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Planinitiativ Ramseklo båtforening 
 

 
Tema 

 

 
              Innhold 

Formelle opplysninger 

 
• Oppdragsgiver: Ramseklo Båtforening v/Karl Petter 

Breivik 
• Konsulent: Rambøll Norge AS v/Per Atle 

Tangen/Anne Fodnes Nordstoga, Postboks 383, 
1601 Fredrikstad 

 

Formålet med planen 

 
• Formålet med planen er å utvide en eksisterende 

flytebrygge med ca. 36 båtplasser. 
 

Planområdet og om 
planarbeidet vil få 
virkninger utenfor 

planområdet  
 

 

 

• Planområdets adresse: Mærrapannaveien 45, 1622 
Gressvik. 

• Planområdets størrelse/avgrensning: del av 66/504, 
del av 66/68, del av 66/72, ca. 50 daa. Planområdet 
er vist med blått omriss under.  

• Eierforhold: eies av Ramseklo Båtforening  
• Planarbeidet antas ikke å få vesentlige virkninger 

utenfor planområdet. 
 

 
 

 
Planlagt bebyggelse, 

anlegg og andre tiltak 

 
• Søndre brygge er tenkt forlenget i retning øst, som 

vist på følgende skisse: 
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Lilla linje viser allerede godkjente brygger. 
Oransje linje viser brygge som tenkes regulert innenfor 
formål for fremtidig småbåthavn. 

Utbyggingsvolum og 
byggehøyder 

 
• Planlagte tiltak omfatter ikke ordinær bebyggelse.  
 

Funksjonell og 

miljømessig kvalitet 

 
• Tiltaket omfatter en ordinær flytebrygge i standard 

funksjonell og miljømessig kvalitet.  
 

Tiltakets virkning på, 
og tilpasning til, 

landskap og 
omgivelser 

 
• En utvidet flytebrygge anses å passe naturlig inn i 

dette området, som i dag består av en småbåthavn. 
Bryggen vil tilpasses landskapet og omgivelsene.  

 

Forholdet til 
kommuneplan, 

eventuelle gjeldende 
reguleringsplaner og 

retningslinjer, og 
pågående planarbeid 

Reguleringsplan 
• Planområdet inngår i reguleringsplanen for 

Ramseklov. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan er 
vist nedenfor (nytt planomriss vist med rød strek). 
Planlagte tiltak går ut over areal avsatt til 
småbåthavn i gjeldende reguleringsplan.  

 
Arealformål i reguleringsplanen framgår av følgende 

utsnitt: 
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Utstrekning av gjeldende reguleringsplan (uten ny 
plangrense og inntegnet brygge):  
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Kystsoneplan 
• Arealet til den forlengede bryggen er avsatt (for det 

meste) til nåværende og framtidig småbåthavn i 
kystsoneplanen. Ved motstrid går kystsoneplanen 
foran eldre reguleringsplan. I tillegg peker 
kystsoneplanen 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 kystsoneplanen ble det lagt til grunn 
at småbåthavner ble lokalisert til steder med 
veiadkomst. Tiltaket anses å være i tråd med 
overordnet plan, med unntak av en svært liten del 
av bryggen som blir liggende i friluftsområdet. 
  
Arealformål i kystsoneplanen framgår av følgende 
utsnitt: 
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Kystsoneplanen har lagt formålet fremtidig småbåthavn 
med avgrensninger på skrå. Ved at bryggen legges i 

fortsettelsen av eksisterende brygge – vil bryggen ligge 
innenfor både nåværende og fremtidig småbåthavn. Sonen 
tilpasses til skrå-linjen i øst. Denne tilpasningen anses som 
en mindre tilpasning.  
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• Hele planområdet ligger innenfor hensynssone 
naturmiljø i kystsoneplanen. Skravur for 
hensynssone naturmiljø angitt i kartet under.   
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•  
 
Alt innenfor foreslått planområde ligger også med 
skravur hensynssone – friluftsliv i kystsoneplanen. 
 
Det foreslås ikke endringer av formålet for fremtidig 
småbåthavn i kommuneplanrulleringen som nå 

pågår.  

Vesentlige interesser 

som berøres av 
planinitiativet 

 
• Tiltaket ligger innenfor hensynssonene friluftsliv og 

landskap. Imidlertid har tiltaket liten 
landskapsmessig betydning ifølge Kystsoneplans 
konsekvensutredning av utvidelse av Ramseklov 
småbåthavn SB 416. Det vil også være 
naturverninteresser i tilknytning til Dverggylden, 
som er en nær trua art øst for småbåthavna, og 
Ålegras samt et svært viktig strandberg sør på 
planområdet. Dette er forhold som vil måtte 
avklares i forbindelse med planutarbeidelsen. For 
øvrig anses det ikke å være vesentlige eksterne 
interesser som berøres.  
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Hvordan 
samfunnssikkerhet 
skal ivaretas, blant 
annet gjennom å 

forebygge risiko og 

sårbarhet 

 
• Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse som redegjør 

for samfunnssikkerhet. For øvrig er det ingen kjent 
risiko ved planområdet.  

Hvilke berørte 
offentlige organer og 

andre interesserte 
som skal varsles om 

planoppstart 

 
• Varsel vil bli sendt til naboer og berørte myndigheter 

i tillegg til å varsles i lokal avis og på kommunens 
nettside.  

Prosesser for 

samarbeid og 
medvirkning fra 

berørte 
fagmyndigheter, 

grunneiere, festere, 
naboer og andre 

berørte 

 

• I utgangspunktet er det tenkt ordinær 
medvirkningsprosess i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser.  

Vurderingen av om 
planen er omfattet av 

forskrift om 
konsekvensutredning

er, og hvordan 
kravene i tilfelle vil 
kunne bli ivaretatt 

 
• Tiltaket er i all hovedsak tråd med overordnet plan 

(kystsoneplanen). Tiltaket kommer, så langt vi kan 
se, ikke inn under vedlegg I eller vedlegg II i 
forskriften. Planen anses ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning. Relevante temaer vil bli 
omtalt i planbeskrivelsen.  

Intensjoner med 
planforslaget 

 

• Hovedpunktene i forslaget: Utvidelse av 
eksisterende flytebrygge E med ca. 36 båtplasser.  

• Antatt plantype: Detaljregulering. 
• Viktigste reguleringsformål: småbåthavn.  

 

 
 

Fredrikstad, 23.11.2019. 
 
 
 
 
 


