bruker bilen til dette. Anslaget er imidlertid basert på alle de som har aktuell 
gåavstand til båten i dag. 
 - Beregningen for restauranten er basert på erfaringstall fra vegvesenet, og forutsetter at det er 5 ansatte. 
Iflg. byggesaksinnsynet på Fredrikstad Kommunes nettsider er restaurantdelen på 120,3 m2. Vi forutsetter 
ikke at gjester kommer hovedsakelig med båt, men vi observerer selv at mange av gjestene kommer til 
fots/på sykkel avhengig av været. Dersom det er dårlig vær, kommer de fleste med bil. Vi bruker derfor et 
erfaringstall på 25 bilturer pr. døgn som et forsiktig anslag. Dette iflg. tabell i Statens vegvesens håndbok.  
- Vi er uenig i at dagens nåtidssituasjon skal beregnes ut ifra industriaktiviteter som var normalen på 
området for 20-30 år siden. Tallene for dette er usikre, og gjør beregningen uaktuell for nåtiden. Vi legger 
derfor til grunn dagens aktiviteter, som er tjenesteyting innenfor båtservice. Her er det pr. dags dato 5 
personer som beveger seg innenfor planområdet for å utføre aktiviteter innenfor denne næringen. Vi 
observerer at det kjøres mye båt på henger i området, også tatt i betraktning at det innenfor planområdet 
ikke er muligheter for båtopptak. Da må båtene kjøres inn på området med henger. Dette skaper økt 
trafikk. Vegvesenets tabell sier at det skal legges til grunn erfaringstall på 25 turer, dette er inkl. 
varetransport, varelevering osv.  
- I tabellen i trafikkanalysen utarbeidet av Rambøll er det utelatt det faktum at det befinner seg 3 
helårsleiligheter innenfor planområdet pr. dags dato, samt at det er 1 enebolig og 3 helårsleiligheter som 
har veirett igjennom planområdet. Disse genererer også turer innenfor planområdet og er tatt med i vår 
beregning.  



 

 

- Vi har ingen bemerkninger til anslaget over belegg eller antakelsene av makstimeandelen, og bruker 
samme anslag i våre beregninger. 
Konklusjon: Våre beregninger, som er basert på et bedre faktagrunnlag, viser at det trafikale bildet i 
nåsituasjonen stiller seg helt annerledes enn beregningene i Rambølls trafikkanalyser. En nær dobling av 
bilturer i den dimensjonerende timen anser vi som utslagsgjørende for sluttkonklusjonene. 
 

Fra Rambølls analyse av april 2018: 
 
3.2.2 Trafikk etter utbygging  
Tabell 2 oppsummerer beregningen av antallet bilturer etter utbygging av planområdet. Her beskrives 
konsekvensene av maksimal utbygging av både leiligheter og bevertning. 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 siden alle nye leiligheter også skal ha båtplass. Det er derfor kun båtplasser som 
eies/leies av folk utenfor nærområdet som genererer nye bilturer. De to hyttene på planområdet i dag vil 
bevares og inkluderes dermed i regnestykket. Beregningen under er basert på de samme forutsetningene 
som beskrevet foran, men følgende kommer i tillegg: • Ferieleiligheter antas å ha samme trafikkgrunnlag 
som hytter, i gjennomsnitt 3 turer pr døgn. • Tjenesteyting, resterende er max 1.200 m² som kan inneholde 
storkiosk etc. Her genererer en kafe normalt 8 turer pr 100 m², en storkiosk kanskje 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). 

 
Totalt er det beregnet at utbyggingen på planområdet vil generere 448 bilturer et dimensjonerende døgn. 
Timen med maksimal belastning er beregnet til 103 bilturer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VÅRE BEMERKNINGER TIL PUNKT 3.2.2: 
 
Rambølls tabell i trafikkanalysen av april 2018: 
 

3. Bilturer innenfor planområdet etter utbygging iflg. Trafikkanalysen:     

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon- 
erende døgn) 

Makstime-
andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon- 
erende time) 

Hytter 2 70 % 3 4 30 % 1 

Ferieleiligheter 80 70 % 3 168 30 % 50 

Restaurant 300 100 % 10 30 12 % 4 

Øvrig tjenesteyting 1200 100 % 14 168 15 % 25 

Båtplasser (kun de 
som ikke bor i 
området) 78 50 % 2 78 30 % 23 

          

SUM       448   103 
 

Vi forstår fremdeles ikke hva slags tall (ansatte? M2? Antall gjester?) som er lagt til grunn for beregning av 
bilturer for restauranten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Bilturer innenfor planområdet etter utbygging - Våre beregninger (basert på tall fra trafikkanalysen): 

