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1. BAKGRUNN 

1.1 Beliggenhet og størrelse 

Planområdet ligger i Slevik i Fredrikstad kommune. Planområdet avgrenses mot øst av 

Batteriveien mot Blåsopp, veien Slevikkroken i nordøst og eksisterende fritidsboliger ved 

Slevikstranda mot nord. Den delen av planområdet som omfattes av utbygging ligger bak 

grensen for 100-metersbeltet/strandsonen (de to er sammenfallende).  

 

Avstanden til Fredrikstad sentrum er cirka 7 km. 

 

 

Figur 1: Planområdets omtrentlige beliggenhet på Slevik, i Fredrikstad kommune. 

 

Ved varsel om oppstart ble det anvist et areal på 100.4 dekar, i løpet av planprosessen har dette 

arealet blitt redusert til cirka 20,9 dekar. På neste side vises kartet fra varsel om oppstart og den 

endelige planavgrensningen.   
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Figur 2: planavgrensning ved varsel om oppstart, vist med sort stiplet linje.  

 

 

 

Figur 3: endelig planavgrensning, vist med sort stiplet linje.   
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1.2 Hensikten med planforslaget 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av fritidsboliger innenfor 

kystsoneplanens anviste eksisterende fritidsbebyggelse med adkomstvei, parkering og tilhørende 

gangveiforbindelser mot Slevikkilen. Det eneste unntak er eiendommen 64/311, der ikke hele 

eiendommen ligger innenfor eksisterende fritidsbebyggelse i kystsoneplan. Det vurderes som 

hensiktsmessig å innlemme hele denne tomten i reguleringsplanen.   

 

Planområdet utgjøres i stor grad av eksisterende fritidsboligbebyggelse, men også noe uutnyttet 

areal. Området har på grunn av topografien en skjermet beliggenhet, og området vurderes å 

være godt egnet som fortettingsområde for nye fritidsboliger. Det legges ikke opp til ny 

bebyggelse i 100-metersbeltet eller bebyggelse som eksponeres mot sjøen.  

 

I reguleringsplanen benyttes begrepene både fritidsbolig og hytte. Dette er altså to begrep som 

beskriver det samme.  

 

1.3 Tiltakshaver og konsulent  

Tiltakshaver er Håkon Haraldsen, som representant for hovedbølet med gnr/bnr 64/27.  

 

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS. Utformingen av planforslaget er gjennomført i henhold 

til reglene i Plan- og bygningsloven (2008) med tilhørende veiledninger og forskrifter.  

 

1.4 Planområdet og tilliggende arealer 

Atkomsten til planområdet skjer via Slevikstranda, Slevikkroken og opp Batteriveien. Regulert 

trasé er sammenfallende med gjeldende regulert turvei/traktorvei.  

 

Deler av planområdet som er tenkt utbygd ligger i et flatt lavereliggende parti mot sør bak en 

markert sydøst/nordvest-gående åsrygg med spredt fritidsbebyggelse. Mot nord ønskes nye 

fritidsboliger i en slak helning med variert underlag, jorddekt fastmark og fjell i dagen. Skrinn 

furuskog og noe lauvskog bidrar til å skjerme planområdet mot innsyn fra sjøen og det åpne 

kulturlandskapet langs Vikaneveien. 

 

Planområdets tilliggende arealer har spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og landbruk-, 

natur og friluftsområde. Området mot Blåsopp i syd er ofte i bruk som turområde. 

 

 

 

2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

2.1 Planstatus 

Reguleringsplanen vil erstatte deler av reguleringsplan for Slevik hytteområde (planID 0106158), 

vedtatt 1982. Dette er et mindre område og omfatter deler av atkomsten. Området for øvrig er 

uregulert.   

 

Parallelt med denne reguleringsplanprosessen foregår reguleringsarbeid for Havneberget - et 

område øst for Batteriveien. Plankonsulent for planarbeidet er Cowi og tiltakshaver er Fredrikstad 

kommune og Kanalen eiendom AS. Denne planen vil erstatte reguleringsplan for Slevik 

hytteområde og intensjonen er å regulere til nye fritidsboliger.  
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2.2 Overordnede føringer 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for universell utforming  

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i arealplanleggingen 

 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet 

langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jfr. 

forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og bygningsloven av 27. juni 

2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven). Det skal gjennomføres en sterkere geografisk 

differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort. 

 

Foruten veikrysset V1 og deler av V2 ligger hele planområdet utenfor 100-metersbeltet. 

Imidlertid inngår også områder bak 100-metersbeltet i planretningslinjenes virkeområde. 

Reguleringsplanen har lagt vekt på at eksisterende stiforbindelser ut av og gjennom planområdet 

opprettholdes og videreføres. Det legges også opp til etablering av et nytt parkeringsanlegg som 

også eksisterende fritidsboliger kan benytte, dette kan bidra til å rydde opp i enkelte uheldige 

parkeringspraksiser som skjer langs Slevikstranda i dag. Reguleringsplanen vurderes ikke å 

forringe allmennhetens tilgang til fritids- og rekreasjonsområder.  

 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 

fremme helse, miljø og livskvalitet.  

 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I 

henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 

med kollektivtransport, sykkel og gange.  

 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 

boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  

 

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse, ikke helårsboliger. 

Planområdet ligger i et område omgitt av mye fritidsbebyggelse, og reguleringsplanen vil være 

en fortetting i et eksisterende fritidsboligfelt.  

 

 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for universell utforming 

Målet med rikspolitiske retningslinjer for universell utforming er at alle mennesker skal ha like 

muligheter til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. 

I all planlegging skal friområder og friluftsområder planlegges utformet med tilfredsstillende 

atkomst for alle, og slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle.  

 

Atkomstvegen vil også fungere som en turveg tilgjengelig for allmenneheten. Vegen vil være 

åpen for fri ferdsel av alle turgåere. Deler av strekningen tilfredsstiller ikke kravene til universell 

utforming da den har stedvis for bratt helning. Imidlertid finnes en turvei lengre øst som åpner 

for slakere stigningsforhold, denne strekningen fungerer også som en turvei og adkomstvei til 

eksisterende fritidsboliger i området.   
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For ny bebyggelse må kravene gjeldende i byggteknisk forskrift følges.  

 

 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i 

arealplanleggingen, 1995 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i 

all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

Retningslinjene legger føringer for at det i nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan 

utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Arealene skal være store nok, gi mulighet for ulike typer 

lek til ulike årstider, kunne brukes av ulike aldersgrupper og åpne for samhandling mellom barn, 

unge og voksne. 

 

Planområdet er i dag stedvis myrlendt og lite anvendelig til lek- og fritidsaktiviteter. 

Reguleringsplanen vil legge opp til nye fritidsboliger og økt aktivitet med nye familier i området. 

En tilrettelegging og opparbeidelse av tomtene vurderes å bidra til økt bruk av området.   

 

2.3 Regionale føringer og kommunale planer 

Kystsoneplan for Fredrikstad 2011-2023 

Utdrag fra Kystsoneplan for Fredrikstad:  

Byggeområder for eksisterende fritidsbebyggelse er for en stor del uregulert. Innenfor disse 

områdene bør man ikke fravike plankravet. I retningslinjene for dispensasjon fra plankravet skal 

det settes vilkår for utredning av konsekvensene for nærområdet med hensyn til ferdsel, 

friluftsliv, landskap og natur. 

 

Intensjonen er å legge til rette for nye fritidsboliger gjennom en detaljreguleringsplan. Samtidig 

vurderes også vilkårene for dispensasjon fra plankravet å være ivaretatt i reguleringsplanen.  

 

 

Kystsoneplanen for Østfold 2011-2023 

Kystsonen i Østfold har meget stor verdi som rekreasjonsområde. Bruk og vern av kystsonen 

skal derfor ha et bærekraftig perspektiv. Planområdet er avsatt til formålet nåværende 

fritidsbebyggelse. Kystsoneplanen åpner for fortetting i allerede utbygde områder.  

 
Kystsoneplanen for Østfold redegjør for tre hovedutfordringer i forhold til ny hyttebebyggelse:  

 Å bevisst styre utviklingen innenfor eksisterende områder for fritidsbebyggelse.  
 Å kanalisere en begrenset ny utbygging av egnede områder, som hovedregel bak 

strandsonen.  

 Å hindre forringelse av verdifulle områder gjennom byggeaktivitet knyttet til hytter.  

 

Utdrag fra Kystsoneplanen side 72: For byggeområder i RPR-sonen bør det differensieres mellom 

eksisterende og planlagte byggeområder. Områder for ny bebyggelse bør begrenses mest mulig. 

I eksisterende byggeområder bør det differensieres mellom områder som er ferdig utbygd, og 

områder hvor det fortsatt kan foregå en viss utbygging. Det kan gis omfattende bestemmelser til 

«byggeområder». Dette arealbruksformålet kan derfor vurderes brukt der man ønsker streng 

styring. Det må imidlertid være en viss tetthet i bebyggelsen, og det dreier seg om områder som 

i realiteten er utbygd.   
 

Planområdet er i kystsoneplan anvist som nåværende fritidsbebyggelse. Reguleringsplanen åpner 

for fortetting av eksisterende fritidsboligområde. Utbyggingen vil i hovedsak skje i et 

lavereliggende drag, som er skjermet og ligger bak strandsonen og 100-metersbeltet (ligger i lik 

avstand fra sjøen). Planområdet vurderes ikke å ha stor verdi som frilufts- og 

rekreasjonsområde.  
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Planområdet omfatter en fritidsbolig (64/314) samt en del ubebygd areal. Intensjonen i planen er 

en forsiktig fortetting i dette ubebygde arealet. Umiddelbart øst for planområdet er arealene 

regulert til nye fritidsboliger. Foreløpig er bare 4 bygget, men gjeldende plan legger opp til 

ytterligere 15 fritidsboliger. I tillegg er et større område (utover gjeldende reguleringsplan) 

avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kystsoneplanen. Dette åpner potensielt for etablering av et 

visst antall nye fritidsboliger i området.  

 

Med dagens sammenhengende bebyggelsesstruktur langs veien Slevikkroken og planlagt ny 

bebyggelse på «Havneberget», vil eiendommen gnr 64, bnr 27 utgjøre en liten del av det totale 

byggeområdet. Planområdet er i så måte «inneklemt» mellom et eksisterende fritids- og 

helårsboligområde og et ferdig regulert fritidsboligområde med potensiale for ytterligere 

utvidelse. Arealet vurderes således å være godt egnet som fortettingsområde. 

