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Planinitiativ for reguleringsplansak:  
FARATANGEN HYTTEOMRÅDE GNR/BNR 55/6 
m.fl. 
 
 
Datert 26.03.2021 
 
 
Hensikten med planinitiativet er å gi kortfattet informasjon om planlagte tiltak.  

 
HS arealplan er engasjert av tiltakshaver og grunneiere på Søndre Viker gård til å 
utarbeide reguleringsplan for eiendommene gnr/bnr 55/6 m.fl. på Faratangen ved Viker 

i Fredrikstad kommune. De aktuelle arealene som skal utvikles eies av tiltakshaver. 
Planlagte tiltak er å utvikle eiendommene med tomter for ny fritidsbebyggelse. De 
aktuelle arealene er ubebygget (foruten en eksisterende fritidsbolig), og avsatt til 
fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan.  
 
Bjar arkitekter er engasjert som arkitekt i prosjektet.  

 
 

Beliggenhet  
Planområdets beliggenhet er på Faratangen ved Viker i Onsøy. Planområdets plassering er 
fremhevet i neste kartillustrasjon.  

 

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

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Tiltakshaver eier eiendommene gnr/bnr/fnr 55/6, 
55/263, 55/329, 55/6/118 og 55/286. I tillegg er det også enkelte andre tilstøtende eiendommer 

som naturlig kan innlemmes i planområdet, dette gjelder eiendommene gnr/bnr/fnr 55/389, 
55/6/80, 55/6/159, 55/90 (en liten del) og 55/6/111. Planområdets utstrekning vil vurderes 

nærmere i løpet av planprosessen.  
 
Eksisterende veier frem til offentlig vei ligger på gnr/bnr 55/6, tiltakshaver har derfor adkomstrett 
frem til planområdet.  
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Figur 2: Forslag til plangrense, fremhevet med sort stiplet linje. Planområdets størrelse er cirka 

35,3 daa.  

Beskrivelse  
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opparbeidelse av ny fritidsbebyggelse på 
eiendommene gnr/bnr 55/6, 55/263, 55/329, 55/6/118 og en del av 55/286.  

 
Beskrivelse av planområdet  
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Planområdet består i hovedsak av spredt vegetasjon og fjell i dagen. Området kan karakteriseres 
som et «typisk» hytteområde. Eksisterende tomter har varierende størrelse. Enkelte hytter har 
relativt romslige tomter, mens andre er mer kompakte og etablert i mindre klynger. Eksisterende 
fritidsboliger har parkering delvis på egen grunn og i etablerte fellesanlegg.  
 

Det er et veletablert sti- og veisystem i området som sikrer gode ferdselsforbindelser frem til de 
enkelte fritidsboligene, dette utgjør også et tilbud for andre turgåere. Planområdets byggeområder 
ligger i sin helhet bak 100-metersbeltet. Planområdets terreng er orientert mot sydvest, og har 
gode lys- og solforhold.  
 

 
Figur 3: Flyfoto som viser nærmiljøet ved planområdet. 
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Innenfor planområdet eksisterer det et vann- og avløpsanlegg. Dette anlegget har tilstrekkelig 
kapasitet til å kunne håndtere det økte behovet som følge av utbyggingen. Tiltakshaver er også 
eier av anlegget, slik at det tilrettelagt for at fremtidige fritidsboliger kan koble seg på dette.   
 
Gjeldede plansituasjon  

Arealet er det meste avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, planlagte 
tiltak anses å være i tråd med hovedtrekkene i overordnet plan. Som man kan se av figur 4 er 
deler av planområdet avsatt til LNF og uteoppholdsareal (lys grønn og mørk grønn farge) i 
kommuneplanen. Dette arealet er tatt med for å sikre fremføring av eksisterende adkomstveier, 
sti/turvei, videreføring av renovasjonsanlegget og enkelte parkeringsplasser. I tillegg foreslås et 
mindre avvik ved tomt BFF10, der en mindre del av et LNF-område foreslås innlemmet i 
hyttetomten BFF10. Ved tomt BFF10 er et annet areal avsatt til fritidsbebyggelse som foreslås 

regulert til LNF. Dette arealbyttet foreslås for å tilrettelegge for en bedre og mer hensiktsmessig 

arrondering av tomten.  
 
