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1 INTRODUKSJON AV TEMA
1.1 Naturmangfold generelt
Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige
bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En
langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til fremtidige generasjone.
Lovene, særlig naturmangfoldloven, er verktøy som skal hjelpe oss med dette.
Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere
arealene i Norge. Dette er en viktig og sentral rolle i arbeidet med å ivareta
naturmangfoldet. Vannressursloven har bestemmelser om kantvegetasjon langs
vassdrag, mens miljøinformasjonsloven bl.a. stiller krav til at kommuner skal ha
tilstrekkelig miljøinformasjon til å utføre sine oppgaver og at denne informasjonen
skal være offentlig tilgjengelig.
Kunnskapsgrunnlag
En kartlegging og en sammenstilling av data om kommunens biologiske mangfold vil
ha en verdi i seg selv, men vil kun være et øyeblikksbilde. Siden naturmangfoldet
ikke er konstant, men i stadig endring i ulik grad, vil man kontinuerlig ha behov for
oppdatering.
Rapportene «Biologisk mangfold» og «Viltet i Fredrikstad» ble ferdigstilt i 1997. Disse
inkluderer kart over viktige nøkkelbiotoper og viltområder med forvaltningstiltak for å
ta vare på artsmangfoldet og viltressursene. Siden den gang har det blitt gjort
ytterligere kartlegging av naturtypene i kommunen. Kommunens areal er likevel ikke
totalkartlagt. Det har vært fokusert på å kartlegge i pressområder for utbygging og
langs kysten. Også innenfor de undersøkte områdene har man ikke full oversikt over
hvilke arter som lever der. Det er derfor et kontinuerlig behov for å øke kunnskapen
ved å ajourføre tidligere kartlegginger og vurdere behov for nye. I enkeltsaker der
man må gjøre beslutninger som kan berøre natur, skal naturmangfoldlovens
prinsipper om bærekraftig bruk vurderes, og i den sammenheng må man vurdere om
kartleggingen som er gjort er god nok.
Det er etablert gode kartverktøy fra blant annet Miljødirektoratet, Norsk Institutt for
bioøkonomi (NIBIO) og Artsdatabanken som øker tilgjengeligheten til kunnskapen om
naturmangfold. De registrerte naturtypelokalitetene er lagt inn i kommunedelplanens
temakart som er tilgjengelig på kommunens nettsider.
Fra 2015 innføres «Natur i Norge» (NiN) som et nytt system for å beskrive og
klassifisere all natur og naturvariasjon i Norge. NiN skal håndtere all den variasjonen
naturen har å by på og deler naturen inn i tre grunnleggende og heldekkende
naturmangfoldnivå: Landskapstype, natursystem og livsmedium.
Til forskjell fra kartlegging av naturtyper er målet med NiN å kunne gi en komplett
beskrivelse av arealer i Norge (fra havdyp til fjell), ikke bare de som er definert som
spesielt viktige. Målet med NiN er å gi fagmiljøer og institusjoner som jobber med
natur et felles begrepsapparat. Dette vil kunne gi flere nivåer i vår beskrivelse av
natur, hvor blant annet kunnskapen om landskap og geologi kan bli lettere
tilgjengelig.

