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Saksnr.: 2012/10169
Dokumentnr.: 72
Løpenr.: 187320/2017
Klassering: Sønningveien
Saksbehandler: Marit Torp Hansen

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 02.11.2017 121/17
Bystyret 16.11.2017 127/17

Forslag til detaljregulering for Sønningen - planID 01061059 - Onsøy 
Forslagsstiller: Botek Norge AS

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Sønningen, planID 01061059, plankart datert 9.9.2015, sist revidert 
22.9.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 9.9.2015, sist revidert 7.8.2017.

Fredrikstad, 25.10.2017

Planutvalgets behandling 02.11.2017:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 02.11.2017:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Sønningen, planID 01061059, plankart datert 9.9.2015, sist revidert 
22.9.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 9.9.2015, sist revidert 7.8.2017.

Bystyrets behandling 16.11.2017:
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 16.11.2017:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Sønningen, planID 01061059, plankart datert 9.9.2015, sist revidert 
22.9.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 9.9.2015, sist revidert 7.8.2017.

Fredrikstad, 18.11.2017
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Marit Torp Hansen
Kommunalsjef Bente Meinert

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.
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Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Sønningen, planID 01061059, plankart datert 9.9.2015, sist revidert 
22.9.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 9.9.2015, sist revidert 7.8.2017.

Sammendrag
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller 
Botek Norge AS.

Planområdet ligger ved Sønningveien på Lervik, og utgjør et areal på ca. 15 daa.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger på eiendommen 
119/27. Planforslaget legger opp til 10 nye enheter. I tillegg er det tilrettelagt for utvidelse av 
tomteareal for en bebygd hyttetomt 119/27/9 og utvidelse av tomteareal for 
boligeiendommen 119/50.

Planområdet omfattes av kystsoneplanen, men ligger utenfor 100-metersbeltet langs sjøen.
I kystsoneplanen er deler av planområdet avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. I tillegg er 
deler av planområdet vist som LNF-område og arealformål nåværende fritidsbebyggelse i 
kystsoneplanen. 

En del av planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Lervik, vedtatt 
14.2.1985 (plan nr. 0106195). Der er det meste av arealet regulert til skogbruk/landbruk. I 
tillegg finnes også areal som er avsatt til fritidsbolig og veiareal.

Bestemmelsene til kystsoneplanen sier at kystsoneplanen går ved eventuell motstrid foran 
eldre reguleringsplaner. 
Da kystsoneplanen er vesentlig nyere, har plankonsulenten derfor tatt utgangspunkt i at 
kystsoneplanen går foran der det er avvik mellom planene. 

Forslaget til detaljregulering ble i henhold til vedtak i planutvalget 29.9.2016, sak 67/16, 
vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 7.10.2016 – 21.11.2016.

Det kom inn 15 innspill. 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 9.9.2015, sist revidert 22.9.2017.
3. Reguleringsbestemmelser datert 9.9.2015, sist revidert 7.8.2017.
4. Planbeskrivelse datert 9.9.2015, sist revidert 7.8.2017. 
5. Illustrasjonsplan, datert 2.3.2017. (Ikke juridisk bindende).

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2012/10169.

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger på eiendommen 
119/27. Planforslaget legger opp til 10 nye enheter. I tillegg er det tilrettelagt for utvidelse av 
tomteareal for en bebygd hyttetomt 119/27/9 og utvidelse av tomteareal for 
boligeiendommen 119/50. 
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Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller 
Botek Norge AS.

Overordnet planstatus
Planforslaget avviker noe fra gjeldende kystsoneplan. Planforslaget legger opp til 2-3 
hyttetomter utenfor område avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. Dette arealet er avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).
Avviket i forhold til kystsoneplanen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (KU). 
Avviket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
Beliggenhet.
Planområdet ligger ved Sønningveien på Lervik, og avgrenses i sør og vest av eksisterende 
fritids-/boligeiendommer, i nord og øst av skog og jordbruk. Sønningveien går gjennom 
planområdet. 
Området ligger ca. 400 meter nord for Lervik og ca. 650 meter fra Lervikstranda. Til Manstad 
nærområde med butikk og post i butikk er det ca. 1,7 kilometer. Fra Fredrikstad sentrum er 
avstanden ca. 15 kilometer.

Dagens arealbruk.
Planområdet består av skog som er delt i midten av en kjørevei, Sønningveien, som også 
benyttes som turvei. 
Skogen er egnet til utendørs lek. Det er imidlertid ikke kjent at dette praktiseres av barn og 
unge i dag. 
Innenfor planområdet ligger det øst for Sønningveien en eksisterende hytte og et uthus vest 
for samme vei.
I områdene rundt planområdet er det eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse og 
landbrukseiendommer (skog og dyrket mark).
Det opplyses at området har på grunn av topografien en skjermet beliggenhet.

Eierforhold.
Planområdet består av to eiendommer. Den ene tilhører en frittliggende fritidsbolig (eiendom 
119/27/9) og hovedeiendommen 119/27, som foruten et uthus er ubebygd. 
Helt sør i planområdet blir en liten del av eiendom 119/107 berørt av planforslaget. Dette er 
på grunn av for å få med hele bredden på adkomstveien.

Stedets karakter og landskap.
Det meste av utbyggingsområdet ligger øst for Sønningveien. Planlagt bebyggelse tenkes 
etablert rundt en lav, skogbevokst kolle. Det ligger en hytte syd i planområdet. Adkomst til 
planområdet er planlagt via Sønningveien fra syd.

Kulturminner og kulturmiljø.
Plankonsulenten opplyser at det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er 
ikke registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert SEFRAK-
bygg i planområdet.

Naturverdier.
Plankonsulenten opplyser at 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 
friområder.
Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på norsk rødliste for arter 
2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på norsk rødliste for 
naturtyper 2011 i planområdet.
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Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk
Sønningveien er definert som kyststi, og er således både tilgjengelig og benyttet av 
turgåere. Det vil derfor være viktig å sikre at veien fortsatt er åpen for allmenn ferdsel til fots 
og på sykkel. Det opplyses at planområdet for øvrig ikke er mye brukt til rekreasjon.

Landbruk/naturressurser.
I følge Skog og landskap sine registreringer, er området registrert som et barskogområde 
med høy og middels høy bonitet. Plankonsulenten opplyser at basert på den faktiske bruken 
av området, har det liten verdi som landbruksareal eller for naturressurser. Innenfor 
planområdet finnes det allerede en fritidsbolig, og en høyspentledning som går gjennom 
planområdet i nordvest. Det opplyses, at sammen med nærhet til bebyggelsen medfører 
dette at området vanskelig kan benyttes til skogbruk på en rasjonell måte.

Trafikksikkerhet.
Det opplyses at hyttefeltet vil ha adkomst via Sønningveien, som tar av fra Lervikveien i syd. 
Sønningveien er smal, men er forholdsvis rett og oversiktlig. Det finnes fartshumper som 
bidrar til å holde farten nede. Plankonsulenten opplyser at veien ikke har kapasitets-
problemer med å avvikle trafikkmengden. Det vil ut fra et trafikksikkerhetssynspunkt være 
riktig å opprettholde dagens smale vei fremfor å breddeutvide denne.
Lervikveien har fartsgrense 50 km/t. Det opplyses at strekningen er oversiktlig og forholdsvis 
rett ved krysset mot Sønningveien. Registreringer fra Statens vegvesens trafikkdatabase
viser at det langs Lervikveien er registrert en ÅDT på 1195. Det er ikke registrert noen 
trafikkulykker ved krysset.
I gjeldende reguleringsplan er det ikke inntegnet frisiktslinjer i veikrysset. I sidearealene ved 
veikrysset finnes en lyktestolpe og enkelte busker. Dette er vurdert til å redusere sikten noe. 
Det opplyses at fra krysset starter Sønningveien som en bakke med stigning på ca. 1:20. 
Biler fra Sønningveien kjører nedoverbakke mot Lervikveien. Slik sett oppnås 
tilfredsstillende frisikt mellom biler langs Lervikveien og Sønningveien.

Myke trafikanter.
Det er etablert sammenhengende gang- og sykkelvei/fortau langs Lervikveien fra 
Engelsvikenveien til Skjæløy båthavn.

Kollektivtransport.
Nærmeste bussholdeplass er ca. 500 meter fra planområdet. Herfra går busser regelmessig 
til/fra Fredrikstad.

Barns interesser.
Ved varsel om oppstart ble barnas representant varslet på ordinær måte, og det ble avgitt 
innspill. Det er ikke kjent at planområdet benyttes i nevneverdig grad av barn til lek og 
opphold.

Sosial infrastruktur.
Sosial infrastruktur som skolekapasitet, barnehagedekning, eldreomsorg etc. er ikke 
relevant, da planforslaget gjelder fritidsboliger.

