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Saksnr.: 2012/21799
Dokumentnr.: 57
Løpenr.: 162805/2016
Klassering: L12
Saksbehandler: Torill Nilsen

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 27.10.2016 81/16
Bystyret 17.11.2016 119/16

Forslag til detaljregulering for Slevikkroken hytteområde                    
ArealplanID 0106 1076  - Onsøy                                                              
Forslagstiller: Håkon Haraldsen

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Slevikkroken hytteområde, arealplanID 0106 1076, plankart datert 
12.12.14, sist revidert 03.05.16 med tilhørende bestemmelser datert 12.12.14, sist 
revidert 03.05. 16.

Fredrikstad, 19.10.2016

Planutvalgets behandling 27.10.2016:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 27.10.2016 til Bystyret:
 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 godkjennes det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Slevikkroken hytteområde, arealplanID 
0106 1076, plankart datert 12.12.14, sist revidert 03.05.16 med 
tilhørende bestemmelser datert 12.12.14, sist revidert 03.05.16.

Bystyrets behandling 17.11.2016:
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 17.11.2016:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Slevikkroken hytteområde, arealplanID 0106 1076, plankart datert 
12.12.14, sist revidert 03.05.16 med tilhørende bestemmelser datert 12.12.14, sist revidert 
03.05.16.

Fredrikstad, 18.11 2016
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

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

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Slevikkroken hytteområde, arealplanID 0106 1076, plankart datert 
12.12.14, sist revidert 03.05.16 med tilhørende bestemmelser datert 12.12.14, sist 
revidert 03.05. 16.

Sammendrag
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller 
Håkon Haraldsen, som er representant for hovedbølet med gnr/bnr 64/27.

Planområdet ligger på Slevik og avgrenses mot øst av Batteriveien mot Blåsopp, veien 
Slevikkroken i nordøst og eksisterende fritidsboliger ved Slevikstranda mot nord.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 12 nye fritidsboliger innenfor 
kystsoneplanens anviste eksisterende fritidsbebyggelse, med adkomstvei, parkering og 
tilhørende gangveiforbindelser mot Slevikkilen.
 
 Forslag til detaljreguleringsplanen ble i henhold til vedtak i planutvalget den 17.12.2015, sak 
105/15 sendt på høring og offentlig ettersyn i perioden 08.01.2016 – 22.02.2016.

Detaljreguleringen er i hovedsak i tråd med overordnede planer, rammer og føringer. I 
etterkant av offentlig ettersyn er det gjort noen mindre endringer i planforslaget for å 
imøtekomme mottatte innspill.

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

Vedlegg
1. Oversiktskart
2. Plankart, datert 12.12.14, sist revidert 03.05.16
3. Reguleringsbestemmelser, datert 12.12.14, sist revidert 03.05.16
4. Planbeskrivelse, datert 12.12.14, sist revidert 03.05.16

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter, se sak 2012/21799

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
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 en liten del av eiendommen ligger innenfor LNF området, ca. 150m2. Det vurderes som 
hensiktsmessig å innlemme hele denne tomten i reguleringsplanen.

Det legges ikke opp til ny bebyggelse i 100-metersbeltet eller bebyggelse som eksponeres 
mot sjøen. 
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Overordnet planer og retningslinjer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen:
Foruten veikrysset V1 og deler av V2 ligger hele planområdet bak 100-metersbeltet. 
Retningslinjer for Oslofjordregionen gjelder også for sjøområder og for områder bak 100-
metersbeltet. Eksisterende stiforbindelser ut av og gjennom planområdet opprettholdes og 
videreføres. 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».

Planområdet ligger i et område omgitt av mye fritidsbebyggelse, og reguleringsplanen vil 
være en fortetting i et eksisterende hyttefelt. Reguleringsplanen vurderes ikke å forringe 
områdets karakter eller muligheten til utfoldelse av rekreasjon og friluftsliv i vesentlig grad.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i arealplanleggingen: 
«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 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 i området. En 
tilrettelegging og opparbeidelse av tomtene vurderes å bidra til økt bruk av området.  

Regionale føringer og kommunale planer
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. 

Planområdet er i kystsoneplan anvist som nåværende fritidsbebyggelse. Reguleringsplanen 
åpner for fortetting av eksisterende hytteområde. Utbyggingen vil i hovedsak skje i et 
lavereliggende drag, som er skjermet og bak 100-metersbeltet

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. 



Side 4 av 18

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. 

En liten del av planområdet er avsatt til LNF i gjeldende kystsoneplan. Dette er kun en del av 
gnr/bnr 64/311, 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. 

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023:
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.

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. 

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. 

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.

 Området 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. Samtidig vil ny kjørevei-trasé 
være smalere enn regulert turvei/traktorvei, som er regulert med 5 meters bredde 
mens ny kjørevei er 4 meter. Men hele arealet for traséen 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.

 
Pågående planarbeid:
For det regulerte hyttefeltet, 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. Det planlegges felles adkomstløsning for de to planområdene. Det pågår 
også en planprosess for Langgård Søndre, Planid (01061037) nord for Vikaneveien. 
Detaljplanen legger opp til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, samt ivaretakelse 
av Langgårdsbekken og vegetasjonen knyttet til denne.
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Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
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 liten grad å være eksponert mot omgivelsene. Planområdet har 
én eksisterende fritidsbolig. 

Det er langs Vikaneveien etablert gang- /sykkelveiforbindelse helt til Fredrikstad sentrum. 
Den nærmeste bussholdeplass er ca. 350 meter unna, i krysset Vikaneveien/ Slevikstranda.
 
Det er ikke etablert veiforbindelse frem til eksisterende hytter i og ved planområdet. 
Batteriveien har fungert som turvei og gangadkomst til flere hytter.
 
Planområdet berøres så vidt av gul støysone for Vikaneveien, ved vegkrysset Slevikstranda-
Slevikkroken. Reguleringsplanen legger ikke opp til en bruk som genererer eller blir berørt 
av støy som krever utredning eller særlige tiltak.

