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1 Sammendrag
Reguleringsplanen er utarbeidet av HS arealplan AS på vegne av tiltakshavere André Kazinci og
Thomas Gellein.
Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med Kommunal og moderniseringsdepartementets sjekkliste
for utarbeidelse av planbeskrivelse. Temaer som opplagt ikke er relevant for dette planarbeidet er
ikke tatt med.

2 Bakgrunn
2.1

Hensikten med planen

Planen legger til rette for utbygging av nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur i samsvar med
gjeldende kommuneplan for Fredrikstad kommune.
Reguleringsplanen omfatter totalt 18 tomter for ny fritidsbebyggelse innenfor planområdet.
Planlagte tiltak vil ikke medføre endringer i dagens kjøreveisystem eller Kyststien. Bruken av
Kyststien vil derfor ikke påvirkes av dette planarbeidet eller senere etablering av nye fritidsboliger.

2.2

Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

HS arealplan er engasjert som plankonsulent.
Kontaktinfo HS arealplan AS:




Håvard Skaaden
hs@hsarealplan.no
Mob: 41676496

Nedenfor er oversikt over registrerte eiere innenfor planområdet
Gnr/bnr
59/5
59/127
59/3

Eier
André Kazinci
André Kazinci
Erling Gellein

Kommentar
André er grunneier
André er grunneier
Erling Gellein representeres av
Thomas Gellein (sønn)

Forslagsstillere er hhv. grunneier og sønn av grunneier innenfor planområdet.
For å ankomme planområdet fra Vikaneveien (offentlig vei) må man krysse 2/3 andre private
eiendommer. Dette omfatter gnr/bnr 59/13, 62/55 og 59/3 for André Kazinci sin del, som må krysse
3 eiendommer som eies av andre langs veistrekningen fra Vikaneveien og frem til sin egen eiendom
gnr/bnr 59/5. Gellein, som representerer gnr/bnr 59/3, må på tilsvarende måte krysse 2 eiendommer
(gnr/bnr gnr/bnr 62/55 og 59/13). Begge tiltakshavere har innhentet nødvendig samtykke/veirett
frem til de nye tomtene som planlegges. Som en tilleggsopplysning skal legges til at Gellein er
grunneier på arealet som berøres av renovasjonsanlegget.
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2.3

Tidligere vedtak i saken

Den 12.03.2020 ble det behandlet en planforespørsel for prosessledende beslutning i planutvalget.
Bakgrunnen for behandlingen var at planarbeidet ble varslet igangsatt før gjeldende kommuneplan
ble vedtatt. Hensikten med prosessledende beslutning å sikre en politisk forankring for å starte
planarbeidet med utgangspunkt i daværende forslag til ny kommuneplan. Planutvalget stilte seg
enstemmig bak administrasjonens anbefaling om oppstart av planarbeidet.
Etter varsel om oppstart har kommuneplanen blitt rullert, og i tidligere versjon av kommuneplanen
var en større del av området avsatt til fritidsbebyggelse, sammenlignet med gjeldende
kommuneplan, som ble vedtatt 18.06.2020. Dette gjelder for en del av eiendommen gnr/bnr 59/5
der et areal som utgjorde cirka 1.3 daa. avsatt til fritidsbebyggelse ble omgjort til LNF-formål. Det skal
legges til at reguleringsplanen er oppdatert på dette, og tilpasset formålene i den gjeldende
kommuneplanen. Planområdet er derfor endret etter varsel om oppstart av planarbeidet.

2.4

Beliggenhet

Planområdets beliggenhet er ved Stensvik på Gressvik. Planområdets plassering er fremhevet i neste
kartillustrasjon.

Figur 1: Planområdets beliggenhet i Fredrikstad, fremhevet med rød sirkel.

2.5

Utbyggingsavtaler

Det kan potensielt bli behov for utbyggingsavtale i forbindelse med oppgradering av
renovasjonsanlegget, det avhenger av om Fredrikstad kommune ønsker å overta ansvaret for
renovasjonsanlegget. Dette er foreløpig ikke avklart, og vil avklares nærmere ved senere
gjennomføring. Vann- og avløpsanlegget i området er privat, og nye fritidsboliger kan koble seg på
dette. Det har vært dialog innledningsvis med det lokale vann- og avløpslaget for å avklare
premissene ved en eventuell tilkobling.
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Forslagsstiller har vært i kontakt med Fredrikstad kommunes VA-avdeling, som bekrefter muntlig at
det er god kapasitet på det kommunale vann- og avløpsanlegget som ligger ved Vikaneveien.

2.6

Krav om konsekvensutredning?

Det er innledningsvis i planarbeidet gjort en vurdering for om å planarbeidet utløser behov for
konsekvensutredning. Det er konkludert med at et slikt krav ikke utløses. Nedenfor er et utdrag av
KU-notatet:
Alle detaljreguleringsplaner skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger,
siste versjon (2017-07-01).
§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding
§ 6 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg I i Forskrift om
konsekvensutredninger.
Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg I.

§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn.
§ 8 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg II i Forskrift om
konsekvensutredninger.
Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg II.

Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning.

3 Planprosessen
Oppstart av planarbeidet ble annonsert 22.04.2020 i Fredrikstad blad og på Fredrikstad kommunes
nettside www.fredrikstad.kommune.no under kunngjøringer. Den 21.04.2020 ble det sendt varsel
om oppstart i form av brev til naboer og gjenboere, grunneiere og fagmyndigheter.
Det kom inn 8 innspill til planarbeidet. I kapittel 8 er det laget et sammendrag av disse og
kommentert hvordan innspillene er hensyntatt i planarbeidet.
Det ble høsten 2020 avdekket behov for å utvide planområdet for å sikre tilstrekkelig areal for økt
kapasitet på renovasjonsanlegget. På bakgrunn av dette kom det 4 nye innspill til planarbeidet. Disse
er gjengitt og kommentert i sammen med de øvrige innspillene.
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Den 03.07.21 ble det gjennomført et drøftings- og orienteringsmøte med representanter fra den
lokale velforeningen og vann- og avløpslag. Her ble det gitt en generell orientering om planarbeidet,
både prosess og løsninger, fremmet innspill og synspunkter til planarbeidet samt diskutert
muligheter for samarbeid om fremtidige løsninger for felles anlegg for vann- og avløp. Et referat fra
dette møtet ligger vedlagt reguleringsplanen.

4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra overordnet
plan)
4.1

Overordnede planer

Fylkeskommunale planer
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I gjeldende fylkesplan – Østfold mot 2050 er hele området avsatt til LNF. Fylkesplanen omtaler også
flere generelle retningslinjer angående fritidsbebyggelse. Disse føringene er i nødvendig grad
ivaretatt i ny kommuneplan, og gjentas derfor ikke i reguleringsplanen.
Kommunale planer
Kommuneplanens arealdel
Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende fritidsbebyggelse.
Kommuneplanen har også supplerende bestemmelser for fritidsboliger bak 100-metersbeltet, de
aktuelle bestemmelsene er gjort gjeldende også for denne reguleringsplanen. Planlagte tiltak er i tråd
med gjeldende kommuneplan.
Ved varsel om oppstart gjaldt forrige versjon av kommuneplanen. Da var også utstrekningen til
arealet avsatt til formålet nåværende fritidsbebyggelse større enn i gjeldende kommuneplan, som
ble vedtatt sommeren 2020. Som nevnt i kapittel 2.3, har kommuneplanen blitt rullert/erstattet i
løpet av planprosessen, noe som har endret forutsetningene for dette planarbeidet ved
utstrekningen av området avsatt til fritidsbebyggelse har blitt endret til LNF-formål. Planområdet har
i løpet av planprosessen blitt justert slik at det er i samsvar med gjeldende kommuneplan.
Kommuneplanens arealdel § 27 gir føringer som er gjort gjeldende for planarbeidet. Dette er for sikre
nødvendige kvalitetskrav til nye bebyggelse. Nedenfor er en opplisting av utvalgte
temaer/kvalitetskrav som bestemmelsene skal ivareta (ikke uttømmende):








§27 B: Samlet bruksareal (BRA) på eiendommen skal ikke overstige 90 kvm bak 100 m-beltet.
§27 C: Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 5,5 meter og maksimal gesimshøyde 4,0
meter, målt fra gjennomsnittlig eksisterende terreng.
§27 D: Det tillates kun ett uthus/anneks på eiendommen.
§27 E: Det skal legges avgjørende vekt på utforming og terrengtilpasning.
§27 F: Bebyggelsen skal fargesettes i stedstilpasset naturfarge.
§27 I: Takterrasser og frittliggende opparbeidet uteplass som for eksempel
plattinger/terrasser tillates ikke.
§27 K: Irreversible terrenginngrep som for eksempel sprenging, splitting og skjæring av fjell
tillates ikke.

Kommuneplanens samfunnsdel
Fredrikstad kommune har gjennom visjonen om «Den lille verdensbyen» definert utvalgte
innsatsområder som skal gjøres gjeldene. Gjennom innsatsområdene våre – å leve, å skape og å
møte framtiden i Fredrikstad skal vi sørge for at Fredrikstad ikke bare skal være en by i vekst, men en
by som vokser på en bærekraftig måte.
Planlagte tiltak innebærer en fortetting av nye fritidsboliger i et etablert fritidsboligområde.
Etablering av ny fritidsbebyggelse er positivt for lokalt næringsliv, og stimulerer til økt rekreasjon for
fremtidige brukere. Tiltakene vil underordne seg gjeldende kommunale og regionale planer, som
stiller krav til utforming, estetikk og tekniske krav.
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4.2

Gjeldende reguleringsplaner

Planforslaget berører- eller påvirker ikke andre gjeldende reguleringsplaner. Planområdet berører
ingen andre gjeldende reguleringsplaner, heller ingen reguleringsplaner som er under utarbeidelse.

4.3

Tilgrensende planer

Planområdet grenser ikke inntil andre reguleringsplaner.

4.4

Temaplaner

Kommunedelplan for klima 2019-2030
I kommunedelplan for klima er det definert følgende mål og strategier:




Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, sammenliknet
med 2016.
Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050
ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2 -opptakene i Fredrikstad.
Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050.

Vurdering
 Tiltaket representerer en fortetting av nye fritidsboliger innenfor et etablert hytteområde.
 Ny bebyggelse vil oppføres i tråd med strenge byggtekniske krav, som bl.a. sikrer
miljøvennlige og energieffektive løsninger.
 Fra planområdet har man god tilgang til kollektivtransport. I tillegg er det kort sykkelavstand
til nødvendige servicefunksjoner slik at man ikke er avhengig av bil.
 Dagens renovasjonsanlegg vil oppgraderes og i nødvendig grad tilby ulike fraksjoner for
husholdningsavfall.
Sykkelhovedplan for Fredrikstad (2017)
Transportsystemet i Nedre Glomma skal utvikles til å bli mer miljøvennlig og effektivt, og sykkelen
har en viktig rolle å spille. Bruk av sykkel framfor bil skal bidra til å avlaste veisystemet. I tillegg gir
bruk av sykkel mer hverdagsaktivitet blant befolkningen, mindre luftforurensing og mindre støy i
byene, noe som bidrar til bedre folkehelse. Sykkelen er dessuten mindre arealkrevende enn bilen og
kan bidra til triveligere byer.
Vurdering
Reguleringsplanen åpner for maksimalt 2 bilparkeringsplasser per fritidsbolig. I tillegg stiller
reguleringsplanen krav om etablering av sykkelparkeringer, noe som vil bidra til å stimulere bruk av
sykkel som transportmiddel.
Trafikksikkerhetsplan (2014-2017)
Arbeidet med trafikksikkerhet er en prioritert oppgave på både nasjonal og lokalt nivå. Til grunn for
dette ligger regjeringens nullvisjon, en langsiktig visjon om null drepte og livsvarig skadde i trafikken.
Arbeidet med trafikksikkerhet er gitt en viktig rolle i Nasjonal Transportplan (NTP) og dette føres
videre til det lokale nivået gjennom kommunens egne trafikksikkerhets-planer.
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Vurdering
Tiltaket innebærer en fortetting i et veletablert og rolig hytteområde med lav trafikkhastighet. Utfra
et trafikksikkerhetsperspektiv vurderes dette å være et trygt sted for nye brukere. Planlagte tiltak
vurderes å være i samsvar med intensjonene i trafikksikkerhetsplanen.
Overvannsrammeplan
Hovedmålsetting for overvannshåndteringen er opprettholdelse av vannbalanse innenfor
nedbørsfeltet som planområdet berører. Overvann kan føres til terreng for eksempel på egen tomt
eller i grøft. På den måten kan vannet fordrøyes på egen grunn uten å belaste tilstøtende
naboeiendommer eller kommunalt anlegg.