Deler av planområdet er også anvist med hensynssone friluftsliv. Det vil i planarbeidet sikres at 
utøvelsen av eksisterende friluftsliv opprettholdes.  
  

 
Figur 4: Illustrasjon som viser kommuneplanen sammen med plangrensen.  
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Reguleringsplaner  
Planområdet berører deler av gjeldende reguleringsplaner for Viker del av 55/6 (planID 300) i 
nordøst og grenser inntil Midtre og søndre Faratangen med tilliggende sjøområde (planID 355) i 
sørvest. I nord overlapper planområdet delvis med Myråsen syd (planID 207). Det vil i løpet av 
planprosessen sikres hensiktsmessige grensesnitt og tilpasninger til gjeldende reguleringsplaner.  

 
I løsningsforslaget legges det opp til at dagens regulerte parkeringsplass (øst i planområdet) vil 
omplasseres i ny reguleringsplan (P i løsningsforslag). Dette har sammenheng med at 
parkeringsplassen er i reguleringsplanen uheldig plassert med hensyn på terrenget.  
 

 
Figur 5: Plangrensen sammen med gjeldende reguleringsplaner i området. 

Tomtegrenser 
Innenfor og inntil planområde er det flere punktfester og usikre grenser. Tiltakshaver har i det 

innledende planarbeidet engasjert RG-oppmåling til å måle opp flere tomter på grunnlag av 

gjeldende målebrev, samt foretatt tilleggsoppmålinger som grunnlag for makebytte med enkelte 
tilstøtende eiendommer/grunneiere. Hensikten med dette har vært å avklare for grensene faktisk 
ligger i terrenget, slik at man har god forutsigbarhet for det videre arbeidet. Tiltakshaver har 
gjennomført nødvendige avklaringer angående makebytte med aktuelle grunneiere.   
 
I forbindelse med planarbeidet vil det på et senere stadium foretas nødvendig grensepåvisning av 

usikre grenser og punktfester.  
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Planlagte tiltak  
Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for utvikling av nye tomter for fritidsbebyggelse på 
eiendommene gnr/bnr 55/6, 55/263, 55/329, 55/6/118 og en del av 55/286.  
 
Adkomsten ønskes betjent via veiene Myråsen og Vestre Myråsen, slik som i planområdet betjenes 

i dag. Det er enkelte terrengvariasjoner innenfor planområdet, men ikke større enn at fremtidig 
bebyggelse forventes å kunne tilpasses eksisterende terreng uten vesentlige terrenginngrep. 
Tomtene er langt på vei organisert etter terrengets premisser, slik at det ikke vil være vesentlige 
høydeforskjeller internt på tomtene, selv om enkelte tomter ligger i et slakt skrånende terreng.  
 
I forbindelse med de innledende plananalysene, er det utarbeidet et løsningsforslag for hvordan 
eiendommen kan utvikles. Hovedtrekkene i dette forslaget kan oppsummeres slik:  

 

• Det er inntegnet totalt 11 tomter med varierende størrelse. Den minste er 728 m2 og den 
største 1046 m2.  

• Tomtene vist med egen adkomstpil vil ha parkering på egen grunn. De uten adkomstpil vil 
parkere i fellesanlegg.  

• Det vil foretas makebytte av arealene med eiendommen gnr/bnr/ 55/6/111 (og 55/6) for å 
sikre mer hensiktsmessig utforming av tilstøtende tomten (BFF5).  

• Foreslåtte adkomstveier er i hovedsak en videreføring av plasseringen til eksisterende veier 
og stier. Dette vil gis en nøktern og enkel standard, godt tilpasset terreng og miljø.  