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. Veien er 
merket som kyststi og leder ut mot Blåsopp, som er et populært turmål. Sydøst for 
planområdet deler stien seg, og herifra fører en sti over fjellet og ned til Slevikkilen.

Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget viser følgende arealbruk

Formål Benevning            Areal (daa)
Bebyggelse og anlegg
Frittliggende fritidsbebyggelse  FF1-3 13,639
Renovasjonsanlegg  R  0,037

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjørevei V1-3 2,588
Annen veigrunn – grøntareal AV1-4 0,117
Parkeringsplasser  P 0,700

Grønnstruktur
Turveg T1-3 1,517
Vegetasjonsskjerm VS1-3 2,265
 
Hensynssone
Sikringssone frisikt H140 0,005
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Frittliggende fritidsbebyggelse (FF1-3)
I planforslaget legges det opp til 12 nye fritidsboliger. Dette er fordelt på et byggeområde på
cirka 13,6 daa. som gir en gjennomsnittlig tomtestørrelse på cirka 1,13 daa. Maksimalt 
tillatte møne og gesimshøyde for både eksisterende og ny bebyggelse er satt til henholdsvis 
5 og 3.5 meter over gjennomsnittlig naturlig terreng. Maksimalt tillatte utnyttelse er 90 m² 
BRA per tomt. 

Renovasjonsanlegg (R):
Innenfor arealet R skal det være et felles renovasjonsanlegg 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.

Kjørevei (V1-3)
Kjørevei V1-3 omfatter eksisterende veisystem ved Slevikstranda og Slevikkroken samt
adkomstvei til byggeområdet FF1-3.

Kjørevei V1-3 skal fungere som adkomst til fritidsbebyggelsen innenfor planområdet og skal 
også betjene nye fritidsboliger i Havneberget-planen. V3 er lagt i regulert turvei/traktorvei, og 
V1-2 er videreføring av eksisterende kjørevei.

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

Annen veggrunn grøntareal (AV1-2)
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. Øvrige fritidsboliger 
skal parkere i P.

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.

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 hyttene, 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. 
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Konsekvenser av planforslaget
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. I tillegg skal 
det etableres parkeringsløsninger som skal avlaste eksisterende parkering, og dermed åpne 
for større tilgjengelighet for allmenheten.

Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven
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 med 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.

En gjennomføring av planforslaget vil ikke medføre noen kjente konsekvenser for 
naturmangfoldet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er 
gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.
Analysen viser at det er to aktuelle hendelser som medfører en vurdering av om en skal 
sette inn tiltak: 

Radon: Det er høy fare for radonpåvirkning i området. Behandling av radon er sikret 
gjennom TEK10. 

Ulykke med gående/syklende: Økt trafikk – gir økt risiko for ulykker. Veibredder og kryss 
tilfredsstiller veinormalen. Nye vegkryss er regulert med frisiktsoner som gir et oversiktlig 
trafikkbilde. 

Samråd og medvirkningsprosess
Oppstart av reguleringsarbeidene ble kunngjort 12.01.13 med varslingsbrev til naboer og
offentlige høringsinstanser, samt annonse i Fredriksstad blad og kunngjøring på
kommunens nettside. Frist for innspill var 01.03.13.

Planen lå ute til offentlig ettersyn og høring 08.01.16 til 22.02.16. Det er mottatt 15 uttalelser. 
Uttalelsene er referert og kommentert av plankonsulenten. 

Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer                                             
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer.

1. Brannforebyggende avdeling, datert 08.01.16
Brannvesenet ønsker minst 3,5 meter kjørebredde. I planforslaget er det antydet bredde på 
V3 på kun 3,0m. Slokkevannkapasitet bør være minimum 20 liter/sekund. Henviser til de 
generelle retningslinjer vedr. tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i distriktet til 
Fredrikstad brann- og redningskorps. Avdeling Fredrikstad og Hvaler.

Plankonsulentens  kommentar: 
Kjørevei V3 er utvidet til 3,5 meter kjørebredde i revidert planforslag. Øvrige innspill tas til 
etterretning i senere prosjektering/byggefasen. 
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Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar.

2. Jørn Bakken, datert 10.01.16
Bakken har hytte nr. 1312 (Gnr 64, Bnr 586). I forslag til reguleringsplan er det tegnet inn en 
sti ned til Slevikstranda, forbi Bakkens hytte. Allerede i dag går hytteeiere bak Bakkens 
eiendom ned til stranda. Det vil si, de bruker ikke denne parsellen da det er litt kronglete å 
komme fram. Derfor blir det til at folk går inn på Bakkens tomt der det er et tråkk og ned 
trappene helt opp ved hytteveggen. Det har Bakken aldri protestert mot, og skjønner at folk 
vil ned å bade og slippe å gå rundt. Det samme gjelder å komme videre bakover forbi hytta 
til Melhus. Der er det også vanskelig å komme fram og derfor går folk videre øst for hytta til 
Bakken og inn på Brenna sin hyttetomt.

Når det gjelder trappene ned til Slevikstranda er disse bygd privat av Bakken delvis på 
grunneiers grunn. Den er nok ikke konstruert for mye tråkk, i alle fall er det stadig 
vedlikehold, trinn blir tråkket ned osv. Derfor har Bakken to spørsmål. Foreligger det noen 
plan for å oppgradere området der det tegnet inn adkomst til Slevikstranda slik at den blir 
mer som en sti? Videre ønsker Bakken at det tenkes noe rundt vedlikehold av trapp da den 
er regulert inn som adkomst fra nytt hyttefelt ned til Slevikstranda.

Plankonsulentens kommentar: 
- Stien som det henvises til i planbeskrivelsen er kun med for å beskrive omgivelsene 

om blant annet adkomstveier, stier o.l., men ikke med som en del av planen der det 
planlegges tiltak. Av reguleringsplankartet kan man se at denne delen av stisystemet 
ikke inngår i planområdet. Det planlegges med andre ord ingen tiltak eller er noen 
form for båndlegging på areal som er utenfor planområdet, blant annet stiene. For 
øvrig er det veldig positivt at Bakken ikke har motsatt seg bruken av trappa. 

