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Planinitiativ for reguleringssak:  
SLEVIKKILEN SMÅBÅTHAVN 
 
 
Datert  01.12.2021 
 
Hensikten med planinitiativet er å gi kortfattet informasjon om planlagte tiltak.  
 
HS arealplan er engasjert av Slevik båtforening for å utarbeide en reguleringsplan for 
Slevikkilen småbåthavn i Fredrikstad kommune. 
 
Planinitiativet følger opp godkjenningen i den reviderte arealplanen om et større 
formålsområde rundt Slevik båthavn. Hensikten og hovedfokus for planarbeidet er sikring 
av anlegget ved etablering av en ny og større bølgebryter festet i kommunebrygga helt 
syd i planområdet, deretter å legge til rette for utvidelse av dagens småbåthavn med 
tilhørende anlegg. Dette skal både bidra til finansiering, kompensere for tap av plasser 
nord i anlegget og møte lokalsamfunnets behov for båtplasser. Eiendommen er i dag 
bebygget med fem flytebrygger, utsettingsrampe, utedo, kran med nødvendig areal, 
parkeringsplasser, kai, vaktbod og sjøboder som tjener ulike funksjoner.   
 
Planområdet berører flere eiendommer. Foruten selve havneanlegget/brygger planlegges 
det ikke for endringer innenfor planområdet på veier, eksisterende bebyggelse eller 
annet som eies av andre enn båtforeningen. Båtforeningen har også sikret nødvendige 
avklaringer med Fredrikstad kommune vedrørende plassering av nytt landfeste til den 
nye moloen (landarealet her eies av Fredrikstad kommune).  

 
Eiendommer (gnr/bnr) som berøres av planområdet: 64/110, 64/20, 64/110/18, 64/498, 
64/57, 64/1, 64/583, 64/1/97 og 64/27/95.  
 
A) Formålet med planenHovedfokus for planarbeidet er sikring av anlegget ved 
etablering av en ny og større bølgebryter festet i kommunebrygga helt syd i 
planområdet. Subsidiært kan sikringen også skje ved å bytte ut den søndre flytebrygga. 
Dette alternativet vurderes som mer komplisert og en dårligere løsning enn en ny 
bølgebryter lenger ut, blant annet fordi nåværende bølgebryter må avhendes, flyttes eller 
selges. Nåværende bølgebryter er for smal og lett. Sikringsbehovet begrunnes med 
stadig hyppigere forekomst av ekstremvær med hard vind fra syd-sydvest. Ut over dette 
skal planen også legge til rette for utvidelse av eksisterende småbåthavn med tilhørende 
anlegg. Utvidelsen skal bidra til finansiering av ny bølgebryter samt kompensere for tap 
av plasser inn mot Slevikbekken.  
 
Det planlegges ikke lagt til rette for økt kommersialisering sammenlignet med dagens 
bruk, salg av drivstoff er ikke aktuelt. Båthavnen vil fortsatt driftes som en båtforening, 
basert på dugnader og frivillig arbeid av foreningens medlemmer.  
 
I kommuneplanen er Slevik omtalt som et lokalsenter som kan vokse i årene fremover. 
Allerede nå sees en betydelig økning i boligmassen. Båtforeningens planer kan bidra til å 
møte økende etterspørsel etter båtplasser, både fra fastboende og eventuelle nye hytter i 
området. 
 
B) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor 
planområdet 
Planområdets beliggenhet i Slevik i Onsøy. Avstanden til Fredrikstad sentrum (Torvbyen) 
er cirka 13 km (google maps).  
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Figur 1: Planområdets beliggenhet i Onsøy, fremhevet med rød sirkel. 

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Mesteparten av arealet utgjør vannflater, men 
nødvendige deler av eksisterende anlegg på land tas også med. Plangrensen ønskes 
drøftet i oppstartsmøtet med Fredrikstad kommune.  
 

 
Figur 2: Forslag til plangrense, fremhevet med sort stiplet linje og gul farge. 
Planområdet er cirka 33,1 daa.   
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Beskrivelse av planområdet  
Planområdet er bebygget med følgende anlegg:  

 Totalt er det cirka 230 båtplasser.  
 5 flytebrygger hvorav den lengst mot syd er en bølgebryter.  
 Kaiområde med kran for utsetting av båter.  
 Rampe for utsetting av mindre fritidsbåter. 
 Brygge langsmed land som også fungerer som gangvei, i hovedsak i den nordre 

delen av planområdet. Bestemmelse om denne bryggas funksjon som gangvei er 
nedfelt i en egen klausul i festekontrakt med grunneier. 

