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Hensikten med møtet var å gi informasjon om planlagte planarbeid. Dette blant annet på bakgrunn av
enkelte henvendelser fra velforeningens medlemmer. De fremmøtte møtedeltagerne vil sørge for at
referatet deles til sine medlemmer. HS Arealplan AS / Håvard Skaaden vil videreformidle referatet til
Fredrikstad kommunes planavdeling.
Møtet ble innledet med en kort presentasjon av alle fremmøtte. Håvard Skaaden gikk igjennom en enkel
agenda i starten av møtet. Punktene fra agendaen er gjengitt nedenfor:
1. Bakgrunn:
o Hensikten med møtet
o Planprosessen
o Aktuelle planforutsetninger som er gjeldende for planarbeidet
2. En gjennomgang av hovedkonseptet for prosjektet, hvilke løsninger som en foreslått med en
begrunnelse for dette
3. Veien videre i planprosessen
4. Spørsmål og kommentarer

Nedenfor gjengis stikkordsmessig informasjonen som ble gitt i tilknytning til agendaen
(punkt 1-3 iht agendaen)

1. Hensikten med møtet er å gi informasjon om prosjektet og planarbeidet samt svare ut spørsmål.
Planarbeidet ble varslet igangsatt våren 2020. Tiltakshaver (for gnr/bnr. 59/5) har imidlertid
allerede fra 2016 jobbet med å få til en reguleringsplan for området.
Planarbeidet må forholde seg til gjeldende føringer som fremkommer av kommuneplanens
arealdel. Hele området som planlegges utviklet er avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende
kommuneplan. Kommuneplanen har også supplerende føringer som angår bl.a. høyder,
utnyttelsesgrad, terrenginngrep, størrelser på balkonger osv., som reguleringsplanen må følge
opp.
2. Hovedkonseptet kan oppsummeres slik det fremkommer av plankartet (som er foreløpig):
- Eksisterende hovedveier vil beholdes uendret (med unntak av et lite avvik nordøst for
dammen, der en krapp sving vil utbedres).
- Det er inntegnet totalt 20 tomter. Det er 1 tomt mindre enn i tidligere forslag.
- Dagens renovasjonsordning vil videreføres, men oppgraderes med økt kapasitet.
- All ny bebyggelse vil være bak 100-metersbeltet.
- Bryggene inngår ikke i reguleringsplanen.
- Det er sikres særskilte tiltak for å stimulere for eventuelle salamandere i dammen, bl.a. med
eget rør under veien. Det er ikke påvist salamandere der i dag.
3. Veien videre:
- Tiltakshaver vil svare ut kommunens innspill til det opprinnelige planforslaget og revidere
planen på bakgrunn av dette.
- Når kommunen anser reguleringsplanen som komplett, vil den legges ut til
førstegangsbehandling for utlegging på høring / offentlig ettersyn. Da vil alle berøres eller
grenser inntil planen få planen til gjennomsyn med 6 ukers frist for å gi merknad. De som
formelt ikke berøres av planen kan også gi merknad, men de vil ikke få dette tilsendt direkte
per post/altinn. Det er Fredrikstad kommune som sender det ut på høring. Vi vil tipse
kommunen om å føre opp velforeningen på sin adresseliste.
- Etter høring / offentlig ettersyn vil aktuelle merknader vurderes og svares ut, med eventuelle
påfølgende justering i reguleringsplanen, før den legges frem til sluttbehandling først i
Planutvalget og deretter i Bystyret.
Nedenfor gjengis spørsmål og innspill som ble diskutert i møtet (punkt 4 iht agendaen):