- I fremtiden bør det opprettes dialog, f.eks. via en velforening, der de fremtidige 
hytteeierne også involveres for planlegging og gjennomføring av vedlikehold o.l. som 
er til fellesskapets beste. 

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar.

3. Kystverket, brev datert 21.01.16
Kystverket kan ikke se at planarbeidet vil ha betydning for våre interesser. Kystverket har av 
den grunn ingen merknader til offentlig ettersyn av planen.

4. Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 04.02.16
Rådene har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til detaljregulering

5. Østfold Fylkeskommune (ØFK), datert 10.02.16 
Bebyggelsens utforming og tilpassing naturen og terrenget er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsene, men bestemmelsene vedrørende veiføring virker noe uklare. 
Utfordringen bør være å unngå unødige kjøreveier og at tilhørende veier fremføres så 
smidig og terrengtilpasset som mulig. Kjørevei V3 er på plankartet forlenget forbi 
parkeringsplassen frem til plangrensen. ØFK mener at kjøreveien bør ende til 
parkeringsplassen og fortsette videre sydover som en tursti.

I planbeskrivelsen står det følgende: « P skal være et parkeringsanlegg beregnet for nye og 
eksisterende fritidsboliger med behov for parkeringsplass. For fritidsboliger innenfor FF3 
tillates en ny parkeringsplass for tilgrensede eiendommer etablert på egen grunn med 
utkjørsel i V2-3. Øvrige fritidsboliger skal parkere i P». ØFK ber om at bestemmelsene 
(gjelder §§ 4 f, 7.1, event. 6.3) presiseres slik at de er i tråd med planbeskrivelsen og at det 
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kommer klart fram at det ikke tillates opparbeidet kjøreadkomster til den enkelte hytte i felt 
FF1-3. Ingen har rett til å ha bilvei til hytten sin.

Det vil være spesielt viktig at det ikke tillates asfaltering av kjørevei V2 og V3, men at man 
velger grus. Asfalterte veier i dette kystnære naturlandskapet vil endre områdets karakter og 
forringe naturopplevelser. ØFK mener at det bør tilføyes en egen bestemmelse om dette.

Tekstoppsettet i bestemmelsene bør være klart og entydig. §§ 4f og 7.1 omhandler turvei 
(T1-3) og er delvis identiske. ØFK anbefaler opprydding for å unngå tolkingsrom.

Saken er forelagt Fylkeskonservatoren, som uttaler at kulturminneinteressene i planen er 
ivaretatt.

Planen kan for fylkeskommunens del egen godkjennes, men ØKF ber kommunen innarbeide 
deres merknader i den avsluttende behandlingen av planforslaget.

Plankonsulentens kommentar: 
- Den del av V3 som går syd for P er med for å ha en tilgjengelig trasé for fremtidig 

utbygging på Havneberget. Det er i reguleringsbestemmelsene presisert at det ikke 
stilles krav om opparbeidelse av denne delen av strekningen (syd for P).

- Bestemmelsene er endret slik at parkeringsbegrensningene (på egen grunn) ikke 
kan mistolkes. 

- Tiltakshavers intensjon er å opparbeide veisystemet som grusvei. V2 er allerede en 
asfaltvei, men det er sikret i reguleringsbestemmelsene at V3 skal opparbeides med 
grus el. 

- §§ 4 f er overflødig og dermed slettet.

Rådmannens kommentar:
Planforslaget er endret etter fylkeskommunes bemerkninger. Rådmannen slutter seg til 
plankonsulentens kommentar.

6. Statens vegvesen (SVV), brev datert 12.02.16
SVV ser positivt på at det foreslås en felles parkeringsløsning for fritidsboligene, og at det 
ikke åpnes for parkering på egen tomt annet enn for de tre tomtene i område FF3 som 
grenser til atkomstvegen. Av bestemmelse 3 b) framgår at parkeringsplassen skal 
opparbeides før nye fritidsboliger som betinger parkeringsplass kan få brukstillatelse, og av 
bestemmelse 3 c) fremgår det  at det skal være minst 1 parkeringsplass for hver fritidsbolig 
som får brukstillatelse. Til sammen gjør disse to bestemmelsene det noe uklart om hele 
parkeringsplassen skal opparbeides samlet for minst det antallet fritidsboliger planen åpner 
for, eller om hver enkelt utbygger vil måtte opparbeide "sin" del av parkeringsplassen 
innenfor P etter hvert som fritidsboligene bygges ut/får brukstillatelse. SVV anbefaler at 
kommunen vurderer en tydeligere formulering.

Frisikt i kryssene mellom V1 og V2 og mellom V2 og V3 ser ut til å være tegnet opp ut fra 
krav til avkjørsler, og ikke ut fra krav til kryss. Ut fra trafikkmengde og fartsnivå antar SVV at 
det foreslåtte frisiktkravet er akseptabelt. SVV anbefaler at det også reguleres frisikt i 
avkjørselen fra parkeringsplassen P til atkomstvegen V3 for å unngå at vegetasjonen i 
frisikttrekanten er sikthindrende. Det er noe uklart hvorfor atkomstvegen V3 fortsetter etter 
parkeringsplassen. Hvis denne delen av vegen skal være kjøreveg, anbefaler SVV at det 
etableres en vendehammer i enden av vegen.

Av planbeskrivelsen oppfatter SVV at det allerede er en fritidsbolig innenfor område FF3, og 
at planen skal legge til rette for 4 nye fritidsboliger innenfor dette området. Bestemmelse 5.1 
b) åpner imidlertid kun for 4 fritidsboliger til sammen innenfor FF3.
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Plankonsulentens kommentar: 
- Bestemmelsene knyttet til opparbeidelse av parkeringsplassene er endret til «Før 

nye fritidsboliger gis brukstillatelse skal P være opparbeidet med minimum 9 plasser, 
og alle nye fritidsboliger skal være sikret minst en parkeringsplass i P eller på egen 
grunn (aktuelt for tre tomter i FF3)».