Universell tilgjengelighet.
Det opplyses at kjøreveien som går gjennom planområdet har en stigning som er vesentlig 
slakere enn 1:20, og er derfor slakere enn maksimalt stigningskrav for universell utforming.
Planområdet består for øvrig av skog og en gruset adkomstvei som fører til eksisterende 
fritidsboliger i vest.

Vann og avløp.
Det opplyses, at av varslingsuttalelsene fra Fredrikstad kommune teknisk drift, fremkommer 
det at kapasiteten på vann- og avløpsnettet er god.
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Kraftnett og energi.
I planområdet befinner det seg en høyspentlinje i luftstrekk på 16 kV. Den nevnte 
høyspentlinjen planlegges lagt i bakken.
Planområdet er utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.

Områdestabilitet.
På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (NGU), skrednett.no, er det ikke 
merket av skredhendelser (steinsprang, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 
kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for 
arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes.
Jf. NGUs kartdatabaser er det innenfor planområdet registrert tykk strandavsetning og bart 
fjell, stedvis tynt dekke. Det er registrert fjell i dagen vest og nordvest for planområdet. Dette 
vil hindre eventuell utglidning mot nordvest. Plankonsulenten opplyser at grunnforholdene er 
således vurdert å være stabile og gode nok for planlagte tiltak.

Radon.
Hele området ligger innenfor område vist med høy aktsomhet radonforekomster. Alle nye 
bygg sikres med radonsperre. Dette er ivaretatt gjennom byggteknisk forskrift TEK10.

Støyforhold og luftforurensning.
Hele planområdet ligger innenfor område definert som gul støysone, støy fra Rauer 
skytefelt. Siden skytefeltet ikke lenger er operativt, vurderes ikke dette som relevant.
Planområdet ligger utenfor støysone for Lervikveien.
Plankonsulenten opplyser at det ikke er foretatt ekstraordinære analyser for kartlegging av 
luftkvalitet. Basert på planområdets beliggenhet, både med tanke på avstand fra Fredrikstad 
sentrum, men også Lervikveien, som er nærmeste forurensningskilde, legges det til grunn at 
luftkvaliteten i området er god.

Beskrivelse av planforslaget
Området er regulert til følgende:
PBL § 12-5 Arealformål
1. Bebyggelse og anlegg: 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF1) 0,197 daa 
Fritidsbebyggelse – frittliggende (FF1-2)                11,149 daa 
Renovasjonsanlegg (R)  0,018 daa

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjørevei (KV1)  1,170 daa 
Vei (V1-3)  0,677 daa 
Parkeringsplass (P1-2)  0,124 daa

3. Grønnstruktur 
Grønnstruktur (G1-2)  1,585 daa

PBL § 12-6 Hensynsoner: 
Sikringssone.
Frisikt (inngår i annet reguleringsformål).
Faresone.
Høyspenningsanlegg (inngår i annet reguleringsformål).
Hensynsone.
Bevaring naturmiljø (inngår i annet reguleringsformål).

Planområdet utgjør totalt ca. 15 dekar.

Bestemmelsene til planforslaget har spesifikke krav til hva som kan tillates i planområdet.
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Planområdet utgjøres i stor grad av skogsterreng og en enkeltstående eksisterende 
fritidsbolig.
Det aktuelle området ligger bak 100-metersbeltet og er tilbaketrukket fra sjøen. 

Det opplyses i planbeskrivelsen at det vil være viktig å bevare vegetasjon i form av furu og 
lauvskog for å skjerme for innsyn til planområdet, og for å hindre at området endrer sitt preg. 
Det er derfor ønskelig med en åpen hyttestruktur og romslige tomter.

Innenfor planområdet er det en kolle som ønskes bevart som den er. Dette er sikret ved 
byggegrense. Det er også avsatt byggegrense fra midt vei og 10 meter ut i terreng på hver 
side av Sønningveien. Dette er gjort for i størst mulig grad å bevare eksisterende vegetasjon 
langs Sønningveien.

Områdene i planforslaget som er avsatt til grønnstruktur G1-2, har som hensikt å bevare 
mye av stedets naturkarakter.

I felt FF1-2 foreslås det etablert fritidsbebyggelse i form av frittliggende fritidsboliger. Maks 
tillatt størrelse BRA er 90 m² per enhet/eiendom i samsvar med kystsoneplanens 
bestemmelser. Ny bebyggelse tillates oppført i en etasje. Eksisterende bebyggelse på 
søndre tomt i FF2 tillates opprettholdt med sin nåværende størrelse. Tomtegrensene for 
eksisterende hyttetomt forutsettes avløst av nye grenser slik plankartet viser. Denne tomta 
forutsettes å få felles grense med tilleggstomten til boligeiendommen i syd, men søndre del 
av tomta kan ikke bebygges og er foreslått regulert med hensynsone med krav om bevaring 
av naturmiljø. Dette er gjort for å skape en liten buffer mellom bolig- og hytteformål, uten at 
det blir liggende igjen et restareal på hovedbølet.

Hensynsone bevaring naturmiljø er også lagt inn i randsonen mot øst i planområdet.

Regulert areal i felt BF1 er tatt med i planforslaget fordi eksisterende garasje på tilgrensende 
boligtomt i syd ligger delvis utenfor sin tomtegrense. Boligtomta foreslås derfor gitt et tillegg 
slik at garasjen kommer innenfor egen eiendomsgrense.

Planforslaget legger opp til 10 nye enheter.

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser veiledende forslag til plassering og struktur 
for ny bebyggelse.

Det opplyses at parallelt med planprosessen er det utarbeidet skisser med forslag til 
utforming og plassering av ny bebyggelse. I planbeskrivelsen vises det fasadeskisser av 
planlagt hyttebebyggelse.

For å sikre god terrengtilpasning er det stilt krav i planbestemmelsene, at det skal vedlegges 
snitt gjennom tomta og planlagt nybygg som i tillegg til omsøkt bebyggelse også skal vise 
skjæringer/fyllinger og overganger mot eksisterende terreng.

Adkomst til planområdet vil være fra Lervikveien og videre innover Sønningveien. 
Sønningveien er registrert som privat vei. Det er ervervet en rettighetsavtale om veirett til 
samtlige nye hyttetomter over eiendom 119/3 og 119/92.

Det er tilrettelagt for 3 møteplasser langs regulert kjørevei KV1 Sønningveien.

Regulert vei V1-3 skal fungere som felles adkomstveier til de hyttene som har sin adkomst 
via disse. Det opplyses at fritidsboliger som vil grense til Sønningveien vil ha innkjørsel 
direkte fra denne. 
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Det er lagt opp til 1 parkeringsplass på egen tomt pr. fritidsbolig.

Parkeringsplass P1-2 skal fungere som gjesteparkering for alle hyttene innenfor 
planområdet.

Eksisterende fritidsboliger vest for planområdet vil bli sikret adkomst via vei V1. De vil 
fortsatt kunne parkere på egen grunn.

Det skal fortrinnsvis være felles avfallsanlegg for eiendommene innenfor planområdet. Det 
er avsatt areal til avfallshåndtering innenfor regulert område R. Renovasjonsteknisk plan 
skal godkjennes av kommunen før det gis byggetillatelse.

I planområdet går det en 16 kV høyspentlinje i luftstrekk med en sikkerhetssone på 6 meter 
fra ytterste fas. Det er planlagt at luftstrekket skal erstattes av kabel i bakken, men plankartet 
viser hensynssone tilpasset luftstrekk som gjelder inntil jordkabel er etablert.

Planbestemmelsene sier om overvann, at behandling av takvann skal fremgå av 
byggesøknaden. Løsning for lokal overvannsdisponering skal godkjennes av kommunen.

Om eierforhold er det opplyst i planbeskrivelsen, at alt areal innenfor planområdet 
forutsettes opprettholdt som privat. Areal som har en form for fellesfunksjon forutsettes ikke 
som felleseie, men skal fortsatt tilhøre hovedbølets grunn (eiendom 119/27). Dette gjelder 
veiarealer, parkeringsplasser, renovasjonspunkt og grønnstruktur. Rett til bruk av veier og 
parkeringsplasser vil bli tatt inn i kjøpekontraktene, mens bruk av grønnstruktur følger 
friluftslovens bestemmelser.