 

 

Figur 4: Utdrag fra Kystsoneplanen med sort omriss av reguleringsplanens avgrensing. Ny bebyggelse vil 
bli holdt bak 100-metersbeltet, som er vist med lys grønn strek. Plangrensen er vist med sort stiplet linje  

En liten del av planområdet er avsatt til LNF i gjeldende kystsoneplan. Dette er kun en del av gnr/bnr 

64/311 (fremhevet med sort sirkel i figur 4), cirka 150 m². En omdisponering av dette arealet vil ikke 

skje på bekostning av LNF-formålet da det allerede er innklemt mellom to bebygde tomter. Det 

vurderes som mest hensiktsmessig å innlemme hele tomten i fritidsboligformålet.  

 

Figur 5 viser nytt utbyggingsområde mellom eksisterende bebyggelse og gjeldende reguleringsplan for 

ny fritidsbebyggelse:   
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Figur 5: I illustrasjonen vises annen eksisterende og regulert (oransje) bebyggelse. Av selve 
reguleringsplankartet fremkommer arealer avsatt til turveger som vil gå mellom eksisterende og ny 
bebyggelse. Arealene innenfor sort omriss ønskes fortettet.  

 

Fredrikstad kommune, Kommuneplan 2011-2023 Samfunnsdelen 

Et av de arealstrategiske målene til Fredrikstad kommune er å sikre naturressursene, det 

biologiske mangfoldet og økosystemene i sin helhet. Videre er det en målsetning å gjøre 

kulturlandskapet og kystlandskapet tilgjengelig og bedre kvaliteten på disse områdene. 

 

Arealplanlegging i kommunen skal tilrettelegge for bærekraftig utbyggingsmønster hvor 

arealforbruk og transportbehov reduseres i tråd med nasjonale føringer. Prinsippet om universell 

utforming skal ivaretas i planleggingen. 

 

Det er ikke registrert truede arter eller biologisk mangfold som er gjenstand for noen form for 

vern i eller ved planområdet. Atkomsten vil skje via Batteriveien. Batteriveien vil oppgraderes og 

få en bedre standard enn i dag, og reguleringsplanen kan således stimulere til bruk for flere 

brukere.  
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Klima- og energiplan 2013-2017 for Fredrikstad kommune 

Denne planen fokuserer på de områdene der kommunen har handlingsrom til å gjennomføre 

tiltak knyttet til klima og energi. Klima- og energiplanen er et styringsverktøy som i hovedsak 

orienterer seg mot etablering av nye boliger, handel og arbeidsplasser.  

 

Fortetting av fritidsboliger, slik som reguleringsplanen legger opp til, vurderes ikke å være i 

konflikt med retningslinjene i klima- og energiplanen for Fredrikstad kommune.  

 

2.4 Overvannsrammeplan – Fredrikstad kommune 2007 

Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal ivareta arealbehov for tekniske og 

landskapsmessige løsninger i forbindelse med overvannshåndteringen. Deler av 

utbyggingsarealet kan ved behov avsettes til overvannsformål for fordrøyning, anleggelse av frie 

vannflater mv., og krav til terrengarronderinger som senkninger, beplantning, strupeanordninger, 

infiltrasjonssoner og flomveier. En helhetlig overvannsplanlegging innebærer også at de enkelte 

tomter inkluderes når krav og tekniske løsninger fastsettes. 

 

2.5 Reguleringsplaner 

Planområdet er fra før uregulert. I nærområdet finnes tre vedtatte reguleringsplaner:  

 

 Reguleringsplan for Enghaugen (PlanID: 0106515), datert 17.06.2004, ligger vest for 

planområdet og grenser til Slevikbekken og Slevikkilen. Reguleringsplanen omfatter 

frittliggende boligbebyggelse og fritidsbebyggelse vest for Slevikbekken. 

 Reguleringsplan for Slevikkilen(PlanID: 010683), datert 30.06.1976, omfatter båthavn, 

brygger og badeplass i Slevikkilen. 

 Vest for planområdet er regulert til 17 fritidsboliger i gjeldende reguleringsplan Slevik 

hytteområde (PlanID: 0106158), vedtatt 15.04.1982. Deler av denne planen vil bli 

regulert på nytt. Dette gjelder den delen av planen som er regulert til turvei/traktorvei 

som nå reguleres til kjørevei. Det kan være mindre avvik på nøyaktig plassering/overlapp 

av traséen, hele arealet for trasén turvei/traktorvei inngår i ny reguleringsplan, slik at 

ikke gamle «rester» fra tidligere reguleringsplan blir liggende igjen. Areal fra gjeldende 

turvei/traktorvei-formål som ikke inngår i nytt veiformål – reguleres til 

vegetasjonsskjerm og frittiliggende fritidsbebyggelse.  
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Figur 6: Gjeldende reguleringsplaner i nærområdet: Enghaugen (1), Slevikkilen (2) og Slevik 
hytteområde (3). 

 

2.6 Pågående planarbeid 

For det regulerte feltet, Slevik hytteområde (PlanID: 0106158), pågår ny reguleringsprosess. 

Denne ble varslet igangsatt den 20.08.2012, detaljregulering for Havneberget (Planid 

01061061). Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av fritidsbebyggelse med 

tilhørende infrastruktur, sikring av LNF- område og tilrettelegging for allmenn ferdsel. 
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Figur 7: Pågående planarbeid i nærområdet: Slevikkroken hytteområde (1), Slevik hytteområde og 
Havneberget (2) og Langgård Østre (3). 

 

Det planlegges felles adkomstløsning for de to planområdene. Det pågår også en planprosess for 

Langgård Østre, Planid (01061037) nord for Vikaneveien. Detaljplanen legger opp til frittliggende 

og konsentrert småhusbebyggelse, samt ivaretakelse av Langgårdsbekken og vegetasjonen 

knyttet til denne. 

 

2.7 Vurdering av Forskrift om konsekvensutredninger  

Etter varsel om oppstart har planområdet blitt vesentlig redusert, og i sin helhet blitt holdt 

utenfor hensynssone for friluftsliv, LNF (lite unntak på eiendom gnr/bnr 64/311, se kap 2.3) og 

bak 100-metersbeltet og strandsonen. Tiltak vurderes å ikke falle inn under forskrift om 

konsekvensutredning § 2 og 3. Det er i samråd med kommunens planavdeling vurdert som 

hensiktsmessig å vurdere aktuelle tema i planbeskrivelsen så lenge planområdet forholder seg til 

gjeldende fritidsboligformål i kystsoneplanen.  
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3. EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 Endringer i arealformål 

 

Reguleringsplanen vil medføre endringer av arealformål sammenlignet med gjeldende 

kystsoneplan. Nedenfor en opplisting av gjeldende formål  

 

Formål   Areal daa.  

LNF – nåværende  0,167 

Fritidsbebyggelse – nåværende  19,686 

Veg – nåværende  0,475 

Friområde – nåværende  0,537 

 

3.2 Eierforhold 

Eiendommer som berøres direkte av tiltaket er: 

Gnr/Bnr Hjemmelshaver  Adresse   

64/27 Sameiet Martinsen  

64/43 Hanne Askeli Karlsen  Slevikkroken 1, 1621 Gressvik 

64/291 Kåre Tvete og Marie Tvete  

64/311 Monica Jensen og Hans Petter Jensen  

64/314 Ragnar Strand  Tjernslia 2, 1481 Hagan  

64/324 Fredrikstad kommune  

64/343 Ragnar Strand Tjernslia 2, 1481 Hagan 

64/583 Matrikkelenhet ikke tinglyst  

 

Deler av kjørevei V2 inngår i eiendommen 64/43. Tiltakshaver har vært i dialog med grunneier – 

som ikke motsetter seg planarbeidet.   

 

3.3 Topografi og vegetasjon 

Planområdet strekker seg fra høydedraget øst for Slevikstranda, over et nord-sydgående 

høydedrag og videre over i et skjermet lavereliggende myrdrag med skrinn barblandingsskog. 

Selve byggeområdet ligger skjermet bak høydedraget og eksisterende vegetasjon. Grunnen 

består i hovedsak av jorddekt fastmark, myr, bartrær og litt fjell i dagen. Området vurderes i 

veldig liten grad å være eksponert mot omgivelsene.  
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Figur 8: Flyfoto over planområdet. Plangrensen er vist med gul stiplet linje.  

 

3.4 Lokalklima 

Vindroser fra målestasjonene ved Strømtangen Fyr og Borge viser dominans av vinder fra sør, 

sørvest og nordøst. Det er derfor naturlig å anta at vindbildet er noenlunde det samme ved 

Slevikkroken. Mot vest er området skjermet av høydedrag og vegetasjon. Mot sør er området 

skjermet av barskog, og avstanden til kystlinja i sør er cirka 400 meter. Terrenget mot øst er 

omtrent på samme høyde, og bevokst med barskog. Mot nord faller terrenget mot 

kulturlandskapet langs Vikaneveien. Planområdets byggeområde vurderes å være skjermet for 

vind. 
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Figur 9: Vindroser fra målestasjoner på Borge (venstre) og Strømtangen fyr (høyre) 

 

Planområdet ligger høyt og vurderes å ha gode solforhold. Store sammenhengende skogområder 

syd for planområdet vurderes å ha positiv påvirkning på lokalklima.  

 

3.5 Eksisterende bebyggelse 

Planområdet har én eksisterende hytte. Den har ikke egen kjøreadkomst. Planforslaget legger 

opp til at denne (i tillegg til to andre tomter) også kan parkere på egen grunn.  

 

3.6 Trafikkforhold 

Atkomst til planområdet skjer via Vikaneveien, Slevikstranda og Slevikkroken. Vikaneveien Fv117 

har hastigheten 60 km/t og ÅDT er 1373 ved krysset Vikaneveien/ Slevikstranda (Statens 

Vegvesen). Det er langs Vikaneveien etablert gang- /sykkelveiforbindelse helt til Fredrikstad 

sentrum. Den nærmeste bussholdeplass er ca. 350 meter unna, i krysset Vikaneveien/ 

Slevikstranda, og det er bussforbindelse til/fra Fredrikstad hver time. 

 

Det er ikke etablert veiforbindelse frem til eksisterende hytter i og ved planområdet. Batteriveien 

har fungert som turvei og gangadkomst til flere hytter.  

 

Langs Slevikkroken og Slevikstranda er det lav hastighet for biler. Veiene er forholdsvis smale, 

men til gjengjeld veldig oversiktlige, noe som gjør at biler og myke trafikanter kan benytte 

samme trasé. Det er ikke registrert noen trafikkulykker langs Slevikkroken og Slevikstranda eller 

i veikrysset Slevikstranda-Vikaneveien (jf. Statens vegvesens vegkart).  
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Figur 10: Utsnitt fra deler av strekningen til Slevikstranda. 

 

Myke trafikanter som skal mot nærbutikken må Slevik må krysse Vikaneveien. Her er det ikke 

tilrettelagt med eget krysningsfelt. Men det initeres til krysning over veien fra busslomme på 

sørsiden til fortauet på nordsiden.  