- Det er regulert inn frisikt fra P i revidert planforslag. 
- Bestemmelsene er endret til å ikke stille krav om opparbeidelse av den del av V3 

som går syd for P. 
- Bestemmelse 5,1 er endret, til fire nye og totalt fem fritidsboliger. 

Rådmannens kommentar:
I forslaget til detaljregulering for Havneberget er V3 ført videre sydover. Det er derfor ikke 
aktuelt med en vendehammer i enden av denne veien slik VVS anbefaler.
Planforslaget er ellers endret etter SVV bemerkninger  og rådmannen slutter seg til 
plankonsulentens kommentar. 

7. Odd Erik Hansen, datert 17.02.16
Beliggenhet: «Byggeområdet ligger skjermet bak høydedraget og eksisterende vegetasjon, 
området er i veldig liten grad eksponert mot omgivelsene (sitat fra planbeskrivelse)». 
Hansen mener dette gjelder 8 av hyttene, 2 av hyttene blir liggende på fjellet eksponert mot 
veien til Slevikstranda og 2 hytter eksponeres mot Slevikkroken og Vikaneveien.

Antall hytter: Når hele området er ferdig utbygget med maksimalt antall hytter (l2+mange?) 
vil det sannsynligvis bety et meget stort press på Slevikkroken i «sommerferien»!

LNF: Planen legger opp til en omdisponering av 150 m2 LNF-formål til fritidsbebyggelse. 
Kan dette tolkes slik at rådmannen i Fredrikstad vil tillate bygging av nye fritidsboliger i LNF-
ornrådet?

Renovasjon: Videreføring og utvidelse av eksisterende anlegg, kan etter vår mening ikke 
tillates! Dette blir liggende ca. 20 meter fra hytteveggen. I dag står det en avfallsbeholder i 
krysset, beregnet på husholdningsavfall fra fritidsboligene. Som nærmeste nabo registrerer 
Hansen stadig at dette ikke virker etter hensikten, da kontainerne stadig er overfylt. 

Renovasjonsanlegget MÅ etableres en annen plass. Forslag: Nærmere hovedtyngden av 
hytter (parkeringsplassen) eller på jordet nærmere Vikaneveien.

Adkomstvei: De fleste konsentrerte hyttefelt har i dag innkjøring med låst bom. Hva da med 
allmenn ferdsel og parkering? Kommunen bør derfor nå bestemme at det ikke skal kunne 
settes opp bom i fremtiden. Hansen mener det bør samarbeides med Fredrikstad kommune 
om planer for Slevikkroken og Havneberget hytteområder slik at en kan finne/koste på en 
annen adkomstvei som vil tåle belastningen. Slik at en etterhvert kan sette opp bom og få 
ryddig avfallsplass ved denne veien. Etter Hansens mening kan ikke oppkjøring fra 
Slevikkroken forsvares. 

Plankonsulentens kommentar: 
- Beliggenhet: Med tanke på fjernvirkning og eksponeringen mot sjøen spesielt, ligger 

de planlagte byggetiltak skjermet til. 
- Antall hytter: Viser til beregningen i planbeskrivelsen, om hva som faktisk er en 

trafikkøkning, uavhengig av eksisterende trafikk. 
- LNF: Det resterende 150 m2 som hører til 64/311 vil ha liten eller ingen verdi sett i 

lys av LNF-formålet. Derfor vurderes det som hensiktsmessig å ta med hele tomten i 
reguleringsplanen. 
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- Renovasjon: Renovasjonspunktet er på tiltakshavers egen grunn, og plasseringen er 
avklart i samråd med kommunens renovasjonsetat, som ønsker å videreføre 
eksisterende plassering. 

- Adkomstvei: Det er et viktig premiss at det ikke blir unødvendig mye kjøring i 
planområdet, for å i best mulig grad bevare strekningen som en turvei. Sånn sett kan 
det være en god løsning å sette opp bom langs V3, med dette tar ikke 
reguleringsplanbestemmelsene stilling til.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar. 

8. Hafslund Nett AS, datert 18.02.16
HN har etter energiloven områdekonsesjon i tidligere Onsøy kommune. Dette innebærer at 
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent 
fordelingsnett).

HN har lavspenningsledninger innenfor planområdet. Den eller de som utløser tiltak i 
strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke 
kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsvarige (evigvarende) bruksrettigheter.

Plankonsulentens kommentar: 
- Tiltakshaver dekker alle kostnader i forbindelse med. alle tiltak som berører 

strømnettet i området. 

9. Jernbaneverket, datert 18.02.16
Slevikkroken er ikke berørt av planer for nye traseer. Jernbaneverket har ingen merknader til 
planforslaget.

10. Stein Owe (på vegne av Odd Owe), datert 19.02.16
Når det først skal foretas utbygging i dette området og opprusting av «Batteriveien» til 
kjørevei, er det sentralt at den planlagte parkeringsplassen dimensjoneres slik at det blir 
plass til et klart høyere antall biler enn de nye hyttene vil ha behov for. 

Det forutsettes i forslaget at de nye hyttene kobler seg på det relativt nyanlagte vann- og 
avløpsanlegget i området. Det nevnes også at dette anlegget antakelig må legges om 
innenfor det nye hyttefeltet. Det må presiseres at alle kostnader ved en slik omlegging, og 
eventuell oppdimensjonering av anlegget, må være de eksisterende medlemmer av 
Slevikfjellet vann- og avløpslag uvedkommende. Det oppstår ellers spørsmål i tilknytning til 
tilkoblingsavgift og også praktiske spørsmål i forbindelse med arbeider for omlegging og 
tilkobling, som det forutsettes at blir avklart med vann- og avløpslaget. 

Plankonsulentens kommentar: 
- Det legges opp til et visst antall nye parkeringsplasser, som det åpnes for at også 

andre fritidsboligbrukere kan benytte.