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon- 
erende døgn) 

Makstime-
andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon- 
erende time) 

Hytter 11 70 % 3 23 30 % 7 

Ferieleiligheter 80 70 % 3 168 30 % 50 

Restaurant, 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 12 % 15 

Øvrig 
tjenesteyting 1200 100 % 20 240 15 % 36 

Båtplasser (kun 
de som ikke bor i 
området) 78 50 % 2 78 30 % 23 

Eneboliger/    
Helårsleiligheter 7 100 % 4,5 32 10 % 3 

SUM       666   135 
Basert på tellinger, antakelser 
og erfaringstall:       

 

- Legger til grunn samme antall hytter som i nåtidsberegningen over.  
- For ferieleiligheter bruker vi samme antakelser. 
- For restaurantberegningen bruker vi samme tall som nåtidsberegningen, da restauranten ikke kan 

få større kapasitet enn den har nå.  
- For den øvrige tjenesteytingen bruker vi erfaringstallet fra vegvesenets tabell for antall m2 til 

næringsformål. Variasjonsområdet er satt til 2 -6 bilturer pr. 100 m2. Hvis vi gjør en forsiktig 
antakelse og legger oss på 20 turer, så bør dette dekke inn at store deler av næringsområdene blir 
brukt til lagring. Her kan også tallet endre seg drastisk med tanke på om det er lager eller 
detaljvirksomhet/verksted det er snakk om. Tallet blir kanskje mer nøyaktig hvis man regner mot 
antall ansatte istedenfor antall m2. Det virker lite med 14 turer pr. dag, som det er lagt til grunn i 
Rambølls trafikkanalyse når det gjelder en servicenæring, samme hva slags næring det er snakk om. 
Det skapes alltid også turer gjennom varelevering osv. i tillegg til kundeturene og turer de ansatte 
foretar. Skulle vi brukt erfaringstallene fra SVV’s tabell fullt ut, ville vi kunne legge inn et 
erfaringstall på 42 bilturer for 1200 m2 med næringsvirksomhet. 

- Vi legger også inn i beregningen her for eneboliger/helårsleiligheter, samme tall som over.  
- Vi har ingen bemerkninger til anslaget over belegg eller antakelsene av makstime-andelen, og 

bruker samme anslag i våre beregninger. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Figur 24: Tabell for erfaringstall fra SVV’s håndbok V713: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

5. Bilturer innenfor planområdet etter utbygging iflg. Trafikkanalysen i ny planbeskrivelse s. 59: 

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon- 
erende 
døgn) 

Makstime-
andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon- 
erende time) 

Hytter 2 70 % 3 4 30 % 1 

Ferieleiligheter 80 70 % 3 168 30 % 50 

Restaurant 300 100 % 10 30 12 % 4 

Øvrig 
tjenesteyting 1200 100 % 14 168 15 % 25 

Båtplasser (kun 
de som ikke bor i 
området) 100 50 % 2 100 30 % 30 

          

SUM       470   110 

 
Vi har IKKE fått tilgang til dokumentgrunnlaget for denne tabellen, da dette ikke lå med som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 
 
Restaurant-beregningen er fremdeles ikke forståelig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. Bilturer innenfor planområdet etter utbygging - Våre beregninger (basert på tall fra ny planbeskrivelse s.59): 

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon- 
erende døgn) 

Makstime-
andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon- erende 
time) 

Hytter 11 70 % 3 23 30 % 7 

Ferieleiligheter 80 70 % 3 168 30 % 50 

Restaurant, 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 12 % 15 

Øvrig 
tjenesteyting 1200 100 % 20 240 15 % 36 

Båtplasser (kun 
de som ikke bor i 
området) 100 50 % 2 100 30 % 30 

Eneboliger/    
Helårsleiligheter 7 100 % 4,5 32 10 % 3 

SUM       688   141 
Basert på følgende tellinger, 
antakelser og erfaringstall:       

 
Vi legger til grunn samme antakelser og beregninger som i tabell 4. Endret i denne er kun antall båtplasser 
fra 78 til 100. Vi har brukt maksimalt 1200 m2 BRA til næringsformål, selv om dette står i motsigelse til 
maksimalt antall som er oppgitt på s. 38 i planbeskrivelsen. Her er det oppgitt «For de næringsrelaterte 
formålene tillates maksimalt 1500 m2 BRA, hvorav det for detaljvarehandel tillates maksimalt 400 m2 
BRA.» 
 
