Planinitiativ for reguleringssak:

STENSVIKFJELLET HYTTEOMRÅDE
Datert 07.02.2020

Hensikten med planinitiativet er å gi kortfattet informasjon om planlagte tiltak.
HS arealplan er engasjert av Andrè Kazinci for å utarbeide reguleringsplan for
eiendommene gnr/bnr 59/5 og 59/127 i Fredrikstad kommune. Planlagte tiltak er å
utvikle eiendommen med tomter for ny fritidsbebyggelse. De aktuelle arealene er
ubebygget, men avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende kystsoneplan.

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.
I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Planområdet utgjør en del av eiendommen gnr/bnr 59/5
og hele 59/127. I forbindelse med tidligere møter med Fredrikstad kommune er det avklart at
adkomstveien frem til planområdet ikke behøves regulert (jfr. møtereferat fra møte den
18.09.2018). For å ankomme planområdet må man krysse 3 andre eiendommer. Tiltakshaver har
sikret seg nødvendige rettigheter for adkomst over annen manns grunn.
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Figur 2: Forslag til plangrense, fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 14225 m2.
Beskrivelse
Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opparbeidelse av ny fritidsbebyggelse på
eiendommene gnr/bnr 59/5 og 59/127.
Beskrivelse av planområdet
Planområdet består i hovedsak av vegetasjon 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 vesentlige
terrenginngrep. På deler av området er det også en del løse steinblokker/masser, som et resultat
av tidligere aktivitet i området.
Innenfor planområdet er det en dam. Denne dammen er et resultat fra tidligere steinuttak, og er
således ikke naturlig etablert. Planlagte tiltak vil ikke komme i konflikt med eller tilsidesette noen
hensyn på bekostning av dammen. For nærmere detaljer vedrørende dette henvises det til egen
rapport fra Wergeland Krog naturkart. Innenfor planområdet er det etablerte adkomstveier til de
eksisterende fritidsboligene i nærområdet.
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Figur 3: Flyfoto som viser nærmiljøet ved planområdet.

Gjeldede plansituasjon
Kystsoneplanen

Arealet er i gjeldende kystsoneplan avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse, planlagte tiltak er således
i tråd med overordnet plan. Imidlertid er en mindre del (cirka 1,3 daa.) av det aktuelle arealet foreslått
omdisponert til LNF i forslag til ny kommuneplan, vedtatt sendt ut på offentlig ettersyn den 05.12.19. I
forbindelse med arbeidet med kommuneplanen har tiltakshaver sendt innspill, med et ønske om at den
delen av dagens fritidsbebyggelsesformål ikke tas ut. På bakgrunn av dette ønskes arealet basert på
den gjeldende kystsoneplanen å være retningsgivende ved varsel om igangsetting. Deretter vil vi se
an responsen på kommuneplaninnspillet i behandlingen av kommuneplanens arealdel. Dersom
innspillet ikke fører frem, vil også planområdet for reguleringsplanen reduseres i tråd med endelig
utfall av kommuneplanen.
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Figur 4: Illustrasjon som viser gjeldende kystsoneplan sammen med plangrensen.

Figur 5: Utdrag av gjeldende kystsoneplan til venstre og forslag til ny kommuneplan til høyre. Det
er laget innspill til kommuneplanen med ønske om å beholde arealet innenfor sort omriss til
formålet fritidsbebyggelse.
Reguleringsplan
Planområdet blir ikke berørt av gjeldende reguleringsplaner. Det er heller ingen andre gjeldende
reguleringsplaner i nærområdet som blir påvirket av/påvirker dette planarbeidet.
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Planlagte tiltak
Gjennom planarbeidet ønskes det tilrettelagt for utvikling av nye tomter for fritidsbebyggelse på
eiendommene gnr/bnr 59/5 og 59/127. Adkomsten ønskes betjent fra Stensvikveien, slik som i
planområdet betjenes i dag.
I forbindelse med de innledende plananalysene, er det utarbeidet et løsningsforslag for hvordan
eiendommen kan utvikles. Hovedtrekkene i dette forslaget kan oppsummeres slik:
•
•
•
•