4.5

Statlige planretningslinjer/rikspolitiske retningslinjer

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og
bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning,
støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet
areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes
fullverdig erstatning.
Vurdering
Kommunens barnetalsperson ble involvert gjennom Fredrikstad kommunes interne høringsgruppe,
men har ikke gitt noen merknad/innspill.
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021)
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk og sikre nasjonale og
regionale interesser i 100-metersbeltet langs sjøen.
Retningslinjene skal bidra til at det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser i strandsonen og at unødvendig bygging langs sjøen unngås, jf. plan- og
bygningsloven (pbl.) § 1-8. Strandsonen gir grunnlag for næring og bosetting langs kysten, og god
arealplanlegging kan gi grunnlag for økt verdiskapning og flere lønnsomme arbeidsplasser.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
Formålet med planretningslinjene er å




Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere
klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter planog bygningsloven.
Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med
reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når
utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller
interesser
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Vurdering
Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et allerede etablert hytteområde. Planområdet ligger
gunstig til med tanke på kollektiv transport og har god tilgjengelighet til nødvendige servicetilbud på
Gressvik. Ny bebyggelse vil oppføres med gjeldende byggetekniske standarder som minimumskrav.
Statlige planretningslinjer for Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Retningslinjene sikrer at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping
og næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
Vurdering
Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et etablert hytteområde. Planområdet har god
tilgjengelighet med tanke på nødvendige servicefunksjoner og kollektiv transport.

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1

Beliggenhet

Planområdet ligger ved Stensvik i Onsøy. Planområdets beliggenhet fremkommer av illustrasjonen i
figur 1 og i figur 2 vises forslag til planavgrensning. Planområdet utgjør en del av eiendommen
gnr/bnr 59/5, 59/3 og hele 59/127.
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Figur 2: Forslag til plangrense, fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka
15,9 daa.

5.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Foruten eksisterende adkomstveier består planområdet i hovedsak av vegetasjon, en dam, løse
steiner og fjell i dagen. Deler av planområdet har spor etter tidligere steinbruddsaktivitet. Det er noe
terrengvariasjon innenfor planområdet, men ikke større enn at fremtidig bebyggelse forventes å
kunne tilpasses eksisterende terreng uten store terrenginngrep.
Planområdet grenser inntil eksisterende hyttetomter samt ubebygde arealer. I tillegg er det et
etablert veisystem i området som leder frem til hyttetomtene samt båthavn og badeplass.
Innenfor planområdet er det en dam. Denne dammen er et resultat fra tidligere steinuttak, og er
således ikke naturlig etablert. Reguleringsplanen er utformet slik at den ikke vil komme i konflikt med
eller tilsidesette noen hensyn på bekostning av naturmangfoldet i dammen. Det er imidlertid ikke
registrert noen arter med noen form for vern i/ved dammen. For nærmere detaljer vedrørende dette
henvises det til to rapporter/notat fra Wergeland Krog naturkart, som ligger vedlagt
reguleringsplanen.
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5.3

Stedets karakter

Nærområdet kan karakteriseres som et «typisk» fritidsboligområde. Tettheten og størrelsen på
tomtene varierer. I tilstøtende fritidsboligfelt mot nordøst har tomtene «normal» størrelse på
mellom 600-1000 m², men sydvest for planområdet er det betydelig mer romslige tomter.
Fritidsboligene utenfor planområdet er sannsynligvis bebygget på nogenlunde samme tid, men har i
ulikt tempo og omfang blitt oppgradert de siste tiårene.
Nærområdet bærer tydelig preg av tidligere steinbruddsvirksomhet. Blant annet ved at det er flere
mindre steinbrudd og løse blokker flere steder i området. Flere av bruddene har i etter hvert utviklet
seg til å bli lokale dammer.
Innenfor planområdet finnes noe vegetasjon i form av mindre furu- og granklynger. Nordvest i
planområdet, lenger vekk fra sjøen, har trærne bedre jordsmonn og står mer beskyttet, her er de
mer høyvokste.
Foruten eksisterende kjøreveier og avfallscontainere, er det ikke noen form for bebyggelsen innenfor
planområdet.

5.4

Landskap

Det overordnede terrenget er skrånende med et fall fra vest til øst. Ny fritidsbebyggelse (med unntak
av en fritidsbolig) vil bli liggende på et forholdsvis jevnt platå cirka 230-360 meter vest for sjøkanten,
21-25 meter over havet. I området er det også flere dammer som er resultat av tidligere
utgravninger/hugging av steinmasser. Dette representerer til en viss grad en kulturhistorisk verdi,
som en historieforteller om tidligere virksomhet i området. Planområdet vil ikke påvirke eller gripe
inn i de eksisterende dammene på noen måte som forringer dette.
I neste figur vises et skråfoto av byggeområdet og dets omgivelser, sett mot nord. Mesteparten av ny
fritidsbebyggelse vil etableres sentralt i området, der man i flyfotoet kan et betydelig innslag av
vegetasjon. Man kan også se området består av mange fritidsboliger, noe er veldig typisk for
området.
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Figur 3: Skråfoto som fremhever plasseringen av hovedutbyggingsområdet.

Området består av en del vegetasjon, for det meste store trær. Mange av disse er sannsynligvis
hogstmodne, men det er ikke faglig vurdert/dokumentert. Innenfor planområdet er det mye
steinmasser, som er rester etter tidligere steinvirksomhet. Området vurderes å ha gode solforhold
(forutsatt tynning av skog) og samtidig være forholdsvis lite vindeksponert.

5.5

Kulturminner og kulturmiljø

Jfr. Miljødirektoratets kartportal www.miljostatus.no og Fredrikstad kommunes kartportal er det ikke
registrert noen kulturminner eller kulturmiljø med behov for vern innenfor planområdet. Imidlertid
kan man hevde at de gamle steinbruddene i nærområdet er en historieforteller av tidligere aktivitet i
området.
Planlagte tiltak vil bidra til en opprydding for de deler av planområdet der det reguleres nye
fritidstomter. Det vil imidlertid fremdeles være flere «rester» fra tidligere steinbruddsvirksomhet like
utenfor planområdet i tillegg til dammen innenfor planområdet.

5.6

Naturverdier og biologisk mangfold

I forbindelse med planarbeidet er Wergeland Krog Naturkart engasjert for å gjennomføre kartlegging
av det biologiske mangfoldet i området. Det er utarbeidet en rapport i 2019 og et tilleggsnotat i
2021.
Ved kartleggingen ble det avdekket funn av liten salamander utenfor planområdet. På bakgrunn av
dette kan også være potensiale for at salamandere kan etablere seg i området ved dammen innenfor
planområdet. Rapport datert 23.02.21 gir anbefalinger med råd om avbøtende tiltak som bør sikres i
forbindelse med utbyggingen, dette er fulgt opp i reguleringsplanens bestemmelser.
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I følge kartdatabasen til Fredrikstad kommune er det registrert en Ask innenfor planområdet. Ask
(Fraxinus excelsior) er kategorisert som sårbar (truet/VU) på norsk rødliste fordi den er rammet av en
nylig etablert sykdom, askevisnesyke. Sykdommen forårsaker en betydelig bestandsreduksjon på
Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.
Ved befaring har man ikke lyktes i å finne den aktuelle asken, som ble registrert så sent som i
06.09.2019. En forklaring på dette kan være at den har blitt fjernet i forbindelse med linjeryddig (det
er registrert i nærheten av høyspentlinjen).
Det er også registrert flere fremmede arter innenfor- og i nærheten av planområdet:


5.7

Rødhyll, fagerfredløs, høstberberis, blåleddved, hagelupin, kanadagullris, ugrasmjølke,
parkslirekne og gravsmyrt.

Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Planområdet ligger i et nærområde som er mye brukt til fritlufsliv og rekreasjon. Imidlertid vurderes
selve planområdet å være lite anvendt til dette. Et unntak fra det er bruken av de eksisterende
kjøreveiene, som vil videreføres. Mot øst, nærmere sjøen, går i dag kyststien. Kyststien er mye brukt
til fotturer og mosjon. Kyststien forbinder store deler av Onsøy-landet, og har en høy verdi i et
friluftsliv- og rekreasjonsøyemed.
Øst for planområdet er det også en strand som benyttes av badende på sommerstid. Dette er et
spesielt godt tilbud for yngre barn. I dette området er også svaberg, godt egnet for bading av større
barn og voksne, fisking osv. Brukerne av strandområdet er i hovedsak de som har tilknytning til
stedet og/eller har fritidsbolig i nærområdet. Stranda er sikret/beskyttet med bøyer i sjøen, samt at
båtene ved nærmeste brygge er orientert vekk fra stranda, slik at de ikke oppstår konflikt mellom
badende og båter. Dette er ikke å regne som et tilfartsområde for de som bor lenger unna.

Figur 4: Skråfoto som viser området ved stranda og brygga.

16

Planlagte tiltak vil ikke påvirke bruken av kyststien, strandområdet eller de interne kjøreveiene
innenfor planområdet.

5.8

Landbruk

Planområdet berører ikke landbruksinteresser. Det er noe vegetasjon/skog innenfor planområdet.
Dette er imidlertid så lite at det ikke kan regnes som særlig drivverdig sett i skogdriftssammenheng.

5.9

Trafikkforhold

Adkomsten til planområdet er via Vikaneveien over i Stensvikveien som er en privat vei. Ved
opptelling er det registrert 148 fritidsboliger som benytter Stensvikveien som adkomst. Stensvikveien
er +/- 3 meter bred. Det er flere møteplasser langs veistrekningen, enten i form av opparbeidede
lommer eller som møteplasser i kombinasjon med avkjørsler og veikryss.
Adkomstveien er smal, svingene og har fartshumper, det er også skiltet fartsgrense på 15 km/t.
Fartsbegrensningen virker ulykkesforebyggende. Adgangen til området er begrenset, ved at det er
etablert egen adgangskontrollert bom ved innkjøringen fra Vikaneveien.

Figur 5: En del av adkomstveien Stensvikveien, sett fra vest.

Det er registret fire trafikkulykker ved avkjørselen fra Stensvikveien til Vikaneveien. Disse ble
registrert i perioden 1977 til 2018. Det er ikke registret noen ulykker øst for Vikaneveien/innenfor
bommen.
1977
2006
2008
2018

Påkjørsel
Sykkelulykke
Mc-ulykke/utforkjøring
Utforkjøring

17

Figur 6: Registrerte ulykkespunkt ved Vikaneveien, fremhevet med grønne prikker.

Kollektivholdeplassen Stensvik ligger cirka 90 meter fra avkjørselen ved Vikaneveien, og cirka 600
meter fra nærmeste nye fritidsbolig. Holdeplassen betjenes av rute 115 Fredrikstad-ØyenkilenVikane, som gir regelmessige avganger i både nord- og sørgående retning.

5.10 Barns interesser
Som nevnt i kapittel 5.7 er det en fin og tilgjengelig strand øst for planområdet. Denne representerer
en stor verdi som en lokal lek- og badeplass for barn. De eksisterende skogsklyngene og dammene i
området kan også benyttes til lek av barn, imidlertid er det ikke kjent at området i særlig grad er
brukt til dette formålet.

5.11 Sosial infrastruktur
Skolekapasitet og barnehagedekning vurderes å ikke være relevant for dette planarbeidet, annen
nødvendig sosial infrastruktur kan være tilgang til legetjenester. Dette finnes ved Gressvik torg som
er cirka 5,6 km fra planområdet.

5.12 Universell tilgjengelighet
Planområdet er forholdsvis kupert og har enkelte stigningsvariasjoner som kan være krevende for
noen brukere, det er i hovedsak den østlige delen av adkomstveien, mot stranda. Foruten de
eksisterende veiene i området, er det innenfor byggeområde terreng og underlag som i varierende
grad er være fremkommelige for de som ikke kan gå selv.

5.13 Teknisk infrastruktur
Det er et privat VA-anlegg i området. Tiltakshaver har vært i kontakt med eierne av dette, og de nye
fritidsboligene kan koble seg på det eksisterende anlegget. Ved behov må dette oppgraderes,
eventuelt etablere et nytt anlegg dersom eksisterende kapasitet viser seg å ikke være
tilfredsstillende.
Det finnes et eksisterende høyspentanlegg i området. Nye fritidsboliger kan koble seg på dette. Ved
behov kan det etableres en trafostasjon innenfor planområdet.
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Det er ikke aktuelt å koble de nye enhetene til fjernvarme, da det ligger utenfor konsesjonsområde.
Det kan imidlertid være aktuelt å etablere solcellepanel på ny bebyggelse.

5.14 Grunnforhold
Arealene innenfor planområdet er i kartportalen til NGU anvist som bart fjell stedvis tynt dekke. Det
kan dermed fastslås at det ikke eksisterer fare for utglidninger, skred eller lignende innenfor
planområdet, hverken i dagens- eller fremtidig situasjon.

Figur 7: Løsmassekart fra NGU. Rosa farge indikerer bart fjell stedvis tynt dekke.