 

 

Figur 11: Veikrysset ved Slevikstranda (mot venstre) og Vikaneveien. Nærbutikken finnes nord for 
Vikaneveien (til høyre i bildet). 
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3.6.1 Parkering  

Slevik båtforening har en moderne båthavn med 260 faste plasser og 5 gjesteplasser. På grunn 

av båthavna er det i sommerhalvåret stort press på parkeringsplassene i Slevikkilen. 

Reguleringsplanen åpner for permanent parkeringsløsning i fellesanlegget for hytter i 

nærområdet.  

 

3.7 Miljøforhold 

3.7.1 Forurensing i grunnen 

Det er ikke kjente tilfeller av forurensede grunnmasser innenfor planområdet. Det er ikke kjent at 

området er benyttet til noen form for industri eller næringsvirksomhet som kan ha ført til 

forurensning i grunnen. 

3.7.2 Støy 

Planområdet berøres så vidt av gul støysone for Vikaneveien, dette er en del av vegkrysset 

Slevikstranda-Slevikkroken. Reguleringsplanen legger ikke opp til en bruk som genererer eller 

blir berørt av støy som krever utredning eller særlige tiltak.  

 

 

Figur 12: Støysonekart med planområdets omriss, sort stiplet linje. Lengst til høyre vises gul støysone 
som angir støyberegning fra Vikaneveien.   
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3.7.3 Luftforurensing 

Det er ikke gjort målinger eller beregninger av eventuell luftforurensing. Eksisterende og planlagt 

bruk vil i svært liten grad generere luftforurensing. Hyttene vil i hovedsak bli brukt i 

sommerhalvåret, og vedfyring vil skje i begrenset grad. De topografiske og klimatiske forholdene 

på stedet sikrer i tillegg en god luftutskifting, og luftkvaliteten forventes derfor å være fullt ut 

tilfredsstillende.  

 

3.8 Kulturminner 

Det er ikke registret automatisk fredede kulturminner som har behov for særlig vern i selve 

planområdet. 

 

I nærheten av planområdet finnes tre kulturminner:  

 Slevik Skanse/Batteri (ID 40023) er et forsvarsanlegg anlagt våren 1808. Anlegget ligger 

cirka 400 meter i sydvestlig retning fra planområdet.  

 Batteritangen Forsvarsanlegg (ID 152009) har rester etter skytestillinger fra andre 

verdenskrig. Anlegget ligger cirka 400 meter i sydvestlig retning fra planområdet.  

 Eiendommen Slevikstranda 15 er registrert i SEFRAK-registeret. Bygningene er bygget i 

1913 av los Karl Johansen. I ettertid er det ikke foretatt endringer eller påbygninger, og 

bygningene har dermed bevart sitt opprinnelige uttrykk.  

 

Batteriveien fører frem til Slevik skanse/batteri og Batteritangen forsvarsanlegg. Allmennhetens 

tilgang til kulturminnene vil styrkes ved opparbeidelse av Batteriveien. Alle kulturminnene ligger 

utenfor planområdet, og bruken eller opplevelsen av dem forringes ikke ved gjennomføring av 

reguleringsplanen.  

 

3.9 Natur- og rekreasjonsverdier 

Området rundt Slevikkilen har stor verdi som natur- og rekreasjonsområde. Utsiktspunktet syd 

for planområdet, Blåsopp, er et populært turmål. Fra Blåsopp kan man få vidt utsyn over hele 

ytre Oslofjord. Området er opparbeidet med benker, bålplass og siktebrett med informasjon om 

hva man ser ute i fjorden. Slevik Skanse og Batteritangen forsvarsanlegg er også attraktive som 

turmål. 

 

Batteriveien er merket som kyststi, og leder ut mot Blåsopp. Sydøst for planområdet deler stien 

seg, og herifra fører en sti over fjellet og ned til Slevikkilen. 
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Figur 13 Turkart med kyststien markert med blått. Turkart fra ostfoldfk.no 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige 

artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

 

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 

2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 

naturtyper 2011 i planområdet.  

 

Utenfor planområdet, på eiendommen Slevikstranda 11, er det registrert hule eiker. Lokaliteten 

ligger cirka 100 meter fra planområdet, og vil ikke bli påvirket som følge av gjennomføring av 

planlagt tiltak.   

 

Slevikbekken er også registret som et viktig bekkedrag – som gyteplass for ørret. Planområdet 

(foruten veikrysset V1-2) ligger bak 100-metersbeltet, det vil avstanden til ørretbekken er mer 

enn 100 meter.  

 

I tilstøtende planområde for planarbeidet Havneberget er det gjennomført biologisk mangfold-

registreringer. Her er det gjort funn av viktige naturtyper, innsektsarter og edderkoppart. Flere 

arter i området er typisk for gammel furuskog, slik som det er flere steder langs Onsøykysten. 

 

3.10 Barns interesser 

Planområdet blir lite brukt til lek og fritidsaktiviteter i dag. Imidlertid benyttes Batteriveien som 

atkomst til natur- og rekreasjonsområde syd for planområdet. Denne strekningen kan fortsatt 

benyttes som turvei.   
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3.11 Beskrivelse av nærområdet 

Nærområdet er Slevikkilen, et typisk kystlandskap med viker, svaberg og holmer. Innerst i kilen 

er det småbåthavn og rorbuer. Landskapet innenfor har knauser med furu og innslag av 

lauvskog. Fritidsbebyggelsen er i hovedsak på åsen og åsryggen øst for kilen. Landskapet innover 

i landet er preget av dyrkamark og skogkledde åser. Slevik har sentrumsfunksjoner som 

nærbutikk, skole og barnehage. 

 

3.12 Teknisk infrastruktur  

Vann og avløp 

Offentlige vann- og avløpsledninger følger Slevikstranda og Slevikkroken. I 2012 ble det etablert 

et privat vann- og avløpsnett til hytter i området, anlegget krysser planområdet. Dette er videre 

koplet på det kommunale anlegget.  

 

Figur 14: Eksisterende VA-anlegg vist med grønn/blå linje. Plangrensen er vist med sort stiplet linje.  

Renovasjon  

I dag benyttes et fellesanlegg for hytter i området.  

 

El-forsyning  

Fortum har eksisterende ledningsnett som forsyner bebyggelsen i området. 

 

3.13 Grunnforhold. 

Stabilitetsforhold  

Området vurderes å være tilstrekkelig stabilt til at ekstra undersøkelser ikke vil være nødvendig.  

Av NGUs løsmassekart får vi oppgitt at området er dominert av bart fjell og tynn hav- og 

strandavsetning. Beliggenheten til flere av de fremtidige fritidsboligene vil være på bart fjell. For 
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byggetiltak som skal gjennomføres på hav- og strandavsetning, skal det ved behov gjennomføres 

nødvendige vurderinger i forbindelse med byggesaken.  

 

 

Figur 15 Løsmassekart, bart fjell (rød), tynn hav- og strandavsetning (lys blå). Hentet fra NGUs 
nettsider. Plangrensen er vist med sort stiplet linje.  

 

 

Radon 

Radonkart fra NGU viser høy aktsomhet for hele området. Byggteknisk forskrift TEK10 ivaretar 

krav til radonsperre i nye bygg.  

 

Figur 16 Radonkart viser høy aktsomhet (magenta) for radon i området. Kart er hentet fra NGU sin 
kartdatabase. Planområdets omtrentlige plassering er vist med sort sirkel.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

4.1 Grunnleggende planpremisser  

 

PBL § 12-5 - reguleringsformål 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av fritidsboliger innenfor 

kystsoneplanens anviste byggeområder med adkomstvei og tilhørende gangveiforbindelser mot 

Slevikkilen. Innenfor planområdet er det en del uutnyttet areal i syd og nordøst. Den endelige 

avgrensingen av utbyggingsområdet er vurdert og redusert i foreslått plan.  

 

Med planforslaget ønsker forslagsstiller særlig å legge forholdene til rette for: 

 

 Allmenhetens ferdselsmuligheter: 

Det er et mål å opprettholde stier og tilkomst for allmennheten til 

friområder/friluftsområdet Blåsopp, samt forbedre tilgjengeligheten til disse. Tomte- og 

bebyggelsesstørrelsen skal ikke bli større enn at det går an å ferdes i området uten å 

oppleve at man er til sjenanse for brukerne av hyttene. 
 

 Bevaring av terreng og vegetasjon: 

De eksisterende fritidsboligene ligger godt plassert i terrenget, og vegetasjon gjør at 

hyttene trolig ikke vil vises fra sjøsiden. Det vil være viktig å bevare vegetasjon av furu 

og lauvskog for å skjerme for innsyn til planområdet og hindre at området endrer sitt 

preg.  

 

 Området som er aktuelt for fortetting av fritidseiendommer ligger bak 100- metersbeltet 

og strandsonen og tilbaketrukket fra sjøen. Terrenget i det aktuelle området er et 

lavereliggende drag og tenkt utbyggingsområde blir liggende innenfor åsryggen. 

Bebyggelsen vil være skjermet mot innsyn fra sjøen av eksisterende vegetasjon og 

terrengformene i vest. 

 

Figur 17: terrengutsnitt som viser at fritidsbebyggelsen blir godt skjermet i terrenget. Siktlinje er tegnet 
inn med utgangspunkt fra veien/bryggene i Slevikkilen. 

 
 Atkomstløsning og parkering 

Atkomsten vil være Batteriveien. Dette er i dag en turveg, og dagens standard åpner ikke 
for ferdsel med ordinære biler, og må derfor oppgraderes.  
 

Det legges til rette for opparbeidelse av et fellesanlegg for eksisterende og nye 
fritidsboliger. For eiendommene innenfor FF3 tillates parkering på egen tomt.  
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 Tillatt hyttestørrelse 

Tillat møne- og gesimshøyde er henholdsvis 5 og 3.5 meter, og hyttenes samlede areal 

skal ikke overskride 90m² BRA. Det er lagt føringer i reguleringsbestemmelsene om 

fargebruk. 

 Eksponering mot sjøen  

Planområdet er omgitt av høyereliggende koller og vegetasjon mot i syd. Ny bebyggelse 

vil derfor ikke bli eksponert mot sjøen.  
 

 

Figur 18: Terrenghøyder/koter mellom planområdet og sjøen. Rundt planområdet finnes flere høyder (i 
tillegg til vegetasjon) som hindrer nye fritidsboliger å bli eksponert mot sjøen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

26 

 

Det har vært et mål å legge til rette for fortetting av fritidsbebyggelse, men samtidig 

opprettholde opplevelsen av turterrenget som strekker seg sydover. Det legges derfor vekt på å 

beholde en vegetasjonsbuffer mot veien. Det legges vekt på at man skal kunne ferdes mellom 

hyttene uten at hyttegjester og turgåere opplever å være til sjenanse for hverandre. Det legges 

også vekt på å få sammenhengende ferdselslinjer slik at det sikres tilgjengelighet til, fra og 

innenfor området.  

