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Generelle opplysninger 

 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 X  Detaljreguleringsplan 

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.): 66/504 og del av 66/68 

Plankonsulent: Rambøll Norge AS 

Adresse: Postboks 383, 1601 Fredrikstad 

Fakturaadresse: Ramseklo båtforening c/o Karl P. Breivik, Solveien 14A, 1177 
Oslo 

e-post: per.atle.tangen@ramboll.no 

Tlf: 911 86 887 

Forslagsstiller: Ramseklo Båtforening 

Nasjonal planID:  3004 1201   

Kommunens saksbehandler:  Edvard Duvsete 

Tlf:  91396552 

e-post:  edvduv@fredrikstad.kommune.no 

Møtested: Teams og Rådhuset Møtedato: 18.11.20 

Deltakere:  
Fra plankonsulent:  
Karl Petter Breivik, Ramseklo båtforening 
Per Atle Tangen, Rambøll Norge AS 
 
Fra kommunen:  
Edvard Duvsete 
Simen Norheim 
 
Andre:   
  
 

Referent: Edvard Duvsete 

Dato for godkjent referat: 03.12.20  
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Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å utvide eksisterende småbåthavn med 30-35 
plasser. For øvrig er hensikten i stor grad å rydde opp i plansituasjonen og regulere i 
henhold til faktisk bruk. 

Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

- Planavgrensning 
Plankonsulent foreslo en planavgrensning som ikke omfattet sjøarealer nord for felles 

led. Kommunen ønsket at planavgrensningen i vann skal følge vannlinjen, og ta med 

arealer som har vært en del av gjeldende reguleringsplan for Ramseklov. På land 

følger planavgrensningen eiendomsgrensa, slik at man regulerer egen tomt. 

Plankonsulent kommer med nytt forslag i varslingsdokumentene. 

- Videre prosess 
Kommunen, plankonsulent og forslagsstiller ble enig om at vi varsler oppstart å ser 
hvilke tilbakemeldinger som kommer. Deretter tar vi et nytt møte hvor videre prosess 
diskuteres.  

Tema som kommunen ønsker å drøfte 

- Husbåten 
Husbåten ligger tett på planlagt utvidelse av eksisterende brygge. Plankonsulent sier 

at det er nok areal til manøvrering på begge sidene av husbåten.  

- Utforming av ny brygge 
Det blir diskutert hvordan bryggeutvidelsen skal utformes. Plankonsulent foreslår å 
vinkle bryggeutvidelsen mot SH01. (Fremtidig småbåtshavn i kommuneplanen)   
Kommunen påpeker at det er et mindre avvik fra kommuneplanen, og at alle avvik 
må begrunnes i plandokumentene.  
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- Det privatrettslige  
Rett etter oppstartsmøte mottok kommunen brev fra advokat Skaaraas på vegne av 

Utengfjellet realsameie. I brevet skriver de at planinitiativet vil komme i konflikt med 

strandretten til sameiet, og mangler derfor privatrettslig grunnlag. 

Kommunen og forslagsstiller, med plankonsulent, er blitt enig om å varsle oppstart av 

planarbeid, og dermed ta opp spørsmålet om det privatrettslige etter at myndigheter 

og resterende naboer har fått gitt innspill. 

Kommunen har ikke tatt noen standpunkt rundt det privatrettslige spørsmålet.   

Eksisterende arealbruk 

Sjøarealet er i stor grad benyttet til eksisterende bryggeanlegg tilhørende Ramseklo 

båtforening. Utvidelse av brygge er tenkt u på åpent vannspeil. Deler av landarealet er 

benyttet til parkering/båtopplag. Eksisterende arealbruk fremgår av illustrasjon med flyfoto 

nedenfor.  
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Overordnede føringer 

Planstatus 

 

 Merknader 

 Fylkesplan for 
Østfold 

 

X Fylkesdelplan: 
Kystsoneplan for 
Østfold 

Fra kystsoneplan:  
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- Både etablering av nye og utvidelse av eksisterende 
båthavner skal vurderes og avklares i kommuneplanens 
arealdel.  

Kommentar: En utvidelse av båthavna er vurdert og vist i 

kommuneplanens arealdel. Foreslått løsning innebærer et 

mindre avvik (se nedenfor). 

- Før det planlegges nye havner må mulighetene for fortetting 
i eksisterende havner vurderes. 

Kommentar: Foreslått tiltak er en fortetting.  