5.15 Støyforhold
Den nærmeste støykilden er Vikaneveien beliggende cirka 450 meter vest for planområdet. Av
støykartet i Fredrikstad kommunes kartportal fremkommer det at planområdet verken berøres av gul
eller rød støysone. Planlagte tiltak er i seg selv ikke støyende arealbruk. Det kan oppstå noe støy i
anleggsperioder, dette må imidlertid forholde seg til anbefalingene i retningslinje om behandling av
støy i arealplanlegging T-1520. Dette er sikret i reguleringsplanens bestemmelser. Støyforholdene er
med bakgrunn i dette ikke utredet ytterligere.

5.16 Luftforurensing
Biltrafikk er en vesentlig kilde til luftforurensing. Svevestøv (PM10) og nitrogendioksider (NO2) er de
viktigste luftforurensningskomponentene med tanke på kvantitet og eventuelle helseeffekter, og er
de parameterne som anbefales utredet i Miljødirektoratets retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging, T-1442.
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Planområdet ligger ved Stensvik. Nærmeste kilde til forurensing er Vikaneveien. Avstanden hit er
cirka 450 meter. På bakgrunn av avstanden til Vikaneveien anses området ikke å være utsatt for
luftforurensning som overskrider grenseverdiene i planretningslinjene T-1520. Luftforurensing er
med bakgrunn i dette ikke utredet ytterligere.

5.17 Bekk
Innenfor BFF1 og BFF2 går det i dag en bekk. Bekken er et åpent dike som går under/krysser
Stensvikveien i et 35 cm rør. Det er ikke kjent at det eksisterende noe sårbart naturmangfold ved
bekken. I forbindelse med planarbeidet har det blitt engasjert landmåler for å fastsette den
nøyaktige plasseringen av bekken, som vist i plankartet. Bekken er for det meste tørr, men tar unna
overvann ved store nedbørsmengder. Bekken er anvist med faresone flomfare. Faresonen opphører
idet bekken er flyttet/lagt om.

5.18 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til at det skal utarbeides ROS-analyse for
planområdet, både dagens- og fremtidig situasjon. Analysen nedenfor viser alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for dagens bruk av planområdet.
Metoden i denne analysen er bygget på veiledningen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen»
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010). Skjematisk kan arbeidsgangen og metoden
i arbeidet framstilles slik:
Tabell 1. Samlet risikovurdering.
1.
Ufarlig

2.
En viss fare

KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig

5.
Katastrofalt

1. Lite sannsynlig

SANNSYNLIGHET

2. Mindre
sannsynlig





3. Sannsynlig
4. Meget
sannsynlig
5. Svært
sannsynlig
Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig.
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte.
Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres.

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

Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser
Hendelse/situasjon
Aktuelt?
Sanns.
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold.
1. Masseras/skred
Nei
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Kons.

Risiko

Kommentar/tiltak

2.
3.
4.
5.

Snø/isras
Flomras
Elveflom
Tidevannsflom

Nei
Nei
Nei
Nei

- Havnivåstigning
Nei
6. Radongass
Nei
Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt
Nei
8. Nedbørutsatt
Nei
Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora
Ja

1

2

10. Sårbar fauna/fisk

Ja

1

2

11. Verneområder
12. Vassdragsområder
13. Fornminner (fredet)

Nei
Nei
Nei

14. Kulturminne/-miljø

Ja

1

2

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner.
15. Vei, bru, knutepunkt
Nei
16. Havn, kaianlegg
Nei
17. Sykehus/-hjem, kirke
Nei
18. Brann/politi/sivilforsvar
Nei
19. Kraftforsyning
Nei
20. Vannforsyning
Nei
21. Forsvarsområde
Nei
22. Tilfluktsrom
Nei
23. Områder for idrett/lek
Nei
24. Park; rekreasjonsNei
områder
25. Vannområder for friluftsliv
Nei
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning
Nei
27. Permanent forurensning
Nei
28. Støv og støy; industri
Nei
29. Støv og støy; trafikk
Nei
30. Støy; andre kilder
Nei
31. Forurenset grunn
Nei
32. Forurensning i sjø
Nei
33. Høyspentlinje (stråling)
Nei
34. Risikofylt industri
Nei
35. Avfallsbehandling
Nei
36. Oljekatastrofeområde
Nei
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt
Nei
forurensning
38. Støy og støv fra trafikk
Nei
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Ask – truet art
(VU). Se kapittel 7.
Potensiale for
biologisk mangfold i
området ved
dammen. Det er
imidlertid ikke gjort
noen funn av
vernede arter.

Rester fra tidligere
steinbrudd er en
historisk referanse
til tidligere
aktiviteter i
området.

39. Støy og støv fra andre
kilder
40. Forurensning i sjø
41. Risikofylt industri
Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods
43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området
Trafikksikkerhet:
44. Ulykke i av-/påkjørsler
45. Ulykke med gående/
syklende
46. Ulykke ved anleggsgjennomføring
47. Andre ulykkespunkter
Andre forhold:
48. Sabotasje og
terrorhandlinger
- er tiltakene i seg selv et
sabotasje/terrormål
- er det potensielle
sabotasje/terrormål i nærhet
49. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare
for usikker is, endringer i
vannstand med mer.
50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)
51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei

52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Ja

2

3

Groper/dammer fra
tidligere steinbrudd.
Disse er fylt med
vann og kan utgjøre
en viss fare for små
barn.

Analysen viser at det er får aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:
Tabell 3. Oppsummering.
1.
Ufarlig
1. Lite sannsynlig

2.
En viss fare
9,10,14

SANNSYNLIGHET

2. Mindre
sannsynlig

KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig

51

3. Sannsynlig
4. Meget
sannsynlig
5. Svært
sannsynlig
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5.
Katastrofalt

Kommentarer til uønskede hendelser ved dagens situasjon:
Nr. 51, Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.: Dammen er tilgjengelig for barn og unge i
nærområdet. Ved uorganisert kan barn lette bli fristet til å leke rundt og ved dammen. I en slik
situasjon kan det være fare for at noen faller uti dammen. Flere steder er den mer enn 1 meter dyp.
Dammen vil i stor grad grense til private hyttetomter, som kan gjennomføre eventuelle sikringstiltak
på egen eiendom. Det skal legges til at dette ikke har vært problematisk tidligere. Eventuelle
innhegning kan også ha negativ effekt med tanke på tilrettelegging for etablering av salamandere.

5.19 Næring
Tiltaket legger ikke opp til etablering av næringsbaserte virksomheter. Imidlertid vil etablering av nye
fritidsboliger ha positiv effekt for sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen, i tillegg vil en økning av
turister medføre økt etterspørsel etter lokal handel og servicetilbud.

5.20 Analyser/ utredninger
Feltbiolog Wergeland Krog Naturkart har vært engasjert for å gjennomføre en kartlegging av
biologisk mangfold innenfor planområdet. På et tidligere stadium var det også aktuelt å regulere inn
en flytebrygge som en del av prosjektet, men det ble anbefalt å ta dette ut av planarbeidet. Det ble
også foretatt kartlegging på land, slik at rapporten likevel er aktuell for dette planarbeidet, i tillegg
ble det gjort supplerende vurderinger i februar 2021. Se notat vedlagt reguleringsplanen.

6 Beskrivelse av planforslaget
6.1

Planlagt arealbruk

Innenfor planområdet vil det legges til rette for etablering av utfyllingstomter for ny
fritidsbebyggelse. Totalt legger reguleringsplanen opp til etablering av 18 nye tomter. Prosjektet vil
være en fortetting av nye tomter i et veletablert hytteområde. I reguleringsplankartet er
eksisterende kjøreveier inntegnet, slik at dette vil videreføres slik som i dag. Reguleringsplanen
legger ikke opp til endringer i dagens kjøresystemer, eksisterende anlegg vurderes å kunne håndtere
den økte belastningen som utbyggingen vil medføre. I forbindelse med tidligere møter med
Fredrikstad kommune er det avklart at adkomstveien frem til planområdet ikke behøves regulert.
16 av de nye tomtene vil ha parkering på egen grunn, mens 2 skal har parkering i fellesanlegg.
Innenfor planområdet er det en eksisterende dam. Dammen er et resultat fra tidligere
steindriftsvirksomhet i området. Reguleringsplanen sikrer at arealet til selve dammen samt området
rundt sikres for å ivareta eventuell sårbar biologisk mangfold i området.

6.2

Reguleringsformål

Arealtabell og gjennomgang av reguleringsformål.
Reguleringsformål PBL § 12-5
Nr. 1 Bebyggelse og anlegg
Frittliggende fritidsbebyggelse
Energianlegg
Renovasjonsanlegg
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Betegnelse i kart

Størrelse m²

BFF1-8
BE
BRE

11111
24
339

Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Parkeringsplasser
Annen veggrunn grøntareal

SKV
SPP
SVG

2417
57
48

Nr. 3 Grønnstruktur
Naturområde
Vegetasjonsskjerm

GN
GV

813
97

LNF

487

Nr. 5 Landbruks, - natur- og friluftslivsformål
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag

Areal totalt

15,9 (15898 m²)

Hensynssoner PBL § 12-6
Sikringssone frisikt
Faresone flomfare
Faresone høyspenningsanlegg
Hensynsone bevaring naturmiljø

H140
H320
H370
H560

39
476
756
813

Fritidsbebyggelse – frittliggende BFF1-8
Innenfor BFF1-8 tillates etablert fritidsbebyggelse i form av frittliggende fritidsboliger. Totalt
bruksareal innenfor tomtene skal være 90 m² BRA, unntak fra dette er tomten innenfor BFF7/#18 der
det tillates totalt 70 m² BRA. Det skal legges stor vekt på god terrengtilpasning og minst mulig
terrenginngrep. De ulike tomtene er nummererte #1-18 i plankartet.
De regulerte tomtene består i stor grad av fjell. For de tomtene der det større innslag av jordmasser,
kan det bli nødvendig med masseutskifting for å oppnå tilfredsstillende fundamentering.
Kjøreveg SKV
SKV er en videreføring av dagens kjørevei, unntak fra dette er den del av SKV som utgjør adkomst til
eiendommene gnr/bnr/fnr 59/3/84 og 39/158. Nevnte adkomster vil få bli få en litt annen plassering
enn i dagens situasjon. Dette er for å optimalisere tomteinndelingen for nye fritidsboliger i
tilstøtende byggefelt BFF1 og BFF3 og BFF6. Selve adkomstene ligger i sin helhet på tiltakshaver sin
eiendom.
Dagens kjørevei er målt til å ha en bredde på cirka/gjennomsnittlig 3,0 meter. Brannvesenet har gitt
et skriftlig samtykke (i e-post datert 09.08.21) til at dette er en akseptabel bredde med tanke på
deres behov for å ankomme området med utrykningskjøretøy.
Parkeringsplasser SPP
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SPP skal være parkeringsplasser beregnet for tomtene 7 og 11. Dette begrunnes med følgende:



7: unngå opparbeidelse av kjørevei og eventuell konflikt med amfibietunnel.
11: på denne tomten vil man ikke kunne parkere på egen grunn uten å berøre faresonen for
høyspenningsanlegget, denne faresonen skal også fungere som trekkvei for eventuelle
amfibier.