Hva er kartlagt?
Naturtyper:
Som resultat av kartlegginger er det registrert 584 naturtypelokaliteter av nasjonal og
regional verdi i Naturbase.no. De naturtypelokalitetene som er registrert i Fredrikstad
som viktige er verdsatt med verdi A, B eller C. Kriteriene for å vurdere om en lokalitet
er svært viktig eller viktig er avhengig bl.a. størrelse, fravær av tekniske inngrep og
forekomst av rødlistearter og truede vegetasjonstyper.
Utvalgte naturtyper:
En utvalgt naturtype er en naturtype som regjeringen har bestemt skal anses som
særlig viktig i offentlig saksbehandling. En utvalgt naturtype får en handlingsplan som
beskriver hvordan den kan sikres.
Slåttemark ble en utvalgt naturtype i 2011. I naturbase er det registrert 4 områder
med slåttemark i Fredrikstad, men kun en av disse, Røde Roppestad II, skjøttes med
slått i dag. Katrineborg V ligger på kommunal eiendom, men denne ble sist kartlagt i
2009. På Letretangen har det vært slåttemark.
Storvokste/hule eiker ble en utvalgt naturtype i 2011. Fredrikstad kommune
gjennomførte i 2011-2013 en omfattende kartlegging av forekomstene av
storvokste/hule eiker i Fredrikstad. I etterkant har det også blitt registrert enkelttrær,
og til sammen har vi ca. 1900 registrerte storvokste/ hule eiker. Disse er verdsatt
med verdi A, B eller C. De fleste av disse står på privat grunn.
Kystlynghei ble utvalgt naturtype i 2015. I 2017 foretok Fredrikstad kommune en
kartlegging av kystlyngheier, og det ble registrert 9 lokaliteter, på holmer ved
Onsøykysten.
Prioriterte arter:
Noen av de mest truede artene har fått status som prioriterte arter. I Fredrikstad har
vi registrert 2 av de prioriterte artene, eremitt og dvergålegras. Uttak, skade eller
ødeleggelse av prioriterte arter er forbudt. Eremitt er det kun funnet fragmenter av i et
eiketre på Rauer. Dvergålegras vokser innenfor Skjæløysund naturreservat.
Rødlistede arter:
Truede, sårbare og sjeldne arter i Fredrikstad kan defineres ut fra rødlista og
ansvarsarter vi har. Av alle landets kommuner ligger Fredrikstad pr. juni 2017 på 6.
plass på artsobservasjoner.no med 3510 registrerte arter. Det reelle antallet arter er
mye høyere, men mangelfull innregistrering i databaser, manglende kartlegging og
begrenset kompetanse på en rekke organismegrupper, gjør at mange arter mangler i
listen. I Fredrikstad har vi 581 (per november 2017) rødlistede arter registrert.
Kunnskapen om hvilke arealer som er av særlig betydning for disse artene er ikke
absolutt, og ny kunnskap erverves hele tiden. En må derfor vurdere dette særskilt i
hvert tilfelle.

Svartelistede arter:
Kommunen bruker et internt kartverktøy til bruk ved registrering av nye forekomster
av svartelistede arter. Dette har gjort registrering og oppfølging av lokalitetene mye
enklere. Disse registreringene vil jevnlig også overføres til Artsobservasjoner. I
kommunens egen kartlegging er det registrert over 580 større og mindre forekomster
av fremmede arter i Fredrikstad og Sarpsborg. Disse består i hovedsak av
kjempebjørnekjeks og parkslirekne, og registreringen er langt fra komplett.
Verneområder
Noen naturtypelokaliteter er så unike at de er gjort til naturvernområder. I Fredrikstad
kommune er det 31 områder som er vernet etter naturvernloven (nå
naturmangfoldloven). I 2017 er det i tillegg 2 områder som er varslet vernet. Det er
også mulig å verne områder gjennom en reguleringsplanprosess, i Fredrikstad
kommune har vi flere områder som er vernet gjennom plan- og bygningsloven.
Randsoner rundt verneområder er også delvis beskyttet. Disse områdene skal
forvaltes på en slik måte at bruk av randsonene ikke skal medføre negativ påvirkning
på verneverdiene innenfor et verneområde. Siden kommunene har ansvaret for
arealplanleggingen gjennom plan- og bygningsloven, er de en viktig part når det
gjelder planlegging, forvaltning og bruk av randsonene.

1.2 Utbyggingsområder
Arealutnyttelse
Den regionale planleggingen og arealpolitikken anbefaler fortetting som strategi for
utbygging av byer og tettsteder. Dette er begrunnet ut fra sammenhengen mellom
arealbruk og miljøbelastning. Dette skåner de store sammenhengende områdene
med biologisk mangfold utenfor fortettingssonene.
Natur i utbyggingsområder
I stortingsmeldingen Natur for livet er naturmangfold i byer og tettsteder omtalt i
kapittel 9.6. Byer ligger ofte i eller nær produktive områder i lavlandet og langs
kysten. Det fremgår av stortingsmeldingen at disse områdene har i utgangspunktet
vært svært rike på biologisk mangfold. Her finnes det fortsatt restbiotoper og
leveområder for mange truede arter og andre arter. Flest mulig av de små
naturrestene bør bevares og eventuelt restaureres. De kan f.eks. ha et velutviklet
tresjikt som fuglene foretrekker, eller kanskje være tilvokst med såkalt ugress der
sommerfuglene kan sverme. Ikke minst for barn er de små naturrestene verdifulle
fordi de ligger i nærmiljøet og utgjør små jungler som voksne ikke alltid vet finnes.