Konklusjon: Det er vanskelig å basere seg på og ettergå tall man ikke kjenner grunnlaget for, og derfor kan 
vi ikke gjøre annet enn å gå ut ifra at en del av antakelsene til Rambøll stemmer. 
 

Fra Rambølls analyse av april 2018: 
 
3.3 Trafikk i Marnetveien  
For å beregne trafikkbelastningen for Marnetveien er det også gjort en beregning av all trafikk som har 
adkomst fra veien 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 Øyenkilen hvor belastningen er 
som størst. Trafikkfordeling videre inn i Marnetveien vises i figur 5.  
3.3.1 Dagens trafikk i Marnetveien  
Dagens trafikk i Marnetveien er beregnet i tabell 3. Beregningen under er basert på de samme 
forutsetningene som beskrevet foran, 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 48 + 90 = 138 båtplasser. 
 



 

 

 
 
Totalt er det beregnet at all trafikk med adkomst i dag fra Marnetveien genererer i 532 bilturer et 
dimensjonerende døgn (et snitt i sørvest). Timen med maksimal belastning er beregnet til 101. bilturer.  
3.3.2 Trafikk i Marnetveien etter utbygging  
I en fremtidig situasjon vil dagens trafikk til planområdet reduseres med de aktivitetene som blir borte etter 
utbygging. Dette er beregnet under pkt. 3.2.1. Ny trafikk som tilkommer er beregnet i pkt. 3.2.2. Sum trafikk 
til planområdet i dag er altså 142 bilturer, trafikk etter utbygging er 448 bilturer. Den totale trafikken 
(dimensjonerende døgntrafikk) i Marnetveien etter utbygging er dermed beregnet til 838 turer i sørvest (snitt 
med mest trafikk). I maxtime forsvinner 28 biler og 103 kommer i tillegg. Dette gir 176 biler i 
dimensjonerende maxtime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VÅRE BEMERKNINGER TIL PUNKT 3.3.1 og 3.3.2: 
 
Rambølls tabell i trafikkanalysen av april 2018: 
 

7. Bilturer med adkomst Marnetveien iflg. Trafikkanalysen - Nåtid:     

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon- 
erende døgn) 

Makstime-
andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon- 
erende time) 

Hytter 35 70 % 3 74 30 % 22 

Eneboliger 42 100 % 4,5 189 7 % 13 

Utleiehytter 27 50 % 3 41 30 % 12 

Båtplasser (kun de 
som ikke bor i 
området) 138 50 % 2 138 30 % 41 

Restaurant 300 100 % 10 30 12 % 4 

Industri, ansatte 20 100 % 2,5 50 15 % 8 

Industri, trailere 5 100 % 2 10 10 % 1 

SUM       532   101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. Bilturer med adkomst Marnetveien iflg. egne beregninger - Nåtid:     

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon- 
erende døgn) 

Makstime-
andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon- 
erende time) 

Hytter 38 70 % 3 80 30 % 24 

Eneboliger 42 100 % 4,5 189 7 % 13 

Utleiehytter 27 70 % 3 57 30 % 17 

Båtplasser (kun 
de som ikke bor i 
området) 148 50 % 2 148 30 % 44 

Restaurant, 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 12 % 15 

Båtservice etc., 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 15 % 19 

          

SUM       724   132 
Basert på følgende tellinger, 
antakelser og erfaringstall: 

 
     

 
- Vi har lagt til grunn 38 hytter etter en egen telling.  
- Har ikke telt eneboliger, så legger til samme beregning som i trafikkanalysen.  
- Vi antar at det er samme belegg (om ikke mer) på utleiehytter som på hytter for øvrig, og legger 

derfor et belegg på 70 % til grunn i denne beregningen. 
- Antall båtplasser har vi lagt til grunn etter egen telling og erfaring med bilturer ifht. dette. Se under 

i figur 25. 
- Legger til grunn samme beregning for restaurant og næring som i tabell 2. 

 
Figur 25: 

  Østsiden: Vestsiden: 
Antall som 
går/sykler: 

SUM 
båtplasser 
m/bil 

Beregning båtplasser:  53 110 15 148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9. Bilturer med adkomst Marnetveien iflg. Trafikkanalysen i ny Planbeskrivelse - Nåtid: 

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon- 
erende 
døgn) 

Makstime-
andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon- 
erende time) 

Hytter 35 70 % 3 74 30 % 22 

Eneboliger 42 100 % 4,5 189 7 % 13 

Utleiehytter 27 50 % 3 41 30 % 12 

Båtplasser (kun 
de som ikke bor 
i området) 119 50 % 2 119 30 % 36 

Restaurant 300 100 % 10 30 12 % 4 

Industri, 
ansatte 20 100 % 2,5 50 15 % 8 

Industri, trailere 5 100 % 2 10 10 % 1 

SUM       513   96 

 
OBS! Her er det en summeringsfeil i tabellen i planbeskrivelsen s. 60. Riktig sum er 513 for bilturer per 
døgn. I planbeskrivelsen er summen 503 for samme kategori. 
 