Annen veggrunn grøntareal SVG
SVG skal benyttes til grøft og sideareal for SKV. Området er tiltenkt sikring av frisiktsone.
Energianlegg BE
Innenfor området BE tillates etablert ny trafostasjon ved behov.
Renovasjonsanlegg BRE
Innenfor BRE skal det sikres en oppgradering av eksisterende renovasjonsanlegg. Dette skal
gjennomføres i tråd med renovasjonsteknisk plan i kapittel 6.23.
Naturområde GN
Hensikten med formålet naturområder er å verne den eksisterende dammen med dets potensiale for
biologisk mangfold. Det tillates ikke tiltak eller inngrep i selve dammen. Som en del av dammen med
dets kantsoner, skal det også legges til rette for en trekkvei og tunell for eventuelle amfibier.
Landbruks, - natur- og friluftslivsformål LNF
Det planlegges ikke tiltak eller inngrep i dette området. Arealet tas først og fremst med fordi det
utgjør en naturlig del av planområdet og fordi det er lite egnet som en egen tomt. Å regulere dette til
LNF vil sikre arealet som et fremtidig grønt innslag i området.
Vegetasjonsskjerm GV
Innenfor GV skal eksisterende vegetasjon beholdes, og det skal om nødvendig sikres etablering av ny
vegetasjon. I og med at området er dominert av steinmasser, er det påregnelig at det må tilføres
vekstmasser for å kunne sikre etablering av GV.
Gjennomgang av hensynssoner
Sikringssone frisikt H140
Sikringssonen skal til enhver tid være fri for sikthinder høyere enn 0,5 meter. Ved beregning av
størrelsen på frisiktsonen, er det gjort en skjønnsmessig vurdering basert på anbefalingene i Statens
vegvesens håndbok N100, og den faktiske situasjonen i området. Hvis man skulle fulgt anbefalingene
i håndboken slavisk, skulle frisiktsonene blitt inntegnet med 20*20 meter mot venstre og 4*20 mot
høyre (sett fra sekundærvei). Dette baserer seg imidlertid på kjøreveier med trafikkhastighet 30
km/t, og som nok har større andel allmenn ferdsel. I dette tilfellet er det snakk om smale og
kronglete veier, der det er vesentlig lavere trafikkhastighet, 15 km/t. Bilistene i området er faste
brukere, som kjenner veiene og området godt. Vår vurdering at vegvesenets anbefalinger ikke er helt
overførbare til dette området. I reguleringsplanen er det derfor lagt inn frisiktsoner på 10*20 meter, i
begge retninger. Vi mener at det er en bedre- og mer tilpasset løsning til dette området.
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Faresone flomfare H320
Eksisterende bekk er markert med faresone flomfare. Hensikten med dette er å sikre at det ikke
påbegynnes bygg- og anleggsarbeider på de tomtene som berøres av faresonen før bekken er flyttet
eller lagt om. Faresonen bortfaller når bekken er flyttet/lagt om.
Faresone høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) H370
Innenfor faresonen er et eksisterende høyspentanlegg. Det er i reguleringsplanen sikret at det ikke
etableres ny bebyggelse innenfor faresonen. Unntak fra dette er gjelder dersom aktuelle ledninger er
isolerte se innspill og den vertikale avstanden til nærmeste bebyggelse er minst 2,5 meter. I så tilfelle
er inntegnet byggegrense gjeldende.
Dette unntaket gjelder ikke for tomtene #10-11, der høyspenttraseen også er en fluktkorridor for
eventuelle fremtidige salamandere.
Bevaring naturmiljø H560
Innenfor H560 skal det sikres en opprettholdelse av eksisterende dam med dets kantsoner. Det
tillates ikke tiltak i dette området som kommer i konflikt med eventuelt sårbart biologisk mangfold
innenfor området. Avbøtende tiltak skal sikres i tråd med føringene beskrevet i kapittel 6.15
Miljøoppfølging og i reguleringsplanens bestemmelser.

6.3

Bebyggelsens plassering og utforming

Størrelser og tillatt bebyggelse
For ny fritidsbebyggelse tillates maksimal utnyttelsesgrad i tråd med kommuneplanens
bestemmelser. Kommuneplanen åpner for at nye fritidsboliger bak 100 metersbeltet tillates å utgjøre
maksimalt 90 m² BRA per tomt. Biloppstillingsplass og utvendig overbygget areal er ikke medregnet i
dette. Ny bebyggelse tillates plassert innenfor viste byggegrenser i plankartet.
Det tillates kun ett uthus/anneks på eiendommen. Maksimalt bruksareal (BRA) skal ikke overskride
15 m². Repos/veranda/trapp for adkomst tilknyttet uthus/anneks tillates med et tilleggsareal på 5 m².
Opparbeidet uteplass, terrasse eller veranda skal tilknyttes fritidsboligens bygningskropp, og kan
tillates oppført/utvidet med samlet areal inntil 40 m², hvorav 10 m²av disse kan overbygges.
Overbygd uteplass/terrasse/veranda skal ikke medregnes i bebyggelsens samlede bruksareal (BRA).
Nyoppføring og utvidelse av terrasse/veranda forutsetter at bebyggelsens eksponering i
landskapsbildet ikke øker vesentlig.
Det er sikret skjerpede bestemmelser for tomten innenfor BFF7, som ligger nærmest sjøen (men bak
100-metersbeltet).
Plassering
Som en hovedregel er det lagt inn 4,0 meters byggegrenser rundt alle tomtene og mot arealet GV.
Unntak fra dette er tomt #17 innenfor BFF8, der det er lagt inn 1,0 meters byggegrense mot nord,
eiendommen gnr/bnr 59/3. Øst for tomt #17 er det areal mot tilstøtende kjørevei som utgjør cirka
170 m². Dette arealet er et «inneklemt restareal» mellom tomt #17 og kjøreveien, slik at dette ikke
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kan bebygges i fremtiden. Dette vil bidra til å tilføre avstand mellom den planlagte hytten og
omgivelsene, på tross av at det kun er 1,0 meters byggegrense. Grunneier på gnr/bnr 59/3 har gitt
skriftlig samtykke/aksept for dette.
For tomtene # 8-10, 13 og 16 er det sikret mer strenge byggegrenser, med større avstand enn 4
meter fra tilgrensende eiendom. Byggegrensene er trukket litt lengre tilbake her av hensyn til
naboer.
Ved gjennomføring av det enkelte byggetiltak, skal det legges stor vekt på god terrengtilpasning og at
irreversible inngrep som sprenging, splitting og skjæring skal i størst mulig grad skal unngås.
Bebyggelsens høyde
Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 5,5 meter og maksimal gesimshøyde 4,0 meter, målt fra
gjennomsnittlig eksisterende terreng. Fritidsboligene skal oppføres med saltak. For annen bebyggelse
(boder, anneks, pergola o.l.) tillates også flate tak og pulttak. Det er bygningskroppens hushjørner
som skal benyttes ved beregning av gjennomsnittlig høyde i forhold til eksisterende terreng.
Bygningens laveste gesims må plasseres på den siden som vender mot eksponerte områder mot sjø,
ferdselsveier og åpne landskap.

6.4

Boligmiljø/ bokvalitet

Det planlegges lagt til rette for 18 nye fritidsboliger innenfor planområdet. Planområdet ligger
skjermet i fra trafikkerte kjøreveier og støyende næringsvirksomheter. Området har gode solforhold
og alle fremtidige fritidsboliger vil kunne få hver sin private balkong som er orientert mot syd og
/eller vest.
Området har god tilgang til stisystem og tilgjengelige rekreasjonsmuligheter. En kort spasertur mot
øst finnes en flott barnevennlig strand tilgjengelig for allment bruk. I tillegg passerer også kyststien
like sydøst for planområdet. Langs kyststien kan man gå flere kilometer enten nordover mot
Fredrikstad sentrum eller sydover mot Øyenkilen, videre mot Dragsund, Helleskilen og andre flotte
målpunkt langs Onsøy-kysten.

6.5

Parkering

Reguleringsplanen legger opp til at parkeringsplasser skal løses på den enkelte tomt med adkomst fra
SKV. Unntak fra dette gjelder for tomtene #7 og #11, som ikke skal parkere på egen grunn. Dette er
beskrevet i kapittel 6.2.
Kommuneplanen angir ikke noen føringer for antall parkeringsplasser for fritidsboliger. Bruken av
fritidsboliger er forholdsvis intensiv, når de først er i bruk. Imidlertid står de tomme mesteparten av
året, men i høysesong er det ikke uvanlig at flere brukere bruker hytten samtidig. Det er derfor lagt til
grunn at det maksimalt tillates 2 parkeringsplasser per tomt. Det stilles ikke krav om en nedre
begrensning.
Reguleringsplanen stiller krav om minst 2 parkeringsplasser for sykkel.
For de tomtene der det er føringer for plassering av adkomst, er dette vist med adkomstpil i
plankartet.


Tomt #5 vil ha adkomst fra tilførselsvei utenfor planområdet (veien eies av tiltakshaver)
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6.6

Tomt #8 vil ha adkomst fra vest, for å ikke komme i konflikt med amfibietunnel.

Tilknytning til infrastruktur

Vann og avløp
Fritidsboligene i nærområdet er betjent av et privat vann- og avløpsanlegg. Forslagsstiller har vært i
kontakt med aktuelle representanter, og det er bekreftet at de nye fritidsboligene kan koble seg på
det eksisterende anlegget dersom kapasiteten er tilfredsstillende. Ved behov for ytterligere
kapasitet, må eksisterende anlegg oppgraderes eller det må legges nytt.
Forslagsstiller har imidlertid avklart med Fredrikstad kommune at det tilfredsstillende kapasitet på
det kommunale anlegget til at de nye fritidsboligene kan koble seg på dette.
Elektrisk forsyning
Nye fritidsboliger vil kobles på det lokale energianlegget. Det er i reguleringsplanen sikret plassering
for en ny trafostasjon, dersom det skulle vise seg å være behov for økt kapasitet.

6.7

Trafikkløsning

Adkomsten til planområdet er via Vikaneveien over i Stensvikveien som er en privat vei. Anslagsvis
148 fritidsboliger benytter Stensvikveien som adkomst. Inklusive nye fritidsboliger blir det totalt 166
(148 + 18) enheter. Som grunnlag for beregning av turproduksjon, benyttes erfaringstall med i snitt
ett besøk per uke (ett besøk gir to bilturer) for hver enkelt fritidsbolig. Det gir en samlet
årsdøgntrafikk (ÅDT) 166 * 2 * 52 uker/365 dager = 47,3 ÅDT. Hytter blir mest brukt i helger og ferier
i sommerhalvåret, og trafikken er derfor ikke jevnt fordelt over et helt år.

Figur 8: En del av adkomstveien Stensvikveien, sett fra vest.

28

Stensvikveien er etablert med god terrengtilpasning og lite terrenginngrep. Flere steder langs
strekningen er det naturlige møteplasser, og den smale veien og fartshumper bidrar også til å holde
trafikkhastigheten lav da bilistene blir nødt til å være spesielt aktsomme.
Fredrikstad kommunes vegnormal har ingen veitype som er direkte sammenlignbar for et område
som dette. Imidlertid har Statens vegvesen Håndbok N100 en vegtype som er egnet i sårbare
landskap. Denne vegtypen legger opp til en total bredde på 4,0 meter med 3,0 meter kjøredekke, i
kombinasjon med møteplasser. Se utdrag fra håndbok N100 i neste figur, se også håndbokens kap.
C.3. side 43.

Figur 9: Et utdrag av relevant veitype fra Statens vegvesens håndbok N100.

Flesteparten av de besøkende er tilreisende med bil og ikke lokale (ikke fra Onsøy). De fleste
tilreisende ankommer derfor fra nord, da dette er mest hensiktsmessig for å nå ut på de større
regionale trafikksystemene. Når det gjelder turproduksjonen mens brukere/eiere benytter
fritidsboligene, så er mesteparten av alt service- og tjenestetilbud lokalisert på Gressvik og i
Fredrikstad sentrum. Selv om flere reiser sydover for å besøke blant annet Foten, Hankø og
Mærrapanna, er det likevel en overvekt av bilreiser mot nordgående kjøreretning.

6.8

Kjøreatkomst

Man ankommer planområdet via Stenvikveien med direkte avkjøring fra Vikaneveien. Dette er en
videreføring av dagens kjøreatkomst, som ikke vil bli endret ved gjennomføring av planarbeidet.
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6.9

Utforming av veger

Veiene er målt til å ha cirka 3 meters bredde. Bredden varierer imidlertid mellom enkelte steder. Ved
for eksempel veikryss og møteplasser kan veibredden være større enn 3 meter, mens langs enkelte
rette strekninger kan bredde være noe smalere. I kommunens veinormal er det ingen veitype som er
direkte overførbar til dette området, imidlertid er det en sammenlignbar veitype i Statens vegvesens
veinormal N100. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 6.7.
Lengst øst i planområdet, ved tomt #18, er det også en viss stigning langs adkomstveien. Dette er
kartberegnet til være cirka 11,5 %. Dette er brattere enn hva som er anbefalt for kjøreveier i
kommunens veinormal (inntil 8 %), imidlertid betjener strekningen kun et fåtall fritidsboliger og
stranden, dette er ingen gjennomkjøringsvei. Veinormalen tar også utgangspunkt i offentlige veier.

6.10 Krav til samtidig opparbeidelse
Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav til sikring av nødvendige i forbindelse med
brukstillatelse og fradeling av eiendommene. Før det gis brukstillatelse for nye fritidsboliger skal et
nødvendig antall parkeringsplasser og GV/naturområde være etablert.
Før opprettelse av nye eiendommer tillates skal bekken være lagt i rør, adkomst frem til tomtene
være etablert, renovasjonsanlegget være oppgradert, tiltak som berører dam og etablering av
amfibietunell være sikret. Det skal legges til at ikke alle tomtene er bundet opp til alle disse tiltakene.
For eksempel gjelder omleggingen av bekken kun for tomtene som berøres.

6.11 Varelevering
Varelevering er ikke relevant.

6.12 Tilgjengelighet for gående og syklende
Planarbeidet legger ikke til rette for nye tiltak for gående og syklende. Basert på beregnet
trafikkmengde og trafikkhastigheten legges det til grunn at det kan være blandet trafikk på veiene.