Inntegnet totalt 16 tomter med varierende størrelse. Den minste er 458 m2 og den største
736 m2.
Den eksisterende dammen innenfor planområdet vil bevares, i tråd med anbefalinger fra
Wergeland Krog naturkart. Arealet innenfor og rundt dammen kan for eksempel reguleres
til naturvern-formål.
Tomtene med egen adkomstpil vil ha parkering på egen grunn. De uten adkomstpil vil
parkere i fellesanlegg.
Det legges ikke opp til endringer i dagens veisystem/standard. Dagens veier anses å ha
tilfredsstillende kapasitet. Dette vil belyses nærmere i planarbeidet.

Figur 6: Innledende skisseforslag til nye tomter. Skisseforslaget kan også sees i riktig målestokk i
eget vedlegg til planinitiativet. Planområdets utstrekning i dette løsningsforslaget et noe mindre
enn foreslått plangrense ved varsel om oppstart.
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Det understrekes at dette kun er foreløpige skisser ment for å illustrere hvordan planområdet kan
utvikles. De endelige planene vil sannsynligvis avvike fra dette. I forbindelse med planarbeidet vil
også planforslaget tilpasses den til enhver tid gjeldende kommuneplanen, blant annet med tanke
på utstrekning av utbyggingsområde, utnyttelsesgrad for nye tomter, parkeringsdekning osv.
Kommuneplanen til Fredrikstad er for tiden under rullering, og det er påregnelig at ny plan vil ha
bestemmelser som avviker fra den som gjelder i dag.
Kulturminner og naturmiljø
Jfr. Miljødirektoratets kartportal www.miljostatus.no og Fredrikstad kommunes kartportal er det
ikke registrert noen arter med form for vern innenfor planområdet. Imidlertid er det registrert en
ask like nordøst for foreslått parkeringsplass i figur 6. Planlagte tiltak vil ikke komme i konflikt med
denne.
I forbindelse med planarbeidet er Wergeland Krog Naturkart engasjert for å gjennomføre en
kartlegging av biologisk mangfold innenfor planområdet. I rapporten anbefales det at det ikke
gjøres inngrep i dammen innenfor planområdet. Dette vil hensyntas og planlagte tiltak vil
gjennomføres i tråd med anbefalingene gitt i rapporten.
Jfr. Miljødirektoratets kartportal www.miljostatus.no og Fredrikstad kommunes kartportal er det
ikke registrert noen kulturminner eller kultmiljø med behov for vern innenfor planområdet.
Imidlertid kan man hevde at de gamle steinbruddene i nærområdet er en historieforteller av
tidligere aktivitet i området.
Samfunnssikkerhet
I forbindelse med planprosessen vil det utarbeid en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne skal
kartlegge og ivareta nødvendig hensyn vedrørende potensiell fare for ulykker og uønskede
konsekvenser som følge av planarbeidet.
Tiltaket vil generere en svak trafikkøkning til og fra planområdet. Imidlertid oppleves området som
lavt trafikkert, og en foreløpig vurdering er et at den antatte økningen ikke vil ha nevneverdige
negative konsekvenser. Utover dette er ingen åpenbare faremoment, men dette vil avklares
nærmere i forbindelse ved intern høring i kommunen, varsel om igangsetting av planarbeidet og
utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen.
Prosess og medvirkning
Når det gjelder medvirkningsprosess i planarbeidet, tas det sikte på at dette gjennomføres iht.
plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning
vil vurderes underveis i prosessen.
Hvem som skal varsles vil avklares i samråd med Fredrikstad kommune, både naboer og offentlige
instanser og organisasjoner.
Konsekvensutredning
Det er gjort en vurdering om hvorvidt tiltaket utløser krav om konsekvensutredning.
Forslagsstillers vurdering er at slikt krav ikke utløses. Se eget notat.

Med vennlig hilsen

Håvard Skaaden
41676496,
Daglig leder, arealplanlegger
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