Vi har IKKE fått tilgang til dokumentgrunnlaget for denne tabellen, da dette ikke lå med som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 
 
Restaurant-beregningen er fremdeles ikke forståelig. 
 
Det er ikke utarbeidet en tabell i trafikkanalysene fra Rambølls side over total belastning på hele 
Marnetveien etter ALL utbygging som er planlagt de neste årene. Vi har imidlertid gjort dette for å 
synliggjøre at det er muligheter for utbygging og utvidelse også i andre områder enn i planområdet, som 
også har betydning for trafikksituasjonen i fremtiden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. Bilturer med adkomst Marnetveien iflg. egne beregninger - Etter all fremtidig planlagt utbygging i området: 

         

Aktivitet Antall Belegg 

Erfaringstall 
bilturer per 
enhet 

Bilturer per 
døgn 
(Dimensjon- 
erende døgn) 

Makstime-
andel 

Bilturer i 
makstimen 
(Dimensjon- 
erende time) 

Hytter 38 70 % 3 80 30 % 24 

Eneboliger 44 100 % 4,5 198 7 % 14 

Utleiehytter 27 70 % 3 57 30 % 17 

Båtplasser (kun de 
som ikke bor i 
området) 249 50 % 2 249 30 % 75 

Restaurant, 
tjenesteyting 5 100 % 25 125 12 % 15 

Båtservice etc., 
tjenesteyting 1200 100 % 20 240 15 % 36 

          

SUM       949   181 
Basert på følgende tellinger, 
antakelser og erfaringstall:       

 
- Vi har lagt til grunn 38 hytter etter en egentelling.  
- Har ikke telt eneboliger, så legger til samme beregning som i trafikkanalysen, men legger til minst 2 

eneboliger som er planlagt oppført i den nærmeste fremtid. 
-  Vi antar at det er samme belegg (om ikke mer) på utleiehytter som på hytter for øvrig, og legger 

derfor et belegg på 70 % til grunn i denne beregningen. Rambøll har lagt til grunn et belegg på 50%, 
som vi mener er altfor lite. Hvorfor skal det være et mindre belegg på utleiehytter?  

- Antall båtplasser har vi lagt til grunn etter egentelling og erfaring med bilturer ifht. dette. Se over i 
figur 25. Her har vi også lagt til mulige utvidelser av antall båtplasser på Vestsiden, som det er lagt 
opp til i Kystsoneplanen.  

- Legger til grunn samme beregning for restaurant og næring/tjenesteyting som i tabell 4. 
 

Fra Rambølls analyse av april 2018: 
 
3.4 Oppsummering nyskapt trafikk  
Tabellen nedenfor oppsummerer beregningen av antallet bilturer som planforslaget medfører sammenlignet 
med dagens aktiviteter. Det er beregnet en økning av totalt 340 genererte bilturer et dimensjonerende døgn. 
Dette motsvarer en økning med 10 bilturer i makstimen. 
 

 
 
 



 

 

VÅRE BEMERKNINGER TIL PUNKT 3.4: 
 

Oppsummering av endringer iflg.tabeller: 
 
Trafikkanalyse fra april 2018 sammenliknet med våre beregninger: 
 

11. Bilturer innenfor planområdet etter utbygging iflg. Trafikkanalysen:  

    
Bilturer per 
døgn 

Bilturer per makstime 
(dimensjonerende time)   

 

Dagens aktivitet Tabell 1. 142 28    

Nye aktiviteter Tabell 3. 448 103    

Endring:   306 75 +  
 

12. Bilturer innenfor planområdet etter utbygging iflg. vår beregning: 

    Bilturer per døgn 
Bilturer per makstime 
(dimensjonerende time)   

Dagens aktivitet Tabell 2. 353 58   

Nye aktiviteter Tabell 4. 666 135   

Endring:   313 77 + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Trafikkanalyse i ny planbeskrivelse sammenliknet med våre beregninger: 
 

13. Bilturer innenfor planområdet etter utbygging iflg. Ny planbeskrivelse:  

    
Bilturer per 
døgn 

Bilturer per makstime 
(dimensjonerende time)   