 Adkomstvei.   
 Båtplasser langsmed land.  
 Utedo.  
 Oppbevaringsplass av kajakker i nord og mellom boder lenger syd.  
 Diverse sjøboder med ulike arealbruksformål.  
 Vaktbod  
 Base for Skjærgårdstjenesten   
 Parkeringsplass. Denne er cirka 30 meter lang. Hvis man legger til grunn 2.2-2.7 

meters bredde per plass, blir det totale antallet 11-13 plasser.     
 Stupebrett/badeplass.   
 K-brygga. En liten brygge i nordvest i havna. Her finnes 11 små båtplasser som 

benyttes av barn og unge. Her er det lavt vann, og båtene ligger på grunt vann, 
iblant på sjøbunnen ved lavvann. K-brygga er derfor forbeholdt små og lette 
joller, og dette er et rimelig alternativ for brukere med små krav.   

 

Figur 3: Flyfoto som viser nærmiljøet ved planområdet. 
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Figur 4: Planområdet sett fra nord. 

Planområdets omgivelser består i hovedsak av:  
 Svaberg med spredt vegetasjon 
 Badeplasser mot nord.  
 Spredt fritidsbebyggelse, i hovedsak øst for planområdet.  
 Boligbebyggelse nord for planområdet.  
 Bekk som kommer inn fra nord.  

 
Naturverdier   
Av Fredrikstad kommunes kartportal fremkommer det at planområdet ikke berøres av 
noen registrerte naturverdier. Imidlertid er det på Miljødirektoratets kartbase 
miljostatus.no registrert jordbærkløver, makrellterne og ærfugl innenfor planområdet. 
Disse er truede arter. De to siste er ikke observert med fast tilhold i havna. I tillegg er 
Slevikbekken registrert som et viktig bekkedrag og gytebekk for ørret. Våre foreløpige 
vurderinger er at planlagte tiltak ikke vil komme i konflikt med dette (se KU-notat), det 
vil imidlertid vurderes nærmere i planarbeidet.  
 
Nordvest for planområdet er det registrert en ålegresseng, dette er i god avstand fra 
planområdet (cirka 35 meter) og planlagte tiltak vurderes å ikke komme i konflikt med 
dette.   
 
Ved opptak av båter med krana kan det forekomme spyling av båter. Det er ikke satt av 
eget området til dette. Spyling skjer når båten henger i krana før påsetting på henger for 
bortkjøring. Deler av dette renner ut i sjøen, noe som indirekte kan medføre en viss 
avrenning av miljøgifter.   
 
Bekken som går nordover fra planområdet er et tilholdssted for ørret. Planarbeidet vil 
medføre en reduksjon av antall båtplasser nord i planområdet, slik at vilkårene for 
ørreten forventes å bli forbedret.  
 
Kulturminner / kulturmiljø 
Det er 10 SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. 2 av disse er registrert 
med rød trekant. Det vil gjennom planarbeidet sikres et vern og opprettholdelse av disse 
bygningene, samt at man vil unngå etablering av ny bebyggelse som bryter med dagens 
karakter av området.   
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Deler av planområdet er anvist med hensynssone kulturmiljø i kommuneplanen. Dette 
har sammenheng med det karakteristiske sjøbodmiljøet i Slevikkilen. Det vil påses at nye 
tiltak innenfor planområdet ikke forringer- eller bryter med dette hensynet.  
 
C) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for en videreutvikling av dagens 
småbåthavn og dets anlegg. Som del en av planinitiativet er det utarbeidet et 
løsningsforslag som viser hvordan havnen kan utvikles, dette kun ment som en idéskisse 
på et tidlig stadium.  
 

Figur 5: Løsningsforslag. Dette ligger vedlagt planinitiativet i eget dokument i en mer 
hensiktsmessig målestokk.  

Brygger 
Det ønskes lagt til rette for en utvidelse av dagens bryggeanlegg, ved etablering av en 
bølgebryter, med båtplasser på innsiden, mot syd samt mulighet for forlengelse av 
eksisterende brygger. Den nye bølgebryteren skal ikke ha faste båtplasser mot syd. Det 
kan imidlertid være aktuelt for besøkende å ligge longside mot syd når værforholdene 
tillater dette. Organiseringen av bryggene kan gjøres på flere måter, i utgangspunktet 
ser man for seg å videreføre dagens bryggestruktur, men de endelige løsningene vil 
fastsettes i løpet av planprosessen.   
 