Den foreslåtte reguleringen avviker fra kystsoneplanen. I kystsoneplanen er deler av 
planområdet vist som LNF-område. Deler av dette LNF-området er foreslått regulert til 
fritidsbebyggelse. Plankonsulenten begrunner avviket i kystsoneplanen med at LNF-området 
utgjør et «belte» mellom areal avsatt til fritidsbebyggelse og bebygde bolig- og 
fritidseiendommer i syd og vest. Arealet utgjør ca. 6,5 dekar. Det opplyses at i det nevnte 
LNF-området går det en høyspentledning i luftstrekk, Sønningveien og en adkomstvei til 
eksisterende fritidsboliger som befinner seg vest for planområdet. I tillegg er sydvestre del i 
planområdet bebygd med et uthus. På grunn av arrondering, beskjeden størrelse og nærhet 
til bebyggelse, anser plankonsulenten LNF-området som svært lite egnet som 
landbruksareal (skogsdrift). Plankonsulenten anser at en omdisponering av deler av dette 
arealet til fritidsboliger vil være en naturlig fortetting, og at området vil få et mer samlet og 
helhetlig preg. Av de nevnte 6,5 dekar som ligger utenfor avsatt byggeområde i 
kystsoneplanen foreslår planforslaget å nytte ca.1,9 dekar til ny hyttebebyggelse, ca. 1,9 
dekar som tilleggstomt til eksisterende hyttebebyggelse (arrondering av restareal), ca. 0,2 
dekar som tilleggstomt til eksisterende bolig (slik at garasje blir liggende innenfor 
tomtegrensen), ca. 1,6 dekar til grønnstruktur og ca. 0,9 dekar til veianlegg (eksisterende). I 
planforslaget er søndre del av kystsoneplanens LNF-område avsatt til grønnstruktur fremfor 
byggeområde, da en eventuell bebyggelse her ville kommet svært nær Sønningveien.

Konsekvenser av planforslaget
Det er gjort en vurdering av krav om konsekvensutredning i forhold til forskrift om 
konsekvensutredninger. Konklusjonen er at detaljreguleringen ikke faller inn under 
utredningsbehovet i forskriften.

Konsekvenser av planforslaget er hovedsakelig at det blir etablert adkomstvei i eksisterende 
turveitrase og at deler av skogområdet omdisponeres til private fritidsboliger.

Nye fritidsboliger vil bidra til privatisering av området sammenlignet med tidligere. Men
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plankonsulenten har lagt vekt på at inngrepene ikke skal forringe turkvalitetene i området. 
Det er derfor lagt stor vekt på å beholde vegetasjonen langs Sønningveien og ellers der det 
lar seg gjøre mellom fritidsboligene.

Det opplyses at Sønningveien fortsatt vil være åpen og tilgjengelig for allmennhetens bruk 
som turvei samtidig som den fungerer som adkomstvei for eksisterende bolig- og 
hytteeiendommer i området.

Etter plankonsulentens vurdering vil en gjennomføring av reguleringsplanen ikke føre til at 
området vil bli utsatt for forurensning, støy eller trafikkfare. Tiltaket er vurdert til ikke å øke 
faren for helsefare eller forringe tilgjengeligheten for barn og unge.

Ved en gjennomføring av planlagte tiltak, opplyses det at ny hyttebebyggelse i hovedsak vil 
bli eksponert mot den nærmeste bebyggelsen, med noe overvekt i sørøstlig retning. 
Hyttebebyggelsens volumer vil ikke medføre at disse vil bli høye og skape silhuetter i 
landskapet eller være til vesentlig sjenanse for naboene. Videre opplyses det at planlagt 
bebyggelse vil få en skånsom tilpasning til eksisterende terreng, der det samtidig søkes å 
opprettholde mest mulig eksisterende vegetasjon. En vegetasjonsskjerm mot tilstøtende 
dyrket mark skal bidra til at fritidsboligene blir minst mulig eksponert mot omgivelsene.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser at det er en aktuell hendelse 
som faller i rød sone, en aktuell hendelse som faller i gul sone og fire aktuelle hendelser 
som faller i grønn sone. Dette gelder fare for radongass (rød sone), vei, bru, knutepunkt (gul 
sone) og kraftforsyning, høyspentlinje (stråling), støy og støv fra trafikk, ulykke med 
gående/syklende (grønn sone).
ROS-analysen viser at det er to aktuelle hendelser (rød sone og gul sone) som medfører en 
vurdering av om det skal settes inn tiltak.
Radongass: Det er ikke foretatt måling på stedet, men basert på NGUs databaser er det 
potensielt mye radon i området. Alle nye bygg sikres med radonsperre. Dette er ivaretatt 
gjennom byggeteknisk forskrift TEK10. 
Vei, bru, knutepunkt: Planlagt tiltak vil medføre lokal trafikkøkning i krysset Sønningveien-
Lervikveien. Krysset vurderes å være tilfredsstillende for å kunne takle den økte 
belastningen.
Kraftforsyning: Ved behov for økt kapasitet kan eksisterende nett oppgraderes.
Høyspentlinje (stråling): Planområdet berøres av en høyspentlinje, 16kV. Minste 
avstandskrav for nærmeste bebyggelse er 6 meter. Dette fremkommer av plankartet. Ved 
overholdelse av denne byggegrensen eller om den legges i bakken vil risiko være eliminert.
Støy og støv fra trafikk: Gjennomføring av reguleringsplanen vil medføre svak trafikkøkning 
langs Sønningveien, noe som generer økt støybelastning for tilstøtende eiendommer. 
Økningen er så begrenset at det ikke vil være nødvendig med avbøtende tiltak.
Ulykke med gående/syklende: Sønningveien er smal, og det er gjort fartsregulerende tiltak 
(fartshumper) som holder hastigheten nede.

Samråd og medvirkningsprosess
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 7.10.2016 – 21.11.2016.
Det er mottatt 15 innspill. Innspillene er gjengitt og kommentert nedenfor.

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

1. Fiskeridirektoratet, brev datert 6.10.2016.
Fiskeridirektoratet region sør kan ikke se at reguleringsforslaget vil medføre konsekvenser 
for de interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen. De har derfor ingen merknader til 
planen.
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2. Kystverket sørøst, brev datert 12.10.2016.
Kystverket sørøst kan ikke se at planarbeidet vil ha betydning for deres interesser. De har av 
den grunn ingen merknader til planen.

3. Særutskrift eldrerådet, sak 45/16 og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sak 
37/16.
Eldrerådet sak 45/16: Eldrerådet har ingen bemerkninger til det fremlagte planforslaget.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sak 37/16: Understreker at universell 
utforming er lovfestet og skal ivaretas i planen.

Plankonsulentens kommentar:
Forslagsstiller har ingen motforestilling mot å strebe for universell utforming, men loven 
omfatter kun bygg for publikum og arbeidsplasser. Det er derfor ikke lovhjemmel for å kreve 
det samme for fritidsbebyggelse.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

4. Fredrikstad kommune, Park, notat datert 18.10.2016.
Parkavdelingen viser til at kyststien følger Sønningveien. Ber om at planen tar hensyn til 
dette og at kyststien opprettholdes.

Plankonsulentens kommentar:
Sønningveien opprettholdes tilnærmet slik den er i dag. Hyttetomtene reguleres med økt 
byggeavstand til veien slik at de som følger veien ikke skal føle at man beveger seg 
gjennom et tettbygd hyttefelt med bebyggelsen tett inntil veien.

Rådmannens kommentar:
Rådsmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

5. Jernbaneverket, brev datert 28.10.2016.
Jernbaneverket har ingen merknader til planen.

6. Fredrikstad kommune Brann- og redningskorps, notat datert 11.11.2016.
Brannsjefen har ingen ytterligere kommentarer til detaljreguleringen i forhold til tidligere 
uttalelse i forbindelse med intern høring, se dokument nr. 23.
For ordens skyld følger tidligere høring nedenfor.
Etter gjennomgang av plandokumentene har brannsjefen følgende kommentarer:

Det forutsettes at byggteknisk forskrift TEK 10 § 11-17 tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap legges til grunn.

Det er i flg. planbeskrivelsen pkt. 5.3 god kapasitet på eksisterende vannledningsnett 
som ligger nært opp til planområdet. Generelt for småhusbebyggelse må det være 
slokkevannskapasitet på minst 20 liter/sekund og tilstrekkelig antall brannkummer. 

Tilfredsstillende fremkommelighet for brannvesenets tunge kjøretøy er en 
forutsetning for effektiv brannslokking. Ny vei skal i flg. planbeskrivelsen ha kjørebane på 3,5 
m. Dette er tilfredsstillende (eksisterende vei har kjørebane på 2,7 m).

Tilstrekkelig kapasitet på infrastruktur bør ses i sammenheng med fritidsbebyggelse/ 
permanent bosted. 