 

Dagens aktivitet Tabell 1. 142 28    

Nye aktiviteter Tabell 5. 470 110    

Endring:   328 82 +  
 

14. Bilturer innenfor planområdet etter utbygging iflg. vår beregning: 

    Bilturer per døgn 
Bilturer per makstime 
(dimensjonerende time)   

Dagens aktivitet Tabell 2. 353 58   

Nye aktiviteter Tabell 6. 688 141   

Endring:   335 83 + 

 
OBS! I teksten over denne tabellen (tabell 4 Sammenligning antall bilturer i dimensjonerende døgn, dagens 
situasjon) s. 60 i ny planbeskrivelse, så er det lagt til grunn feil summering (basert på gammel 
trafikkanalyse) i teksten "I makstime forsvinner 28 biler og 103 kommer i tillegg, Dette gir 176 biler i 
dimensjonerende makstime" 
 
Fra Rambølls analyse av april 2018: 
 
4. TRAFIKALE KONSEKVENSER PLANFORSLAGET  
4.1 Trafikkavvikling og kapasitet Marnetveien  
Dagens dimensjonerende døgntrafikk på Marnetveien er beregnet til 837 bilturer i mest belastede snitt. Dette 
er en økning med 354 turer fra dagens situasjon. Trafikken blir lavere jo lenger ut i Marnetveien man 
kommer. I figur 5 vises antatt dimensjonerende døgntrafikk i tre snitt, vest, midt og øst. 



 

 

 
 
Enfeltsveier med trafikk i begge retninger regnes å ha en kapasitet på 400 kjøretøy per time under ideelle 
forhold. I vårt tilfelle er dimensjonerende maxtimetrafikk beregnet til 176 kjøretøy. Det er da forutsatt en viss 
mengde møteplasser. Oversikt over eksisterende møteplasser er vist i figur 6. 

 



 

 

 

 
 
Og derved:  
K = 400 x 1,0 x 0,833 = 333 kjøretøy pr time som praktisk kapasitet.  
 
gis den beregnede kapasiteten under rådende forhold i Marnetveien på 333 kjøretøy per time.  
 
Siden dimensjonerende trafikk er beregnet til 176 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. 
 

VÅRE BEMERKNINGER TIL PUNKT 4.1: 
 

For å beregne kapasitet har vi lagt til grunn tabeller fra SVV’s håndbok nr. 159 - “Kapasitet på 
vegstrekninger” 
 
På dette punktet er det lagt inn en annen figur/tegning for møteplasser i planbeskrivelsen punkt 6.4, basert 
på den nye trafikkanalysen vi ikke har fått som vedlegg. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Utklipp fra planbeskrivelsen: 
 

 
 

Her er det tegnet inn de to møteplassene de mener er tilstrekkelige. 
 
Siden møteplasser og møtesteder, og en gjennomsnittelig avstand mellom dem, er en faktor i utregningene 
for kapasitet, har vi laget våre egne tegninger for mulige møteplasser og møtesteder i veien (utelatt 
oppkjørsler). Her har vi definert “møtesteder” som en bredde i veien på minst 4 meter, slik at biler kan 
passere hverandre. “Møteplasser” er definert som opparbeidede og anlagte, merkede plasser. Det er kun 
en slik møteplass i dag som er merket. Per definisjon skal alle møtesteder og plasser regnes med som faktor 
i vektingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figur 26: Oversikt over mulige møteplasser og møtesteder, Marnetveien sør. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figur 27: Oversikt over mulige møteplasser og møtesteder, Marnetveien nord. 
 

 
 
Vi har beregnet gjennomsnittlig lengde mellom møteplassen og de øvrige møtestedene til 54 meter. 
Rambøll har forutsatt i sin beregning en gjennomsnittlig avstand til 25 m. Dette er under halvparten av det 
som er fakta. 
 
Vi har målt veien til å være 3,3 m på det smaleste, uten vegskuldre. Det er ikke veiskuldre av betydning på 
minst 80 % av veien, og derfor ikke mulig å kjøre ut på sidene for å møtes. 
 
Vi har lagt dette til grunn for å finne faktoren i SVV’s tabell 3 i håndboka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figur: 28 – Tabell 3 i SVV’s håndbok: 

  

 
 
Rambøll har her lagt til grunn at veien er 3,5 meter i bredde, og at gjennomsnittlig lengde mellom 
møtesteder er 25 meter. Vi får en faktor på 0,72 etter å ha lagt fakta til grunn. 
 