I vedlagt løsningsforslag er det inntegnet cirka 45 nye båtplasser. Fra før er det cirka 230 
båtplasser. De nye plassene vil ha ulike størrelser, og organiseringen og breddene til 
båtplassenes vil avhenge av foreningens behov og tilgjengelig manøvreringsareal mellom 
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bryggene. Mot nord vil cirka 20 av dagens båtplasser fjernes, for å tilpasse anlegget til 
kilens dybdeforhold og avgrensningene i kommuneplanens arealdel. Hensikten med dette 
er å fjerne båtplasser fra en del av planområdet der det ville være jevnlig behov for 
mudring. Løsningsforslaget viser derfor en netto økning på cirka 25 plasser. Ved K-
brygga er det i dag 11 plasser. Det er foreløpig uavklart om denne vil fjernes eller om 
den kan bevares. Dersom K-brygga også fjernes, vil de skisserte løsningene representere 
en økning på 14 båtplasser. Det skal legges til at dette ikke er medregnet båter som er 
inntegnet longside på bølgebryteren. Ved bølgebryteren kan det også være potensiale for 
flere båtplasser enn hva som er skissert (aktuelt mot nord). Dette vil avhenge av endelig 
plassering og utforming. Et viktig premiss er at skjærgårdstjenesten skal ha tilstrekkelig 
manøvreringsareal.   
 
I den innledende fasen av planarbeidet har man tatt utgangspunkt i en type bølgebryter 
som er 5,0 meter bred, og som stikker cirka 1.7-1.8 meter dypt. Dette er en forholdsvis 
beskjeden dybde, slik at det forventes at dette ikke vil påvirke vanngjennomstrømningen 
under brygga i vesentlig grad. Dette vil imidlertid vurderes nærmere som en del av 
planarbeidet.  
 
I løsningsforslaget er det lagt til rette for Skjærgårdstjenesten syd i havneområdet, med 
innkjøring ved bølgebryteren og god seilingsbredde inn mot tjenestens område på 
kommunebrygga. Derav er det foreslått en ekstra stor åpning ved dette området (mellom 
de to sydligste bryggene/bølgebryter). Det er imidlertid ønskelig å regulere «tosidige» 
båtplasser ved både nåværende og ny bølgebryter, dersom Skjærgårdstjenesten skulle 
vise seg å flytte til et annet tilholdssted i fremtiden og at behovet for innkjøringsbredden 
ved det reduseres.  
 
Farled  
Nord i planområdet, fra rampen og sørover, vil det i praksis være en liten farled for 
kajakker og små båter ifm. uttak/opptak fra rampa. Dette er ikke inntegnet i plankartet, 
og det legges heller ikke opp til mudring for å holde en farled åpen. I løpet av 
planprosessen vil det vurderes om det er mest hensiktsmessig å ha inntegnet en farled 
som eget formål eller ikke. Det vil bli sikret tilstrekkelig areal på utsiden av 
bryggeanlegget for ferdsel av båter innenfor planområdet. Dette er inntegnet i 
løsningsforslaget, og vil bli fastsett i et fremtidig plankart. Dette kan sikres ved for 
eksempel bruk av byggegrenser. 

Badeplass 
I planarbeidet vil man videreføre den eksisterende badeplassen lengst sør i planområdet. 
Dette er sammenfallende med gjeldende reguleringsplan for landarealet (regulert til 
friområde) og dagens bruk av området. Det kan nevnes at det bl.a. finnes et stupebrett i 
dette området. Et viktig premiss er at planarbeidet ikke fører til at badeplassen 
innskrenkes.  
 
Å regulere dette til badeplass vil ikke nødvendigvis kreve særlige tiltak, da dette er 
svaberg som i størst grad benyttes av eldre barn og ungdom. Det er mest snakk om å 
formalisere dagens bruk av området. I tillegg vil det sikres at man unngår konflikt 
mellom badende og båttrafikk, eventuelt med et fysisk hinder (bøyer eller lignende). Det 
kan også være aktuelt å for eksempel montere badestige på utsiden av bølgebryteren.  
 
Utsett og opptak av båter skjer stort sett tidlig på våren og på høsten og bare sporadisk 
om sommeren ved helt spesielle behov. Erfaring med utsett/opptak tilsier at denne 
aktiviteten ikke skaper problemer for badeområdet. 
 