- Det foreligger en skriftlig avtale mellom grunneier og vann- og avløpslaget. Nye tiltak 
på vann- og avløpsnettet vil forholde seg til avtalen. 

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar.
 
11. Fylkesmannen i Østfold (FYM), brev datert 22.02.16
Planforslaget dekker et vesentlig mindre areal enn planområdet det ble varslet oppstart for i 
2013. Planforslaget ligger i all hovedsak bak 100 m-beltet. FYM ser det som positivt at det 
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ikke foreslås utbygging i området i sør som i kommuneplanens kystsoneplan er avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsområde.

Det er omtalt i planbeskrivelsen at området er stedvis myrlendt, noe også kartet i 
planbeskrivelsens s. 6 indikerer for store deler av FF1 og FF2. I planbeskrivelsen er det 
vurdert at utbyggingen ikke vil ha vesentlig påvirkning på det lokale overvannet. Det 
beskrives videre at ny kjørevei skal være gruset og at det vil skje noe naturlig drenering der 
også. At denne veien skal være gruset fremgår imidlertid ikke av 
reguleringsbestemmelsene, bestemmelsen bør revideres for å få med dette.

Ut fra kartet kan det se ut til at det er nødvendig å drenere deler av området før eventuell 
utbygging av FF1 og FF2. FYM har også vært på befaring med kommunen i forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplanforslag for naboområdet Havneberget og har da sett at deler 
av området var forholdsvis fuktig. FYM ser det som viktig at man har gjort en grundig 
vurdering av overvannssituasjonen i området, og at dette også vurderes i et perspektiv hvor 
prognosene for et fremtidig klima viser mer nedbør og mer intense nedbørsperioder. Ved å 
ha gjort en grundig vurdering av dette i forkant reduseres risikoen for at uønskede 
situasjoner oppstår under eller etter utbygging av området, og man er sikrere på at området 
kan bygges ut i henhold til reguleringsplanens intensjoner.

FYM savner en redegjørelse for hvordan denne reguleringsplanen er samkjørt med det 
fremtidige forslaget for detaljregulering av Havneberget, særlig når det gjelder planlagt vei. 
FYM forventer at disse to planene er samkjørt på en slik måte at det ikke blir nødvendig med 
to adkomstveier til hyttene i de to planforslagene.

Forholdet mellom foreslått reguleringsbestemmelse i § 4 f) og § 7.1 er uklar. Så langt FYM 
kan se kan § 4 f) fjernes dersom man i § 7.1 innarbeider at motorisert ferdsel er forbudt.

FYM mener reguleringsbestemmelse § 5.1 innehar mange gode intensjoner og 
styringssignaler for utbygging av hytter. FYM vet imidlertid at dette er utfordrende å følge 
opp i byggesakene. For å øke sannsynligheten for at bestemmelsen blir fulgt opp i praksis 
mener FYM det bør vurderes å kreve utarbeidet en utomhusplan i forbindelse med 
byggesøknaden. Dette kan bidra til at utbyggere tvinges til å planlegge hvordan den 
ubebygde delen av tomta skal se ut etter oppføring av hytta, og legge frem en 
dokumentasjon for dette. 

FYM er usikre på hva som er intensjonen med bestemmelse § 7.2 hvor det står at 
vegetasjonsskjermen fortrinnsvis skal ha naturlig stedegen vegetasjon. For å redusere 
risikoen for å endre naturen på stedet anbefaler FYM at vegetasjonsskjermen skal bestå av 
naturlig stedegen vegetasjon.

FYM ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan.

Plankonsulentens kommentar: 
- Det er tatt inn egen bestemmelse om at V3 og P ikke tillates asfaltert. 
- Etter offentlig ettersyn har det blitt engasjert en vann- og avløpsingeniør for 

grundigere vurdering av overvann. 
- Samkjøringen med tilgrensende reguleringsplanprosess for Havneberget har blitt 

redegjort for grundigere i revidert planbeskrivelse. Det legges opp til én felles 
adkomstvei. 

- Reguleringsbestemmelsene angående T1-3 blitt justert, for å forenkle/forbedre. Det 
tillates ikke motorisert ferdsel i T1-3.  

- Angående utomhusplan. Reguleringsplanen åpner for veldig lite/få tiltak på tomtene 
generelt, og det er dermed ikke veldig mye som skal organiseres og plasseres i 
terrenget. Reguleringsplanen har også en ryddig illustrasjon som viser forslag til 
plassering av nye fritidsboliger, og planen har til dels begrensede byggeområder. 
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Behovet for utomhusplan mener forslagsstiller ikke er nødvendig siden det er en 
såpass forsiktig fortetting og romslige tomter, hadde det vært mer tett og krevende å 
plassere alt – ville saken stilt seg annerledes. Reguleringsplanen åpner for generelt 
lite/få tiltak på tomtene, sammenlignet med f.eks planer for helårsboliger. Dessuten 
finner forslagsstiller det urimelig at en skepsis til reguleringsplaners oppfølging i 
byggesaker skal belastes forslagsstiller.  

- Bestemmelsene § 7.2 er endret til naturlig stedegen vegetasjon.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar.

12. Kari Fredrikke Brenne, datert 22.02.16
Oppsøker Slevikkroken for roen og naturopplevelsen. Utbyggingsplanene gjennom årene 
har ført til mye uro, og nå er de mer realistiske. Med forslagsstillers forslag til ny utbygging, 
vil hyttenaboene komme like tett innpå som Brennes naboer i Oslo. Brennes hytte står 
bygslet tomt (festetomt), og frykter at det kan by på fremtidige problemer. 

Brenne eier også tomtene 64/101 og 64/102 og ønsker at eiendommene tas med i 
reguleringsplanen, slik at hun i fremtiden ikke utestenges fra å bygge hytte på egen tomt. 