 

4.2 Planlagt arealbruk 

 

Arealtabell:   

 

Formål Benevning  Areal (daa) 

Bebyggelse og anlegg   

Frittliggende fritidsbebyggelse  FF1-3 13639 

Renovasjonsanlegg R 0,037 

   

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Kjørevei V1-3 2,588 

Annen veigrunn – grøntareal  AV1-4 0,117 

Parkeringsplasser  P 0,7 

   

Grønnstruktur   

Turveg T1-3 1,517 

Vegetasjonsskjerm VS1-3 2,265 

   

Hensynssone    

Sikringssone frisikt  H140 0,005 

 

 

Frittliggende fritidsbebyggelse (FF1-3) 

Planområdet består av 3 delfelt for fritidsbebyggelse:  

Ny bebyggelse skal etableres innenfor byggeområdet med en tomtestruktur slik det fremkommer 

av plankartet.  Maksimalt tillatte møne og gesimshøyde for både eksisterende og ny bebyggelse 

er satt til henholdsvis 5 og 3.5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  

 

I planen vil det bli lagt stor vekt på estetikk, slik at ny bebyggelse ikke vil bli framtredende i 

landskapsbildet. I bestemmelsene er det også inntatt krav om vern av eksisterende 

furuvegetasjon/vegetasjon på fritidsboligtomtene av samme grunn. Maksimalt tillatte utnyttelse 

er 90 m² BRA per tomt jf. særskilte bestemmelser i kystsoneplanen.  

 

Tettheten mellom bebyggelsen 

I nærområdet er det variert tetthet mellom eksisterende fritidsboliger, helårsboliger og annen 

bebyggelse. Langsmed Slevikkroken og Slevikkstranda er bebyggelsen forholdsvis tett. Det vil si 

at selve tomtestørrelsene varierer fra små (rundt 0,5 daa) til store (over 2 daa), men mange av 

eiendommene er bebygd med flere bygg. I nærområdet ved den planlagte utbyggingen, varierer 

også tomtestørrelsene på mellom 0,5 og 2 daa. I tilstøtende reguleringsplan, Slevik hyttefelt, er 

regulerte tomtestørrelser på mellom 0,8 og 1,3 daa.  

 

I planforslaget legges det opp til 12 nye fritidsboliger. Dette er fordelt på et byggeområde på 

totalt cirka 13,6 daa., det gir en gjennomsnittlig tomtestørrelse på cirka 1,13 daa. Dette vurderes 

å være en god tilpasning til eksisterende bebyggelsesstruktur, som varierer mellom forholdsvis 
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åpen til tett. For tomtene som ligger sør for regulert parkeringsplass i reguleringsplan Slevik 

hyttefelt, er det regulert inn vegetasjonsskjerm med en avstand på 15 meter fra regulert 

senterlinje kjørevei. Dette vil fungere som en buffer mellom turgåere og brukere av 

fritidsboligene. Dette vil bidra til at kjørevei i større grad kan opprettholde et preg som også 

invitere til bruk av turgåere.  

  

Renovasjonsanlegg (R) 

Innenfor arealet R skal det være et felles renovasjonanlegg for papir og restavfall, dette er en 

videreføring av eksisterende plassering. I samråd med kommunens renovasjonsavdeling har det 

blitt enighet om å regulere inn dette arealet. Siden det er uvisst hvor mange fritidsboliger dette 

arealet skal dekke (inklusive Havneberget-planen og eksisterende fritidsboliger), vil behovet 

tilpasses etter behov. Det er derfor ikke i reguleringsplanen anvist noe konkret antall containere 

og størrelse.  

 

Arealet skal til enhver tid være tilgjengelig med renovasjonsbil.  

 

Kjørevei (V1-3) 

Kjørevei V1-3 omfatter eksisterende veisystem ved Slevikstranda og Slevikkroken samt 

adkomstvei til byggeområdet FF1-3. Slevikstranda (V1) og Slevikkroken (V2) er regulert med 4 

meter kjørebane og 0,5 meter sideareal/grøft. V3 er regulert med 3,5 meter kjørebane og 1 

meter sideareal/grøft.  Dette er minstekravet for i å tilfredsstille kravene til utrykningskjøretøys 

fremkommelighet.  

 

Kjørevei V1-3 skal fungere som adkomst til fritidsbebyggelsen innenfor planområdet og skal også 

betjene ny fritidsboliger i Havneberget-planen. V3 er lagt i regulert turvei/traktorvei, og V1-2 er 

videreføring av eksisterende kjørevei. For å i best mulig grad opprettholde turveipreget, skal V3 

opparbeides med grus, subbus el.l. 

 

Veikrysset V1/V2 avviker noe fra gjeldende plan der gjeldende reguleringsplan åpner for et 

vesentlig større kryss enn hva som er etablert i dag. Denne reguleringsplanen tar sikte på å først 

og fremst regulere eksisterende situasjon, noe som vil opprettholde eksisterende småskalapreg.  

 

Teknisk infrastruktur tillates lagt i kjøreveg/grøfter V1-3. Det er ønskelig at ny kjørevei V3 skal 

være smal for å minimere terrenginngrepene og trafikkmengdene i området. Det er derfor også 

regulert inn 3 møteplasser.  

 

V3 er regulert cirka 100 meter lengre syd for P. Hensikten er at tilstøtende reguleringsplan for 

Havneberget (prosess pågår) skal kunne koble seg på denne strekningen. Reguleringsplanen 

stiller derfor ikke krav om opparbeidelse av den delen av strekningen som går syd for P.   

Strekningen der V3 er lagt har fra før har et litt ujevnt underlag. Strekningen kan tilpasses for å 

oppnå bedre og mer jevn stigning, som vist nedenfor.  

 

 

 

Figur 19: Kjørevei V3 (0 er i veikrysset V2/V3). Oransje linje er eksisterende terreng og grønn er forslag 
til ny trasé.  
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Annen veggrunn grøntareal (AV1-4)  

Arealene AV1-4 inngår i frisiktsoner ved veikryssene V1-2 og V2-3 og i krysset P-V3. Innenfor 

arealene tillates ikke sikthinder høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers planum. Deler av 

AV1 er tatt med for å fullstendig overlappe gjeldende reguleringsplan, slik at det ikke blir 

liggende igjen unødvendige «rester» av eldre planer i området  

 

Parkeringsplass (P) 

P skal være et parkeringsanlegg beregnet for nye og eksisterende fritidsboliger med behov for 

parkeringsplass. For fritidsboliger innenfor FF3 tillates én ny parkeringsplass for tilgrensende 

eiendommer etablerert på egen grunn med utkjørsel i V2-3 (aktuelt for 3 eiendommer). Øvrige 

fritidsboliger skal parkere i P. Reguleringsplanen åpner for at tre fritidsboliger i FF3, med direkte 

adkomst til V2-3, tillates etablert uten opparbeidelse av P og at V3 etableres frem til den enkelte 

tomt.  

 

For best mulig tilpasning til naturmiljøet og landskapet, skal P opparbeides med grus, subbus el.l.  

 

Turveg (T1-3) 

Det er i planarbeidet lagt vekt på å beholde etablerte og opparbeidede ferdselslinjer i landskapet 

mot Slevikstranda og Slevikkilen. Den eksisterende turveien deler seg i to og går dels over det 

høyeste terrenget og ned mot Slevikkilen (T1). I den andre retningen går traseen dels i en 

naturlig klove i terrenget. Turveien ender opp litt lenger nord på Slevikstranda. 

 

Det er også regulert inn nye turvegforbindelser i planområdet mellom fritidsboligene (T2-3). 

Dette er for å sikre gode ferdselsmuligheter i området og atkomst til den enkelte fritidsbolig både 

fra kjøreveg V3 og parkeringsplass P.   

 

I turveiarealene skal naturlig stedegen vegetasjon bevares i størst mulig grad. Det skal sikre 

vegetasjon på høybrekket og mellom eksisterende bebyggelse. Turvei T1 danner sammen med 

kjøreveg V3 sammenhengende turvei mellom Blåsopp, Havneberget, Slevikkilen og Slevikkroken. 

 

Vegetasjonsskjerm (VS1-3) 

For å opprettholde opplevelsen av å ferdes langs en turvei på kjørevei V3 og for å unngå 

sjenanse for fritidsboligene, er det lagt vekt på å etablere/ beholde et vegetasjonsbelte (VS1-3) 

langs V3. Med vegetasjonsskjerm blir dagens turveipreg/naturpreg bedre ivaretatt. Det tillates 

etablert atkomst til felles parkeringsplass fra kjørevei V3.  

 

 

4.3 Hensynssone  

Sikringssone – frisikt (H140) 

I et område ved arealet avsatt til renovasjonsanlegg (R) er et mindre areal båndlagt med 

sikringssone frisikt. Innenfor hensynssonen skal det være en frisikt maksimalt 0,5 meter over 

tilstøtende veiers planum. For renovasjonsanlegget sin del medfører det at 

renovasjonsbeholderen må plasseres bak fritisktlinjen, og at ikke hele arealet (mot V1) avsatt til 

renovasjonsanlegg kan benyttes. Når renovasjonsbil kommer for å tømme må det påregnes at 

renovasjonsbilen vil være til hinder for frisikten, det er dreier seg imidlertid om veldig korte 

perioder.    
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4.4 Nye tomter 

Det foreslås i reguleringsplanen å åpne for 12 nye fritidsboliger. Dette kan fordeles som vist i 

illustrasjonen:  

 

 

Figur 20: Forslag til tomteinndeling for 12 nye fritidsboliger (à 90 m²) – vist med burgunder farge.  

 

4.5 Eiendomsgrenser 

Alle eiendommene som inngår i planområdet er vist med sikre eiendomsgrenser. I forbindelse 

med reguleringsarbeidet har det blitt gjennomført omfattende oppmålingsarbeider. Nye 

eiendomsgrenser må måles opp i forbindelse med byggesaken for det enkelte byggetiltak.    
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4.6 Byggegrenser  

Normalt gjelder byggegrenser styrt gjennom plan- og bygningsloven. Der det er unntak, er dette 

vist med byggegrense i plankartet. Enkelte steder er det gjort unntak for å sikre avstand mot 

vegetasjonsskjermer/kjørevei og turveier.  

 

4.7 Teknisk infrastruktur  

Vann og avløp 

De private ledningene vil sannsynligvis bli flyttet fra der de ligger i dag, da de krysser flere nye 

tomter. Ledningen kan da legges i kjøreveg V1-3 og frem til den enkelte fritidsbolig. Dette 

anlegget kan oppgraderes slik at fremtidige fritidsboliger på Havneberget også kan kople seg på.  