Renovasjon 
I dagens ordning benyttes enkelte små søppeldunker til renovasjon. Med økt antall 
brukere og sterkere søkelys på kildesortering, forventes det å bli behov for økt kapasitet. 
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I løsningsforslaget er det vist en bygning (oransje farge), som foreslås benyttet som 
avfallshus. Det aktuelle bygget er i dag en utedo, som eies av båtforeningen. Denne kan 
ombygges til å benyttes som et avfallshus i fremtiden. Dersom forholdene ligger til rette 
for det, kan også dette bygget utvides ved behov.  
 
Ved eventuell ombygging av utedobygningen, vil det sikres at dette skjer med en god 
tilpasning til eksisterende bygningsmiljø, og i tråd med kommuneplanens føringer knyttet 
til hensynssone kulturmiljø som området omfattes av. Det vil også vurderes nærmere 
hvorvidt eksteriøret til dagens utedobygning kan beholdes.  
 
Dersom det skulle vise seg at dette bygget eller plasseringen ikke er egnet, vil man 
vurdere andre løsninger innenfor planområdet   
 
Vaktbu 
Eksisterende vaktbu (bygning nummer 2 fra syd i løsningsforslaget) ønskes utvidet, ved 
at det tilbygges på dagens veranda (se neste figur). Dette er for å skape bedre 
brukervennlighet med kapasitet til flere personer og mer variert bruk, til 
møtevirksomhet, WC og lignende. Et WC, tilknyttet vann og avløp, vil være en fordel 
både for gjestende båter, foreningens medlemmer, nattevakter og kan være et tilbud til 
skjærgårdstjenesten.  Vaktbua-bygningen er ikke SEFRAK-registrert, og utvidelsen kan 
gjennomføres med en god tilpasning til det eksisterende miljøet uten å skape silhuetter i 
landskapet eller behov for terrenginngrep. Det er aktuelt å bebygge dagens terrasse 
utenfor vaktbua, dette arealet er kartberegnet til å utgjøre cirka 24 m2. Ved en utvidelse 
vil den nye delen av bygget tilpasses eksisterende bygning med tanke på høyder, volum 
og estetikk.  
 
Detaljer rundt dette vil belyses nærmere i planutarbeidelsen.  

 
Figur 6: Dagens vaktbu som ønskes utvidet ved at verandaen bebygges.  

Planområdets nordre del 
I den nordre delen av planområdet vil det sikres et inngrepsfritt område i sjøen. Dette 
skal bidra til å sikre arealet mot blant annet mudring og moringer. Når det gjelder 
mudring, så kan det være aktuelt å holde en åpning for dette i reguleringsplanen, under 
forutsetning av dette er for å forbedre eller ivareta hensynet til ørret og annet biologisk 
mangfold i og ved området rundt. Det tillates ikke mudring for å bedre funksjonaliteten 
til båthavna/bryggene. Det er også inntegnet et grøntområde på landarealet. Dette 
området er i dag grønt bestående av gress. Videre sørover vil havneområdet ha innslag 
av bebyggelse. For båtforeningen er det et viktig premiss å videreføre og styrke det 



 

8 

eksisterende havnemiljøet, som både skal være trivelig og funksjonelt. Det skal legges til 
rette for en god videreutvikling av havnen.  
 
Ny bebyggelse – boder  
Som nevnt er det ønskelig å legge til rette for en god og bærekraftig videreutvikling av 
båthavnen. For å møte et eventuelt fremtidig behov er det i løsningsforslaget inntegnet 2 
mindre boder, som kan fungere til lagring av utstyr, felles toalett, renovasjon eller annet. 
De to inntegnende «bygningene» er 15 m2 store, takform, høyder og utrykk vil tilpasses 
det eksisterende miljøet på en god måte, også mhp. å bevare eksisterende kulturmiljø. 
Vist plassering og størrelse/omfang er ikke fastsatt, men kun ment som et veiledende 
prinsipp.   
 
D) Utbyggingsvolum og byggehøyder 
I løsningsforslaget er det inntegnet totalt cirka 200 løpemeter med nye brygger. Det er 
også inntegnet forslag til bryggeløsninger, og dette utgjør cirka 45 båtplasser (ikke 
medregnet båter som ligger longside). Det skal legges til at inndelingen av båtplasser er 
et foreløpig anslag, og at dette kan bli endret i en fremtidig situasjon. Bryggenes 
utstrekning i løsningsforslaget anslås imidlertid å være en maksimal utnyttelse av 
havnebassenget.  