• BFF11 vil få parkeringsplass ved den store eksisterende parkeringsplassen øst for 
planområdet.  

• Veiene innenfor planområdet vil ha funksjon som turveier både for bruk internt i 
planområdet, men det er også sikret hensiktsmessig påkobling til eksisterende traseer 

utenfor planområdet.   

• Det vil tilrettelegges for en videreutvikling av eksisterende renovasjonsanlegg i 
planområdet. I området avsatt til dette er det god plass for tilrettelegging av blant annet 
økt kapasitet og gode snumuligheter for renovasjonsbil. Det ønskes lagt til rette for en 
løsning som fortrinnsvis er oppå terreng (ikke nedgravd).  

• Tomten BFF10 foreslås å ha eiendomsgrense som delvis ligger utenfor 100-metersbeltet. 
Utformingen av denne tomten fremstår som veldig naturlig i forhold til terreng og tilkobling 

på eksisterende kjørevei vest for tomten. Som man kan se av løsningsforslaget er selve 
byggeområdet (beige farge) på den aktuelle tomten lagt bak 100 -metersbeltet, slik at det 
ikke vil tilrettelegges for bebyggelse på den delen av tomten som ligger innenfor 100-
metersbeltet.  

 
Et stripeareal syd for turvei ved BFF10 vil tillegges eiendommen (makebytte) på gnr/bnr 55/131, 
makebyttes fra 55/286. Hytta på den aktuelle tomten (som også eies av tiltakshaver) ligger svært 

nærme tomtegrensen, og kan med fordel ha litt mer avstand frem til tomtegrensen. Den aktuelle 

stripen er imidlertid ikke tatt med i planområdet. Det pågår en byggesøknadsprosess med riving og 
oppføring av ny hytte på 55/131 (med uendret plassering).   
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Figur 6: Nordre del: Innledende løsningsforslag. Løsningsforslaget kan også sees i egnet målestokk 
i eget vedlegg til planinitiativet.  

 
Figur 7: Søndre del: De to sydligste tomtene samt turveiforbindelse som vil sikre hensiktsmessig 
adkomst for turgåere til veien Vestre Faratangen. løsningsforslaget kan også sees i egnet 
målestokk i eget vedlegg til planinitiativet.  
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Som en del av planarbeidet er det lagt vekt på å opprettholde og forbedre dagens turveisystemer i 
området. I sør foreslås det etablert en forbedret og mer definert turvei frem til Kyststien I nordvest 
foreslås det tilsvarende å legge opp til en turveiforbindelse fra planområdet mot Vestre Faratangen 
i sørvest. Dette vil virke positivt både for de som eier egen hytte i området, men også andre 
turgåere.  

 
Innenfor planområdet er det flere etablerte parkeringsplasser, som benyttes av eksisterende 
fritidsboliger i området. Mesteparten av disse plassene har vært her svært lenge, tilbake til da de 
tilhørende hyttene ble bygget opprinnelig. Selv om dette ikke er inntegnet i løsningsforslaget, er 
det ønskelig å opprettholde de eksisterende parkeringsplassene i en fremtidig situasjon. Dette kan 
belyses bedre og mer i grundig i det fremtidige planarbeidet.  
 

Det understrekes at dette kun er foreløpige skisser ment for å illustrere hvordan planområdet kan 

utvikles. De endelige planene kan avvike fra dette. Fremtidig planforslag vil tilpasses 
kommuneplanens føringer med tanke på blant annet parkeringsdekning, utnyttelsesgrad med 
mere.   
 
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.  
 
Jfr. Miljødirektoratets kartportal www.miljostatus.no og Fredrikstad kommunes kartportal er det 
ikke registrert noen kulturminner eller kultmiljø med behov for vern innenfor planområdet.  
 
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 krav. Tiltakshaver har vært i dialog med naboer som anses å bli 
mest berørt av planarbeidet. 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 

http://www.miljostatus.no/
http://www.miljostatus.no/