 

Renovasjon  

I dag benyttes et fellesanlegg for fritidsboliger i området. Dette arealet reguleres inn og 

kapasiteten kan tilpasses etter behov. Dette skal være felles for flere fritidsboliger i området.  

 

El-forsyning  

Nye fritidsboliger kan koble seg på dette. Kapasiteten på anlegget må økes ved behov, dette skal 

i tilfelle bekostes av utbygger. Fremføring av elektrisk anlegg kan for eksempel legges i kjørevei 

V1-3, slik som VA-anlegget. 

 

 

 

 

 

5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Virkninger for miljø og samfunn 

Konsekvenser av planforslaget er hovedsakelig at det blir etablert kjørevei i eksisterende 

turveitrasé og at deler av et skogområde omdisponeres til private fritidsboliger. Planen legger 

vekt på at inngrepene ikke skal forringe turkvalitetene i området. Det legges derfor stor vekt på 

å beholde vegetasjon langs veier og turveier. I tillegg skal det etableres parkeringsløsinger som 

skal avlaste eksisterende parkering, og dermed åpne for større tilgjengelighet for allmenheten. 

 

Reguleringsplanen åpner for en oppgradering av eksisterende tur- og veinett, og stimulerer 

således til aktivt friluftsliv.   

  

5.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven  

Det er gjennom biologisk registering funnet naturverdier i nærområdet, utenfor planområdet. 
Aktivitet og opphold i og ved skogsområder må en vise aktsomhet og respekt for ulike arter og 
naturmangfold. Det er derfor viktig, og sikret i reguleringsbestemmelsene, at mest mulig av 

planområdet bevarer sitt naturlige preg meg skog og vegetasjon, noe som stimulerer for et rikt 
dyre- og planteliv.  

Slevikbekken ligger cirka 100 meter fra planområdet, og er en viktig ørretbekk. Tiltaket vil ikke 
bidra til vesentlig økning i overvann og tiltakets art er ikke forurensende. Gjennomføring av 
planen vil ikke bidra til økt forurensing i bekken, og vil således ikke ha negativ påvirkning på 
ørretbestanden. 
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§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt 
det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand. 

 

Det er ikke registrert truede eller rødlistede arter innenfor planområdet.  

Reguleringsplanen legger ikke opp til tiltak som berører spesielle biologiske verdier.  

 

§ 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet.  

Viser til vurdering under § 8. 
 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes 
ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

Planlagte tiltak vurderes ikke å medføre spesielle påvirkninger for økosystemet.  
 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke 
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom 
dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Tiltakene vurderes ikke å medføre noen miljøforringelse.  
 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) Sier at det skal tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

Med bakgrunn i at naturmangfoldet i liten grad blir berørt av tiltaket og at det ikke kan påvises 
effekter av tiltaket på verdifull natur, vurderes det ikke som nødvendig å gjøre grundigere 
vurderinger.  

 

De miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven vurderes å være oppfylt.  

 

5.3 Virkninger for friluftsliv 

Batteriveien er en del av adkomst til turområdene rundt Blåsopp. Reguleringsplanen legger opp 

til en cirka 350 meter lang vei for å muliggjøre adkomst til fritidsbebyggelsen innenfor 

planområdet. Det er lagt inn vegetasjonsskjerm mot fritidsboligfeltet for å beholde preget som 

turvei, vegetasjonsskjermen er 15 meter i utstrekning fra senterlinjen i kjørevei V3. 

Opparbeidelsen av veien vil bedre adkomsten til naturområdet, også for bevegelseshemmede.  

 

Turveier som forbinder Batteriveien og turveiene internt mot Slevikkilen vil opprettholde med en 

ny adkomst fra kjørevei V3 (turvei T1).  
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Figur 21: Oversikt over turveiforbindelser mellom Batteriveien og Slevikstranda, vist med grønne piler. 
Det reguleres også inn turvei gjennom planområdet for å sikre adkomst. De eksisterende ferdselsårene 
ligger i stor grad på tiltakshaver eiendom hovedbølet – med noen avvik da det er naturlig tilpasset 
terrenget og der etablerte stier finnes allerede.  

 

5.4 Virkninger for kulturminnevernet 

Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner som har behov for særlig vern innenfor 

planområdet (jfr. Forskr. §4,a). Planområdet er derimot en viktig adkomst til Slevik 

Skanse/Batteri og til Batteritangen Forsvarsanlegg. Batteriveien vil fungere som en turvei til blant 

annet disse kulturminnene. Reguleringsplanen vurderes å bidra til at flere kan ha glede av 

kulturminnene, uten at det skjer på bekostning av kulturminnevernet.  

 

5.5 Trafikkforhold  

Kjøreadkomst til planområdet skjer via Fv117 Vikaneveien, Slevikstranda og Slevikkroken. 

Adkomsten betjener boliger, fritidsboliger og båthavn. Trafikkmengden er, med unntak av i 

sommermånedene, forholdsvis lav. 

Det er cirka 60 boliger og fritidsboliger som benytter Slevikstranda som adkomst. Med 3,5 

(gjennomsnitt for eneboliger) bevegelser pr døgn utgjør dette 210 ÅDT. I tillegg finnes et 

småbåthavnalegg med cirka 260 plasser og turområder som også generer en del bevegelser. Gitt 

at hver båteier oppsøker havnen i snitt én gang annenhver uke, gir det 260 x 2 (inn/ut) x 26 / 
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365 = 37 ÅDT. Hvis man legger til grunn at det kommer i snitt 10 turgåere hver dag, gir det 10 x 

2 = 20 ÅDT. Oppsummert gir dette 210+37+20=267 ÅDT.  Sannsynligvis vil det reelle antallet 

være lavere siden de færreste besøker fritidsboligen så ofte som det legges opp til i 

regnestykket.   

 

Hvis vi fremdeles legger til grunn at en fritidsbolig generer 3,5 bevegelser per dag, vil det nye 

fritidsboligfeltet generere en økning i ÅDT tilsvarende: 12 x 3,5 = 42 ÅDT. For det nye feltet vil 

tilreisende kun benytte cirka 200 meter av Slevikstranda før de tar inn til Slevikkroken. Det økte 

belastingen på Slevikstranda vurderes i så måte å være marginal. Den aktuelle delen av 

Slevikstranda er over et jorde, og den økte trafikken vil være til sjenanse for få boliger.   

 

Med en økning på 42 ÅDT vurderes det at utbygging ikke utløser krav om etablering av gang- og 

sykkelveg langs Slevikstranda, frem til Vikaneveien. Med en så stor andel fritidsboliger, er 3,5 

bevegelser et høyt anslag, og den reelle økningen vil være lavere.  

 

 

5.6 Virkninger for barn og unge 

Planforslaget gir bedret tilgjengelighet for friluftsområdet Blåsopp, samtidig som tilgjengeligheten 

til Slevikkilen opprettholdes. Deler av områdets grønnstruktur søkes ivaretatt med bestemmelser 

om bevaring av terreng og vegetasjon på private tomter og felles grøntområder. Regulerte 

grønnstrukturer/naturområder er områder der barn og unge fritt kan leke og oppholde seg.  

Jf. MDs rundskriv T-2/08 og RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal fysisk 

utforming av arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge være sikret mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare.  

 

Reguleringsplanen medfører en omdisponering av et lite sammenhengende skogområde. Det er 

gjennom reguleringsplanen sikret grønne korridorer, og området er ikke utsatt for forurensning, 

støy eller trafikkfare. Tiltaket vurderes derfor å ikke øke faren for helsefare eller forringe 

tilgjengeligheten for barn og unge i nevneverdig grad.  

 

 

5.7 Universell utforming 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming legger føringer for at nye og eksisterende 

friområder og friluftsområder planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst for alle, og slik at 

områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle. Det legges opp til oppgradering av 

Batteriveien. Denne gir bedret adkomst mot turområdene i syd. 

 

For stigningsforhold på gang- og sykkelveier (som er mest sammenlignbart med turveibruken av 

V3) åpner håndbok V129 for en stigning 1:12 og 1:10 dersom spesielle forhold (naturgitte mv.) 

for å tilfredsstille kravene til universell utforming utenfor sentrum. Som illustrert i figur 19 er 

traseen er forholdsvis bratt og kupert og det er meget vanskelig å oppnå en sammenhengende 

stigning på mindre enn 1:10 uten å gjøre vesentlig terrenginngrep. Batteriveien vil allikevel få en 

vesentlig oppgradering og åpne for bruk av flere sammenlignet med hvordan den er i dag. Like 

øst for Batteriveien, litt lengre inn i Slevikkroken, går en annen turvei som har vesentlig slakere 

stigning. Denne strekningen kan også benyttes (benyttes i dag).    
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Figur 22: Trasé på sørøstsiden har stigning på cirka 1:15/1:16 før den møter Batteriveien. 

 

5.8 Virkninger for støy og annen forurensing 

Planlagte tiltak vurderes ikke å medføre spesielle problemer knyttet til forurensing av luft, jord 

eller vannressurser. 

 

Planområdet ligger i god avstand fra gult felt i støysonekart. Nærmeste støykilde ligger nordøst 

for planområdet. Balkonger vil i hovedsak være orientert på bygningers sydvestside, og således 

vekk fra støykilden (Vikaneveien) og V2-3. Støyreduserende tiltak vurderes derfor som 

unødvendig. T 1442 – retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging vil uansett gjelde.  

 

 

5.9 Teknisk infrastruktur  

Brannvann 

Offentlig infrastruktur forutsettes dimensjonert etter gjeldende krav på byggesøknadstidspunktet. 

 

Elektrisitet 

Strømforsyning til feltet skjer ved påkobling til Fortums nett i området. Ved behov må eventuelt 

en ny trafostasjon etableres. Trafostasjon forutsettes plassert etter anvisning fra netteier. 

 

Fjernvarme 

Fjernvarme anses ikke å være aktuelt da planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet. 

 

VA og Renovasjon 

Vann- og avløp fra nye fritidsboliger kan knyttes til eksisterende nett. Avløp fra ny bebyggelse 

kan bli tilkoblet det kommunale ledningsnettet.  
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Det finnes felles beholdere for husholdningsavfall/restavfall og papirbeholdere i 

fritidsboligområdene. Disse skal benyttes også av de nye fritidsboligene.  

 

5.10 Virkninger for lokal overvannshåndtering 

Vann- og avløpsingeniører hos Rambøll AS har etter høringsperioden blitt engasjert til å 

gjennomføre en grundigere vurdering av hvordan overvannssituasjonen vil bli påvirket ved 

gjennomføring av planarbeidet. Det har da blitt vurdert en fremtidig ny situasjon, sammenlignet 

med dagens situasjon.  