Når det gjelder vaktbua, så er det foreløpig uvisst om dette vil skje som et tilbygg på 
eksisterende bygning, eller om det vil være en frittstående enhet. Arealet på terrassen er 
imidlertid en begrensende faktor, og denne er kartberegnet til å utgjøre cirka 24 m2. Det 
nye tiltaket kan derfor maksimalt omfatte cirka 24 m2. Det vil også være i 1 etg. + 
eksisterende grunnmur, godt tilpasset dagens bygning, se bilde i figur 6.  
   
E) Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Tiltaket er i tråd med intensjonene kommuneplanens arealdel (se unntak beskrevet i 
punkt G). Tiltaket innebærer tilrettelegging for utvidelse av en eksisterende småbåthavn. 
Det planlegges lagt til rette for et anlegg med bryggestørrelser som skal henvende seg til 
et lokalt marked med varierte behov, først og fremst fastboende, men også hyttebrukere 
som utgjør cirka 24% av medlemsmassen. Inntaksområdet er kartfestet og møter 
arealplanens krav om en kobling mellom båtplass og bosteds-/hytteadresse. 
Inntaksområdet sikrer at havna kan nås av brukerne til fots eller sykkel. Slevik er et 
lokalsenter i kommuneplanen og antall fastboende øker. For tiden pågår en større 
feltutbygging sydøst i inntaksområdet, ved Langgård. I tillegg er det avsatt ytterlige 
arealet til fremtidig boligbebyggelse på Slevik. Det forventes av brukerne av anlegget i 
fremtiden fortsatt i stor grad vil være fastboende og hytteeiere i gangavstand til 
planområdet.  

Det vil ikke etableres nye parkeringsplasser for bil innenfor planområdet. Båtforeningens 
vedtekter forutsetter at det kun skal være lokale brukere av havnen, som ikke er 
avhengige av bil. Ved utskifting av gamle pålebrygger til flytebrygger, ble dagens anlegg 
uten parkeringsplasser godkjent av Fredrikstad kommune. Det gjentas at det er 11-13 
parkeringsplasser her i dag, og på tross av at det er et lavt antall for en havn av denne 
størrelsen, fungerer dette fint og i tråd med intensjonene. Like nord for havna ligger en 
parkeringsplass i tilknytning til en kommunal pumpestasjon. Foreningen leier denne 
plassen av kommunen og benytter denne til opplag av mindre båter i vinterhalvåret. I 
sommerhalvåret er dette en parkeringsplass for hytter og tilfeldig tilreisende til 
friområdene nedenfor Friedheim og til hyttene. Foreningen disponerer ikke plassen i 
sommerhalvåret, men vedlikeholder plassen slik at denne ikke gror igjen. 

Utvidelse og videreutvikling av et eksisterende anlegg er mer skånsomt for naturmiljø og 
friluftsliv/allmennhetens interesser sammenlignet med å etablere en helt ny havn.  
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Tiltaket representerer en utvidelse av en eksisterende båthavn. I vår region er det stor 
etterspørsel etter nye båtplasser. På et generelt grunnlag legges det sjeldent opp til 
etablering av helt nye båthavner, men heller utvidelse av eksisterende havner. Fordelen 
med å videreutvikle eksisterende båthavner fremfor etablering av nye, er at nye 
båthavner representerer et større inngrep i kystlandskapet og at den samlede 
belastningen er mindre hvis man samler flest mulig båter på ett sted. På den måten 
reduseres inngrep i jomfruelig terreng. Det er også et overordnet mål når det kommer til 
planlegging av kystområder at man foretrekker å slå samme flere små brygger fremfor 
etablering av nye. Dette er ikke fullt sammenlignbart med dette prosjektet, men 
hensynet og prinsippet bak føringen er overførbart.  

Tiltaket omfatter ikke løsninger for drivstoffpåfylling. Imidlertid kan som nevnt dagens 
praksis med spyling av båter til opptak ha en viss påvirkning med tanke på utslipp til 
sjøen. Som en del av planarbeidet vil det vurderes nærmere i hvilken grad dette kan 
påvirke biologisk mangfold og miljøet. Alternative løsninger kan være å etablere en slags 
oppsamling av spylevannet som også sikrer rensing, før det slippes ut i sjøen. Et annet 
alternativ kan være å ta bort muligheten for spyling eller avvikle hele kranen. Dette vil 
vurderes nærmere i planarbeidet.  