Videre har Rambøll lagt til grunn at veien er i flatt terreng. Det er en bakke midt i veien før den svingen der 
det ønskes en møteplass, som vi har beregnet til å ha en stigning på 9%. Se figur 29 for høydeprofil. 
 
Vi forutsetter under tvil at terrengtypen er flat, selv om definisjonen på en flat terrengtype er at tunge 
lastebiler kan holde tilnærmet samme hastighet som personbiler. Det er ikke mulig for en tung bil å holde 
samme hastighet som en personbil i denne bakken, men bakken er kort i så henseende, og vi legger til 
grunn at resten av veien er forholdsvis flat. 
 
Basert på våre trafikktellinger (Se figur 21) har vi beregnet at det er 17% av all trafikk i Marnetveien inn i 
planområdet som er tungtrafikk. Vi har ikke registrert noen rekreasjonstrafikk. Vi legger derfor dette til 
grunn i faktoren for tunge kjøretøy og rekreasjonskjøretøy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figur 29: Høydeprofil av bratt bakke, utklipp fra kart på kommunens nettsider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rambøll har forutsatt at veien ligger på servicenivå A. Vi vil ikke påstå at det er «liten interferens med 
annen trafikk» i veien, og servicenivå A er derfor ikke et alternativ for faktorberegningen. Vi vil bemerke at 
det for å holde farten nede er en fartshump sør i veien, samt at det er satt opp et hinder ved krysset i 
bakken for å kompensere for dårlig sikt i krysset. Det er også mange sykler og forgjengere i høysesong i 
veien, som gjør at det er umulig å holde en jevn fart. Det må stoppes hele tiden for å slippe andre frem ved 
møtestedene. Alt dette holder farten i veien nede, men trafikkavviklingen blir skadelidende. Vi vil derfor 
anta at servicenivå C er det beste vi kan regne med er tilfellet i Marnetveien. Se figur 30 for definisjoner på 
servicenivåer, tatt fra SVV’s håndbok. 
 
Figur 30: Definisjoner for servicenivå tatt fr SVV’s håndbok 

 
Vi finner da de resterende faktorene basert på våre argumentasjoner, beregninger og fakta i tabell 4D i 
SVV’s håndbok. Se figur 31. 



 

 

Figur 31: Tabell 4D i SVV’s håndbok

 
 
Vår kapasitetsberegning ser derfor slik ut: 
 

Fh       Fe     

Mindre kjørebanebredde   
Tunge 
kjøretøy    

For lang avstand mellom møtesteder   Stigninger    

UTEN veiskuldre 80% av strekningen       

Smalest 3,3 m.  
Lastebil, bil med henger 
% 17 2,2 Servicenivå C 

Møteavstand 54 m. i gj.snitt Rekreasjonskjøretøy % 0 2,5 Servicenivå C 

Fh = 0,72   Buss % 0 2,0 Servicenivå C 

Basert på tabell 3 i vegvesenets 
håndbok Fe =  0,893   

    Lagt til grunn resultater fra trafikktellingen 

      Basert på tabell 4D i vegvesenets håndbok 

 
 
K = 400 x 0,75 (Fh) x 0,893 (Fe) = 257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vår beregning av den dimensjonerende timen basert på tidligere tabellberegninger: 
 

Vi anser at det er denne utregningen basert på våre tabeller som er den 
mest reelle situasjonsbeskrivelsen av dimensjonerende time (Makstime) 

16. Bilturer i Marnetveien etter utbygging iflg. vår beregning: 

    Bilturer per døgn 

Bilturer per 
makstime 
(dimensjonerende 
time)   

Dagens aktivitet Tabell 8. 724 132   

Nye aktiviteter Tabell 10. 949 181   

Endring:   225 49 + 

     
Dimensjonerende time ihht. tall i tabell 230  

 
 
Fra Rambølls analyse av april 2018: 
 
5. OPPSUMMERING 
Kapasiteten i Marnetveien er beregnet til å være god også etter utbygging av ferieleiligheter på planområdet. 
Det betyr at man kan bygge maksimalt antall leiligheter som ønskes, dvs. 80 stykker uten at dette vil skape 
kapasitetsproblemer. Det anbefales separate anlegg for kjørende og myke trafikanter på planområdet samt 
at det etableres sykkelparkering i henhold til kommunens parkeringsnorm. Det foreslås ikke tiltak i 
Marnetveien (eksempelvis nye møteplasser), da dette ansees som unødvendig, og vil kunne føre til økt 
kjørehastighet. 