 

Konklusjonen er at planen legger opp til en forholdsvis beskjeden utbygging, og det samlede 

arealet med såkalte «harde flater» er veldig liten. For fritidsboliger som dette, vil harde flater i 

hovedsak kun dreie seg om takflatene. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at alt takvann 

skal ledes til terreng på egen grunn og at nye veier og felles parkeringsanlegg ikke tillates 

opparbeidet med asfalt. I tillegg skal alle tiltak på den enkelte hyttetomt gjøres på terrengets og 

miljøets premisser, og for fritidsboliger gjøres det normalt enklere inngrep enn ved private 

helårsboliger, mindre utendørs flislegging og belegningsstein o.l.  

 

Ved å etablere grøfter med grov pukk, sikrer man gode forhold for infiltrasjon og opprettholdelse 

av vannbalansen og den totale avrenningen fra området.  

 

Så lenge disse faktorene tas med vil overvannssituasjonen før og etter utbygging være tilnærmet 

uforandret.  

 

 

5.11 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er 

gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.  
 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjons, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i 
sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”.  

 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:  

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede. 
 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse. 
 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig). 
 Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det 

er en teoretisk sjanse for at den kan inntreffe. 

 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: 

 Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader. 

 Mindre alvorlig. 
 Alvorlig. 

 Svært alvorlig. 
 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 

    

3. Sannsynlig 

 

    

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig 

 

    

Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 
 

 Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte. 

 Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 
 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.   
 

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

 
Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medf. risiko for:   

1. Masseras/skred Nei     

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Nei     

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass  Ja 2 4 Rød  Høy aktsomhet for 

radon. TEK10 

ivaretar krav om 

radonsperre i nye 

bygg.  

Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Ja 3 2 Grønn Planområdet er 

nært kysten. 

8. Nedbørutsatt Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora Nei     

10. Sårbar fauna/fisk Nei     
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11. Verneområder Nei     

12. Vassdragsområder Nei     

13. Fornminner (fredet) Nei     

14. Kulturminne/-miljø Nei     

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for:  

15. Vei, bru, knutepunkt Nei     

16. Havn, kaianlegg Nei      

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Ja  1 2 Grønn  Økt forbruk kan 

medføre at lokalt 

nett overbelastes.  

20. Vannforsyning Ja  1 2 Grønn  Økt forbruk kan 

medføre at lokalt 

nett overbelastes.  

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Områder for idrett/lek Ja  2 2 Grønn  Omdisponering av 

skogområder.  

24. Park; rekreasjons- 

      områder  

Nei     

25. Vannområder for friluftsliv       Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy; trafikk Nei     

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt  

      forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja  1 1 Grønn  Økning i trafikk 

langs Slevikkroken 

og Slevikstranda 

39. Støy og støv fra  

      Andre kilder 

Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

Transport. Er det risiko for:  

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 

      tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet 
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44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 3 Grønn Økt trafikk gir økt 

risiko. Eksisterende 

kryss utbedres.  

45. Ulykke med gående/ 

      syklende 

Ja 1 4 Gul  Økt trafikk gir økt 

risiko.  

46. Ulykke ved anleggs- 

      gjennomføring 

Nei     

47. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

48. Sabotasje og 

      terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 

sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 

sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner,  

      med spesiell fare for  

      usikker is, endringer i 

      vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng- 

      formasjoner som utgjør  

      spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 

      steintipper etc.  

Nei     

52. Spesielle forhold ved 

      utbygging/gjennomføring 

Nei     

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 
alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 1. Nærmere angitte hendelser kommenteres 

nærmere nedenfor.  

 
Analysen viser at det er to aktuelle hendelser som medfører en vurdering av om en skal sette inn 
tiltak:  

 
 Radon, 6:  

Det er høy fare for radonpåvirkning i området. Radon kan ha store konsekvenser, men kan 

unngås ved å innarbeide tiltak. Tiltak mot eventuell stråling vil sikres gjennom byggefasen. 
Behandling av radon er sikret gjennom TEK10.  
 

Ulykke med gående/syklende, 45:  
 Økt trafikk – gir økt risiko for ulykker. For Slevikkroken og Slevikstranda er hastigheten satt til 

50 km/t, men med veibredde på 5 meter holdes hastigheten nede. For Vikaneveien er 
hastigheten 60 km/t. I kryss mellom Slevikstranda og Vikaneveien er det mer sannsynlig at 
ulykker kan forekomme. Veibredder og kryss tilfredsstiller veinormalen, håndbok N100. 

 Nye vegkryss er regulert med frisiktsoner som gir et oversiktlig trafikkbilde.  

 
 

 

      Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 

    

3. Sannsynlig 

 

 7   

2. Mindre  23  6 
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sannsynlig 

1. Lite sannsynlig 

 

38 19. 20 44 45 

 
Tabell 3. Oppsummering. 

 
 
 
 

6. MEDVIRKNING OG VARSLINGSUTTALELSER 

6.1 Forholdet til tilgrensende planarbeid  

Det har vært en del korrespondanse og møtevirksomhet mellom forslagsstillere for Havneberget 

og Slevikkroken hytteområde. I gjeldende planforslag er hensyn og ønsker som er fremkommet i 

prosessen ivaretatt. Reguleringsplanen for Havneberget vil bli lagt i plangrensen mot denne 

reguleringsplanen, der de vil dele plangrense.  

 

Respektive forslagsstillere har særlig drøftet adkomster og turveitraséer. I møte har man 

kommet til enighet om at det på begge sider av senterlinjen i V3 skal være 15 meters avstand 

frem til formålsgrense mellom vegetasjonsskjerm og byggeformål med ytterligere 4 meters 

byggegrense. Det ble også enighet om at adkomsten (V3) frem til renovasjonspunktet og 

parkeringen skulle være 5 meter bred, men siden renovasjonspunktet er plassert ved V2/V3, 

etter dialog med kommunens renovasjonsetat, reguleres hele V3 med 3,5 meter kjørebredde i 

tillegg tilkommer 1 m grøft/sideareal på begge sider.    

 

 

6.2 Forhåndsvarsling 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert den 12.01.2013 i Fredrikstad Blad. Det ble sendt varsel 

om oppstart i form av brev til offentlige myndigheter og naboer i henhold til naboliste fra 

kommunen. Frist for innspill var den 01.03.2013 
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6.3 Sammendrag av innkomne uttalelser og kommentarer ved varsel om 

igangsetting  

Følgende har sendt innspill ved varsel om oppstart.  

Tove Kjos, nabo, datert 28.01.2013 

Kari Skorge og Gunnar Johnsen, nabo, datert 29.01.2013 

Astrid Havnen, nabo, datert 30.01.2013 

Fredrikstad hytteforening, datert 11.02.2013 

Tom-Rich. Kristiansen, for nabo, datert 25.02.2013 

Kystverket, datert 27.02.2013 

Fredrikstad kommune, datert 27.02.2013 

Statens Vegvesen, datert 27.02.2013 

Østfold Fylkeskommune, datert 27.02.2013 

Fylkesmannen i Østfold, datert 28.02.2013 

Fredrikstad kommune, Regulering og teknisk drift, datert 28.02.2013 

Tor Morten Øverby Olsen, nabo, datert 01.03.2013 

Kari Brænne og Vincent Reilly på vegne av Ellen Brænne, datert 01.03.2013 
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Tove Kjos, nabo, datert 28.01.2013 

Planområdet grenser opp til Havneberget der det planlegges utbygging. Det antas at det vil 

legges opp til en del hytter på de to utbyggingsområdene. 

 

Belastningen blir stor på LNF- området. Det må derfor også tas hensyn til den eksisterende 

bebyggelsen når det gjelder allmenn tilgjengelighet til området. 

Adkomst til båthavna og stranda må legges opp slik at det ikke medfører sjenanse for noen 

parter. Terrenget er noen steder vanskelig fremkommelig. 

 

Gjennomføringen av en slik hytteutbygging vil nødvendigvis medføre flere gjester i området. Det 

vil bli større trykk på LNF- områdene som ikke kan utvides. 

Hvor mange hytter inngår i en fortetting? 

Hvor går grensen for LNF- området? Det bør avklares før man går i gang med planarbeidet. 

Vil detaljreguleringen av planområdet sees i sammenheng med Havneberget, og vil adkomstveier 

og gangveiforbindelser sees i sammenheng med utbygging av Havneberget? 

 

Kommentar: 

Det er ved etablering av tomter tatt hensyn til eksisterende fritidsbebyggelse, og allmenn 

tilgjengelighet med turveier. Det reguleres forholdsvis store tomter som gir store grøntarealer 

som igjen gjør at ferdsel ikke gir vesentlig sjenanse for noen parter. 

 

Planområdet er i hovedsak lagt utenfor LNF-området.  

 

Det er lagt opp til 12 nye tomter, og det vurderes ikke å medføre nevneverdig negative 

konsekvenser/ merbelastning på LNF- områdene syd for planområdet. 

 

I foreliggende planforslag legges det opp til at infrastruktur (vei, renovasjon, VA-anlegg, 

strømforsyning) skal deles med fritidsboligfeltet på Havneberget.  

 

 

Kari Skorge og Gunnar Johnsen, nabo, datert 29.01.2013 

Ønsker en adkomstvei fra Slevikkroken og inn i området. Det er ønskelig med flere 

parkeringsplasser/ biloppstillingsplasser for eksisterende hytter på Slevikfjellet. Dagens 

parkeringsløsning har for liten kapasitet. Utviding av antall båtplasser har medført at det 

parkeres ulovlig langs Slevikkstranda og det bør være parkeringskapasitet også for badegjester. 

Kommentar: 

Adkomstvei fra Slevikkroken er tatt med i planforslaget. Den eksisterende fritidsboligen som 

inngår i planområdet vil kunne parkere i fellesanlegg, dette vil redusere presset på parkeringen 

ved Slevikkroken. Reguleringsplanen åpner også for at fritidsboliger utenfor planområdet kan 

benytte fellesanlegget.   

 

 

Astrid Havnen, nabo, datert 30.01.2013 

Det er ønske å få etablert en adkomstvei fra Slevikkroken, med en eller flere parkeringsplasser/ 

biloppstillingsplasser for eksisterende hytter på Slevikfjellet. Dagens parkering tilfredsstiller ikke 

parkeringsbehovet. Parkeringsbehovet har økt med utvidelsen av Slevik Båtforening. Det er stort 

press på parkeringsplassene på sommeren, dette fører til ulovlig parkering langs veien 

Slevikstranda.  

 

Kommentar: 

Adkomstvei fra Slevikkroken er tatt med i planforslaget. Enkelte hytter vil kunne parkere i 

fellesanlegg og på egen tomt, dette kan redusere presset på parkeringen ved Slevikkroken.  
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Viser for øvrig til kommentaren ovenfor.  