Når det gjelder septik, er det ikke fastsatt hvorvidt det vil legges til rette for dette i 
planarbeidet. Det vil vurderes nærmere hvorvidt dette kan tilrettelegges innenfor 
planområdet, og om dette vil sikres som et absolutt krav eller ikke. I den sammenheng 
er det spesielt relevant å vurdere dette opp mot Klima- og miljødepartementets Helhetlig 
tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.   

Andre viktige tema er hvordan tiltaket kan påvirke vanngjennomstrømningen og 
partikkel- og sedimenttransport fra bekken. Både i hvilken grad tiltaket kan føre til en 
eventuell oppbremsing av vannet, som igjen kan føre til en opphopning av sedimenter 
nærme land, og i hvilken grad det kan påvirke ålegresset som er registrert i området. 
Dette vil vurderes som en del av planarbeidet, og faglige anbefalinger vil legges til grunn 
for føringene i reguleringsplanen. 
 
F) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Tiltaket representerer en utvidelse av småbåthavna. Dette vil påvirke det lokale 
landskapsbildet til en viss grad, ved at eksisterende anlegg vil bli større og legge beslag 
på et større vannareal enn i dagens situasjon. Det er også påregnelig at anlegget vil 
oppfattes som større blant brukerne av de nærmeste hyttene/boligene. I figur 7 ser man 
et flyfoto som illustrerer hvordan anlegget kan bli ved full utbygging, sammenlignet med 
dagens situasjon.   
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Figur 7: Sammenligning av dagens bryggeanlegg og etter en (maksimal) utvidelse. Nytt 
anlegg er vist med grønn farge og det som vil fjernes er fremhevet med rød. Hva som vil 
skje med K-brygga er foreløpig uavklart, denne er derfor markert med oransje farge.  

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er landskapsvirkninger blant de 
kriteriene som vurderes. I konsekvensutredningen nevnes det at «havnen vil bli mer 
markant», sett fra alle kanter. Det er en påstand det er vanskelig å være uenig i. 
Utvidelsen av båthavna og etableringen av bølgebryteren vil bli synlig både fra sjøen og 
fra land. Samtidig fremkommer det av konsekvensutredningen fra 
kommuneplanrulleringen at området er redusert sammenlignet med båtforeningens 
opprinnelige innspill, nettopp av hensyn til landskapsbildet.   

Det skal også nevnes at som en del av planarbeidet vil båtplassene lengst mot nord 
fjernes. Dette medfører at landskapet også vil endres i «positiv» forstand i denne delen 
av planområdet, ved at omfanget av anlegges vil reduseres.    

Forholdet til det omkringliggende landskapet, og påvirkning på dette, er et viktig 
fokusområde. Landskapsvirkninger vil bli vurdert nærmere som en del av planarbeidet. 
  
G) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner 
og retningslinjer, og pågående planarbeid  
Kommuneplanens arealdel  
Arealene innenfor planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende 
småbåthavn, fremtidig småbåthavn, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone, samferdsel og teknisk infrastruktur og friområde.   

Planområdet er en del av et større område underlagt hensynssone kulturmiljø og 
faresone flomfare. Kommuneplanens arealdel har supplerende bestemmelser som gjelder 
ved utvikling av havna (SH29).  
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Supplerende bestemmelser for Slevikkilen småbåtanlegg:   

 

Andre relevante føringer gitt av kommuneplanen er:  

 Det skal etableres 0,2-0,3 parkeringsplasser for bil per båtplass. Ved binding av 
tilhørighet til området for båtplassene i reguleringsplan kan antallet 
parkeringsplasser reduseres tilsvarende. 

 Det skal ikke settes av parkeringsplasser til gjestehavner.  
 Brygger skal plasseres slik at behovet for mudring minimeres.  
 Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig 

eksponering.  
 Brygger skal plasseres slik at de ikke dominerer landskapet.  
 Båter liggende i bøye er ikke tillatt.  
 Det er ikke tillatt å etablere rekkverk/levegger, blendende lyssetting, flaggstenger 

eller andre privatiserende elementer på eller ved brygga.  
 Det skal gjøres rede for hvordan parkering, trafikk, vinteropplag, støy, forholdet 

til naboer og allmennhetens rett til ferdsel er ivaretatt. 
 