- Både etablering av nye havner og utvidelser bør bare skje der 
det ikke har vesentlige negative virkninger for naturligmiljø 
eller landskap, og der inngrep i sjøbunnen ved mudring eller 
lignende unngås.  

Kommentar: Forslagsstiller kan ikke se at tiltaket har vesentlige 

negative virkninger, og vil ikke innebære behov for mudring.  

- Båthavnene må i størst mulig grad tilpasses landskapet, 
naturen og kulturmiljøet på stedet.  

Kommentar: Tiltaket vil ligge godt skjermet bak Geitøya.  

- Småbåthavner over en viss størrelse bør ha anlegg for 
håndtering av bunnstoff og annen forurensning med 
spyleplate etc.  

Kommentar: Dette vil vurderes i forbindelse med planarbeidet.  

- Alle havner over en viss størrelse må kunne ta imot septik fra 
fritidsbåter.  

Kommentar: Dette vil vurderes i forbindelse med planarbeidet.  

 

- For større nyetableringer og ved vesentlig utvidelse av 
eksisterende anlegg bør det vurderes 
miljøoppfølgingsprogram for å sikre en fornuftig utforming 
og drift.  

Kommentar: Det er uklart hva som er en «vesentlig utvidelse». 

Forslagstiller kan uansett ikke se behovet for eller gevinsten av 

å utarbeide et miljøoppfølgingsprogram for dette tiltaket. 

Nødvendige/aktuelle problemstillinger bør kunne ivaretas i plan 

og bestemmelser.  

- Båthavnene bør ha rampe for utsetting som også kan nyttes 
av andre som ikke har fast båtplass i havna.  

Kommentar: Det er en enkel utsettingsrampe i området. I 

planprosessen bør det vurderes om det skal legges til rette for 

utbedring av denne, blant annet med tanke på adkomst til 

området.  
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 Andre 
fylkesdelplaner se 
Østfold 
fylkeskommune 
internettsider 

 

X Kommuneplanens 
arealdel 

Arealet til den forlengede bryggen er dels avsatt til 

nåværende og framtidig småbåthavn i kommuneplanen og 

dels friluftsområde i sjø. Kommuneplanen peker på behovet 

for å utvide kapasiteten for småbåthavner i Fredrikstad 

Kommune. Kommunen ønsker en god arealutnyttelse i sjøen 

der det er vist småbåthavner, slik at flere av innbyggere kan 

ha mulighet for båtplass i sitt nærområde. I kommuneplanen 

ble det lagt til grunn at småbåthavner ble lokalisert til steder 

med veiadkomst. For øvrig viser kommuneplanen faresone 

for flom på store deler av landarealet. Arealformål i 

kommuneplanen framgår av følgende utsnitt: 
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Tiltaket anses å være i tråd med overordnet plan, med 

unntak av en svært liten del av bryggen som blir liggende i 

friluftsområdet. Situasjonen er at eksisterende, godkjent 

brygge E går noe ut i friluftsområdet i kommuneplanen. 

Forlengelsen av brygga må nødvendigvis henge sammen 

med den eksisterende. Det foreslås lagt inn en 

retningsendring på forlengelsen av brygga for å begrense 

avviket fra kommuneplanen. Denne tilpasningen anses som 

en mindre tilpasning.  

 

Alt landareal innenfor foreslått planområde ligger også med 

skravur hensynssone – friluftsliv i kystsoneplanen. 

 Kommuneplanens 
samfunnsdel 

 

 Kommunedelplan for 
kystsonen  

 

 Kommunedelplan for 
Fredrikstad 
byområde 

 

 Kommunedelplan for 
klima og energi 

 

 Kommunedelplan for 
kultur 

 

 Kommunedelplan for 
landbruk 

 

 Sykkelhovedplan for 
Fredrikstad 

 

 Trafikksikkerhetspla
n 

 

 Overvannsrammepla
n 
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X Gjeldende 
reguleringsplaner/ 
bebyggelsesplaner 

Planområdet inngår i reguleringsplanen for Ramseklov. 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan er vist nedenfor (nytt 

planomriss vist med blå strek). Planlagte tiltak går ut over 

areal avsatt til småbåthavn i gjeldende reguleringsplan.  