 

 

Fredrikstad hytteforening, datert 11.02.2013 

Fredrikstad hytteforening ber om at det legges til rette for kommunelat vann og avløp til de 

planlagte hytteområder. Der anlegget ikke kan legges frostfritt ved graving ønsker vi at det 

legges med isolerte ledninger med strømvarming og kvernpumper slik at store inngrep i naturen 

kan unngås.  

 

Kommentar:  

Det finnes et privat vann- og avløpsanlegg i området, anlegget er tilkoplet det kommunale 

anlegget. Anlegget vil trolig omlegges som følge av gjennomføring av reguleringsplanen, de nye 

fritidsboligene kan kople seg til dette. Den endelige tekniske utførelsen av VA-anlegg styres ikke 

gjennom reguleringsplan.   

 

 

Tom-Rich. Kristiansen, for nabo, datert 25.02.2013 

På vegne av oppdragsgivere Monica og Hans Petter Jensen, eiere av gnr 64 bnr 311 kommer 

følgende innspill; 

Tomta er utskilt med naturlig adkomst fra Slevikkroken. Tomta er delvis i hytteområde og delvis i 

LNFR- område. Det er rammesøkt en fritidsbolig på tomta. 

Det er ønskelig at tomta blir en del av planprosessen med den rammesøkte dimensjon, skala, 

utrykk og plan. Fritidsboligen er prosjektert inn på terrengets egne premisser og formelig smyger 

seg inn i den naturlige kløfta i tomta. Dimensjon og skala er skalert og addert for å forholde seg 

til landskapet, det store landskapsrommet i nord, terrengformasjonene og eksisterende 

boligbebyggelse. Det er også ønske om at adkomst til tomta blir en del av planen. 

 

Kommentar: 

Eiendommen gnr/bnr 64/311 er tatt med i reguleringsplanen og omfattes av de samme 

bestemmelsene som de andre fritidsboligene, og ikke skreddersydd for den omsøkte 

fritidsboligen som er i strid med Kystsoneplanen.   

 

 

Kystverket, datert 27.02.2013 

Kystverket Sørøst har ingen merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. 

 

 

Fredrikstad kommune, datert 27.02.2013 

Innspill er fra avdeling for miljø og landbruk, folkehelsekoordinatoren og kommuneoverlegen; 

I Kystsoneplanen er planområdet vist som eksisterende byggeområde for fritidsboliger. Utslipp av 

sanitært vann kan ikke baseres på lokale løsninger, fordi områdets geologi i hovedsak omfattes 

av mye bart fjell og sparsommelige løsmasseavsetninger. Fredrikstad kommune forutsetter at det 

legges opp at eksisterende og ny bebyggelse får muligheter til en akseptable sanitærteknisk 

standard og at dette baseres på etablering av VA- nett til og i området. 

Planområdet berører naturmangfold, noe som innebærer at planleggingen derfor må skje i 

samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. 

Vurderingene som gjøres må fremgå av planmaterialet. Det må vurderes om det er behov for 

ytterligere undersøkelser.  
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Kommentar: 

VA-nett ble etablert i området i 2012. Reguleringsbestemmelsene sikrer at VA–ledninger frem til 

fritidsboligene vil etableres hensiktsmessig i forhold til naturmiljø.  

 

Planområdet er vesentlig redusert etter varsel om igangsetting, og berøres ikke av registrerte 

vernede arter. Det er i reguleringsplanen kap. 5 gjort en vurdering opp mot Naturmangfoldloven.   

 

 

Statens Vegvesen, datert 27.02.2013 

Varselet oppfattes som at det ikke er tenkt å legge til rette for økt boligbygging i planområdet 

gjennom detaljreguleringsplan. Planen åpner derfor bare for fortetting av fritidsboliger. 

Det fremgår ikke av oppstartsvarselet hvor mange hytter det planlegges å tilrettelegge for. Det 

er derfor vanskelig å vurdere konsekvenser for den planlagte utbyggingen, herunder om det bør 

gjøres tiltak i krysset med Fv117. Som et ledd i detaljreguleringsplanen må det utarbeides enkel 

trafikkanalyse basert på den utbyggingen som det foreslås tilrettelegging for. Analysen må vise 

dagens trafikkbelastning i kryss mellom Slevikstranda og Fv117 i dag og i et 20- års perspektiv 

med og uten hytteutbygging. 

 

Planen må også vise hvordan gang- /sykkeltrafikken skal avvikles. Nødvendige tiltak for å ivareta 

gående og syklende sin sikkerhet må innarbeides i planen og eventuelt sikres gjennom 

rekkefølgebestemmelser. Planen bør også vise hvordan gang-/ sykkelveiforbindelsen mot 

bussholdeplassene i krysset med Fv117 og mot nærbutikken på Slevik skal avvikles. 

 

Slevikstranda og Slevikkroken er svært smale og har ingen tilrettelegging for gående og syklende 

i dag. Etter SVVs vurdering bør planområdet utvides til å omfatte gang-/sykkelvei, fortau, tursti 

eller liknende mellom planområdet og fylkesveien for å bedre forholdene for gående og syklende 

til og fra hytteområdet. 

 

SVV anbefaler at det reguleres en hensynssone frisikt i krysset mellom Slevikstranda og 

Slevikkroken for å unngå at det etableres nye sikthinder i kryssområdet. 

 

Ut fra avstanden til Fv117 vil støy neppe være et problem, men det bør likevel vurderes å 

utarbeide en enkel støyanalyse for å dokumentere dette. 

 

Kommentar:  

Det er utarbeidet en enkel trafikkvurdering i kap 5,5 som viser økning i hvor mange bevegelser 

planlagt fritidsbebyggelse medfører, og det samlede ÅDT for Slevikstranda. Planlagt utbygging vil 

medføre en økning på 38,5 ÅDT. Totalt antas ÅDT for Slevikstranda å være 267.  

 

ÅDT er såpass liten, og omfanget av utbyggingen er begrenset til inntil 12 nye enheter. Etter 

varsel om oppstart har planområdet blitt redusert til under halvparten, samtidig som det generelt 

legges opp til forholdsvis lite ny bebyggelse (i forhold til områdets størrelse). Trafikkvurderingen  

vurderes i tilfredsstillende grad å gi et bilde av fremtidig trafikkbelastning, og planleggers 

vurdering er at det planlagte tiltaket ikke er tilstrekkelig omfattende til at behov for gang- og 

sykkelvei utløses. Eksisterende praksis med myke trafikanter i Slevikkroken og Slevikstranda vil 

derfor videreføres.   

 

Det er satt av hensynssone frisikt i formålet renovasjonsanlegg ved krysset mellom Slevikstranda 

og Slevikkroken for å unngå at det etableres nye sikthindre i kryssområdet. Det er ikke inntegnet 

frisikt i formålene AV1-2 da det er et veiformål der sikthinder uansett ikke er tillatt.  
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Byggeområdet vil være såpass langt unna kritiske støyverdier, dette er illustrert i 3.6.2. En egen 

analyse har derfor ikke blitt gjennomført, men kravene i T-1442 retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging vil fortsatt gjelde.  

 

 

Østfold Fylkeskommune, datert 27.02.2013 

Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan og fylkets kystsoneplan. Eventuelle avvik 

fra kommunens kystsoneplan må dokumenteres og begrunnes i plandokumentene. Det stilles 

spørsmål om behovet for å varsle et planområde som for en stor del er LNF- område med 

hensynssone friluftsliv når hensikten er å legge til rette for bygging innenfor kystsoneplanens 

anviste byggeområder. Fylkeskommunen minner om at et område anvist som nåværende 

byggeområde i seg selv ikke gir noe grunnlag for ytterligere utbygging. I det aktuelle området 

må ny utbygging og fortetting vurderes i forhold til de rammer og føringer som ligger i 

kystsoneplanen. 

 

Ved utarbeiding av planen er det særlig viktig å vektlegge disse problemstillingene: 

1. Særlige hensyn i kystsonen 

Planarbeidet må baseres på overordnede planer og rikspolitiske retningslinjer for forvaltning 

av strandsonen langs sjøen. Naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier skal 

forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning. 100-metersbeltet langs sjøen skal skjermes 

for utbygging. 

 

2. Friluftsliv 

Friluftsinteressene i området må kartlegges og tas med i planen. Det vises spesielt til den 

delen av planområdet som i kystsoneplanen er «hensynssone friluftsliv». 

 

3. Kulturminner 

Fylkeskonservatoren uttaler: 

Innenfor de foreslåtte reguleringsgrensene for Slevikkroken hytteområde ligger eiendommen 

Slevikstranda 15. Eiendommen ble SEFRAK-registrert i 1994 og bygningene skal i henhold til 

registeringen, være bygget i 1913 av los Karl Johansen. I ettertid er det ikke foretatt 

endringer eller påbygninger, så bygningene har igjen mye av sitt opprinnelige utseende. 

Fylkeskonservatoren har vurdert plandokumentene og ber om at hele eiendommen 

Slevikstranda 15 avsettes til hensynssone «Bevaring av kulturmiljø» etter Pbl. § 11-8 c. 

 

Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner som har behov for særlig vern innenfor 

planområdet.  Følgende tekst bør tas med i reguleringsplanens fellesbestemmelser. 

 

«dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredede kulturminner, eksempelvis 

i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og / eller brent stein 

etc, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om 

kulturminner av 9. juni 1978 nr 50, Kulturminneloven § 8.» 

 

4. Andre viktige tema: Estetikk og byggeskikk 

 

Kommentar:  

Områdene som i Kystsoneplanen er satt av til LNF–område og hensynssone friluftsliv er tatt ut av 

planen, et unntak er en liten del av eiendommen gnr/bnr 64/311 som inngår i fritidsboligformål. I 

planen legges det vekt på å sikre løsninger som åpner for friluftsliv og gange gjennom 

planområdet. eksisterende og nye traseer er sikret.  
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Det er ikke lagt opp til etablering av fritidsbebyggelse innenfor 100-meterssonen/strandsonen 

(ligger på hverandre). 

 

Eiendommen Slevikstranda 15 er tatt ut av reguleringsplanen. Det er forøvrig ikke kjent andre 

automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet, men det er tatt inn bestemmelse 

(Kulturminneloven § 8) som ivaretar kulturminnevernet.  

 

Estetikk og byggeskikk har vært et viktig tema i planarbeidet for å dempe bebyggelsens 

eksponering. 

 

Risiko- og sårbarhet er vurdert i 5.10. 

 

 

Fylkesmannen i Østfold, datert 28.02.2013 

Fylkesmannen skal sørge for at den nasjonale miljø- og arealpolitikken gjøres kjent og ivaretas i 

den lokale planleggingen. I nasjonale forventninger til kommunal planlegging ved kongelig 

resolusjon 24.06.2011 fremgår det at kommunene skal vurdere arealbruken i strandsonen langs 

sjøen i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 

 

Kystsoneplanen har ikke tatt stilling til hvilke eksiterende områder som kan fortettes og eventuelt 

i hvilket omfang. Det må derfor redegjøres grundig for hvorfor dette området eventuelt egner seg 

til fortetting, og i hvilket omfang. 