Et unntak fra kommuneplanens føringer er ønsket om å beholde «k-brygga» utenfor 
planområdet (nord i kilen). Denne brygga ligger på et grunt vann, og er et 
lavterskel/rimelig tilbud til barn og unge som kan ha en liten og enkel båt som «tåler å 
ligge» tørt, ved lavvann. Båtene her er derfor heller ikke avhengig av dypt vann/farled. 
Tiltakshaver ønsker å beholde denne til nevnte formål, men dette vil avklares nærmere 
som en del av planarbeidet.   
 
Det kan imidlertid være aktuelt med enkelte mindre avvik, det kan f.eks. være å etablere 
en «sprutkant» på ytterkanten den nye av bølgebryteren, som vil hindre at sprut fra 
bølger fyller båtene nord for bølgebryteren med vann. En slik sprutkant vil være inntil 1 
meter høy.  
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Figur 8: Utdrag av kommuneplanens arealdel sammen med plangrensen. 

Reguleringsplan  
Slevikkilen båthavn er utbygd etter gjeldende reguleringsplan for Slevikkilen (planID 83). 
Dette er en eldre reguleringsplan, fra 1976, og det anses hensiktsmessig at ny 
reguleringsplan erstatter mesteparten av den delen av gjeldende plan som omfatter 
båthavnen med dets anlegg. Imidlertid vil funksjonene på land og eksisterende løsninger 
i vannet i hovedsak videreføres i ny plan.  

 



 

13 

Figur 9: Utdrag av gjeldende reguleringsplaner sammen med plangrensen. 
 
H) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Planlagte tiltak vil få en viss påvirkning for brukerne av både båtanlegget og 
nærområdet.  

Det er ønskelig å legge til rette for, og forsterke, tilbudet for badende lengst sør i 
planområdet. I løsningsforslaget er badeplassen inntegnet, som også vil være 
skjermet/avgrenset fra båter som fortøyer longside på sørsiden av bølgebryteren. På 
landsiden lengst sør foreslås intensjonene i gjeldende reguleringsplan opprettholdt, slik 
at dette fortsatt vil være en plass beregnet for bading og rekreasjon også i fremtiden. 
Ved at dette tas med i planen kan man si at dagens situasjon opprettholdes og 
forsterkes.  

Allmennhetens tilgang til strandsonen blir ikke berørt av planarbeidet. Utvidelsen av 
båthavna vil skje med utgangspunkt i landarealer som allerede er tatt i bruk i 
havneanlegget. Eksisterende kajakk-plasser på land ønskes beholdt, slik at de som 
benytter seg av dette kan fortsatt gjøre det i fremtiden.  

Som en del av planarbeidet ønskes det lagt til rette for etablering av en god base for 
Skjærgårdstjenesten. Dette kan være veldig positivt siden de vil få en funksjonell og 
umiddelbar tilgang til skjærgården, slik at de kan utføre sine oppgaver på en ryddig og 
effektiv måte. Tiltakshaver avventer nærmere innspill fra Skjærgårdstjeneste, og det er 
naturlig at partene har god dialog underveis i planprosessen, for å sikre at det legges opp 
til funksjonelle løsninger.  

Som nevnt kan praksis med spyling av båter ha en viss påvirkning på miljøet. Dette vil 
belyses og vurderes mer grundig som en del av planarbeidet.  
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Planlagte tiltak vil ikke påvirke tilgjengeligheten til Kyststien som leder sørover mot 
Blåsopp. 
 
I) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet 
Tiltakshavers hovedprioritet er å legge til rette for en funksjonell bølgebryter. Dette er for 
å beskytte anlegget ved sterk vind og bølger fra sør. En konkret type bølgebryter som er 
vurdert er 5,0 meter bred og stikker 1,7/1,8 meter dypt.  

Det planlegges ikke gjennomført tiltak på eksisterende kjørevei (Slevikstranda). 
Tilgjengeligheten for renovasjonsbil og utrykningskjøretøy vil forbli som i dagens 
situasjon. Båtplasser skaper i utgangspunktet lite ÅDT (årsdøgntrafikk), og dette 
vurderes foreløpig å ikke påvirke dagens kjøreveier i nevneverdig grad. Eksisterende 
vei/Slevikstranda er smal, men med mange naturlige møteplasser (i veikryss o.l.). For å 
opprettholde dagens småskala-karakter i området, forblir veien som i dag. Dette vil 
imidlertid vurderes nærmere som en del av planarbeidet.  