1. Spørsmål: Når er forventet byggestart?
Svar: Det er i utgangspunktet ønskelig å komme i gang så raskt som mulig etter vedtatt
reguleringsplan.
2. Innspill: Det er ønskelig å unngå bygging i fellesferien.
Kommentar: Andrè og Thomas er enige om at de skal unngå bygging i fellesferien.
Tilleggskommentar (ikke nevnt i møtet): Dette kan tas inn som en forutsetning i
reguleringsplanens bestemmelser.
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3. Spørsmål: Vil det være noen klausul el.l. om hvem som kan bygge?
Svar: Det vil ikke være noen klausul om dette i planen.
Thomas ser for seg å bygge selv.
Andrè ser for seg å selge byggeklare tomter.
4. Spørsmål: Har kommunen noen absolutte krav / føringer om felling av trær?
Svar: Kommuneplanen har ingen absolutte krav/føring om dette. Det er imidlertid naturlig at
dette vurderes i tråd med landbruksfaglige prinsipper om skjøtsel av skog. Store deler av
eksisterende vegetasjon er hogstmoden. Det ønskelig å ha det litt åpent i hytteområde, samtidig
er det viktig å opprettholde grønne innslag. Det har blitt tynnet ut noe i området rundt dammen, i
tråd med anbefalinger fra feltbiolog. I tillegg er det registrert en ask innenfor planområdet, man
har imidlertid ikke klart å finne denne selv om det vist på kart hvor den skal være. Det er
sannsynlig at denne har blitt fjernet ifm. linjeryddig.
5. Spørsmål: Hva er føringene som angår maks tillatt terrenginngrep?
Svar: Reguleringsplanen har flere føringer som beskriver hva som er tillatt og ikke. Eksempel fra
bestemmelsene:
§ 4.1 b: Innenfor BFF1-9 tillates inntil 1 meter fylling og 1 meter skjæring (jfr. pbl. 12-7 nr. 1 og 6).
§ 3 f: Ved byggetiltak tillates det ikke fjernet mer av eksisterende terreng enn hva byggetiltaket
krever (jfr. pbl. 12-7 nr. 6).
I utgangspunktet skal man ikke sprenge eller heve terrenget mer enn nødvendig.
6. Spørsmål: Vil det legges opp til fiber?
Svar/diskusjon: Dette er ikke en del av planarbeidet og det er usikkert hvorvidt det vil bli lagt til
rette for det i dette området. Det er ikke usannsynlig at 5G vil ta over i fremtiden.
7. Spørsmål: Hva er fremdriften på reguleringsplanen?
Svar: Dette er vanskelig å anslå, men hvis prosessen går nogenlunde bra kan vi håpe på en
sluttbehandling i januar/februar 2022. Det er flere forhold som kan påvirke fremdriften.
8. Spørsmål: Vet man hva tomteprisen?
Svar: Det er ikke vurdert i detalj enda. Det er lite å sammenligne med i området.
Thomas ser for seg å bygge hytter for salg.
9. Spørsmål: Er det noen absolutte minimumskrav til tomtestørrelse?
Svar: Nei det er ingen absolutte definerte krav/grenser. Det er imidlertid viktig at man legger opp
til løsninger som gjør at man kan realisere planen (at tomtene er store nok for bebyggelsen) og at
det blir en hensiktsmessig tomtestruktur for området.
10. Spørsmål: Er det aktuelt å legge til rette for brygger?
Svar: Utvidelse av eksisterende bryggeanlegg var en del av prosjektet i en tidligere fase, men ble
etter hvert tatt ut. Det kan være aktuelt å se nærmere på dette igjen senere, men det blir i så fall
etter at reguleringsplanen er vedtatt.
11. Spørsmål: Hvem skal bruke regulert parkeringsplass:
Svar: Den er tiltenkt de hyttene som ikke har parkering på egen grunn. Det gjelder 2 tomter.
Tidligere var det 3 tomter, tomten som ble tatt ut av planen var tiltenkt fellesparkeringen.
12. Generell diskusjon om vann- og avløp:
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Borrevann og septik er ikke aktuelt.
Hvis det ligger til rette for det, kan det være aktuelt å koble seg på det eksisterende anlegget.
Det forutsetter at det kan dokumenteres at dette har tilstrekkelig kapasitet. Dette må i så fall
gjøres en kvalifisert og vurdering av fagkyndig personell.
Dagens anlegg var opprinnelig beregnet for 50 hytter. I dag betjener det 136 hytter, i tillegg er
det 14 som ikke har koblet seg på og 8 som ikke har avløp (kun vann), og som potensielt kan
koble seg på i fremtiden.
Påkobling av ytterligere 20 nye hytter kan medføre trykkproblematikk i anlegget.
Det kan være aktuelt med nytt helårsanlegg for de nye hyttene. Det er imidlertid kostbart, og
det vil være mer attraktivt dersom flere kan koble seg på slikt anlegg og bli med fra starten. I
så fall må man inngå forpliktende avtaler med eventuelle nye abonnenter. Dette vil
representere en utgift for den enkelte hytte, imidlertid vil man da kunne ha vann- og avløp
hele året.
Velforeningen vil gjøre en enkel undersøkelse for å kartlegge interessen for et eventuelt
helårsanlegg.
Det bør fremskaffes mere informasjon om hva et slikt anlegg vil koste (Thomas har begynt å se
på dette).
Dagens ordning er dugnadsbasert, og i en fremtidig situasjon må man vurdere en mer
profesjonalisert ordning, der eksterne må engasjeres. Styret er valgt av medlemmene,
blant medlemmene, men alt teknisk arbeid på anlegget utføres av en profesjonell partner i
henhold til en avtale inngått med Stensvik og Basteviken Vann og Avløpslag.
Prosessen med reguleringsplanen går sin gang upåvirket av de endelige løsningene for VA.
Partene vil se nærmere på dette å inngå en dialog om de fremtidige løsningene.