 

Arealformål i reguleringsplanen framgår av utsnitt nedenfor:

 

 

 

 Tilliggende 
reguleringsplaner 

 

 Andre planer/vedtak  

 Annet planarbeid 
som kan ha 
betydning for 
utarbeiding av 
planforslaget 
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Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner 

 

 Merknader 

X 2014 Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

 

X 2011 Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen  

 

 2009 Statlig planretningslinje for 
klima- og energiplanlegging i 
kommunene 

 

X 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 

 

 1994 Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

 

 2008 Rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre 

 

 

Rapporter og veiledere 

Lokale 

 

 Merknader 

 Gågatereglement  

 Lokalsamfunnsrapporter  

 

Sentrale 

Sentrale veiledere se www.planlegging.no  
 

Avklaring av konsekvensutredning (KU) 

 

 Merknader 

 Tiltaket krever konsekvensutredning  

 Plankonsulent må gjøre en vurdering 
av om prosjektet vil utløse krav om 
konsekvensutredning 

 

X Tiltaket krever ikke 
konsekvensutredning 

Lystbåthavner inngår i KU-
forskriftens vedlegg II. Disse skal 
vurderes nærmere. Tiltakshaver 
kan ikke se at utvidelsen av 

http://www.planlegging.no/
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brygga utløser kriteriene for 
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. 
 

 Følgende tema må belyses av 

plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

 

x 

Barn og unges interesser. i 

planområdet 

(behov/bruk av areal til 

lek/aktiviteter) 

 

 

 

x 

 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv-

tilgjengelighet, parkering, 

adkomst, kapasitet, sikkerhet og 

standard, VA, fjernvarme 

Kommunen påpeker at 

adkomstveien må være 

tilstrekkelig for utrykningskjøring. 

Plankonsulent sier at den er god 

nok.  

 Sosial infrastruktur  

 

x 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

Det er registrert forurenset grunn 

i planområdet.  

x Universell utforming  

x Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, 

sti/korridor, tur, strand) 

Omfanget av en eventuell 

kartlegging skal avklares etter 

varsel om oppstart.  

x Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

 

x Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige 

bygninger, miljø, anlegg, etc. 

Det skal gjøres en vurdering ihht. 

Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Biologisk mangfold i sjø skal 

tillegges ekstra vekt. 

Kontakt byantikvar. 

x Risiko og sårbarhet (ROS) 

Flom, rasfare 

 

 Levekår og folkehelse  

 
 
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:  Hvordan: Når: 

Naboer og myndigheter Brev og annonser 
iht. standard 
prosedyrer etter 
loven.  

Januar 2021 

Interessenter, myndigheter, 
fagpersoner 

 Ved behov 

Naboer i nordøst Det har over lang 
tid vært dialog 
med naboer som 
disponerer 
tilstøtende 
sjøareal i nordøst, 
blant annet 
vedrørende om 
de ønsker å 
samarbeide om et 
felles planforslag. 
Det ønsket de 
ikke.  

Ved behov 

   

 
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. 
 

Planavgrensning  

Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning: 
 
Foreslått plangrense er vist med blå, stiplet strek.  
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Avgrensningen vist på kartet er ikke presist vist, og må endelig godkjennes av 
kommunen. 
 
Som et resultat av planutarbeidelsen kan endelig planforslag få en endret 
avgrensning. 
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Kart 

   
Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

 
 
 

 
 
Digitalt grunnkart.  

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

 Det er behov for tilleggsoppmålinger.  

 
 

 
Oversikt over hjemmelshavere, 
naboer og gjenboere 
 

Henvendelse til Geomatikk-
avdelingen. Gnr/bnr må oppgis for 
de eiendommer det ønskes 
opplysninger om. 

 

Gjennomføring 

   
Aktuelle rekkefølgekrav: Merknader 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
annen infrastruktur 

 

   
 

Oppstart av planarbeidet 

x 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 

 

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 

x Reguleringsbestemmelser på RTF- eller Word-format. 

x Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på RTF- eller Word-
format. 

x Nødvendige illustrasjoner og modeller 

x Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 
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x Kopi av varslingsbrev 

x Varslingsliste 

x Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

x Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

 
x 

Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for 
vurdering av planforslaget 

x Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

 
x 

Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i 
basis geodata følger i egne SOSI-filer. 

x Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 

 
x 

 

.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. 

 
x 

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 

 Plankonsulents planlagte dato for varsling: Januar 2021 

 
 
 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 
planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 
kommunen: 

 
Juni 2021 
 

 
 

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 
endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav 
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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. 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