6.13 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Alle de planlagte tomtene betjenes av Stensvikveien og Stensvikfjellet. Adkomsten fra Vikaneveien
krysser totalt 4 ulike eiendommer. Tiltakshaver har innhentet veirett over alle eiendommene frem til
de planlagte tomtene.
Mellom tomtene #2 og #3 er det regulert en adkomstvei frem til gnr/bnr/fnr 59/3/84. Dette
medfører en liten omlegging av dagens adkomst til nevnte eiendom (59/3/84), som ligger litt lengre
mot syd i dag. Når det gjelder adkomsten frem til gnr/bnr 59/158, så regulert adkomst en omtrentlig
videreføring av dagens løsning. Reguleringsplanen bidrar imidlertid til å «stramme opp» og definere
adkomsten bedre enn hva den er i dag.

6.14 Planlagte offentlige anlegg
Det planlegges en oppgradering av eksisterende renovasjonsanlegg. Vann- og avløpsledninger er
private.

6.15 Miljøoppfølging
I 2019 ble gjennomført befaring i området. Det ble ikke gjort funn av salamandere. Imidlertid kan det
ligge til rette for at salamandere kan etablere seg i området ved dammen. Uavhengig av
30

salamandere, så kan likevel dammen være en kilde til- og grunnlag for et variert biologisk mangfold.
Det er derfor viktig å tilrettelegge for at planlagt utbygging ikke kommer i konflikt med dette.
Wergeland Krog Naturkart ble engasjert til å gjøre særskilte vurderinger for hvordan man kan
tilrettelegge for at eventuelle salamandere kan leve/etablere seg innenfor planområdet. I vedlagte
rapport er det gitt konkrete anbefalinger for hvordan dette kan sikres i reguleringsplanen. Et utdrag
fra dette er gjengitt nedenfor, og ellers henvises det til rapportene i sin helhet som ligger vedlagt
reguleringsplanen.






Regulere arealet omkring dam til LNF tema Naturvern.
Rydde kratt og trær omkring dammen for å øke lystilgangen i dammen samt redusere
mengden løv og bar som faller i dammen.
Etablere en amfibietunell under veien mellom nordenden av dammen og leveområdet nord
for veien. Et rør med diam. + 60 cm med gruslagt bunn vurderes som tilstrekkelig. Eventuelt
kan det legges ned et ekstra rør i tillegg til det eksisterende. Dette bør da være minst 50 cm i
diameter og ligge noe høyere i terrenget (10-20 cm) enn det eksisterende drensrøret.
Unngå å etablere strukturer som representerer forflytningshindre for amfibier i
trekkområdene mellom dammene (hus, veier med grov grus, kantstein, etc.).

Når det gjelder det siste kulepunktet, som vil dette ivaretas innenfor den byggefrie sonen ved
høyspentanlegget. Det er i plankartet sikret en grøntkorridor som skal gi en sikker trekkvei ut av
planområdet, som også leder i retning til andre dammer i nærområdet
Det skal også legges til at deler av kjøreveien SKV vil flyttes noen meter mot nord, i svingen ved
tomtene #9/11. Slik at kjøreveien vil bli flyttet lengre vekk fra høyspentlinjen/trekkveien.

6.16 Universell utforming
Foruten deler av BFF6 og BFF7, er det forholdsvis slake terrengvariasjoner innenfor planområdet. Og
det er gode forutsetninger for at de fleste brukere kan bevege seg fritt, innenfor areal til felles bruk (i
hovedsak SKV).
For ny fritidsbebyggelse legges kravene i byggteknisk forskrift til grunn for nødvendige krav.

6.17 Uteoppholdsareal
Det legges ikke til etablering av felles uteoppholdsareal innenfor planområdet. Kommuneplanen
stiller ikke særskilte krav til etablering av slikt areal i forbindelse med regulering av fritidsboliger.
Imidlertid er det betydelige tilgjengelige arealer i umiddelbar nærhet, som kan benyttes fritt av både
lokale og tilreisende.
Området er og vil være mye brukt til turgåing og mosjon på de eksisterende kjøreveiene, som blant
annet leder til stranden og kyststien mot øst. De tilgjengelige turområdene er mest i bruk på
sommerhalvåret. Dette har sammenheng med at området er dominert av typiske «sommerhytter»,
det faktum at VA-anlegget stenges på vinterstid forsterker dette.
Det vil være rikelig med uteoppholdsareal på de enkelte tomtene. Her kan det tilrettelegges med
både veranda og for eksempel naturbasert lek på de ubebygde arealene.
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6.18 Landbruksfaglige vurderinger
Planområdet består i dag av noe vegetasjon. Dette utgjør imidlertid såpass lite i omfang og er lite
sammenhengende, slik at det anses å ha liten verdi i et skogdriftsøyemed. Det eksisterer ikke noe
dyrka mark innenfor planområdet.

6.19 Kollektivtilbud
Kollektivtilbudet vil ikke bli påvirket som følge av planarbeidet. Dagens kollektivtilbud er beskrevet i
kapittel 5.9.

6.20 Kulturminner
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet. Som nevnt området sterkt preget av
tidligere steinbruddsvirksomhet, og steinrester og dammer er tydelige resultat fra dette.
Eksisterende dam innenfor planområdet vil opprettholdes.

6.21 Sosial infrastruktur
Reguleringsplanen legger opp til etablering av tomter for ny fritidsbebyggelse. Arealbruken det
legges opp til har i liten grad relevans for sosial infrastruktur slik som skoler, barnehager og
fritidsklubber. Avstanden til Gressvik torg er cirka 5,6 kilometer, her er det tilgang til bl.a.
legetjenester, dagligvarer og andre servicetilbud.

6.22 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det er et privat VA-anlegg i området. Tiltakshaver har vært i dialog med representanter for anlegget.
Det ligger til rette for at de hyttene kan koble seg på dette anlegget, dersom kapasiteten er
tilstrekkelig. Eventuelt må anlegget oppgraderes, eller det må etableres enda et anlegg. Det er
foretatt en utsjekk mot Fredrikstad kommune for å kartlegge kapasiteten på det kommunale nettet,
som går langs Vikaneveien. Kapasiteten opplyses å være god.

6.23 Renovasjonsteknisk plan
Det planlegges ett felles renovasjonsanlegg for alle de eksisterende fritidsboligene i området, samt
de fremtidige som planlegges i denne reguleringsplanen. Dette innebærer en oppgradering av det
eksisterende renovasjonsanlegget langs Stensvikveien. Forslagsstiller har vært på befaring sammen
med kommunens renovasjonsavdeling, som har gitt uttrykk for deres fremtidige behov i dette
renovasjonsanlegget. Dette er fulgt opp i reguleringsplanen.
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Figur 10: Dagens renovasjonsordning.

Det eksisterende anlegget ligger cirka 300 meter vest for utbyggingsområdet, i retning mot
vest/Vikaneveien. Dette består av to containere à 5 m3. Herfra tømmes både restavfall og
papp/papir. Som en del av planarbeidet legges til rette for å øke kapasiteten på dette anlegget, og
kommunens renovasjonsavdeling har uttrykt at dette anlegget ønskes økt med ytterligere to nye
containere, altså en dobling av dagens kapasitet.
Reguleringsplanen åpner for 18 nye fritidsboliger i området, prosjektet er såpass definert og
avgrenset, at dette antallet er absolutt. Dersom det på et senere tidspunkt skulle bli en ytterligere
økning i forbindelse med eventuelle fremtidige planarbeider, må kapasiteten til renovasjonsanlegget
vurderes på nytt.
Renovasjonsanlegget har en sentral plassering, både med tanke på renovasjonsbilen og for
eksisterende og fremtidige brukere. Renovasjonsbilen har gode snumuligheter i eksisterende kjørevei
i dette området, og denne praksisen vil videreføres i en fremtidig situasjon.
I illustrasjonen i figur 11 vises dagens to containere og 2 nye, totalt fire containere. Det vises også
sporingskurver for et kjøretøy type «liten lastebil» (8 meter). I plankartet er det sikret nok areal til at
det kan være 1 meters avstand mellom hver container. Renovasjonsbilen kan snu i de eksisterende
veiene, for deretter å rygge inntil containerne, slik den gjør i dag. Den eneste forandringen fra dagens
situasjon, er at den vil tømme to containere mer enn i dag.
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Figur 11: Illustrasjon som viser plassering av fire renovasjonscontainere og
manøvrerende renovasjonsbil.

Alternativt kan renovasjonsbilen også snu i det regulerte veikrysset ved utbyggingsområdet, slik at
den kan kjøre frem til renovasjonsanlegget for deretter å rygge inntil containerne. Sporingskurve for
denne løsningen er illustrert i figur 12.

34

Figur 12: Illustrasjon viser alternativ snuplass for renovasjonsbil. Sporingskurver er
fremhevet med blå streker.

6.24 Omlegging av bekk
Som nevnt berøres tomtene #1, #4 og #5 innenfor BFF1 og BFF2 av en bekk. Ved gjennomføring av
nye byggetiltak på de aktuelle tomtene, må det først gjennomføres en flytting av bekken og legges i
rør, med ny plassering slik at det ikke kommer i konflikt med ny bebyggelse. Røret vil ha en diameter
på 50 cm. Ved omlegging skal røret legges på et lavere nivå enn dagens rør, slik at mer vann det
omkringliggende terrenget dreneres bort. I tillegg skal røret legges i pukk, for å ytterligere legge til
rette for drenering og at vann kan renne langs røret.
Det er viktig å opprettholde bekkens funksjon som flomvei ved store nedbørsmengder. I neste kart er
det grovt illustrert hvordan bekken/nytt rør kan omlegges. Det er viktig å understreke at den
endelige plasseringen må hensynta fallforhold og nødvendig dimensjonering.
Det er viktig å påse at bekken gis en hensiktsmessig påkobling til den resterende delen av bekken
som går utenfor planområdet (i både øst og vest). Tiltakshaver eier også de tilstøtende arealene
utenfor denne delen av planområdet, slik at dette ikke er et problem rent eiendomsrettslig.

35

Figur 13: Forslag til plassering ny plassering av bekk/rør (grønn strek) og fremhevet
plassering av dagens bekk (blå strek).

6.25 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er foreslått avbøtende tiltak for å tilrettelegge for opprettholdelse av biologisk mangfold
innenfor området. Dette er basert på anbefalinger gitt i vedlagt notat med vurdering av
konsekvenser for amfibier. Av rapporten fremkommer det at vilkårene for det biologiske mangfoldet
kan bli forbedret sammenlignet med dagens situasjon, ved gjennomføring av aktuelle avbøtende
tiltak.
Se kapittel 6.9 og vedlagt rapport/notat for nærmere redegjørelse.

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1

Overordnede planer

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021)
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk og sikre nasjonale og
regionale interesser i 100-metersbeltet langs sjøen.
Vurdering:
Alle nye tomter for fritidsbebyggelse vil ligge bak 100-metersbeltet. Allmennhetens interesser anses
sikret da det er meget strengt vurdert hvordan fritidsboligene tillates utvidet for å unngå konflikt.
Planlagte tiltak vurderes å ikke komme i konflikt med hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og
landskap. Tiltaket vil bidra til å stimulere lokalt næringsliv.

7.2

Landskap

Nye fritidsboliger vil representere et visst inngrep i naturlandskapet, samtidig er en betydelig del av
tomtene påvirket fra tidligere steinbruddsaktivitet i området.
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De nye byggeområdene ligger på et platå i en åsside mot vest, sett fra sjøen. I området er det en del
spredt vegetasjon. Dette vil bidra til å skjerme fritidsboligene, selv om det varierer hvor tett trærne
vokser og hvor stor skjerming det vil gi. Alle nye tomtene ligger i synsvinkelen mot høyere terreng i
vest, slik at nye fritidsboliger vil ikke danne silhuetter i landskapet.
For tomten innenfor BFF7 vil selve tomten være noe eksponert mot sjøen. Tomten ligger lavt i
terrenget og vil i likhet med tomtene i bakkant ikke danne silhuett i landskapet. Vegetasjonsskjerm
GV vil også bidra til å nedtone eksponeringen av bebyggelsen. For ny bebyggelse på denne tomten er
det sikres skjerpede bestemmelser.

7.3

Stedets karakter

Planlagte tiltak vurderes å bidra til å opprettholde Stensvik som et «typisk» hytteområde. Tiltaket vil
ikke forringe eller endre stedets karakter.

7.4

Byform og estetikk

Tiltaket medføre at området blir mer bebygget enn i dag, ved at vegetasjon og fjell vil bli erstattet
med etablering av nye fritidsboliger. De nye fritidsboligene vil imidlertid oppføres med strenge krav
til estetikk og tilpasning.

7.5

Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi

Planlagte tiltak vil ikke forrige eller endre nevneverdig på dagens kulturmiljø. Dammen innenfor
planområdet vil opprettholdes.