Forslaget er for øvrig forbedret sammenlignet med hva som har blitt presentert i 2013. 
Brennes er samtidig skeptisk til konsekvensene biltrafikken inn i området vil medføre. Videre 
vil også utbyggingen til tilstøtende planarbeid for Havneberget påføre ytterligere biltrafikk. I 
tillegg Kyststi-brukerne som vil kjøre gjennom feltet. Det beste hadde vært om det ikke ble 
etablert noen vei overhodet. 

Dersom parkering absolutt skal etableres, ber Brenne om at denne reserveres for hytteeiere, 
inkludert Brenne. Foreslår også at det settes opp en bom nederst ved Slevikkroken samt 
ladestasjoner for elbiler. 

Ber også om at vegetasjonsskjermen skal bestå av planter som allerede eksisterer i 
området, som einer, bjørk, osp og furu og at det ikke innføres fremmede arter som f.eks tuja, 
dette gjelder også for utviklingen av den enkelte tomt. 

Plankonsulentens kommentar: 
- Brenne har tidligere uttrykt at de ikke ønsker å delta i planarbeidet. I tillegg har det i 

samråd med Fredrikstad kommune blitt valgt å redusere planområdet vesentlig 
sammenlignet med hva som ble varslet igangsatt. Tomtene til Brenne er derfor ikke 
med i foreliggende reguleringsplan. 

- Parkeringen er reservert for hytteeiere i området, nye og eksisterende. Om det skal 
sette opp en bom eller ikke styres ikke av reguleringsplanen, men det er ikke 
usannsynlig at det kan bli aktuelt med bom i V3. 

- Reguleringsplanen sikrer at beplantning skal bestå av naturlig stedegen vegetasjon. 
 
Rådmannens kommentar:
Rådmannen har forståelse for at naboene til planområdet er engstelig for at utbyggingen 
skal endre området og føre til mer belastning i forhold til mer trafikk. Det er umulig å bygge 
flere hytter i et eksisterende hytteområde uten at noen blir berørt. Planforslaget fører til at 
flere får tilgang og anledning til å bruke området. 

13. Tone Marie Olstad og Jon Brænne, datert 22.02.16
Kritisk til tettheten. Dersom det blir slik som det legges opp til her, at naboen bor like nær 
som hjemme og trafikkstøy høres hele dagen, blir hyttelivet ikke attraktivt. Denne nye 
reguleringen sammen med den allerede planlagte utbyggingen i området medfører en stor 
belastning på et forholdsvis lite friområde og forringer opplevelsen av ro og ferie for de som 
allerede har hytte på Slevik i umiddelbar nærhet til de planlagte hyttene.
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Påstanden «3.10 Barns interesser. «Planområdet blir lite brukt til lek og fritidsaktiviteter i 
dag». Dette er en påstand som ikke medfører riktighet. Beboere, barn og voksne, i 
eksisterende hytter som grenser til det regulerte området, bruker dette området som 
rekreasjons- og turområde. De vedtatte reguleringene, sammen med denne planlagte, 
forringer muligheten for turgåing, bær og soppsanking i et område som kan nås uten å måtte 
krysse over den trafikkerte Vikaneveien.

Støy og trafikale forhold: Planen legger opp til å bringe bilene inn i en del av naturen hvor 
det hittil har vært hytter uten bilvei. Dette til tross for at planen forsøker å imøtekomme krav 
om hensyn til naturen. En ting er stadig ferdsel med bil for det dyrelivet som faktisk finnes i 
området, for hytteeierne som er vant til å sette igjen bilen på parkeringsplassen nede ved 
veien er det å bringe bilstøy opp i hytteområdet en forringelse av verdien ved å være på 
hytta. Det legges opp til en vei med en standard og mulighet for parkering som gjør at ikke 
bare hytte-eiere, men også de som vil gå ut til Blåsopp vil komme til å bruke denne veien. 
Ved at denne nye veien også vil være tilførselsvei til det planlagte hytteområdet i 
Havneberget, vil det bli stor trafikk på denne veien. Olstad/Brenne ber derfor om at det 
utredes andre muligheter for tilførselsvei til Havneberget hytteområde, slik som det ble 
diskutert på informasjonsmøtet med COWI.

Parkering: Det legges opp til at det skal kjøres helt frem til alle de nye hyttene og at det i 
tillegg skal være en parkeringsplass, P. Hvem skal parkeringsplassen være for? Hvilke 
eiendommer er «eksisterende fritidsboliger»? Er det tenkt å benytte et 
parkeringsoblatsystem, slik at de som faktisk har rett til å parkere på P, kan benytte plassen, 
eller skal plassen også være tilgjengelig for turgjengere og besøkende, noe som ytterligere 
vil øke støy og forurensing? Er det i planen vurdert å legge parkeringen nede ved 
Slevikkroken, og etablere gode gang/sykkel/tralleveier opp til hytteområdet isteden? Dette 
ville være mer i tråd med dagens politikk i forhold til å begrense biltrafikk, støy og 
forurensning.

Trafikkmengde: Både for fastboende og de hyttebrukere som allerede er etablert, er det 
trafikksituasjonen i sommermåneden som er den kritiske. Både den og støyen vil øke. 12 
nye hytter med i alle fall en bil hver, det er en betydelig økning i de pressede 
sommermånedene. Ved en videre utbygging av Havneberget, vil det bli en kraftig 
trafikkøkning på «Batteriveien», noe som vil medføre en markant forringelse av kvaliteten i 
det eksisterende og nyetablerte hytteområdet.

Turveg: Turveg T1 eksisterer ikke i dag. For å etablere en turveg der hvor traseen er 
skissert, vil det bety at det måtte gjøres store inngrep i naturen og nyanlegg av trapper og 
fjerning av vegetasjon. Det vil være helt søkt å etablere en ny turvei der hvor T1 er skissert.