 

Fylkesmannen er skeptisk til at arealene avsatt til LNF, som også har hensynssone for friluftsliv 

og landskap, åpnes for hytteutbygging. I et slikt tilfelle vil vi også forvente å få oversendt et 

forslag til planprogram for konsekvensutredning av reguleringsplanen, da de mener tiltaket er i 

konflikt med de videreførte rikspolitiske retningslinjene for planlegging i kyst- og sjøområde i 

Oslofjordregionen. Det kan imidlertid vurderes tiltak for å fremme de allmenne friluftsinteressene 

i LNF- området. 

 

Uavhengig av krav til konsekvensutredning, må det i plandokumentene redegjøres særskilt for 

virkningene for bland annet allmenn ferdsel, friluftsliv, landskap, natur og fjernvirkning fra sjøen. 

 

Deler av det varslede planområdet er blant de få områder langs Onsøykysten som foreløpig er 

lite nedbygd av hytter. Områdets karakter må ikke endres selv om det eventuelt legges til rette 

for flere hytter. Vegetasjonsbelter må sikres og det må være muligheter for allmenn ferdsel 

mellom hytter. Hytteområdene må planlegges slik at adkomst, elektrisitet og vann- og avløp til 

hyttene kan opparbeides mest mulig samordnet, og på en måte som gir minst mulig inngrep og 

er best mulig tilpasset landskap og naturverdier. 

 

Antall hytter og størrelsen på hyttetomtene bør begrenses for å ta hensyn til landskap og 

friluftsliv. Det må utarbeides klare reguleringsbestemmelser om hyttestørrelse, areal, høyde 

farge og materialbruk, samt terrenginngrep. Der bør vurderes høydekvotebestemmelser for å 

unngå oppfylling av tomter for å redusere mønehøyden. Det bør ikke tillates kjellere i hyttene. 

Videre anbefales Kystsoneplan for Østfolds forslag til retningslinjer for fritidsbebyggelse i 

strandsonen, jf. S.77. 

 

Det må også tydelig gjøres bestemmelser for bebyggelsen langs veien Slevikstranda. 

 

Slevikbekken må sikres gjennom reguleringskart og bestemmelser, da denne er en sårbar 

sjøørretbekk. Dersom det planlegges tiltak nær bekken ber vi om å bli kontaktet før 

reguleringsplanen sendes på offentlig ettersyn. 
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Generelt innspill: 

Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede planer og styringssignaler. 

 

Følgende temaer vurderes også som viktige i planområdet: 

 Barn og unge, medvirkning og levekår 

 Estetisk utforming 

 Universell utforming 

 Grønnstruktur 

 Naturmangfold 

 Samfunnssikkerhet 

 Støy 

 Kartframstilling 

 

Kommentar:  

Det legges opp til fortetting av fritidsboliger innenfor planområdet. Tettheten skal gjenspeile 

tettheten mellom eksisterende et ferdigregulert fritidsboligområde. Dette er nærmere beskrevet i 

kap 4 

 

I endelig planavgrensning er LNF-området (Lite unntak gnr/bnr 64/311) og arealer berørt av 

hensynssoner tatt ut. Planen legger vekt på at adkomsten til dette LNF området skal oppleves 

som turvei, og gir allmenheten bedret adkomst til LNF -området og Blåsopp. 

Bebyggelsen ved Slevikkroken og Slevikbekken er tatt ut fra planen. Tiltaket er vurdert til å ikke 

utløse krav om KU. En vurdering av dette er gjort i kap 2. 

 

For å unngå at områdets karakter endres er det lagt vekt på ikke å legge bebyggelsen tettere 

enn det den eksisterende bebyggelsen. Det legges vekt på å åpne for naturlige ferdselsårer 

gjennom planområdet ved å beholde eksisterende turveier og forbinde disse til et 

sammenhengende turveinett. Å beholde vegetasjon mot ferdselslinjene er derfor en viktig del av 

planen. Nye fritidsboliger vil ikke bli eksponert mot sjøen, og dette er vurdert i kap. 4. 

 

Vegestasjonsbelter og tilrettelegging av allmenn ferdsel er ivaretatt i reguleringsplanen. Teknisk 

infrastruktur for flere fritidsboliger kan legges i kjørevei.  

 

Reguleringsbestemmelsene legger klare føringer for fritidsboligstørrelsen, areal, høyde, farge og 

materialbruk, samt terrenginngrep.  

Bebyggelsen langs Slevikstranda og Slevikbekken vil ikke bli berørt som gjennomføring av 

reguleringsplanen.  

 

Øvrige merknader vurderes å være ivaretatt gjennom reguleringsplanforslaget.  

 

 

Fredrikstad kommune, Regulering og teknisk drift, datert 28.02.2013 

Fredrikstad kommune har sammen med Kanalen Eiendom engasjert Cowi til å utarbeide en 

detaljreguleringsplan som erstatter eksisterende reguleringsplan for Slevik, planid 0106158, og 

naboeiendommen i syd; gnr 64 bnr 45 og 46. Havneberget, planid 01061061. 

 

Det kan se ut som planområdet som er varslet overlapper eksisterende plan ved dens 

adkomstvei, og ber derfor om at det tas kontakt med Cowi for å koordinere planens grenser. 

For Fredrikstad kommunes plan legges det opp til å beholde veisystemet fra eksisterende plan 

frem til planlagt parkeringsplass. Stien til Blåsopp planlegges opprustet slik at den kan benyttes 

av hytteeiere for adkomst til hver enkelt hytte. Stien ligger i grensa mot oppdragsgivers 
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eiendom, men ligger innenfor planområdet som reguleres av Fredrikstad kommune. Planlagt 

hyttebebyggelse er trukket vekk fra stien for å bevare en grønn korridor for turgåere til og fra 

Blåsopp. Det er ønske om at et tilsvarende grep blir gjort i planen, slik at opplevelsen av en 

grønn korridor blir helhetlig.  

 

Det arbeides med kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold i området. 

 

Vann – og avløpsanlegg må koples til eksisterende privat anlegg som ligger innenfor 

planområdet. Viser det seg at VA- anlegget ikke har god nok kapasitet må eksisterende privat 

VA–opplegg oppdimensjoneres. Fredrikstad kommune ber om at disse kravene innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene og at det på plankartet reguleres som en 3 meter bred trase for 

teknisk infrastruktur, AV med sosi-kode 2140. Det må i bestemmelsene tas med at det er tillatt 

med nødvendige grave/ sprengningsarbeider innenfor traseens område og at terreng skal 

tilbakeføres til naturlig stedegen naturtype. Eventuelt at traseen reguleres som adkomstvei/ sti. 

 

Kommentar: 

Reguleringsplanen for Havneberget kan legge seg inntil plangrensen. Det er lagt til rette for at 

fritidsboligfeltet på Havneberget skal kunne benytte seg av den samme infrastrukturen, VA, vei, 

renovasjon og fremføring av elektrisk kraft.  

  

Det er ikke registrert vernede eller truede naturtyper innenfor planområdet, og det er ikke 

gjennomført ekstraordinær kartlegging. Det er også lagt vekt på å samle inngrep og løsninger 

som gir minst mulig inngrep, og som best mulig bevarer landskap og naturverdier for de to 

planområdene. 

 

Cowi, Fredrikstad og Rambøll (alle med oppdragsgivere) har enes om følgende:  

Det er lagt vekt på å beholde vegetasjonsskjem langs V3 (15 meter fra senterlinjen), turveien 

mot Blåsopp. Dette for å opprettholde opplevelsen av en turvei til og fra Blåsopp. Løsning for VA 

og teknisk infrastruktur kan legges i atkomstvegen kjøreveg V3.  

 

 

 

Tor Morten Øverby Olsen, nabo, datert 01.03.2013 

1. Planavgrensningen deler eiendommen i to, en del som reguleres og en som ikke 

reguleres. 

2. Bilvei og parkeringsplass kommer i umiddelbar nærhet av utedo, som ikke er ønskelig. 

3. Det ligger i dag pumpehus til brønn tett inntil påtenkt vei, og eventuelle grunnarbeider 

må ikke påvirke brønnen. 

4. Økt trafikk og infrastruktur vil forringe tomtens verdi. 

5. Økt trafikk og infrastruktur vil ødelegge opplevelsen av ro og usjenerthet på tomten. 

6. Det er stort trykk på eksisterende parkering i Slevik, og det fryktes at ny parkeringsplass 

vil føre til stort trykk på parkering ved nabo. 

7. Trafikkøkning i Slevikkroken er uønsket. 

8. Kystsonestien kan forringes når den får vei, parkeringsplass og hyttefelt i umiddelbar 

nærhet. 

9. Forslag til alternativ adkomst via Vikaneveien 211, da dette ikke berører like mange som 

adkomst via Slevikkroken. 

 

Kommentar: 

Til 1: I foreslått reguleringsplan vil hele eiendommen ligge utenfor Cowis planområde. Det er 

samordnet plangrense med konsulent hos Cowi.  

Til 2: Atkomsten vil være en omtrentlig videreføring av eksisterende regulert trasé.   
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Til 3: Eventuelle byggearbeider skal ikke komme i konflikt med brønnog pumpehus.  

Til 4: Tiltaket vil medføre en svak trafikkøkning langs Slevikkroken.   

Til 5: Ny vei reguleres med kun 3 meters kjørebane og er svingete med møteplasser. Dette vil 

holde hastigheten nede.  

Til 6: Det legges til rette for egen parkering for nye og noen eksisterende fritidsboliger.  

Til 7: Tiltaket vil medføre en svak trafikkøkning.  

Til 8: Reguleringsplanen legger inn føringer som vil opprettholde denne strekningen som en 

turveg.  

Til 9: Atkomst via Vikaneveien 211 vil medføre større terrenginngrep sammenlignet med å 

benytte eksisterende veg, Slevikstranda og Slevikkroken.  

 

 

Kari Brænne og Vincent Reilly på vegne av Ellen Brænne, datert 01.03.2013 

Har i utgangspunktet ikke prinsipielt noe imot at området får en detaljreguleringsplan, men har 

en del kommentarer til planprosessen og planens målsettinger og arealdisponering.  

 

Brænne er en betydning grunneier innenfor området og vil ha interesse for hvordan planen 

behandler deres eiendom. Brænne ønsker en fortløpende dialog i prosessen, og ber om å bli kalt 

inn til et møte innledningsvis i prosessen.  

 

Kommentar:  

Møter med berørte grunneiere gjennomføres etter behov. Brænne sin eiendom (64/27/39) er tatt 

ut av planområdet.  

 

 

 

 


