OPPSTARTSMØTE REGULERING
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Generelle opplysninger
Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):
Plantype:
Områdereguleringsplan
x

Detaljreguleringsplan
Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan:

Eiendom (gnr./bnr.): 59/5, 59/127 og 59/3
Plankonsulent: HS arealplan AS, 41676496, hs@hsarealplan.no
Adresse:
Postadresse: Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy
Besøksadresse: Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy

Fakturaadresse: André Kazinci, Vikaneveien 119, 1622 Gressvik
e-post: akac@frevar.no
Tlf: 41400634
Forslagsstiller: André Kazinci
Nasjonal planID:

1195

Kommunens saksbehandler: Edvard Duvsete
Tlf: 69305630
e-post: edvduv@fredrikstad.kommune.no
Møtested: Skype

Møtedato: 27.03.20

Deltakere:
Fra plankonsulent: Andrè Kazinci (tiltakshaver) og Håvard Skaaden
(konsulent)
Fra kommunen: Maria Emilie Berg Henriksen, Edvard Duvsete, Kristian
Knutsen Borlaug og Ivar Grønli
Andre:

Referent: Håvard Skaaden
Dato for godkjent referat: 17.04.2020

Tittel: Nr. 02. Mal for oppstartmøte regulering - referat

Utskriftsdato: 22.04.2020

Side 3 av 13

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av utfyllingstomter for ny
fritidsbebyggelse innenfor areal avsatt til dette i Kystsoneplanen/Kommuneplanen.
I det innledende skissearbeidet er det også foreslått å legge inn en fellesparkering for enkelte
tomter, i tillegg vil det påses at eksisterende dam innenfor planområdet bevares.
Planarbeidet vil innordne seg etter de føringene som gis i kommende kommuneplan. Dette
innebærer at tomt # 1 og 2 potensielt må tas ut av planen. Det skal legges til at det har blitt
sendt inn kommuneplaninnspill for disse to tomtene, og reguleringsplanen vil justerer i tråd
med utfallet av endelig behandling.
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.

Tema som plankonsulent ønsker å drøfte
Plangrense


Planavdelingen anbefalte at deler av eiendommen 59/3 bør tas med i planområdet,
dette kan gi en bedre helhet- og løsninger med tanke på utvikling av området. Aktuell
grunneier har på bakgrunn av dette blitt med i prosjektet. Plangrensen er ellers i tråd
med en kombinasjon av gjeldene kystsoneplan og forslag til ny kommuneplan sin
avgrensning for fritidsbebyggelse. Plangrensen vil tilpasses formålet for
fritidsbebyggelse i den endelige kommuneplanen.

Fremdrift/prosess



Planarbeidet bil følge en normal saksgang/prosess. Behov for medvirkning utover
kravene av pbl vurderes fortløpende.
Et planforslag ønskes levert kommunen ila. høsten 2020. Dette kan også avhenge av
fremdriften til arbeidet med kommuneplan for Fredrikstad.

Forholdet til overordnet planverk



Planarbeidet vil forholde seg til den endelige vedtatte kommuneplanen for Fredrikstad.
Andre aktuelle planer og retningslinjer vil også følges opp.

Generelle avklaringer




Adkomstrett: for alle nye fritidsboliger må det dokumenteres adkomstrett over annen
manns grunn.
Det er utarbeidet en biologisk mangfold-kartlegging. Planarbeidet vil følge opp
anbefalingene i rapporten datert 21.09.2019.
Faktisk plassering av internvei og dam er litt usikkert, dette vil det sees nærmere på
ila. planarbeidet.

Eksisterende arealbruk
Ubebygget, foruten interne adkomstveier. Består i hovedsak av tynn vegetasjon og jorddekt
fastmark. Det eksisterer også en dam innenfor planområdet.
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Innenfor deler av planområdet er det tydelige rester etter tidligere steinbruddsaktiviteter.

Tidligere vedtak
Planinitiativet ble forelagt planutvalget for prosessledende beslutning den 12.03.20.
Planutvalget vedtok enstemmig å anbefale oppstart av planarbeidet. En forutsetning for det
videre arbeidet er at reguleringsplanen må innordne seg etter de føringene som gis i den nye
kommuneplanen. Det skal legges til at del av eiendommen gnr/bnr 59/3 har blitt tatt med i
etterkant av planutvalgets behandling, i samråd med kommunens planavdeling.

Eierforhold
Tiltakshavere er grunneiere André Kazinci (59/5 og 59/127) og Erling Gellein (59/3).
Kazinci har sikret seg veirett for totalt 12 nye enheter. Veirettigheter må dokumenteres for
alle nye enheter innenfor planområdet.