Plankonsulentens kommentar:
TEK 10 skal ivaretas på byggemeldingsstadiet og beskrives ikke i reguleringsdokumentene.
Teknisk Drift har uttalt at det er tilstrekkelig kapasitet på vannforsyningen i området. 
Plankonsulenten forutsetter da at dette også omfatter slokkevann siden det er et krav i PBL 
§ 27-1. I motsatt fall vil det kunne kreves supplerende eller alternative tiltak fra tiltakshaver 
ved byggemelding.
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Det er usikkert hva det siktes til med siste setning i uttalelsen, men eksisterende veinett har 
ikke kapasitetsproblemer tross smal vei. 
Eksisterende ledningsnett er oppgitt som tilstrekkelig av Teknisk Drift.

Rådmannens kommentar:
Brannsjefens uttalelser berører i hovedsak forhold som sikres gjennom forskrifter. Det antas 
ikke som nødvendig eller hensiktsmessig å utdype dette nærmere i reguleringsplan.
Rådmannen forutsetter at innspillene og gjeldende forskriftskrav etterkommes i forbindelse 
med utbyggingen av området.

7. Fylkesmannen i Østfold, brev datert 14.11.2016.
Fylkesmannen viser til at det ble påpekt i deres innspill, at varslet planområde avviker fra 
kommunens kystsoneplan. Ser det som viktig at kommunene planlegger lokalisering og 
omfang av fritidsboliger ved kysten i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Mener således det 
er uheldig om det godkjennes reguleringsplaner som åpner for mer utbygging enn det som 
er avklart i kystsoneplan. En vesentlig utfordring i kystsoneforvaltningen er bit-for-bit 
nedbyggingen. Selv om avviket i hvert enkelt tilfelle kan anses lite, vil det sammen med 
andre avvik fra kystsoneplanen likevel bidra til en ytterligere nedbygging av kystområdet. 
Det kan også gi en noe endret konsekvens for brukerne av kyststien (Sønningveien) når det 
legges til rette noe mer utbygging enn kystsoneplanen åpner for.
Det opplyses i planbeskrivelsen at det er viktig å bevare vegetasjon i form av furu og
lauvskog, for å skjerme for innsyn til planområdet og hindre at området endrer sitt preg. Det 
fremkommer videre at det derfor er ønskelig med en åpen hyttestruktur og romslige tomter. 
Dette er også gjengitt i kommunens saksframlegg. Planforslaget viser at området i hovedsak 
blir avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse. Det er lagt inn byggegrenser, samt en 
hensynssone naturmiljø i sør og øst. For å gi et tydeligere signal i reguleringsplanen, og 
med hensyn til den praktiske oppfølgingen av reguleringsplanen i ettertid, vil fylkesmannen 
heller anbefale at hyttetomtene gjøres mindre og at de viktige arealene som kollen og 
randsonen mot sør og øst reguleres til grønnstruktur. Ved å legge grønnstrukturen utenfor 
hyttetomtene mener fylkesmannen det er større sannsynlighet for at intensjonen/formålet blir 
respektert.
I tillegg til plankartet er reguleringsbestemmelsene viktige for å ivareta intensjonen bak
planen. Fylkesmannen mener de foreslåtte bestemmelsene har flere viktige holdepunkter for 
å styre framtidige byggeprosjekter, herunder hensynet til terreng, vegetasjon og 
eksponering. For ytterligere å sikre intensjonen med å ivareta terrenget mener fylkesmannen 
det bør inkluderes en bestemmelse som forbyr etablering av kjeller under bebyggelsen. 
Fylkesmannen savner også bestemmelser om maksimalt areal til veranda/terrasse/platting. 
Mener en slik arealbegrensning på uteplasser bør skje uavhengig av om det regnes som 
målbart bebygd areal, og at frittliggende uteplasser ikke bør tillates. Det bør også vurderes 
bestemmelser om maksimalt overbygd terrasseareal.
Det påpekes at det ikke er gitt bestemmelser om antall bygg per tomt. Det er noe uklart om 
det er en intensjon å tillate uthus og andre frittliggende bygninger på hyttetomtene. Mener 
fritidsbebyggelsen i størst mulig grad bør være konsentrert på tomtene, fortrinnsvis i ett 
sammenhengende bygg. Er av den oppfatning at det er uheldig å spre fritidsbebyggelsen på 
tomtene. Det anbefales at det gis bestemmelser om dette.
I området som foreslås regulert til grønnstruktur på vestsiden av veien ligger det i følge
mottatte dokumenter et uthus. Dette ser ut til å være forholdsvis stort. Mener det, som et
avbøtende tiltak, bør kreves fjernet. Dette gjelder særlig dersom kommunen åpner for en
utbygging som er i strid med kystsoneplanen. Fjerningen kan sikres gjennomført ved bruk av 
rekkefølgebestemmelse.
Det er utarbeidet en illustrasjonsplan for hvordan området kan se ut etter utbygging. Denne 
har imidlertid et perspektiv rett ovenfra. Siden eksponering mot øst og opplevelse av 
hytteområdet fra kyststien er omtalt som viktige hensyn burde det vært utarbeidet
illustrasjoner som viser utbygd hytteområde sett fra det åpne landskapet i øst og sett fra
kyststien. Fra kyststien burde det også vært vist alternativ med og uten de hyttene som er i 
strid med kystsoneplanen, slik at man kan vurdere konsekvensen av disse særskilt.
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Konklusjon.
Fylkesmannen vil anbefale at man begrenser utbyggingen av fritidsboliger til det som er 
avklart i kommunens kystsoneplan. Videre vil fylkesmannen anbefale at man benytter 
arealformål som virkemiddel for å sikre viktig grønnstruktur, at det gis bestemmelser som 
tydelig hindrer utbygging av kjellere og at det gis bestemmelser som begrenser størrelsen 
og plassering av veranda/terrasse/uteplass. Det bør videre gis begrensninger av antallet 
bygninger per tomt.
Eksisterende uthus i området som er foreslått regulert til grønnstruktur (G2) bør vurderes
fjernet. For å sikre et godt beslutningsgrunnlag knyttet til landskap og eksponering bør det 
utarbeides illustrasjoner sett fra bakkenivå.
Fylkesmannen ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan.

Plankonsulentens kommentar:
Avviket fra kystsoneplanen er ikke omfattende etter allerede foretatt redusering av 
planforslaget. Det utgjør ca. 2,5 tomter og ligger mellom øvrige planlagte hyttetomter i øst og 
eksisterende i vest. Arealet er dessuten helt uten allmenn friluftsinteresse og oppleves ikke 
tilknyttet strandsonen.
Hovedgrunnen til at ikke hyttetomtene er gjort mindre og at landskapselementer er avsatt 
som ulike former for grønnstruktur, er at eiendommen ikke er en større landbrukseiendom. 
Det er derfor svært lite hensiktsmessig for ettertiden at det ligger mindre rester igjen av 
opprinnelig eiendom som ikke forvaltes som del av en tilliggende landbrukseiendom.
Plankonsulenten er enige i at det gjerne kan tas inn et forbud mot kjeller. Dette er nå tatt inn 
i reviderte bestemmelser § 3 d) sammen med restriksjoner på tillatte sprengningsarbeider.
Etter anbefaling fra kommunen er det etter høring tatt inn regler for maksimalt areal på 
søknadspliktige verandaer/plattinger og hvor stor del av disse som tillates overbygget med 
tak. Det er tatt inn ny bestemmelse i § 4.2 a) om at det per tomt er maksimalt tillatt med et 
hovedbygg og et uthus.
Bestemmelse om fjerning av eksisterende uthus i regulert grønnstruktur er tatt inn i ny § 2 
b).
Plankonsulenten anser planforslaget mer illustrert enn hva som er vanlig, og ytterligere 
visuell illustrasjon bør ikke være nødvendig, da man får en mer korrekt opplevelse ved å 
foreta en befaring av området. Erfaring tilsier at områder med mye vegetasjon sjelden 
illustreres korrekt ved hjelp av konstruerte perspektiver.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

8. Styret i Sønningveien vel v/Janne Grønli Andersen, brev vedlagt e-post datert 16.11.2016.
Styret i Sønningveien vel viser til at veiens breddestandard tilsier begrenset adkomst og 
akseptabel totalbelastning. Veiens kapasitet oppleves i dag som fullt utnyttet. En økning vil 
bety behov for møteplasser, omlegging og utbedringer. De mener planen undervurderer 
forventet trafikkøkning, særlig i kombinasjon med en betydelig gjennomkjøring i 
sommerhalvåret.
Styret i Sønningveien vel tar det videre som en selvfølge at utbygger utbedrer eventuelle 
skader som veien måtte påføres i byggefasen og at adkomst til øvrige eiendommer i denne 
perioden ikke hindres. Ser det som riktig å undersøke og å vurdere veirett, belastning og 
omlegging.
De viser også til at det er opplyst fra plankonsulenten at veilaget har sagt ja til en adkomst 
fra Lervikveien dersom innskudd og veiavgift betales Sønningveien vel. Det påpekes at dette 
ikke medfører riktighet, da Sønningveien vel kun er en veiforening med ansvar for drift og 
vedlikehold av veistrekningen og er ikke ansvarlig for at nødvendige tillatelser innhentes fra 
berørte grunneiere. Dette må utbygger selv besørge.

Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulenten er enig i at hovedproblemet med hensyn til kapasitet og sikkerhet er knyttet 
til gjennomkjøring. Forslagsstiller er derfor positiv til at det eventuelt etableres bom for 
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eksempel i nordre plangrense som gir adgang til å benytte nordre adkomstalternativ kun for 
dem som har rett til det. Forslagsstiller er villig til å dekke inntil 50 % av kostnadene til slik 
bometablering. Dersom gjennomkjøring stanses, er det liten tvil om at totalbelastningen etter 
utbygging vil bli lavere enn i dag. Det anbefales ikke at stenging gjøres til en del av planen, 
da dette vil kunne vurderes ulikt over tid avhengig av mulig framtidig opprusting av veien, 
mulig omlegginger av enkelte vanskelige partier osv. Da er det lite hensiktsmessig at 
spørsmålet er låst fast i en reguleringsplan. Saken kan med fordel avgjøres når som helst av 
det lokale veistyret i samarbeid med kommunen som i dag har vintervedlikeholdet og uten at 
reguleringsplan da trenger å endres med hensyn til stenging/ikke stenging og eventuelt hvor 
stenging skal skje. Det opplyses at forslagsstiller hele tiden har vært innstilt på at nye tomter 
skal være med på å dekke løpende veivedlikehold på lik linje med øvrige oppsittere, jfr. også 
udatert brev fra velforeningen som ble mottatt kort etter deres årsmøte 12.10.2012, hvor nye 
tomter inviteres til å betale innmeldingsavgift på 10 000 kr/tomt. Plankonsulenten opplyser at 
forslagsstiller deretter har hatt mailkorrespondanse med velforeningens formann både i 
januar 2013 og oktober 2014 (med oversendelse av komplett utkast til planmateriale til 
orientering) uten at det resulterte i negative reaksjoner. En fikk derimot takk for informasjon 
og for at de ble holdt orientert. Det opplyses at forslagsstiller aldri har ment at velforeningen 
skal opptre som grunneier. Forslagsstillers advokat har imidlertid hevdet at Sønningveien er 
åpen for allmenn ferdsel, og at det derfor ikke kan kreves veirett for å dokumentere lovlig 
adkomst til nye tomter. Utbygger har nå likevel ervervet en rettighetsavtale om veirett til 
samtlige nye tomter over både eiendom 119/3 og 119/192 for å fjerne enhver tvil.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen tar plankonsulentens opplysninger til orientering. Etter at planforslaget var ute 
til høring og offentlig ettersyn er det sikret erklæring om veirett for de nye hyttetomtene fra 
syd over eiendom 119/3 og 119/192.

9. Solfrid Sakkariassen og Rune Lundblad, Sønningveien 67, brev datert 16.11.2016.
Innsender nevner at Sønningveien er en liten privateid vei med store trafikale begrensninger 
og utfordringer. Gjennomkjøring er et stort problem, med kraftig «ulovlig» gjennomkjøring i 
sommerhalvåret.  Dette vil øke med de planlagte/ønskede nye hyttene. Det er utopisk å tro 
at nye tomter vil benytte adkomst bare fra syd via Lervikveien fylkesvei 401.
Innsender går sterkt imot påstanden om at merbelastningen med ny utbygging vil bli liten. 30 
% økning er ikke lite. Det er ikke korrekt at veilaget har sagt ja til adkomst bare veiavgift 
betales. Velforeningen er ikke grunneier og kan ikke gi slik tillatelse. Innsender er heller ikke 
enig i adv. Sjølies vurdering av at det ikke er behov for veirett. Grunneier (rådmannen antar 
Wenche og Per Wold, rådmannens tilføyelse) er også sterkt imot planene.

Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulenten viser til sin kommentar til uttalelse fra styret i Sønningveien vel, der 
forholdet til gjennomkjøring er kommentert. 
Plankonsulenten er enig i at en økning med 30% ikke er liten, relativt sett, men trafikk til/fra 
10 hytter er i antall trafikkbevegelser ÅDT svært beskjeden.
Det vises til at veilagets brev til utbygger, vanskelig kan tolkes annerledes enn at de ikke 
motsetter seg planene, bare nye tomter betaler anleggsbidrag og forøvrig bidrar på vanlig 
måte med hensyn til veivedlikehold.
Plankonsulenten velger å stole på adv. Sjølies vurdering av veirettspørsmålet for denne 
aktuelle veien. Utbygger har nå likevel ervervet en rettighetsavtale om veirett til samtlige nye 
tomter over både eiendom 119/3 og 119/192.
Dersom det etableres bom som hindrer uønsket gjennomkjøring, vil belastningen for 
grunneier Wold bli sterkt redusert. Wold har i dag sin eiendom et godt stykke nord for 
planområdet, men plages av gjennomkjøring i sitt gårdstun.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen tar plankonsulentens kommentar til orientering.
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Etter at planforslaget var ute til høring og offentlig ettersyn er det blitt sikret erklæring om 
veirett fra syd for de nye hyttetomtene over eiendom 119/3 og 119/192.

10. Statens vegvesen, brev datert 16.11.2016.
Vegvesenet har som fylkeskommunens veiadministrasjon følgende merknader til 
planforslaget: Det framgår av planforslaget at atkomst til planområdet vil være via den 
private veien Sønningveien fra sør, det vil si fra fylkevei 401. Vegvesenet oppfatter at 
Sønningveien ikke er tenkt stengt for gjennomkjøring, slik at kjørende til hyttefeltet like 
gjerne kan komme fra nord (fv. 116).  Vegvesenet aksepterer at planforslaget ikke utløser 
behov for tiltak i kryss mellom fylkeveiene og Sønningveien.
Vegvesenet har som fagorgan med sektoransvar følgende merknader til planforslaget: I 
kommunedelplanen for kystsonen er den eksisterende veien, Sønningveien, ikke vist som
veiareal, men kun som framtidig turveitrase gjennom planområdet. Utenfor planområdet er
veien vist som kombinert vei og framtidig turveitrase. Vegvesenet tolker dette som at 
kommunen i kystsoneplanen har tenkt at deler av veien på sikt ikke skal være kjørevei, 
eventuelt få redusert funksjon for biltrafikk. De kan ikke se at dette drøftes eller følges opp i 
planforslaget.
Planforslaget legger opp til at bilparkering skal skje på den enkelte hyttetomt, i tillegg skal
det opparbeides en felles parkeringsplass for besøkende. Dersom det i stedet hadde vært
lagt opp til felles parkeringsplass for å dekke alt behov, ville veien kunne vært stengt for
biltrafikk/gjennomkjøring, og sånn sett i større grad ivaretatt kystsoneplanens intensjon om 
turvei. I tillegg ville det totale antallet parkeringsplasser sannsynligvis kunne vært redusert.
Dersom direkteavkjørsler skal opprettholdes, bør det gjennom bestemmelse sikres at det
opparbeides tilstrekkelig frisikt i den enkelte avkjørsel.
Dersom veien skal være kjørevei, bør det gjøres en vurdering av sikt i forbindelse med
møteplassene langs veien for å redusere behovet for rygging i veien.

Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulenten anser at tolkningen av kystsoneplanen med hensyn til veistandard neppe 
er riktig, men kun et resultat av valgt tegneteknikk fra kommunens side. Kystsoneplanen 
legger de ulike formålsfargene for ulike byggeområder, LNF-områder osv. over 
kartgrunnlaget med sitt eksisterende veisystem uten å fremheve dette særskilt. Dette gjøres 
bare der hvor området er regulert og hvor kommunen har valgt å «klippe og lime inn» 
reguleringsplanen i kystsoneplanen. I det siste tilfellet vil veiarealene fremstå med eget 
formål, mens de ikke gjør det i uregulert strøk. For Sønningveien betyr det at veien fremstår 
med eget veiformål fra syd og fram til planområdets søndre grense fordi dette omfattes av 
reguleringsplan Lervik. Deretter fremstår den dimmet gjennom planområdet der 
kystsoneplanens dekkfarger er fritidsbebyggelse og LNF. Videre fremstår den med 
kartgrunnlagets farge et kort stykke nord for planområdet fordi dette er utenfor 
kystsoneplanen, for deretter å fremstå dimmet igjen en lengre strekning der Sønningveien 
på nytt kommer innenfor kystsoneplanen. Det at veien fremstår som dimmet mener 
plankonsulenten ikke innebærer et signal om at veien skal stenges for gjennomkjøring, noe 
som plankonsulenten likevel anser kan være en god løsning.
Plankonsulenten mener det ikke er en god løsning å samle all parkering på ett sted. Når det 
skal bygges hytter i et lett framkommelig terreng så nær en eksisterende vei, er det 
urealistisk å tenke at ikke all bebyggelse får kjørbar adkomst, blant annet for en enklest 
mulig byggeprosess. Da er det bedre å nytte denne adkomsten til å parkere eiers egen bil 
her fremfor å etablere en langt større fellesplass i det som kan beholdes som grønnstruktur. 
Fellesplassen trenger ikke være større enn til å dekke gjestebehov. Da blir samlede inngrep 
minst. Plankonsulenten opplyser at muligheten for å stenge for gjennomkjøring hindres ikke 
av dette, da veien kan stenges uansett, for eksempel nord for nordre avkjørsel.
Frisikt ved felles avkjørsler er vist i plankart og er sikret i planbestemmelsenes § 7.1 og 
trenger ikke sikres ytterligere.
Sikt mellom møteplasser for å unngå rygging foreslås bedret ved å innta en tredje møteplass 
i ytterkurven midt i planområdet. Søndre møteplass kan da med fordel skyves litt mot syd.
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Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens opplysninger.
Etter at planforslaget var ute til høring og offentlig ettersyn er plankart og 
reguleringsbestemmelser revidert. I plankartet er det nå regulert inn tre møteplasser langs 
regulert vei KV1 Sønningveien. I tillegg er den søndre møteplassen blitt forskjøvet litt mot 
syd. Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse som sier at det skal opparbeides tre 
møteplasser langs KV1 som vist i planen, før øvrige byggearbeider igangsettes.

11. Hafslund Nett AS, brev datert 16.11.2016 vedlagt kartutsnitt.
Hafslund Nett AS opplyser at omlegging fra luftstrekk til jordkabel innebærer at 
hensynssonen i plankartet vil bortfalle i sin helhet og ikke erstattes av en mindre omfattende. 
Jordkabel skal ikke inntegnes i reguleringskart og får dermed heller ingen hensynssone i 
plankartet. Reguleringsbestemmelsene for dette er med andre ord ikke korrekte.
Det bes om at utbygger oppgir overfor nettselskapet hvilke effektbehov man planlegger for.

Plankonsulentens kommentar:
Det er foreslått at bestemmelsen i § 7.2 endres slik at viste hensynssone i plankartet vil utgå 
ved eventuell omlegging til jordkabel.
Plankonsulenten opplyser at utbygger vil ta kontakt med nettselskapet for å avklare hvordan 
strømforsyning til de enkelte tomtene kan skje på best mulig måte.
Det opplyses om eventuelt behov for ny nettstasjon, at dette er avklart tidligere. Netteier har 
opplyst ved mail av 30.01.2014, at nærmeste trafo nord for planområdet bør oppgraderes fra 
50 kVA til 100 kVA, men fortsatt som en «stolpetrafo» slik at det ikke er behov for tomt til ny 
trafo innenfor eller utenfor planområdet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens opplysninger.
Etter høring og offentlig ettersyn er reguleringsbestemmelsene revidert. Det er nå tatt inn en 
bestemmelse under § 7.2 som sier at dersom luftstrekket erstattes av jordkabelanlegg, utgår 
viste hensynsone i plankartet.

12. Wenche og Per Wold, Sønningveien 58, brev datert 17.11.2016 vedlagt bilder.
Det savnes svar på spørsmål om tenkt veiadkomst. Innsender vil ikke gi veirett over sin 
eiendom. Det vises til at veien er smal, og blir i dag, i tillegg til biltrafikk, også mye brukt som 
tursti/kyststi for både gående og syklende. Veien går gjennom innsenders gårdstun og er en 
del av arealet de bruker og jobber på hver dag. Det er allerede i dag samlet sett for mye 
trafikk, og det er partier som er lite oversiktlig. Det opplyses at med til sammen skolebarn, 
mosjonister, syklister, mopeder og biler, har det vært flere utforkjøringer og mindre alvorlige 
ulykker. Innsender ønsker svar på hvordan adkomst bare mot syd for nye tomter tenkes 
sikret i praksis. Innsender spør også om retten til å øke bruken av veien uten særskilt veirett 
fra grunneierne og hvordan reguleringsplanen kan vurderes uten at nye tomter har veirett.
Diverse fotos følger som vedlegg til innsenders brev.

Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulenten opplyser at veirett over Wolds eiendom ikke vil være påkrevet, da nye 
tomter vil bli solgt med anvisning om å benytte bare søndre del av Sønningveien.
Totalbelastningen forventes å gå markert ned dersom veien stenges for gjennomkjøring, 
spesielt om sommeren som er tiden da også de nye tomtene vil bli mest brukt.
Adkomst bare mot syd for de nye tomtene tenkes i utgangspunktet sikret ved at det i 
tomtekontraktene anvises adkomst bare denne veien. Det er også i denne retning utbygger 
har ervervet seg veirett for de nye tomtene. Dersom en styring av trafikken i denne retning 
ikke vil fungere i praksis, vil forslagsstiller ikke motsette seg at veien stenges for 
gjennomkjøring umiddelbart nord for nordre avkjørsel i planen, men tvert imot bidra 
økonomisk til dette. For ikke å skape juridiske hindre for en eventuell senere stenging, vil 
forslagsstiller også innta i tomtekontraktene at eierne av disse ikke kan motsette seg en 
eventuell slik stenging av gjennomkjøring.
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Vedrørende behov for veirett fra hver enkelt grunneier viser plankonsulenten til utredningen 
fra adv. Sjølie.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens opplysninger.
Etter at planforslaget var ute til høring og offentlig ettersyn er det sikret erklæring om veirett 
for de nye hyttetomtene fra syd over eiendom 119/3 og 119/192.

13. Anne-Mette Sjønnesen og Jan Egil Sandstad, eiendom 119/27/9, e-post datert 
18.11.2016. 
Innsender er eier av eksisterende hytte som ligger syd i regulert område FF2.
Det reageres på at planbeskrivelsen sier at søndre del av avtalt tilleggstomt ikke kan 
bebygges og er areal regulert til grønnstruktur. Det vises til at denne begrensningen i bruk 
av tomta (buffersone) ikke har vært nevnt tidligere, verken i deres samtaler med 
representant for utbygger eller i opprinnelig planbeskrivelse av 3.9.2014. Det påpekes også 
at «søndre del av tomta» er upresist. Det bes om at arealet som er foreslått begrenset må 
konkretiseres. Så vidt innsender forstår, har denne begrensningen kommet inn i etterkant i 
forbindelse med behandlingen av planforslaget. Det er uklart for innsender hvordan og 
hvorfor dette har tilkommet. Dette medfører reduserte muligheter for utnyttelse av tomten. 
Innsender har sett på muligheten til å fradele og bebygge tilleggstomten på sikt som en 
viktig del av deres avtale. Med bakgrunn i forannevnte fremmer innsender en 
merknad/protest mot planene slik de er fremlagt med buffersone i deres tomt. Ut over dette 
har innsender ingen merknader til planforslaget.

Plankonsulentens kommentar:
Forholdet det vises til var ikke med i opprinnelig planforslag, men i en mellomfase da 
planforslaget ble drøftet i ulike varianter med kommunen. På et tidspunkt ble søndre del av 
FF2 endret fra fritidsbebyggelse til grønnstruktur for deretter å bli tilbakeført til 
fritidsbebyggelse med hensynssone bevaring av naturmiljø. Dessverre ble det hengende 
igjen en rest av gammel tekst i planbeskrivelsen. Forholdet det reageres på skulle med 
andre ord vært rettet før planen ble lagt ut på høring.
I avtalen mellom tiltakshaver og hytteeier står det ikke noe om at ny tomt skal kunne deles i 
to framtidige tomter, og planen viser derfor ikke dette. Dersom hytteeier på et senere 
tidspunkt ønsker å søke om deling av tomta, vil dette måtte behandles som en 
dispensasjonssøknad.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen har forståelse for hytteeiers ønske om å dele ny tomt i to framtidige tomter. Men 
planforslaget legger ikke opp til slik tomtedeling syd i felt FF2.
Da planforslaget innebærer en omdisponering av arealer som i kystsoneplanen er avsatt til 
landbruk, natur og friluftsliv, er det derfor tatt høyde for i planforslaget å opprettholde mest 
mulig av stedets naturkarakter og for å hindre at området endrer sitt preg. Dette er blant 
annet sikret med byggegrenser og gjennom regulering til grønnstruktur sydvest i 
planområdet, samt at det i tillegg er regulert til hensynsone bevaring naturmiljø i syd og øst i 
felt FF2. Hensikten med den regulerte randsonen mot syd i felt FF2 er for å bevare stedets 
vegetasjon og at det også i tillegg kan skapes en buffer mellom hytte- og boligbebyggelse.
Rådmannen vil samtidig gjøre oppmerksom på at i saksframlegget til planforslaget ved 
høring og offentlig ettersyn, var det tatt med opplysninger om at søndre del av den foreslåtte 
tilleggstomten til eiendom 119/27/9 ikke kan bebygges på grunn av hensynsone bevaring 
naturmiljø. Opplysningene var tatt inn under beskrivelse av planforslaget.
For øvrig slutter rådmannen seg til plankonsulentens kommentar.

14. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, brev datert 21.11.2016.
NVE anser at områdestabilitet og fare for kvikkleireskred ikke er tilstrekkelig utredet i 
planbeskrivelsen og ber om at geoteknisk fagkompetanse vurderer planen med hensyn til 
områdeskred.
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Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulenten mener forekomst av fjell på stedet sikrer at de tomtene som ikke består av 
fjellgrunn ikke har noen mulig skredretning. Men man har likevel besluttet å innhente 
vurdering fra geotekniker slik NVE ber om. Dennes redegjørelse vedlegges. Konklusjonen er 
at det ikke er registrert kvikkleire eller sprøbruddsmateriale i området, at området ikke er 
utsatt for ras, flom eller stormflo, og at det derfor heller ikke er behov for uavhengig kontroll i 
henhold til PBL for dette fagfeltet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens opplysninger.

15. Østfold fylkeskommune, brev datert 21.11.2016.
Avvik fra kystsoneplanen
Planforslaget åpner for fritidsbebyggelse utover rammene i kommunens kystsoneplan, og 
innebærer en omdisponering av arealer avsatt til landbruk, natur og friluftsliv.
Konsekvensutredning
Planen vil medføre omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder (vedlegg
III, bokstav h), og vil kunne komme i konflikt med statlige planretningslinjer og regionale
planbestemmelser (vedlegg III, bokstav q). Det skal vurderes om planen kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn. 
Begrunnelse for avvik og vurdering av KU-plikten
Etter plankonsulentens vurdering vil tiltaket ikke komme i konflikt med allmennhetens
interesser i strandsonen, og en omdisponering av areal til fritidsboliger vil være en naturlig
fortetting av eksisterende bolig- og hytteområde. Tiltaket er derfor blitt vurdert til ikke å
utløse krav om KU.
Østfold fylkeskommunes syn
Østfold fylkeskommune anser en eventuell godkjenning av ytterliggere nedbygging av 
kystområdet som svært uheldig. Som prinsipp er de imot å åpne for mer utbygging, gjennom 
reguleringsplaner og dispensasjonssøknader, enn det som er avklart i kommunens 
kystsoneplan. Østfold fylkeskommune vil derfor anbefale at man utelater fra planforslaget de 
2-3 nye hytteeiendommene, nordvest på planområdet, som vil bli liggende innenfor areal 
avsatt til LNF-formål.
Vurdering av planforslag – fokusområder
Friluftsinteresser
I Fredrikstad kommunes kystsoneplan er Sønningveien vist som fremtidig turveitrase for 
strekningen som inngår i planavgrensningen. Utenfor planområdet er Sønningveien vist som 
fremtidig turveitrase og som nåværende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Dette 
kan bety at man i kystsoneplanen har sett for seg at den berørte strekningen ikke bør være 
åpen for gjennomkjøring. Da Sønningveien er definert som kyststi er det viktig at veitraseen 
forblir tilgjengelig for allmennheten. Gjennom § 5.1 a. fastslås Sønningveiens (KV1) doble 
funksjon som kjørevei og tursti, mens § 3 e. sikrer retten til fri ferdsel til fots og på sykkel 
langs KV1. Allikevel kan en utbygging av planområdet oppleves som en privatisering av 
Sønningveien og dermed resultere i redusert bruk av veien som kyststi.
Landskap og grønnstruktur
Østfold fylkeskommune mener det vil være mer hensiktsmessig å regulere området som 
omfattes av hensynsone «bevaring naturmiljø», samt kollen og vegetasjonsbeltet langs 
kyststien, til grønnstruktur. Dette for å sikre at intensjonen bak hensynssonen og 
byggegrensen blir etterlevd.
Østfold fylkeskommune mener det bør fremgå av plandokumentene om uthuset i felt G2 er 
tenkt beholdt, flyttet eller fjernet ved en realisering av planen.
Bruksareal, byggehøyder og material- og fargebruk
Den regionale kystsoneplanens retningslinjer for fritidsbebyggelse i strandsonen bak 100-
metersbeltet (pkt. 8.3) må legges til grunn for reguleringsplanen. Planbestemmelse § 4.2 
sikrer at planforslaget er i tråd med retningslinjene vedrørende samlet bruksareal (pkt. 8.3 
g.), byggehøyder (pkt. 8.3 c.) og material- og fargebruk (pkt. 8.3 f.).
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Uteoppholdsareal, kjeller og intern organisering
Østfold fylkeskommune savner en bestemmelse som setter rammene for maksimalt tillatt 
areal til opparbeidet uteplass, terrasse eller veranda tilknyttet fritidsboligens bygningskropp, 
og hvor stor andel av denne som tillates overbygd. Det vises til pkt. 8.3 d. i den regionale 
kystsoneplanen. Det fremgår ikke av planbestemmelsene hvorvidt det er lov til å etablere 
kjeller under fritidsbebyggelsen. For å unngå omfattende terrenginngrep anbefales det, at 
det ikke gis anledning til å bygge kjeller eller underetasje. Østfold fylkeskommune etterlyser 
bestemmelser knyttet til intern organisering av fritidsbebyggelsen innenfor den enkelte tomt. 
Vil oppfordre til å holde fritidsbebyggelsen samlet, fortrinnsvis i et bygg, slik at man unngår 
etablering av frittliggende boder og annekser.
Vurdering av planforslag – øvrige aspekter
Parkering
Østfold fylkeskommune mener det bør stilles maksimumskrav til antall parkeringsplasser per 
enhet, slik at det i planen ligger en reell begrensing av parkeringsdekning. Oppfordrer til å gå 
vekk fra parkering på egen tomt og heller samle alle parkeringsplasser i fellesanlegg. På 
denne måten reduseres antall direkteavkjørsler fra Sønningveien og man kan unngå 
gjennomkjøring. Samtidig vil man i større grad klare å beholde områdets karakter når det 
ikke står plassert biler spredt rundt i landskapet.
Universell utforming
Ifølge fylkesplanens Retningslinjer for energi- og arealbruk skal det innarbeides
bestemmelser med krav om at universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner
(pkt. 3.4.3). Allikevel er temaet viet liten omtale i planbeskrivelsen og er fraværende i
planbestemmelsene. Prinsippene for universell utforming må ligge til grunn i utforming av
bygninger, uteområder og transportanlegg. Det vises for øvrig til Husbankens 
Livsløpsstandard (HB 7.B.1.9) som skal sikre god tilgjengelighet utover de kravene som 
stilles i TEK10.
Luftkvalitet
Det bør foreligge en bestemmelse til planen som forplikter tiltakshaver til å planlegge for
best mulig luftkvalitet. Østfold fylkeskommune oppfordrer til å innlemme følgende avsnitt i 
planbestemmelsene: «Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-
1520), eller retningslinjer som senere måtte erstatte denne, skal legges til grunn. Om 
nødvendig skal avbøtende tiltak gjennomføres før midlertidig brukstillatelse gis.»
Støy
Det bør foreligge en bestemmelse til planen som forplikter tiltakshaver til å forebygge støy.
Østfold fylkeskommune oppfordrer til å innlemme følgende avsnitt i regulerings-
bestemmelsene: «Støynivået skal ikke overstige grenseverdier angitt i 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 
eller senere vedtatte retningslinjer, vedtekter eller forskrifter. Der støy overskrider gjeldende 
grenseverdier må støyreduserende tiltak iverksettes før midlertidig brukstillatelse gis.»
Hensynet til automatisk fredete kulturminner
Kulturminneinteressene i planen er ivaretatt.
Konklusjon
Planforslaget åpner for fritidsbebyggelse utover rammene i kommunens kystsoneplan og
innebærer omdisponering av arealer avsatt til landbruk, natur og friluftsliv.
Østfold fylkeskommune er imot en ytterligere nedbygging av kystområdet, og fraråder
kommunen å åpne for mer utbygging enn det som er avklart i kystsoneplanen. Videre vil
tillatelse til å fravike kystsoneplanen kunne svekke dets rolle som styringsdokument. Østfold 
fylkeskommune vil derfor anbefale at man utelater fra planforslaget de 2-3 nye 
hytteeiendommene nordvest på planområdet, som vil bli liggende innenfor areal avsatt til 
LNF-formål. De vil imidlertid ikke stille innsigelse til planen, da foreslått omdisponering av 
landbruksareal er av et begrenset omfang og hensyn til natur-, landskaps- og 
rekreasjonsverdier anses å være tilstrekkelig ivaretatt i planen.
Østfold fylkeskommune har ingen ytterligere innspill i saken. De anbefaler at deres faglige 
råd innarbeides i planen og at byggeområdet innskrenkes til å være i overensstemmelse 
med gjeldende kystsoneplan.
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Østfold fylkeskommune ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent 
reguleringsplan.

Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulenten vil ikke foreslå å ta ut 2-3 hyttetomter, da planforslaget viser at området 
hyttetomtene beslaglegger ikke representerer et stort areal og heller ikke har spesiell verdi 
ut fra landbruks-, landskaps- eller rekreasjonshensyn, jfr. fylkeskommunens sluttkommentar 
om dette.
Tolkingen av kystsoneplanens angivelse av veier følger vegvesenets uttalelse som sikkert 
var kjent da uttalelsen ble skrevet. Plankonsulentens kommentar under vegvesenets 
uttalelse trenger derfor ikke gjentas.
Plankonsulenten har ingen tro på at en utbygging som planlagt vil redusere folks bruk av 
Sønningveien som turvei. Utbyggingen vil ikke virke så privatiserende at folk vil føle det 
ubekvemt å benytte veien. Reduksjon av trafikkmengden ved å stenge for gjennomkjøring vil 
sannsynligvis være det beste virkemiddelet for bedret bruksmulighet, da dette vil gi størst 
effekt i sommerhalvåret da turveien benyttes mest.
Vurdering av bruk av hensynssoner kontra eget reguleringsformål for grønnstruktur er 
kommentert under fylkesmannens uttalelse og gjentas derfor ikke her. Det samme gjelder 
ønsket om å samle all parkering i et fellesanlegg.
Eksisterende uthus i grønnstrukturområde er i planen vist som bygg som skal fjernes. 
Hensynet er ivaretatt.
Retningslinjer fra kystsoneplan for Østfold er lagt til grunn for planens bestemmelser så langt 
de passer. Forhold som uansett gjelder av lovverket generelt er det ingen grunn til å gjenta i 
bestemmelsene (for eksempel at det ikke er tillatt å gjøre ulike søknadspliktige arbeider som 
ikke er hjemlet i reguleringsplan og hvordan man skal måle høyder som uansett fremgår av 
forskrift). Tilsvarende er det ikke riktig å innta bestemmelser om konstruksjoner og anlegg 
som ikke er søknadspliktige som for eksempel markterrasser.
Plankonsulenten er imidlertid enig i at forbud mot inngjerding er naturlig, og ny § 4.2 g) har 
inntatt dette. Det samme er regler for svømmebasseng og badestamp, jfr. ny § 4.2.h).

Rådmannens kommentar:
Reguleringsbestemmelsene er revidert etter at planforslaget var ute til høring og offentlig 
ettersyn. Det er nå tatt inn bestemmelse om forbud mot kjeller. Forbud mot kjeller er tatt inn i 
reviderte bestemmelser § 3 d) sammen med restriksjoner på tillatte sprengningsarbeider. 
Det er også tatt inn bestemmelse om regler for maksimalt areal på søknadspliktige 
verandaer/plattinger og hvor stor del av disse som tillates overbygget med tak. I tillegg er det 
tatt inn ny bestemmelse i § 4.2 a) som sier at det pr tomt er maksimalt tillatt med et 
hovedbygg og et uthus.
Bestemmelse om fjerning av eksisterende uthus i regulert grønnstruktur er tatt inn i ny § 2 
b).
I § 4.2 e) er det tatt inn bestemmelse som sier at det skal etableres 1 parkeringsplass på 
egen tomt pr fritidsbolig (er både minimums- og maksimumskrav) og minimum 
0,5/maksimum 1 parkeringsplass til gjesteparkering i fellesanlegg (P1-2).
Det er redegjort for støy og luftforurensning i planbeskrivelsen. Det opplyses at planområdet 
ligger utenfor støysone for Lervikveien. Men hele planområdet ligger innenfor område 
definert som gul støysone, støy fra Rauer skytefelt. Plankonsulenten har vurdert dette som 
ikke relevant, da skytefeltet ikke lenger er operativt. Det er ikke er foretatt ekstraordinære 
analyser for kartlegging av luftkvalitet. Basert på planområdets beliggenhet, både med tanke 
på avstand til Fredrikstad sentrum, men også Lervikveien som er nærmeste 
forurensningskilde, er det lagt til grunn at luftkvaliteten i området er god.
Rådmannen slutter seg for øvrig til plankonsulentens kommentar.

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.
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Konsekvenser levekår/folkehelse
Nye fritidsboliger vil bidra til en privatisering av området sammenlignet med tidligere. Men i 
planforslaget er det lagt vekt på at inngrepene ikke skal forringe turkvalitetene i området.
Det vil være positivt at Sønningveien fortsatt skal være tilgjengelig og holdes åpen for 
allmennheten for bruk som turvei.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Plankonsulenten har gjort en vurdering av planarbeidet i forhold til forskrift om 
konsekvensutredninger. På bakgrunn av denne vurdering er konklusjonen at planarbeidet 
ikke omfattes av bestemmelser i denne forskriften.

Den foreslåtte reguleringen avviker fra gjeldende kystsoneplan. I kystsoneplanen er deler av 
planområdet LNF-område. Deler av dette LNF-området er nå foreslått regulert til 
fritidsbebyggelse. Plankonsulenten har redegjort for dette i plandokumentene. Rådmannen 
kan si seg enig i plankonsulentens begrunnelse for avviket i kystsoneplanen.

Rådmannen har forståelse for hytteeiers ønske om å dele ny tomt i to framtidige tomter syd i 
regulert område FF2. Men i det aktuelle området er det imidlertid ikke tilrettelagt med slik 
tomtedeling. Planforslaget innebærer en omdisponering av arealer som i kystsoneplanen er 
avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. I planforslaget er det derfor lagt vekt på å opprettholde 
mest mulig av stedets naturkarakter og å hindre at området endrer sitt preg. Hensikten med 
den regulerte randsonen i felt FF2, er for å bevare stedets vegetasjon og for å skape en 
buffer mellom hytte- og boligbebyggelse. Avtalen som er inngått mellom forslagsstiller og 
hytteeier er dessuten av privatrettslig karakter.  Rådmannen slutter seg til reguleringen slik 
den er foreslått for felt FF2.

Rådmannen anser forholdet til kyststien som ivaretatt i reguleringen.

Rådmannen anser at forholdet til kulturminner og kulturmiljø er ivaretatt i reguleringen.

Etter rådmannens vurdering vil en utbygging føre til en kortsiktig økning av støynivået i 
området. Men rådmannen kan ikke se at denne utbyggingen vil være mer spesiell når det 
gjelder en midlertidig økning av støynivået sammenlignet med andre utbyggingsområder.

Rådmannen anser de nye hyttetomtene som ivaretatt med veirett frem til offentlig vei.

Det er gjennomført geoteknisk analyse for området. Resultater fra analysen tilsier at det ikke 
er registrert kvikkleire eller sprøbruddsmateriale i området, at området ikke er utsatt for ras, 
flom eller stormflo, og at det derfor heller ikke er behov for uavhengig kontroll i henhold til 
plan- og bygningsloven for dette fagfeltet. 

Det er ikke avdekket risiko- og sårbarhetsområder som ikke kan ivaretas ved gjennomføring 
av planen. Rådmannen anser det totale risikobildet til å være ivaretatt.

Det er for øvrig ikke kjent viktige samfunnsmessige forhold som blir vesentlig berørt av 
utbyggingen.

Naturmangfoldloven § 7 fastsetter at lovens prinsipper i § 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget.
Etter plankonsulentens vurdering legger ikke reguleringsplanen opp til tiltak som berører 
spesielle biologiske verdier. 
§ 9 Føre-var-prinsippet.
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Det vises til vurdering under § 8.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning.
Etter plankonsulentens vurdering vil planlagte tiltak ikke medføre spesielle påvirkninger for 
økosystemet.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Etter plankonsulentens vurdering vil tiltakene ikke medføre noen miljøforringelse.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Med bakgrunn i at naturmangfoldet i liten grad blir berørt av tiltaket, og at det ikke kan 
påvises effekter av tiltaket på verdifull natur, er det vurdert av plankonsulenten som ikke 
nødvendig å gjøre grundigere vurderinger.
Rådmannen anser at forholdet til naturmangfoldloven er tilstrekkelig vurdert i 
plandokumentene.

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 forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes.