7.6

Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven (19.06.2009) §8 til § 12
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer
gjennom bruk- og samspill med naturen som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet.
Vår vurdering:
Dokumentasjonen i reguleringsplanen med dets vedlegg om forekomst av arter, naturtyper og
økologisk tilstand er hentet fra Naturbase (Miljødirektoratet) og kartlegging av Wergeland Krog
Naturkart. Sammenlignet med prosjektets omfang vurderes dette som tilstrekkelig for å vurdere
aktuelle konsekvenser.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
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Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
Vår vurdering:
Viser til § 8. I reguleringsplanen er det sikret tiltak som kan virke positivt for naturmangfoldet i
området.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller
vil bli utsatt for.
Vår vurdering:
Innenfor planområdet er det registrert en ask. Forslagsstiller/plankonsulent har, som tidligere
beskrevet, ikke lyktes i finne den aktuelle asken innenfor planområdet. Derfor er den vanskelig å
verne i reguleringsplanen. Det skal også legges til at ask ikke er en fredet, men truet art.
Reguleringsplanen stiller på bakgrunn av dette ikke krav om noe absolutt vern av den registrerte
asken.
Reguleringsplanen tar hensyn til registreringene som er gjort (bortsett fra nevnte ask), og det er
sikret avbøtende tiltak i reguleringsplanen basert på anbefalinger fra feltbiolog. Dersom
gjennomføring av planlagt tiltak medfører skade på økosystemet utenfor planområdet, skal
tiltakshaver revegetere/istandsette dette.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
Vår vurdering:
Reguleringsplanen legger ikke opp til miljøforringelse av nevneverdig betydning. Dersom det likevel
som følge av feil eller uhell under arbeidet med å realisere planen oppstår skade på
naturmangfoldet, er tiltakshaver ansvarlig etter § 11.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.
Vår vurdering:
Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til natur
og miljø
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7.7

Biologisk mangfold

Det er gjort grundige vurderinger av biologisk mangfold innenfor planområdet. Dette er utført av
fagkyndig personell. Reguleringsplanen følger opp det vurderingene og anbefalingene som er gjort i
forbindelse med dette arbeidet.

7.8

Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk

De aktuelle områdene som skal bebygges består i dag av tett vegetasjon og er ikke nevneverdig
benyttet som rekreasjonsområder.

7.9

Uteområder

Planområdet er privat eiet og består for det meste av skog. Det er ikke tilrettelagte eller i særlig grad
naturlig etablerte uteoppholdsområder innenfor planområdet.

7.10 Trafikkforhold
Planlagte tiltak vil representere en liten trafikkvekst i område. Området er avstengt med bom, slik at
det er lite trafikk generelt- og ingen gjennomgangstrafikk i området. De eksisterende veiene er
vurdert til å kunne håndtere den økte trafikkmengden, se kapittel 5.9.
Planlagte tiltak vil ikke påvirke dagens kollektivtilbud.

7.11 Barns interesser
Området er tilgjengelig for barns frie lek. Det er imidlertid ikke kjent at området benyttet i særlig
grad til dette. Det er langt mer attraktivt å oppholde seg i området ved stranden.

7.12 Sosial infrastruktur
Planlagte tiltak påvirker ikke sosial infrastruktur i området.

7.13 Universell tilgjengelighet
Krav til universell tilgjengelighet for de enkelte bygningene vil sikres i tråd med de aktuelle
byggtekniske forskrifters krav.

7.14 Energibehov – energiforbruk
Det er ikke kjent at planlagte vil kreve mer energi/strøm enn hva som er tilgjengelig i området fra før.
Det er imidlertid avsatt et eget område (BE), der det kan etablere trafostasjon ved behov.

7.15 ROS
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til at det skal utarbeides ROS-analyse for
planområdet, både dagens- og fremtidig situasjon. Analysen nedenfor viser alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning ved gjennomføring av planlagte tiltak.
Metoden i denne analysen er bygget på veiledningen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen»
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010). Skjematisk kan arbeidsgangen og metoden
i arbeidet framstilles slik:
Tabell 1. Samlet risikovurdering.
1.
Ufarlig

2.
En viss fare
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KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig

5.
Katastrofalt

1. Lite sannsynlig

SANNSYNLIGHET

2. Mindre
sannsynlig





3. Sannsynlig
4. Meget
sannsynlig
5. Svært
sannsynlig
Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig.
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte.
Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres.

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

Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser
Hendelse/situasjon
Aktuelt?
Sanns.
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold.
1. Masseras/skred
Nei
2. Snø/isras
Nei
3. Flomras
Nei
4. Elveflom
Nei
5. Tidevannsflom
Nei
- Havnivåstigning
Nei
6. Radongass
Ja
Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt
Nei
8. Nedbørutsatt
Nei
Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora
Ja
10. Sårbar fauna/fisk

Ja

11. Verneområder
12. Vassdragsområder
13. Fornminner (fredet)

Nei
Nei
Nei

14. Kulturminne/-miljø

Ja
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Kons.

Risiko

Kommentar/tiltak

3

3

Radon i grunnen

2

2

3

2

Ask – truet art
(VU). Se kapittel
7.6
Potensiale for
biologisk mangfold i
området ved
dammen. Det er
imidlertid ikke gjort
noen kritiske funn.

2

2

Restene etter
tidligere steinbrudd
vil bli noe redusert
gjennomføring av
reguleringsplanen.
Dette gjelder
spesielt området
ved dammen, som

vil bli delvis skjult
bak ny bebyggelse.
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner.
15. Vei, bru, knutepunkt
Nei
16. Havn, kaianlegg
Nei
17. Sykehus/-hjem, kirke
Nei
18. Brann/politi/sivilforsvar
Nei
19. Kraftforsyning
Nei
20. Vannforsyning
Nei
21. Forsvarsområde
Nei
22. Tilfluktsrom
Nei
23. Områder for idrett/lek
Nei
24. Park; rekreasjonsNei
områder
25. Vannområder for friluftsliv
Nei
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning
Nei
27. Permanent forurensning
Nei
28. Støv og støy; industri
Nei
29. Støv og støy; trafikk
Nei
30. Støy; andre kilder
Nei
31. Forurenset grunn
Nei
32. Forurensning i sjø
Nei
33. Høyspentlinje (stråling)
Nei
34. Risikofylt industri
Nei
35. Avfallsbehandling
Nei
36. Oljekatastrofeområde
Nei
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt
Nei
forurensning
38. Støy og støv fra trafikk
Nei
39. Støy og støv fra andre
Nei
kilder
40. Forurensning i sjø
Nei
41. Risikofylt industri
Nei
Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods
Nei
43. Vær/føre begrenser
Nei
tilgjengelighet til området
Trafikksikkerhet:
44. Ulykke i av-/påkjørsler
Nei
45. Ulykke med gående/
Ja
syklende

46. Ulykke ved anleggsgjennomføring

Ja

47. Andre ulykkespunkter
Andre forhold:

Nei
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1

3

1

3

I områder med en
blanding av harde
og myke trafikanter
er det alltid en viss
fare for ulykker. Alle
brukere må være
aktsomme.
I forbindelse med
anleggsarbeider kan
det være en viss
fare for ulykker.
Restriksjoner
knyttet til
anleggsarbeider om
sommeren (jfr. § 3i
i bestemmelsene)
kan ha avbøtende
effekt.

48. Sabotasje og
terrorhandlinger
- er tiltakene i seg selv et
sabotasje/terrormål
- er det potensielle
sabotasje/terrormål i nærhet
49. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare
for usikker is, endringer i
vannstand med mer.
50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)
51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei

52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

Nei
Nei
Nei

Nei
Ja

1

3

Groper/dammer fra
tidligere steinbrudd.
Disse er fylt med
vann og kan utgjøre
en viss fare for små
barn. Risikoen for
fare anses å være
mindre ved
gjennomføring av
planen, siden
risikoen vil bli mere
kjent.

Analysen viser at det er får aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:
Tabell 3. Oppsummering.
1.
Ufarlig

2.
En viss fare

1. Lite sannsynlig

SANNSYNLIGHET

2. Mindre
sannsynlig
3. Sannsynlig

KONSEKVENS
3.
4.
Kritisk
Farlig
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5.
Katastrofalt

9
10

6

4. Meget
sannsynlig
5. Svært
sannsynlig

Kommentarer til uønskede hendelser ved dagens situasjon:
Nr. 6, Radongass: planområdet ligger delvis innenfor et område anvist med høy aktsomhet for radon.
Det er derfor påregnelig at det er radon i grunnen. Byggteknisk forskrift sikrer tiltak mot radon for
nye bygg, slik at dette forholdet er ivaretatt.
Nr. 10, Sårbar fauna/fisk: Dammen innenfor planområdet kunne potensielt vært et tilholdssted for
salamandere. Det er ikke påvist funn av dette i dagens situasjon. Reguleringsplanen stiller derfor krav
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om enkelte avbøtende tiltak, for å forbedre forholdene ved dammen slik at dette potensielt kan bli et
tilholdssted i fremtiden. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 6.15.

7.16 Jordressurser/landbruk
Planlagte tiltak påvirker ikke eksisterende jordressurser. Man kan si at tiltaket vil ha en viss
påvirkning på skogsdriften til eiendommene. Dette området/skogen er imidlertid såpass lite og
usammenhengende, til at det ikke utgjør noen vesentlig verdi sett i skogdriftsøyemed.

7.17 Teknisk infrastruktur
Planlagte tiltak vil i liten grad påvirke det offentlige vann- og avløpsanlegget. Som for øvrig opplyses å
ha god kapasitet.
Det er i planarbeidet lagt til rette for etablering av en ny trafostasjon innenfor planområdet, ved
behov for økt kapasitet.

7.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Tiltaket vil bidra til sysselsetting og skatteinntekter som følge av realisering av reguleringsplanen.
Dette er har positive økonomiske konsekvenser for kommunen.

7.19 Konsekvenser for næringsinteresser
Tiltaket vil bidra til å sysselsette flere fagpersoner ved realisering av planarbeidet. I størst grad
gjelder dette håndverkere, men også arkitekter, plankonsulent med flere. I tillegg inngår denne typen
utvikling som en del av næringsgrunnlaget til tiltakshavernes landbrukseiendommer.

7.20 Interessemotsetninger
Det er ikke kjent at det eksisterer nevneverdige interessemotsetninger i forbindelse med dette
planarbeidet.

7.21 Avveining av virkninger
Reguleringsplanen legger opp til etablering av ny fritidsbebyggelse i et område avsatt til dette
formålet i kommuneplanens arealdel. Stensvik er et typisk hytteområde, og reguleringsplanen legger
opp til en videreføring og forsterkning av denne bruken. Nye tomter er omgitt av eksisterende
fritidsbebyggelse, og i plankartet er det sikres enkelte skjerpede byggegrenser av hensyn til
tilstøtende naboer.
Som en del av planarbeidet er det grundig utredet, og sikret tiltak som kan stimulere til fremtidig
etablering av salamandere i området. I denne sammenheng er tiltak rundt dammen og etablering av
amfibietunell spesielt relevant.
Planarbeidet vil stimulere det lokale næringslivet i Fredrikstad, både i forbindelse med
gjennomføringsfasen, men også tilføre flere brukere til lokale tjenester og tilbud. Etter en avveining
av alle virkningene, er vår vurdering at reguleringsplanen ivaretar aktuelle hensyn, til både miljø,
naboer og omgivelser.
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8 Innkomne innspill
1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, datert 24.04.2020
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt på
høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender derfor dette
generelle svaret.
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker.
Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til kommunale planer.
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende
områder:





Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
Transport av farlig gods
Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil også
disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider med
Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det likevel er
behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn til DSB på nytt
med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til.
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.
Forslagsstillers kommentar:
Planarbeidet vurderes å ikke bli fanget opp av DSB sine ansvarsområder. Nødvendige hensyn anses
derfor å være tilstrekkelig ivaretatt av Fylkesmannen.

2. Kystverket sørøst, datert 25.05.2020
Kystverket Sørøst kan ikke se at planarbeidet vil ha betydning for våre interesser. Vi har av den grunn
ingen merknader til igangsettingen av planarbeidet.

3. Norges vassdrag- og energidirektorat, datert 22.04.2020
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft.
NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.
Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
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Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann,
erosjon og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og
bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og
skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert
fagkyndig utredning av faren.
Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større
mengder vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom
i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen
ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom
omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges
kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene
må avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før
bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader
eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er
behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette
kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon,
dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen
må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte
energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:









NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.
NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.
NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.
www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.
Klimaprofilene
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimapro
filer
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Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-0928- 1469
For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.

Forslagsstillers kommentar:
Overvann


Planlagte tiltak vil medføre en svak økning i andel tett flater i området. Dette representerer
imidlertid en såpass liten andel, at det ikke vurderes å påvirke påvirke- eller være til fare for
flom eller oversvømmelse.

Skred


Det aktuelle området er registrert med bart fjell – stedvis tynt dekke, i NGU’s kartportal. Det
er derfor ikke fare for skred innenfor planområdet.

Øvrige innspill vurderes å enten være ivaretatt- eller ikke relevant for dette planarbeidet.