Den naturlige plasseringen av turstien vil være å beholde den nordlige stien, merket med blå 
piler på plankartet. Droppe planene om å etablere T1, og benytte den turstien og adkomsten 
som allerede eksisterer og har vært i bruk i mer enn 50 år. Turstien går i forlengelsen av 
Batteriveien, gjennom skogen, og ned trappene til Slevikstranda. 
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Turveien markert med rød pil er ikke en etablert turvei eller sti. Den vil stort sett gå gjennom 
meget ulendt og utilgjengelig terreng. Den fiolette pilen markerer ikke en etablert tursti, men 
er sti som nesten utelukkende benyttes av eiere og brukere for å komme til hyttene på 
eiendommene 64/27, 64/558, 64/587, 64/158, 64/297 og 64/444

Plankonsulentens kommentar:
 Lek og fritidsaktiviteter:
  Det er sikret korridorer som kan fungere som ferdselsårer gjennom området. Hva 

som er lite bruk og ikke vil alltid bli en vurderingssak. I et område som dette vil det bli 
en begrenset tilgang sammenlignet med i dag, som i alle slike byggetiltak. 

Trafikkforhold:
I gjeldende reguleringsplan er traséen regulert til traktorvei/turvei, med mulig 
adkomst frem til felles parkeringsanlegg. Nytt regulert parkeringsanlegg ligger lengre 
sør i området, men er plassert i et flatere terreng for å redusere terrenginngrepene, 
samt for at plasseringen skal være nærmere brukerne, som potensielt blir 
fritidsboligbrukere utenfor planområdet. Andre adkomster har blitt vurdert, men 
foreliggende alternativ vurderes å være det beste. 

Parkering:
Reguleringsplanen åpner for parkering på egen grunn på maksimalt tre hytter i felt 
FF3, lengst nord i feltet. Fellesparkeringen er for de øvrige innregulerte hyttene og 
eventuelt andre hytter i nærområdet.  Med eksisterende fritidsboliger menes 
fritidsboliger som eksisterende per dags dato, og som (med unntak av gnr/bnr 
64/314) ikke inngår i denne reguleringsplanen.  Andre hytteeiere i området kan få 
tilgang til egen parkeringsplass i P etter avklaring med grunneier/tiltakshaver. Det er 
vurdert å legge parkeringen nede ved Slevikkroken samt legge adkomsten via 
eksisterende turvei/kyststien fremfor «Batteriveien», men kommunens 
prosjektadministrasjon foretrekker foreliggende løsningen som reguleringsplanen 
legger opp til. Forslagsstiller og plankonsulent stiller seg for øvrig bak at dette ville 
være en bedre løsning. 

Trafikkmengde:
 Viser til vurderingen av trafikkbelastning i planbeskrivelsen kap. 5,5.

Turveg:
T1 skal holdes som en åpen korridor der man bl.a. kan ferdes for å ta seg ned til 
Slevikveien og ikke minst frem til den enkelte hytte, uten å krysse private 
fritidsboligtomter. Dette er snakk om helt enkle traseér som kun er ment som tråkk i 
terrenget, hvor enkle inngrep tillates. Det tillates altså inngrep for å oppnå en 
akseptabel adkomst. Bredden på formålet i reguleringsplanen angir rammene for 
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hvor den tillates plassert, og ikke bredden på selve traseén. Stier som er utenfor 
planområdet berøres ikke av reguleringsplanen, men det legges opp til traséer som 
fører fram til disse og skal være adkomst til hyttene. Stien det vises til (med rød 
strek) blir ikke eller i veldig liten grad berørt av planlagt tiltak, det ligger for det meste 
utenfor planområdet. De to andre stiene er eksisterende traseér med varierende 
kvalitet, tilgjengelig for dem som ønsker å benytte de.

Rådmannens kommentar:
Området blir endret ved denne utbyggingen ved at en traktorvei blir oppgradert til en 
adkomstvei til flere fremtidige hytter. Det er forsøkt å finne en mest mulig skånsom måte å 
gjøre dette på. Det har vært flere alternative traseer som har blitt vurdert i forbindelse med 
planarbeidet, men det er denne som foreligger som er vurdert som det beste alternativet.

14. Oslofjordens friluftsråd, datert 23.02.16
Ny fritidsbebyggelse: Det er bl.a. ut i fra landskapshensyn viktig at ny bygningsmasse som 
oppføres er stedstilpasset og glir godt inn i et sårbart kystlandskap, jfr. planforslag. Dette 
gjelder både ift fargevalg og utforming.

Kyststien til Blåsopp: «Batteriveien» er merket som kyststi og leder ut til Blåsopp, et svært 
populært og mye besøkt turmål med fantastisk utsyn mot sjøen. Dette er også en av få 
plasser langs Østfoldkysten det er etablert rundsløyfer i tilknytning til kyststien, noe som er 
etterspurt ettersom turgåerne da kommer tilbake til turutgangspunktet/p-plass.

Det fremgår av plandokumentene at det over en strekning på ca. 250 meter ønskes etablert 
en 3 meter bred ny kjørevei (V3) i eksisterende kyststitrasè utover mot Blåsopp som skal 
fungere som atkomstvei for ny hyttebebyggelse for Slevikkroken hytteområde. Så vidt OF 
skjønner er kjørevei V2 også knyttet til kjørevei for en fremtidig utbygging i tilknytning til 
Havnebergetplanen. OF opplever at det er ytterst sjelden at eksisterende, regionalt viktige 
og mye brukte og populære kyststier foreslås omgjort til kjørevei. Selv om kjøreveien også 
skal være tilgjengelig for turgåere er de negative konsekvensene av et slikt tiltak, etter OFs 
mening, svært store. En slik endring vil medføre en kraftig forringelse av frilufts- og 
naturopplevelsene for turgåerne.

OF er derfor uenig i det som fremgår i saksopplysning:
«Reguleringsplanen vurderes ikke å forringe områdets karakter eller mulighet til utfoldelse 
av rekreasjon og friluftsliv i vesentlig grad.»
OF frykter også presedensvirkningene av en slik plan da det kan oppfattes som at det er 
greit å omgjøre kyststitraseer til kjørevei så lenge turgåere også får tilgang til denne. 