Overordnede føringer
Planstatus

x

Fylkesplan for Østfold

x

x

Fylkesdelplan: Kystsoneplan for
Østfold
Andre fylkesdelplaner se Østfold
fylkeskommune internettsider
Kommuneplanens arealdel

x

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommunedelplan for kystsonen

x

Kommunedelplan for Fredrikstad
byområde
Kommunedelplan for klima og energi

x

Kommunedelplan for kultur
Kommunedelplan for landbruk
Sykkelhovedplan for Fredrikstad

x

Trafikksikkerhetsplan

x

Overvannsrammeplan
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Merknader
Arealet er avsatt til LNF. Dette er
veldig typisk for områder som
dette.
Relevante føringer sikres i
reguleringsplanen

Se forslag til ny kommuneplan.
Endelig avgrensning vil forholde
seg til føringene/byggeområde i
endelig kommuneplan
Relevante føringer følges opp i
planarbeidet
Ikke relevant. Planarbeidet skal
vurderes etter ny kommuneplan
Ikke relevant
Relevant. Dette vil vurderes i
planbeskrivelsen.
Ikke relevant
Ikke relevant
Dette er forsåvidt relevant.
Forholdet til sykkelhovedplanen
vil vurderes i planbeskrivelsen.
Relevant. Forholdet til
trafikksikkerhetsplanen vil
belyses/vurderes i
planbeskrivelsen.
Relevant. Håndtering av
overvann må beskrives i
plandokumentene.
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Gjeldende reguleringsplaner/
bebyggelsesplaner

x
x

Tilliggende reguleringsplaner
Andre planer/vedtak
Annet planarbeid som kan ha
betydning for utarbeiding av
planforslaget

Dette planarbeidet vil ikke berøre
andre gjeldende
reguleringsplaner eller
bebyggelsesplaner.
Ingen
Prosessledende beslutning i
planutvalget 12.03.20
Arbeid med ny kommuneplan.

Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner

x

x

x

x

2014 Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging
2011 Statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen
2018 Statlig planretningslinje for
klima- og energiplanlegging i
kommunene
1995 Rikspolitiske retningslinjer for å
styrke barn og unges interesser i
planleggingen
1994 Rikspolitiske retningslinjer for
vernede vassdrag
2008 Rikspolitisk bestemmelse om
kjøpesentre

Merknader
Relevant. Vil belyses og
vurderes i planbeskrivelsen
Relevant. Dette vil belyses i
planbeskrivelsen.
Dette er for så vidt relevant.
aktuelle tema kan relateres til
krav til prosjektering i nye bygg
med mere.
Relevant. Medvirkning som
sikrer barn- og unges rettigheter
skal dokumenteres.
Ikke relevant
Ikke relevant

Rapporter og veiledere
Lokale

x

Gågatereglement
Lokalsamfunnsrapporter

Merknader
Ikke relevant
Relevant – Stedsanalyse Gressvik

Sentrale
Sentrale veiledere se www.planlegging.no
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Avklaring av konsekvensutredning (KU)
Merknader
x

Tiltaket krever konsekvensutredning
Plankonsulent må gjøre en vurdering Se vedlagt KU-notat. Foreløpig
av om prosjektet vil utløse krav om
vurdering tilsier at dette ikke
konsekvensutredning
utløser krav om KU
Tiltaket krever ikke
konsekvensutredning
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Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering
Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl.

x

x

Følgende tema må belyses av
plankonsulent.
Barn og unges interesser. i
planområdet
(behov/bruk av areal til
lek/aktiviteter)

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold
Gang, og sykkelveier, kollektivtilgjengelighet, parkering,
adkomst, kapasitet, sikkerhet og
standard, VA, fjernvarme

Supplerende kommentarer:
Eksisterende strand like vest for
planområdet blir mye benyttet av
barn- og unge. Hyttefolk
oppholder seg for det meste
innenfor egen tomt, eller går turer
o.l. langs adkomstveiene.
Dette vil vurderes i
planbeskrivelsen. Fjernvarme er
ikke aktuelt da det ligger langt fra
konsesjonsområdet.
Tiltakshaver har skaffet seg
veirett frem til planområdet for 12
nye enheter (11 stk. på 59/5 og 1
stk. på 59/127)

x

Sosial infrastruktur

x

Miljøfaglige forhold
Luftforurensning, støy, radon,
geoteknikk, drikkevann

x

Universell utforming

x

Natur og ressursgrunnlag
Landskap, (behov/bruk,
sti/korridor, tur, strand)
Estetikk/Typologi/Byggeskikk
(form, struktur, funksjon, uttrykk)

x
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Ledningskart for VA kan bestilles
av Fredrikstad kommune
Ikke relevant. Fremtidige brukere
vil ikke være avhengig av skole
og barnehage.
Til en viss grad relevant.
Planlagte tiltak forventes ikke å
ha negativ effekt på miljøfaglige
forhold, men dette vil vurderes
som en del av planarbeidet.
Krav gitt av byggteknisk forskrift
vil være gjeldende. Planlagte
prosjekt vil ikke utløse behov for
særskilte tiltak.
Landskap og tilgjengelighet vil
vurderes i plandokumentene.
Nye reguleringsbestemmelser vil
være førende for ny bebyggelse.
BYA, høyder etc. vil være i tråd
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x