1.3 Vann og vassdrag
Vassdrag er viktige for å håndtere den ventede økningen i nedbørintensitet og
nedbørsmengde (klima), men også flere tette flater som følge av fortetting og
arealendringer vil gi mer intense nedbørsmengder.
Vann og vassdrag med tilhørende kantvegetasjon er også viktige områder for
naturmangfold. Åpne vannflater, uansett størrelse, er viktige for et utall av livsformer i
naturen. Fra drikkevannskilder for rådyr og elg, til leveområder for spesialiserte
insekter. Velger en å betrakte Skinnerflo og Visterflo som elveutvidelser, så finnes
det ikke innsjøer i kommunen. Av naturlige tjern finnes Kjennetjernet (svært viktig rik
kulturlandskapssjø) og Bommetjernet (viktig naturlig fisketomt tjern). Kjennetjernet
ble naturreservat i 1992 og dermed har Fylkesmannen i Østfold overtatt det formelle
forvaltningsansvaret.

1.4 Kysten og marine områder
Livet i havet representerer en unik variasjonsbredde, og i havet finnes det mange
dyregrupper som overhodet ikke finnes på land eller i ferskvann.
Fredrikstads skjærgård utgjør en svært stor del av skjærgården på Østfoldkysten, og
omfatter hundrevis av øyer, holmer og skjær. Disse kan være viktige hekkelokaliteter,
voksested for sjeldne planter, beiteområder for fugl etc.
Det har blitt gjennomført en nasjonal kartlegging av marine naturtyper hvor det har
blitt lagt vekt på tareskog, skjellsand, bløtbunnsområder og ålegrasenger.
Ålegrasenger er eksempelvis av stor betydning som leve- og oppvekstområde for fisk
og andre dyr, mens bløtbunnsområder er svært viktige beiteområder for fugl.
Beliggenhet og egenskaper gjør imidlertid begge disse naturtypene attraktive for
utfyllinger, småbåthavner og vegbygging, og de kan lett bygges ned "bit for bit" med
de konsekvenser det har miljøet.

2 KARAKTERISTIKK / STATUS / PROBLEMBESKRIVELSE
2.1 Naturmangfold generelt
Arealendringer er klart den største påvirkningsfaktoren for biologisk mangfold i
Norge, og kommunen er den viktigste aktøren i forvaltningen av arealene. De
viktigste verktøyene finner man i plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. Når
kommunen utarbeider og vedtar arealplaner som kan berøre naturmangfold, skal
reglene om bærekraftig bruk i naturmangfoldlovens kapittel II brukes.
Naturvernloven fra 1970 var i stor grad basert på klassisk vern av natur og
enkeltarter. I naturmangfoldloven fra 2009 er økosystemtankegangen langt bedre
fundert. Loven gjelder all natur og alle tiltak som påvirker natur, og arter og deres
leveområder skal ses i sammenheng. Det er likevel sjeldent naturverdier som ikke
omfattes av kriteriene for naturtyper eller rødlistearter blir hensyntatt. Uten å også
ivareta økologiske funksjonsområder som vandringsveier og yngleområder, blir
resultatet fort utryddelsesgjeld1.
Ofte kan naturmangfold ivaretas i større eller mindre grad ved å tilpasse tiltaket. Man
kan for eksempel velge en alternativ trasé eller man kan velge en alternativ
driftsmetode som reduserer de negative konsekvensene for natur. De ulike tiltakene
– unngå, avbøte, restaurere og kompensere – må gjøres på riktige steder og på riktig
måte. Det må være system, sammenheng og et helhetlig mål med alle de små
tiltakene for at hensikten – å bevare naturmangfoldet på lang sikt – skal oppnås.
Bruk av kompensasjon bør praktiseres strengt, slik at det ikke blir en enkel utvei. Det
tar mange år før nyetablerte erstatningsområder har oppnådd samme verdi og
funksjon som det opprinnelige. I tillegg er det ingen garantier for at nyetableringen
blir vellykket. I de tilfeller der det blir snakk om å tillate kompensasjon, er det derfor
viktig at mengden natur som etableres er større enn den lokaliteten som går tapt.
Hvor mye større avhenger fra tilfelle til tilfelle. Et tankekors er også at på det arealet
som blir brukt til å kompensere, fantes det mest sannsynlig natur fra før som går tapt
ved å bli omdannet.
Ved forslag om ny arealbruk som innebærer å bygge ned og endre bruk av arealer,
er det viktig å ta hensyn til kunnskap om naturtypelokaliteter og arter. Ved manglende
kunnskap og en mistanke om at naturverdier vil bli påvirket må føre-var-prinsippet
benyttes, eller ny kunnskap må hentes inn.
Ved utarbeidelse av arealplaner er det flere virkemidler i plan- og bygningsloven som
kan vurderes og benyttes for å beskytte naturtyper, blant annet arealformål,
rekkefølgebestemmelser, hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer. Kommunen
må vurdere hvilke virkemidler som er mest egnet i hvert enkelt plansak. I områder der
det planlegges utbygging, kan eksisterende viktig natur bevares innenfor en
reguleringsplan for eksempel med bruk av rekkefølgebestemmelser som sier at
naturverdiene skal skjøttes før området bygges ut. Kommunen som planmyndighet
1