4. Fredrikstad hytteforening, datert 02.05.2020
Fredrikstad Hytteforening har ingen kommentarer til planen.

5. Harald Bjune, datert 06.07.2020
Bjune henviser til figur 6 på side 5 i planinitiativet.
1. Ønsker å belyse at tilkomsten til min tomt, 59/158 blir ivaretatt slik at det også etter at nye
grenser blir satt, vil være mulig å komme opp med stor bil.
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2. Ser at det sydøst for ny tomt nr. 11 smalner inn mot nabotomt, slik at tilkomsten til min tomt
muligens ikke opprettholdes.
3. Kartet viser at det fra gammelt av, er tegnet inn to avkjøringer fra Stensvikveien til nr 42 og
44. dette medfører ikke riktighet.
4. Min tilkomst følger den stiplede linjen mot ny tomt 11 og 12 og ender opp i samme
innkjøring som til nr 44, noe som stemmer med de nye planene.
5. Ønsker også en avklaring på grønt område merket GT2 som går langs ny tomt nr 13. Hvis det
her er tenkt tilkomst til ny tomt nr. 14 så må jo denne tilkomsten krysse den tomten jeg i dag
fester (hjørne av tomten mot vest.)
6. Ser positivt på at det bygges nye hytter i området, men håper det tas hensyn til oss som
allerede er her.
7. Ønsker også å belyse at hvis tilkomsten til min tomt må legges om, vil dette medføre
kostnader som ikke er avklart. Ber om en avklaring på dette.
8. Ønsker også en avklaring på grønt område merket GT2 som går langs ny tomt nr 13. Dette
området ender opp i min tomt. Hva er tenkt her?

Forslagsstillers kommentar:
Bjune har gitt innspill i to omganger. I dette sammendrag er innspillene slått sammen og gis en felles
kommentar:
1. Den regulerte adkomsten mellom eiendom gnr/bnr 59/98 og nye tomter innenfor BFF6 vil
være 3,0 meter bred.
2. Se forrige svar (tomt nr. 11 er fra planinitiativet tilsvarer BFF6).
3. Det kan nok være korrekt. I løpet av planprosessen er det avdekket flere feil i det digitale
kartgrunnlaget. Det skal legges til at dette ikke har betydning for planforslaget.
4. Foreliggende planforslag samsvarer med dette.
5. GT2 er ikke videreført i reguleringsplanen.
6. Forslagsstillers vurdering er reguleringsplanen ivaretar nødvendige hensyn til eksisterende
brukere av området.
7. Reguleringsplanen tar sikte på at eksisterende adkomst vil opprettholdes. Ved behov for
eventuelle mindre tiltak, vil tiltakshaver vil være ansvarlig for håndtering av dette, slik at
Bjunes adkomstvei ikke forringes.
8. Se kommentar nr. 5.

6. Statens vegvesen, datert 06.05.2020
Syklende og gående
Det er en overordnet nasjonal strategi om å øke andelen syklende. Sykling gir god helse, sykling er
bra for miljøet og sykling er god samfunnsøkonomi. For å oppnå dette er det blant annet viktig å
etablere sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder.
Avkjørsler
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Kryss og avkjørsler bør utformes iht. Statens vegvesens håndbok N100 kapittel E.1. Siktkrav i kryss og
avkjørsler defineres som sikttrekanter, se for eksempel E.1.1.5 i håndbok N100. Disse tegnes inn og
målsettes i alle kryss og avkjørsler. Den delen av sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor areal
regulert til veiformål, reguleres som hensynssone (sikringssone H140).
I tillegg bør det tas inn en bestemmelse om at det innenfor sikttrekanten ikke skal være eventuelle
sikthinder (f.eks vegetasjon eller snø) høyere enn 0,5 m over kjørebanenivå. Enkeltelement som trær,
stolper eller lignende som ikke er sikthindrende, kan stå innenfor sikttrekanten.

Forslagsstillers kommentar:



De interne veiene innenfor planområdet og i nærområdet forøvrig er velegnet som
sykkeltraséer. Det er sammenhengende gang- og sykkelvei helt til Fredrikstad sentrum.
Det er i reguleringsplanen sikret opparbeidelse av frisiktsoner i avkjørsler/kryss innenfor
planområdet Dette er nærmere beskrevet i kapittel 6.2 .

7. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 15.05.2020
Deler av det foreslåtte planområdet ligger innenfor registrert, historisk bruddområde for blokkstein
av granitt, ved det gamle steinbruddet ved Ødegårdsvika1. Dammen som ligger innenfor det
foreslåtte planområdet, samt tilgrensende område i øst vitner om tidligere drift i bruddet.
Det gamle steinbruddet ved østlig side av det foreslåtte planområdet er i omkranset av eksisterende
bebyggelse. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert potensialet for den gjenstående
delen i øst til å være av lokal, liten betydning.
Den foreslåtte planen berører ikke viktige forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller
masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av
masse som vil omfattes av mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av
detaljregulering - Stensvikfjellet hytteområde gbnr 59/5, 59/3 og 59/127 i Fredrikstad kommune.
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre fagområder kan
bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

8. Viken Fylkeskommune, datert 27.05.2020
Særlige hensyn i kystsonen
Rekreasjonsverdier, kulturminneverdier og naturverdier i kystsonen skal forvaltes som en ressurs av
nasjonal betydning, jf. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs
sjøen.
Planområdet omfattes av Regional kystsoneplan for Østfold. Kystsoneplanen legger stor vekt på
hensyn til naturverdier, kulturlandskap, og allmennhetens tilgang til kystområdene. Det må
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redegjøres for hvordan planforslaget forholder seg til de regionale føringene. Følgende tema i
kystsoneplanen må få særlig oppmerksomhet i planarbeidet:
Hensyn til landskap og estetikk
En målsetning er at kystlandskapet i størst mulig grad skal skjermes mot inngrep som kan forandre
dets karakter. Ny bebyggelse bør derfor tilpasses landskapet og underordnes det helhetlige
landskapsbildet. Vi viser også til at kystsoneplanen har som hovedregel at nye inngrep ikke skal være
synlige fra sjøen. De landskapsmessige inngrepene og hvorvidt de vil være synlige fra sjøen må
dokumenteres i planarbeidet. Bevaring av vegetasjon kan skjerme for eksponering. For
fritidsbebyggelse bak 100-metersbeltet har kystsoneplanens retningslinjer kapittel 8.3 føringer for
bl.a. mønehøyder, material- og fargebruk, opparbeiding av uteplasser, og bruksareal. Det må
redegjøres for hvordan retningslinjene følges opp i planforslaget. Vi viser ellers til Estetikkveileder for
Østfold.
Hensyn til friluftsliv Kystsoneplanen understreker at friluftsliv skal være en prioritert aktivitet i
kystsonen. Friluftsinteressene i området må kartlegges og tas hensyn til i planarbeidet.
Hensyn til naturverdier
Planbeskrivelsen bør gi en beskrivelse av naturverdier i området. Tiltakenes innvirkning på
naturverdier bør dokumenteres og særlige sårbare områder bør sikres. Det er en dam innenfor
området som skal bevares. Dammen, med eventuelle buffersoner, må sikres i plankart og
bestemmelser.
Kulturarv - nyere tids kulturminner
Uttalelsen gis på grunnlag av oversendte opplysninger, arkivmateriale og tilgjengelige opplysninger i
digitale kart og nettsider. Fylkeskommunen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner.
Hensynet til automatisk fredete kulturminner:
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. Vi
ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Viken fylkeskommune varsles, jf. Lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.
Barn og unges interesser
Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og
fylkesplanens retningslinjer. Medvirkning som sikrer barn og unges interesser skal dokumenteres.
Risiko- og sårbarhet
Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det ved utarbeidelse av planer for
utbygging skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle
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risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Klimatilpasning
Planarbeidet bør ta høyde for prognosene for et framtidig klima med mer intens nedbør. Fjerning av
jordsmonn og/eller vegetasjon kan gi utfordringer for overvannshåndtering. Planen bør sikre at tiltak
ikke får uheldige konsekvenser nedstrøms.
Infrastruktur
Trafikkvurdering
Det fremgår av oppstartsvarselet at adkomst til planområdet legges til den private veien
Stensvikveien. Denne leder videre nordover ut på fylkesvei 117 Vikaneveien. Vi antar at tiltaket ikke
vil medføre problemer eller store endringer i trafikken, men som et minimum bør det gjøres en
trafikkvurdering i planforslagets planbeskrivelse som viser dagens situasjon og endring i trafikktall
som følge av tiltaket. Det bør gis en omtale av trafikkavviklingen i krysset med fylkesvei 117 og
hvordan trafikken forventes å fordele seg på overordnet veinett.
Trafikksikkerhet
Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle
trafikantgrupper. Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige situasjoner.
Vi anbefaler at alle offentlige trafikkarealer dimensjoneres etter Statens vegvesens håndbøker og at
frisikt i kryss og avkjørsler sikres i plankart og bestemmelser til planen. Løsninger bør planlegges slik
at store kjøretøy ikke trenger å rygge, og areal tiltenkt lekeplasser bør ikke plasseres i tilknytning til
manøvreringsarealer for renovasjonskjøretøy eller parkeringsarealer som baserer seg på ryggende
kjøretøy.
Kollektivtrafikk
Planbeskrivelsen bør redegjøre for hvordan kollektivtransport betjener området. Det må redegjøres
for hvordan det skal tilrettelegges med gangsystemer ut av planområdet og til nærmeste
holdeplasser i tilknytning til området.
Gående og syklende
Gode adkomstløsninger og interne, gjennomgående snarveier er tiltak som kan bidra til
tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Vi anbefaler at tiltakskatalogen for transport og miljø
benyttes i videre planarbeid for å tilrettelegge for sykkel og gange. Vi anbefaler at det lages
planbestemmelser som sikrer hyttene sykkelparkering eller sportsboder tilpasset for oppbevaring og
lading av elsykkel.
Parkering
Det bør tas inn en planbestemmelse som stiller et maksimumskrav til antall parkeringsplasser for bil.
Det bør også tilrettelegges for lading av elbil.
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Forslagsstiller kommentar:














Det er i planbeskrivelsen vurdert og belyst hvordan planarbeidet hensyntar aktuelle regionale
føringer.
Ny fritidsbebyggelse vil for det meste ikke være eksponert mot sjøen. Ett unntak fra dette er
ny hytte innenfor felt BFF7. Det aktuelle arealet ligger bak 100-metersbeltet og er avsatt til
fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det reguleres inn en vegetasjonsskjerm i
eksponert retning mot sjøen, med rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse. Det er også sikret
andre skjerpede krav for denne tomta, bl.a. mindre tillatt bebygd areal.
Høyder, utnyttelsesgrad mv. er sikret i tråd med kommuneplanens bestemmelser.
Landskap og estetikk: Kommuneplanen har definerte bestemmelser som i nødvendig grad
baserer seg på føringene av den regionale kystsoneplanen. Aktuelle føringer er sikret i
bestemmelsene.
Naturverdier: feltbiolog har befart og foretatt registrering på området. Det er ikke registrert
arter med noen form for vern innenfor planområdet, unntak fra dette er en ask. Den aktuelle
forekomsten er imidlertid ikke funnet ved senere befaring. En forklaring på dette kan være at
den har blitt fjernet i forbindelse med linjeryddig (det er registrert i nærheten av
høyspentlinjen). Det er i planarbeidet sikret gode vilkår for eventuelle fremtidige salamandere
innenfor planområdet. Det er sikret buffersone rundt dammen, to trekkveier og amfibietunell.
Dette er beskrevet og sikret i beskrivelsen, bestemmelsene og plankartet med egen
hensynssone.
Kulturarv, barn og unges interesser, risiko- og sårbarhet og klimatilpasning er vurdert og
hensyntatt i plandokumentene.
Det er gjort en trafikkvurdering i planbeskrivelsen, som både omtaler belastningen på
eksisterende veier samt fordelingen i krysset ved Vikaneveien.
Hensyn til trafikksikkerhet i nødvendig grad ivaretatt i planarbeidet.
Kollektivtransport og forholdene for gående og syklende er vurdert og belyst i
planbeskrivelsen.
Reguleringsplanens bestemmelser har satt en øvre begrensning på antall
biloppstillingsplasser. Siden det legges opp til parkering på den enkelte tomt (med unntak av
to tomter), anses det uhensiktsmessig å stille krav om opparbeidelse av ladestasjon. Dette er
mer aktuelt i fellesanlegg. Imidlertid vil fritidsboliger opparbeides med moderne standard og
skjerpede krav, derfor er det påregnelig at det vil ligge godt til rette for etablering av
lademulighet i tilknytning til den enkelte fritidsbolig.