OF anbefaler at en ser på alternativ plassering av kjørevei i planområdet som ikke/i minst 
mulig grad går oppå dagens kyststitrase. Et annet alternativ er å etablere en helt ny kyststi i 
terrenget lenger øst, dvs utenfor planområdet og da på utbyggers bekostning. Viktig at 
denne fortsatt gir muligheter for en rundløype.

Naturmangfold: OF viser ellers til naturmangfoldlovens § 8, kunnskapsgrunnlaget og § 9 
føre-var-prinsippet. Det fremgår at det ikke er registret rødlistede arter i planområdet. Det 
vises til at det ikke ligger inne plott av sjeldne eller truete arter i eksisterende databaser. OF 
erfarer at dette ofte kan skyldes at området ikke er besøkt/kartlagt av 
biologer/amatørbiologer tidligere. OF anbefaler derfor at en fagbiolog f.eks fra Stiftelsen 
Biofokus el. l kartlegger planområdet i sommerhalvåret før en utbygging, dette for å kunne 
ivareta eventuelt truede og sjeldne arter som ikke er fanget opp.

Forslagsstillers kommentar: 
- Adkomsten er grundig vurdert og foreliggende løsning er den mest skånsomme mot 

natur- og friluftslivsområder. Samtidig vurderes det som større inngrep og skulle 
etablere to traséer, fremfor å tjene begge formål i samme trasé. Foreslått løsning 
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anses derfor som den beste, for å kunne realisere fritidsboligformålet i 
kommuneplanens arealdel. 

- Planområdet er avsatt til formålet fritidsbebyggelse, og den lave tettheten i planen er 
bestemt mye pga. hensynet til friluftsliv og biologisk mangfold, for å sikre at mye av 
den eksisterende vegetasjon om områdets karater som sådan videreføres. Det vil 
derfor være et videre livsgrunnlag for biologisk mangfold i området, selv om det vil bli 
noe forringet ved gjennomføring av planlagt tiltak. 

Rådmannens kommentar:                                                                                                       
For å komme frem til en best mulig adkomst til dette planområdet og til Havneberget har det 
vært vurdert forskjellige alternativer i samarbeid med kommunens prosjektavdeling, 
reguleringsavdelingen og fylkesmannens miljøvernavdeling. Konklusjonen ble at det beste 
alternativet var den eksisterende traseen som allerede var regulert i Slevik hyttefelt, godkjent 
15.04.1982.  Rådmannen slutter seg for øvrig til plankonsulentens kommentar.

15. Forum for natur og friluftsliv (FNF), Østfold, datert 23.02.16
Forum for Natur og Friluftsliv vil på vegne av Oslofjordens Friluftsråd og DNT Nedre 
Glomma kommentere den delen av planen som handler om kjørevei.

En strekning på 250 meter ønskes etablert som ny kjørevei i eksisterende kyststitrasé utover 
mot Blåsopp. En slik utvidelse vil føre til kraftig forringelse av frilufts- og naturopplevelsene 
for turgåere i dette populære området, som da vil måtte dele adkomsten med kjøretøy.

FNF vil derfor si seg uenige i saksopplysning: ”Reguleringsplanen vurderes ikke å forringe 
områdets karakter eller mulighet til utfoldelse av rekreasjon og friluftsliv i vesentlig grad,” slik 
det framgår av planen. FNF ønsker ikke at en slik tillatelse skal skape presedens for andre 
saker hvor man ønsker å gjøre om deler av kyststitraséer til kjørevei så lenge turgåerne får 
tilgang til denne.

FNF Østfold ber derfor om at det vurderes alternativ plassering av kjørevei i planområdet 
som ikke går oppå dagens kyststitrasé, eller at det eventuelt etableres en ny trasé som 
påkostes av utbygger.

Forslagsstillers kommentar: 
- Viser til kommentaren til Oslofjordens friluftsråd. 

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant

Konsekvenser levekår/folkehelse
Antatte konsekvenser er tilfredsstillende belyst i plandokumentene.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant

Vurdering
Planforslaget legger til rette for en fortetting av 12 nye hytter i et eksisterende hytteområde, 
bak 100 meters beltet.  En liten del av planområdet er avsatt til LNF område i gjeldene 
kystsoneplan. Dette er kun en del av eiendommen 64/311, cirka 150m2 .  En omdisponering 
av dette arealet anses som ubetydelig for LNF formålet da det allerede er inneklemt mellom 
to bebygde tomter.  Det vurderes som hensiktsmessig å innlemme hele tomten til 
fritidsboligformål. Planen legger vekt på at inngrepene ikke skal forringe turkvalitetene i 
området ved at eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.
Allmenheten skal ha rett til fri ferdsel til fots innenfor hele planområdet, med unntak av 
private opparbeidede tomter innenfor FF1-3.
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Naturmangfoldlovens § 7 fastsetter at lovens prinsipper i § 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold. Rådmannen anser at forholdet til 
naturmangfoldloven er tilstrekkelig vurdert i plandokumentene.

Det har innkommet en del bemerkninger fra naboer som er kritiske til den foreslåtte 
fortettingen av området. Dette gjelder særlig adkomstveien til planområdet. Adkomsten til 
hytteområdet blir liggende i en trasè som blir brukt som en gangadkomst/sti innenfor 
området i dag. Adkomstveien til dette planområdet og til Havneberget har blitt vurdert i 
samarbeid med kommunens prosjektavdeling, reguleringsavdelingen og fylkesmannens 
miljøvernavdelingen til å være den som er best egnet og som gjør minst inngrep i terrenget. 
Dette forslaget og det pågående planforslaget til Havneberget overlapper hverandre ved 
adkomstveien, (begge har samme adkomstvei). Det er ikke mulig å utvide eller bygge nye 
fritidsboliger i dette området uten at terrenget endres i noen grad. Det er regulert inn et 
vegetasjonsbelte langs veien som en buffer mellom veien og hyttene. Med 
vegetasjonsskjerm kan dagens turveipreg bedre ivaretas.

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

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