 

VÅRE BEMERKNINGER TIL PUNKT 5: 
 
Vi oppsummerer med å håpe på at vår gjennomgang av beregningene kan vise at det er viktig 
kapasitetsberegningene har grunnlag i fakta og riktige data. Det er viktig for oss at dette blir riktig gjort, slik 
at vi ikke sitter med skjegget i postkassa om 5 år, og opplever at vår reduserte trafikksikkerhet i hverdagen 
er et resultat av antakelser og erfaringsbasert skjønn. 
 
Vår konklusjon etter at alle momenter, faktainnhenting og beregningerer er utført, er som følger: 
 

Marnetveiens kapasitet pr. makstime:   257 

Våre beregninger makstime etter utbygging (tabell nr. 16):  230 

Restkapasitet etter ALL utbygging i/ved Marnetveien:  27 

 
Resultatet av våre tellinger og beregninger viser at det er en liten margin på kapasiteten i veien igjen 
etter planlagt utbygging. Tallene som er lagt til grunn i Rambølls trafikkanalyser er for usikre til at 
reguleringsplanen kan godkjennes uten en mer sikker og bedre trafikkanalyse for Marnetveien. 
 
Vi mener det er enklest i denne situasjonen å nedskalere prosjektet. Dette istedenfor å bidra til en reell 
forringing av livskvalitet for beboerne i Marnetveien ved å enten bygge om veien, eller bygge slik at 
trafikkforholdene blir uutholdelige. 

 



 

 

VEDLEGG 2 – 3D-modell av Marnet Marinepark og tilstøtende eiendommer 
 

Vi vil først fortelle om hvilke filformat og programmer som er benyttet. Høydedata er bestilt hos Kartverket via 

www.hoydedata.no den 14.08.20, er lastet ned i *.laz format, og er hentet fra prosjektet "NDH Østfold 5pkt 

2015". Punktskyen har en tetthet på +-25cm per punkt. Videre har punktskyen blitt behandlet i 

CloudCompare (versjon 2.10.2) hvor datafilene fra kartverket har blitt satt sammen og konvertert til *.stl 

format. Deretter har filen blitt importert til Blender (versjon 2.82) for å utarbeide en 3D-modell. 

Modellen er i all hovedsak utarbeidet for å vise frem korrekte og forventede høyder på samtlige bygg. Det er 

lagt særlig vekt på å sette korrekt kotehøyde. I den ferdige modellen er det regnet at alle skypunkter har en 

feilmargin langs høydeaksen på mellom 0-25cm. Dette er regnet ut ved å måle vannoverflaten mot høyden 

på samtlige bygg, som igjen er målt opp mot registrert kotehøyde. Vi har ikke satt oss inn i detaljene og 

kravene rundt innmåling av høydedata, men går ut ifra at et punkt ved z=0 i punktskyen er lik 

referansehøyde for beregning av kote. Hvis siste påstand er korrekt, er alle høyder 100% riktige. Dessverre 

er vi hverken arkitekter eller ingeniører, så tilgangen og kjennskap til effektive planverktøy innen landskap er 

noe begrenset. Bruken av LIDAR-data i en punktsky byr på visse utfordringer, som illustrasjonene våre vil 

vise. For noen kan det være greit å vite at mange av "stalagmittene" som stikker opp av 3D-modellen rett og 

slett er kabler i lufta eller i noen tilfeller fugler eller andre objekter som er blitt fanget opp under innmåling. 

Siden høydedata som er benyttet stammer fra år 2015 er det gjort følgende manuelle korrigeringer av 

modellen: 
- Marnetveien 49 er revet. Høyde på svaberg kan være unøyaktig 
- Marnetveien 51 er oppført. Her er det kun hovedbygget som er innlemmet i 3D-modellen. Carport 

med veranda er ikke tatt med i 3D-modellen 
- Fliselageret har blitt revet 
- En del "støy" rundt tørkebygget er fjernet 
- Enkelte forstyrrende "stalagmitter" er fjernet 

 

Før de ferdige illustrasjonene blir vist frem ønsker vi å understreke et svært viktig moment når det gjelder 

illustrasjoner, spesielt i 3D, nemlig bruk av perspektiv. I et 3D-program er det svært enkelt å justere 

brennvidden på kameraet, slik at perspektivet i en ferdig illustrasjon blir endret på en slik måte at objekter 

kan virke lenger unna enn det de virkelig er, og motsatt. Vi mener dette i større grad gjelder illustrasjonen i 

planbeskrivelsen s.46 figur 24. Helt konkret mener vi at bildet er misvisende da kameraets posisjon og 

brennvidde er plassert slik at anlegget fremstår som mindre. Under følger en bildeserie som viser effekten 

ved bruk av forskjellige brennvidder, henholdsvis 14, 24 og 35mm. Kameraet er plassert i Marnetveien 47A, 

på veggen i 2.etg: 