Verneinteresser
biologisk mangfold, fauna,
fornminner, verneverdige
bygninger, miljø, anlegg, etc.

med føringer gitt i overordnet
planverk.
Det er foretatt biologisk
kartlegging på området.
Planarbeidet vil forholde seg til
anbefalingene gitt i egen rapport
fra denne kartleggingen. Det er
registrert en ask på eiendommen
gnr/bnr 59/3. Ask er en truet art.
Nødvendige hensyn vedrørende
denne vil vurderes i planarbeidet.
Ingen mistanke om fornminner
innenfor planområdet.
Planområdet omfatter ingen
bygninger.

x

Risiko og sårbarhet (ROS)
Flom, rasfare
Levekår og folkehelse

Byantikvar vil få tilsendt
varslingsdokumenter ved varsel
om oppstart av planarbeidet.
Vil vurderes i planarbeidet.
Det vil utarbeides egen ROSanalyse.
I liten grad relevant.

Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og
alternativvurderinger skal dokumenteres.
Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.
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Åpenhet og medvirkning
Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og
bygningslovgivningen (bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte prosessbestemmelser), og
berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta aktivt i
planprosessen.
Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til
naboer og offentlige myndigheter (ikke kommunen):
Hvem:
Iht. varslingslister fra Fredrikstad
kommune

Hvordan:
Ordinær
nabovarsling iht
kravene i Plan- og
bygningsloven,
via etorg eller
brev. Kunngjøring
i Fredrikstad blad.

Når:
Raskest mulig
etter gjennomført
oppstartsmøte

Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med
et konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig
planforslag oversendes. Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen.
Møter avholdes etter behov.
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Planavgrensning
Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning:

Foreløpig størrelse på planområdet er cirka 17,8 daa. Avgrensningen vist på kartet
må endelig godkjennes av kommunen.
Som et resultat av planutarbeidelsen kan endelig planforslag få en endret
avgrensning.

Kart
Grunnkart og matrikkelopplysninger

Merknader

x

Digitalt grunnkart.

Grunnkart og plankart bestilles via
Geomatikk-avdelingen, og leveres
på SOSI-format i henhold til
gjeldende sosi-standard

x

Det er behov for tilleggsoppmålinger.
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Flere usikre grenser rundt gnr/bnr
59/5 er oppmålt. Grensen mot
59/3/84 må sannsynligvis påvises.
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x

Oversikt over hjemmelshavere,
naboer og gjenboere

Nord for planområdet er det en
eiendom (gnr/bnr 59/74) med
punktfeste, reguleringsplanen vil
ikke berøre denne eiendommen,
og grensepåvisning er derfor ikke
nødvendig.
Henvendelse til Geomatikkavdelingen. Gnr/bnr må oppgis for
de eiendommer det ønskes
opplysninger om.

Gjennomføring
Aktuelle rekkefølgekrav:
x
Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av
kommunaltekniske anlegg

Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av
annen infrastruktur

Merknader
Sannsynligvis ikke
aktuelt. Dagens
renovasjonsanlegg har
god kapasitet og
behøves ikke utvidet.
Dagens adkomstveier
vurderes å ha
tilfredsstillende
beskaffenhet til å kunne
håndtere den økte
belastningen.

Oppstart av planarbeidet
Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet
Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet
Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget
etter at varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3.
Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet
kunngjøres. Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt.
planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse.
Konsulent oversender senest 1 uke før varsling:
 Endelig annonsetekst i RTF- eller Word-format
 Planavgrensning i jpg- eller pdf-format
 Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format

Komplett planforslag – innhold og materiell
X
X
X

Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle
kart skal brettes i A4-format
Reguleringsbestemmelser på RTF- eller Word-format.
Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på RTF- eller Wordformat.
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X
X
X
X
X
X
X
x

X
X

X

Nødvendige illustrasjoner og modeller
Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato
Kopi av varslingsbrev
Varslingsliste
Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess
Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer
Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for
vurdering av planforslaget
Plankart i gjeldende SOSI-versjon.
Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i
basis geodata følger i egne SOSI-filer.
Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3)
.pdf fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast størrelse (A0,
A1, A2, A3, eller A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan
skrives ut i riktig målestokk.
Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller tilsvarende
programvare ønskes en .dwg fil levert som et supplement til SOSI.

Digital fremstilling skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes som
komplett

Framdrift
x
x

Plankonsulents planlagte dato for varsling:
April
Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett Høsten 2020
planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til
kommunen:
Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med
overordnede planer og/eller begge parter er enige om det,
skal det avtales egen frist for behandling når komplett
planforslag foreligger.

Gebyr
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for
saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Bekreftelser
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå
på det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag
av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale
avklaringer.
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i
rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til
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endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav
fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og
endring av fremdriften for prosjektet.
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er
avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og
etter en periode avslutte saken.
Planforslaget utarbeides av fagkyndige.
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