9. Arvid Lunde, Stensvikveien 33, datert 29.04.2021
Jeg har hytte i Stensvikveien 33, gnr. 59 bnr. 126. Fra terrassen har jeg utsikt til sjøen, som jeg har vist
med gult i vedlagte skisser. Jeg ber om at denne utsikten ivaretas når tomtegrenser, byggegrenser og
husplassering fastlegges. Dette har bare betydning for den østre delen av planområdet beliggende
syd for min eiendom. For øvrig ser jeg med interesse og optimisme frem til reguleringsplanforslag for
planområdet.
Forslagsstillers kommentar:
Byggegrensen i plankartet er justert i tråd med Lunde sitt forslag.
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10. Torill Rostad og David Fjellvik, Stensvikfjellet 3, datert 03.05.2020
Vi har følgende kommentarer til varselet om oppstart av planarbeid.
1) Området litt nedenfor midten i plankartet, avgrenset av mellom 59/158/0. 59/103/0,
59/97/0 og 59/98/0, har ikke adkomst. Det vil derfor ikke være mulig å utvikle den delen av
planområdet til tomter. Området ligger for øvrig i et område som allerede har lite avstand
mellom eksisterende hytter. Det bes derfor om at området tas ut av planområdet i den
videre behandling.
2) Det angis at de nye fritidsboligene innenfor planområdet vil knyttes til eksisterende
renovasjonsordning som betjener området. Hvis det med dette menes at fritidsboligene skal
knyttes til nåværende vann og avløpsanlegg (sommeranlegg), så er det Stensvik og
Basteviken Vann og avløpsforening som har etablert og står for vedlikeholdet av dette
anlegget. Så godt som alle ca 150 hytter som har innkjøring fra Stensvikveien er knyttet til
anlegget, og foreningen har tidligere opplyst medlemmene om at anlegget har begrenset
kapasitet for nye tilknytninger. Ber derfor om at det i det videre planarbeidet tas kontakt
med Stensvik og Basteviken Vann og avløpsforening for å få oppdatert informasjon og
foreningens syn på dette. Foreningen kan kontaktes her kontakt.sbva@gmail.com
3) Det angis at dagens veier anses å ha tilfredsstillende kapasitet til å håndtere den økte
belastningen. Til dette er å kommentere at veiene er smale hytte-veier som ikke er
dimensjonert for noen for anleggstrafikk. Vegene er private og vedlikeholdes av Stensvik og
Basteviken Vel. I planarbeidet bes det om at det tas kontakt med Stensvik og Basteviken vel,
for å få deres vurdering av dette punktet. Velet kan kontaktes her:
torfinn.haugland@gmail.com.
4) I WKN- rapport 2019.10 om biologisk mangfold er det angitt behov for avbøtende tiltak og
hensyn i pkt. 7 som det må påses at tas hensyn til i videre planarbeid. I pkt. 8 er det gjort
henvisninger til sannsynligheten for at bestand av småsalamandre som er påvist i èn av
dammene, også kan gjelde for de øvrige dammer i planområdet. Dette må tas hensyn til i
det videre planarbeidet.

Forslagsstillers kommentar:
1) Tomten innenfor gnr/bnr 59/5 er ikke lenger en del av planforslaget.
2) Det har vært dialog med vann- og avløpslaget. Nødvendige avklaringer vedrørende
oppgradering med mere vil avklares senere i prosessen. Se eget referat fra møte.
3) Veiens beskaffenhet er vurdert i planbeskrivelsen. Se eget kapittel 6.7. Vår vurdering er at
dagens kjøreveier har tilfredsstillende kapasitet.
4) Reguleringsplanen sikrer nødvendige hensyn og tiltak for å legge til rette for at salamandere
kan etablere seg. Dette er sikret i tråd med anbefalinger fra WKN. Se egen rapport fra WKN
og reguleringsplanens bestemmelser.

Innspill mottatt etter varsel om utvidelse av planområdet.
11. Statens vegvesen, datert 07.01.2021
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Vi vise til våre innspill ved varsel om planoppstart. Vi har ingen flere innspill nå.

12. Statsforvalteren, datert 13.01.2021
Vi har ikke konkrete innspill til den varslede utvidelsen og viser til vårt tidligere innspill 20. mai 2020.
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og
regionale hensynene er fulgt opp.

13. Viken Fylkeskommune, datert 12.01.2021
Viken Fylkeskommune har ingen nye innspill, og viser til tidligere innspill, datert 27.05.2020

14. Vibeke Andersen, Stensvikveien 4, datert 18.01.2021
Viser til brev vedrørende varsel om utvidelse av planområdet, dette gjelder renovasjonsanlegg.
Vår hytte Stensvikveien 4 som er en av de nærmeste naboene til
renovasjonsanlegget/avfallscontainere. Disse containerne var tidligere plassert legger inn på
hytteområdet, nærmere bestemt vei 4, for å besvare slitasjen på veinettet ble de plassert nærmere
hovedveien/utgangen av hytteområdet.
Vi er plaget av vond lukt og støy og ikke minst kø av biler opp til vår hytte, da hyttefolket leverer sin
søppel på vei ut av hytteområdet.
Plasseringen av disse containerne burde vært plassert legger inn på hytteområdet slik det var
tidligere, kanskje folket ville levere søppelet sitt gående da avstanden blir kortere, ikke minst for de
som har hytte ved enden av Stensvikveien og på Høyås. Mitt forslag er at beste plasseringen er ved
krysset Basteviken/Stensvikveien.

Forslagsstillers kommentar:




Den aktuelle plasseringen er i tråd med kommunens renovasjonsavdeling sitt eget ønske, og
forslagsstiller stiller seg bak dette. Det er bedre å samle alt på ett sted fremfor å ha to
renovasjonspunkt.
Plasseringen som reguleringsplanen legger opp til er den antatt beste med tanke på å ha
størst mulig avstand til andre fritidsboliger.

15. Steinar Gabrielsen, Stensvikveien 46, datert 24.04.2020
Hytte tomt BFF7 er foran hytte Stensvikveien 46 og vil forhindre vår sjøutsikt. Basert på det må det
legges restriksjon på hyttebygget med en etasje og flatt tak
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Forslagsstillers kommentar:
Høydebegrensningene i reguleringsplanen vil sikre at det ikke etableres høy bebyggelse innenfor
planområdet. For den aktuelle tomten innenfor BFF7 er det sikret ytterligere begrensninger på
maksimalt tillatt størrelse (bebygd areal) på både for selve hytten og uteplass/veranda. Etter dialog
med planmyndigheten, har det blitt besluttet at alle hyttene skal ha saltak.
16. Lars Bie, Stensvikveien 45, datert 29.04.2020
Vi blir nabo til arealet nærmest sjøen. Vi forventer at en eventuell hytte vil bli prosjektert pent i
terrenget uten noen form for heving av terrenget. Ny hytte vil bli prosjektert 4 meter fra vår felles
grense. Hytten vil også ha en løsning med et plan og med en takvinkel så lav som mulig.
Forslagsstillers kommentar:
Reguleringsplanen gir tydelige krav til prosjektering, tilpasning, terrenginngrep, samt maks
begrensninger på det som angår høyder. Det er ikke aktuelt å heve terrenget. I plankartet er det
inntegnet byggegrense på fire meter fra felles eiendomsgrense.
17. Ole Bjarne Enger, Bastevikfjellet 7, datert 09.11.2020
Hei! Jeg kan ikke se dette gjelder mitt nærområde da jeg har adr. Bastevikfjellet 7 Onsøy. Jeg leser
Vikaneveien som gjør meg i tvil Adr. går vel også Gressvik.
Forslagsstillers kommentar:
Det planlegges ny fritidsbebyggelse på motsatt side av Bastevikfjellet-veien, sett fra Enger sin
eiendom.
18. Torill Rostad og David Fjellvik, Stensvikfjellet 3, datert 06.01.2020
Utvidelse av planområdet:
a) Avvik knyttet til kjørevei: ingen merknader
b) Kapasitetsøkning av eksisterende renovasjonsløsning: Helt unødvendig hvis planområdet skal
utbygges med hytter. Dagens kapasitet er allerede sprengt. Imidlertid må det i det samlede
planarbeidet ikke bare tas hensyn til renovasjon, men også avløpskapasitet. Vann og avløp
(sommer) ivaretas av et privat selskap, Stensvik og Basteviken vann og avløp SA. Så vidt jeg
har forstått, er avløpssystemet allerede i dag utbygd til sin maksimale kapasitet. Det er viktig
at dette hensyntas i det videre planarbeidet – spesielt hvis reguleringsplanen skulle åpne for
det antall hytter som tiltakshavere planlegger. Vi anbefaler at Fredrikstad kommune i sin
behandling av planen, kontakter vann- og avløpsselskapets formann
torfinn.haugland@gmail.com for å skaffe seg et godt bilde av områdets avløpskapasitet.
Planområdet generelt:
a) Merknad til del av planområdet: Vi har tidligere gitt merknad på den ene delen av
planområdet som er markert med gult i vedlagt kartutsnitt. Det markerte området er
inneklemt mellom 4 eksisterende bebygde eiendommer, og har ingen adkomst. Oss bekjent
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har ingen av rettighetshaverne til tilgrensende eiendommer akseptert ferdsel over sine
eiendommer inn til det markerte området. det om at det markerte området tas ut av planen.
b) Adkomstveier i området: Felles adkomstveier til planområdet er private, og vedlikeholdes av
Stensvik og Basteviken Vel. Så vidt vi kjenner til, er ikke veiene dimensjonert for utstrakt
anleggstrafikk hvis området skal utbygges. Vi anbefaler at Fredrikstad kommune i sin
behandling av planen, kontakter Stensvik og Basteviken vel ved formann Kjell Naas, for å
danne seg et bilde av områdets adkomstmuligheter.

Forslagsstillers kommentar:





Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav om oppgradering av renovasjonsanlegget.
Det har vært dialog mellom tiltakshaver og representanter for Vann- og avløpsanlegget der
bl.a. kapasitet og aktuelle løsninger har vært diskutert. Se eget referat.
Den aktuelle tomten som er det henvises til (gnr/bnr 59/5) er ikke lenger en del av
reguleringsplanen.
Veiens beskaffenhet er vurdert i planbeskrivelsen. Se eget kapittel 6.7. Vår vurdering er at
dagens kjøreveier har tilfredsstillende kapasitet.

19. Elvia, datert 12.11.2021
Elvia har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta
høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er
også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine
anlegg.
Anlegg etablert etter områdekonsesjon (distribusjonsnett, opp til og med 22 kV)
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon
Eksisterende lavspent luftledning (opp til og med 1000 V)
Anlegg med spenning til og med 1000 V inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon. Elvia har lavspent luftledning med tilhørende master innenfor
planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Blank ledning (uisolert) har et
byggeforbudsbelte på 1,5 meter fra strømførende ledning. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor
definert byggeforbudssone. I tilfeller hvor en linje er belagt (isolert), er det tillatt med bygg under
linjen dersom vertikal avstand er over 2,5 meter.
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som fører til redusert
høyde opp til luftledningen.
Behov for ny nettstasjon
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Det fremkommer ikke tilstrekkelige opplysninger i varselet til at Elvia kan foreta en vurdering av om
det er behov for en ny nettstasjon eller ikke for å forsyne planområdet. Nettselskapet forutsetter at
forslagsstiller tar kontakt i god tid slik at Elvia kan foreta en effektvurdering av planområdet og
dermed avklare om det er behov for en ny nettstasjon.
Viktige forhold vedrørende nettstasjoner
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må
være av en slik størrelse at det er plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein).
Dette innebærer at det kan bli behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen
skal stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser
og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet
trafikksikkerheten ønskes frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og
utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal
strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet
akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny
bebyggelse.
Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
«bebyggelse og anlegg», underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510,
jf. vedlegg I til kart- og planforskriften.
Elvia ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og
oppføres. Dette skaper utfordringer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å
synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene.
Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting
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 stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at
eksisterende elektrisk nett må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer og/eller
nettstasjon(er).
Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de
eksisterende traséene/nettstasjonene.
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:




Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
Må ikke oversendes andre utenforstående uten netteiers samtykke eller offentliggjøres

Inntegning på plankart
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Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Vedlagt kart er følgelig unntatt offentlighet. Kraftledninger skal på kart
ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle
ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Kabler under bakken tegnes ikke inn på
kartet. Selskapet viser i denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
energiforsyningen (beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende
sikkerhet og beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9.

Forslagsstillers kommentar:




Elvia sine føringer er ivaretatt i reguleringsplanen. Faresonen inntegnet på plankartet
bortfaller dersom det viser seg at ledningene er isolerte og at den vertikale avstanden til
planlagte bebyggelse er minst 2,5 meter.
Det planlegges ikke tiltak som påvirker Elvia sine anlegg. I motsatt tilfelle vil tiltakshaver
bære kostnadene.

9 Vedlegg
1.
2.
3.
4.

Notat naturmangfold, datert 23.09.2019
Rapport naturmangfold, datert 23.02.2021
Mobilitetsplan, datert 10.01.2022
Referat fra møte den 03.07.2021
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