En ny bølgebryter vil gi bedre tilgjengelighet for båter som ikke har fast tilholdssted i 
båthavna. Dette kan også være aktuelt for redningsfartøy, eller andre nødetater som kan 
legge seg longside på utsiden av bølgebryteren. Dette kan også være nyttig i et 
koordineringsarbeid der flere aktører er involvert.  

I forbindelse med planprosessen vil det bli utarbeidet 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 skape en svak trafikkøkning frem til planområdet. Imidlertid oppleves området 
som lavt trafikkert, og en foreløpig vurdering er at den antatte økningen ikke vil ha 
nevneverdige negative konsekvenser. Generelt skaper småbåthavner veldig lav ÅDT 
(årsdøgntrafikk) grunnet liten bruk i snitt gjennom et helt år. Det skal for øvrig nevnes at 
foreningen i senere år har arbeidet aktivt for å oppfordre medlemmene til å gå eller sykle 
til båthavna i stedet for å kjøre bil. Parkeringsmuligheten er for øvrig innskrenket i den 
mest hektiske perioden om sommeren (foreningens årsberetninger). Deler av 
planområdet ligger innenfor faresone for flom og dette vil i nødvendig grad vurderes og 
sikres i det videre planarbeidet. Utover dette er det ingen åpenbare faremoment, men 
dette vil avklares nærmere i forbindelse med intern høring i kommunen, varsel om 
igangsetting av planarbeidet og utarbeidelse av plandokumentene.  
 
J) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal 
varsles om planoppstart 
Statsforvalteren, Vegvesen og Viken Fylkeskommune skal alltid varsles. I tillegg er det 
flere andre nasjonale og regionale interessegrupper som skal varsles, for eksempel 
syklistenes landsforbund, Norges vassdrag- og energidirektorat og Direktorat for 
samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg tilkommer også flere etater i Fredrikstad 
kommune samt nabokommunene.  

Vedlagt planinitiativet er det avmerket forslag til hvilke organisasjoner, myndigheter m.fl. 
som skal ha varselet tilsendt ved varsel om oppstart. Dette skal godkjennes av 
planavdelingen.  
 
K) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, naboer og andre berørte 
Det tas sikte på å gjennomføre medvirkningsprosessene iht. Plan- og bygningslovens 
generelle bestemmelser. Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning med f.eks. 
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naboer eller sektormyndigheter vil vurderes underveis i planprosessen i samråd med 
planmyndigheten.  

Tiltakshaver har allerede opprettet dialog med Slevik lokalsamfunnsutvalg. Slevik 
velforening er kontaktet og planene ble presentert på velets årsmøte i høst. 
Båtforeningen har for øvrig innledet et samarbeid med Velet om den nylig 
gjennoppbyggede ”Hakan kiosk”. Det kan også være aktuelt med et orienteringsmøte 
med naboene underveis i planarbeidet. Dette vil avklares nærmere med Fredrikstad 
kommune. Andre instanser som må involveres eksplisitt er Fredrikstad kommune mtp. 
adkomstrett til bølgebryteren (det er allerede gitt skriftlig aksept for etablering av 
landfeste) og Skjærgårdstjenesten som skal ha base innenfor planområdet.  

Fredrikstad kommune har den 15.10.2021 gjennomført et drøftingsmøte med 
Statsforvalterens fiskeforvalter for å avklare hvordan man bør forholde seg til hensyn og 
problemstillinger knyttet til bekken og ørreten. Opplysningene og resonnementet fra 
møtet har bidratt til å danne grunnlag for dette planinitiativet og vil også være høyst 
relevant for det kommende planarbeidet.  

Naboer, sektormyndigheter og andre berørte vil først få tilsendt varslingsdokumenter ved 
varsel om oppstart. Det vil også da kunngjøres oppstart i lokalavisen. Senere vil et 
komplett planforslag legges ut på høring/offentlig ettersyn, med en frist til å gi merknad 
på minimum 6 uker. Dersom ingen innsigelser foreligger, ligger det til rette for 
sluttbehandling i Bystyret etter høringen.  

Senere kan man også innhente aktuell informasjon om reguleringsplanarbeidet ved å 
kontakte undertegnede eller gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/regulering.  
 
L) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli 
ivaretatt 
Det er gjort en vurdering om hvorvidt tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. 
Forslagsstillers vurdering er at slikt krav ikke utløses. Se eget notat.  

 

http://www.fredrikstad.kommune.no/regulering