 

 

 
Illustrasjon 1. Fra hunn 2.etg med 14mm brennvidde 

 

 
Illustrasjon 2. Fra hunn 2.etg med 24mm brennvidde 

 



 

 

 
Illustrasjon 3. Fra hunn 2.etg med 35mm brennvidde 

 

Som demonstrert her gir ulik brennvidde svært ulike inntrykk. Kameraet står på eksakt samme posisjon i 

disse tre illustrasjonene. I de følgende illustrasjonene er det benyttet kamera med 24mm brennvidde da vi 

mener dette gir den korrekte presentasjonen av 3D-modellen. Illustrasjonene som følger taler mest for seg 

selv uten at vi bør forklare for mye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er bildet som ble benyttet til å illustrere kotehøyder i vårt forrige høringssvar: 



 

 

 
Illustrasjon 4. Panoramabildet benyttet i første offentlige høringsrunde, fra 2.etg i Marnetveien 47A 

Og her er panoramabildet med 3D-modell lagt over: 

 
Illustrasjon 5. Panoramabilde med 3D-modell av Marnet Marinepark 

 

Vi vil bemerke høyden på det allerede oppførte bygget i Marnetveien 51 ser ut til å være for høyt i forhold til 

maks tillat kotehøyde. Man kan tydelig se takstein over mønet på 3D-modellen av Marnetveien 51. Det vil 

kunne være forskyvninger på bilde mot 3D-modell, men siden høyden på tørkebygget er et av 

referansepunktene som er brukt for bildejustering ansees feilmarginen for å være liten. Vi mener høyden på 

Marnetveien 51 burde kontrolleres for syns skyld om det ikke allerede er gjort. 

 

Det er også laget en kort illustrasjonsvideo som viser Marnet Marinepark i sin helhet. Lenke finnes nederst i 

dette dokumentet. 

 

Bildeserie med utvalgte scener fra filmen: 



 

 

 
Illustrasjon 6. Sør-øst fra Lera 

 
Illustrasjon 7. Øst 



 

 

 
Illustrasjon 8. Nord 

 
Illustrasjon 9. Sør-øst. Marnetveien 53 sees tydelig på høyre side 



 

 

 
Illustrasjon 10. Fra Marnetveien 47A 

 
Illustrasjon 11. Sør-vest 



 

 

 
Illustrasjon 12. "Flyfoto". Merk: illustrasjonen er ikke ortografisk, men i perspektiv 

 

Lenke til film: 

https://drive.google.com/file/d/1xHEdLDTU6F1aYNuLjngBPiwuqo5ASI6A/view?usp=sharing 

 

3D-modellen brukt i Blender: 

https://drive.google.com/file/d/1AjFQoXCdmiLhef7boBbvBGWAyCnd915Y/view?usp=sharing 

 

Viktig: Alle lenker er ment for bruk i sak 2015/10479-167-156906/2020-MAAHEN og vil fjernes etter endt 

saksbehandling. Dersom filene lastes ned eller lagres eksternt skal disse kun brukes som supplement til 

videre saksbehandling av Marnet Marinepark sine planer. 
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VEDR. TRAFIKKANALYSE FOR ANGJELDENDE REGULERINGSPLAN.

Den nye fremskrevne trafikkanalysen fremstår i praksis ikke reell for beboere langs Marnetveien.
Trafikken er til tider betydelig øket. Økningen kan sikkert splittes opp og passe inn i en type analyse som legges
frem her. Det endre ikke det praktiske bildet og ulempene den fører med seg.

Det fremstår også som betenkelig at konsulentfirmaet som har utarbeidet analysen legger til grunn den forutsetning
at det i pkt.2.3 anføres: "Marnetveien har mange avkjørsler, der noen kan brukes som møteplass."
Ved innkjøringen til Marnetveien brukes innkjørslene til nr 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.
Vi er undrende til at Fredrikstad kommune stiller seg bak denne bruken av privat eiendom.

I den godkjente reguleringsplanen for Marnet Marine Park ligger det inne et usikkerhetsmoment for fremtidig økt
trafikkmengde, ved at betydelige arealer av MMP er godkjent for ukjent fremtidig bruk til næringsvirksomhet.
Vi finner ikke denne bruken overhodet kommentert i den fremlagte analysen, og stiller oss igjen undrende til at
Fredrikstad kommune godtar dette.
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