Lokal utryddelse av en art kan inntreffe med en betydelig tidsforsinkelse i etterkant av
hendelsen som forårsaket det (f.eks. tap og/eller fragmentering av habitatet). Fenomenet oppstår fordi de
allerede eksisterende individene av arten kan leve i mange år før de dør, selv om reproduksjon ikke lenger er
mulig eller habitatet ikke lenger kan opprettholde en stor nok populasjon for langsiktig overlevelse.

kan bruke arealplaner som verktøy for å gi naturmangfold et bedre juridisk vern. Det
kan for eksempel være at man krever overfor en utbygger at de også skal regulere et
areal som er større enn de opprinnelig hadde planlagt for å innlemme verdifull natur
og i reguleringsplanen gi den naturen et bedre vern. Man kan også gi en eller flere
hule eiker et bedre juridisk vern. Kommunen kan som planmyndighet også stille krav
om gjenåpning av bekker, etablering av grønnstruktur osv.
Kommuneplanens arealdel bør brukes aktivt for å ivareta større naturområder
(markaområdene), og sammenhengene mellom dem (grønne korridorer). De
sammenhengende naturområdene inneholder naturkvaliteter man ikke finner i
områder preget av bebyggelse og tekniske anlegg. De har ofte betydning som
friluftsområder med liten grad av tilrettelegging, egnet for lengre turer. Mange slike
områder er viktige leveområder for arealkrevende arter. Sammenhengende
naturområder er viktige for at arter skal kunne forflytte seg, enten som ledd i sin
livssyklus eller for å tilpasse seg endrede levevilkår. Områdene har derfor en viktig
funksjon for naturens evne til å tilpasse seg et endret klima.
Store trær
Trær har en viktig rolle i byen både for økologi, overvannshåndtering, estetikk, helse og trivsel.
Store, eldre trær har klare paralleller til historisk bebyggelse og er en viktig del av byens
uttrykk. Samtidig kan knapphet på arealer og konflikter med andre funksjoner medføre at
bevaring av trær kan være en utfordring. Mange av de store velutviklede trærne står på private
eiendommer, og kommunen kan normalt ikke forhindre at disse trærne felles, såfremt de ikke
er bevaringsregulert, fredet eller er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Bevaring av
bytrær er dermed i stor grad opp til den enkelte grunneier. Det er derfor behov for et sterkere
juridisk vern av trær i byggesonen. Det er også behov for en ensartet praksis for håndtering av
trær innenfor Fredrikstad kommune. Langs kommunikasjonsårene bør eksisterende alleer,
trerekker og store enkelttrær bevares, men det er også behov for videreutvikling og
nyplanting.
Truede områder i Fredrikstad
Konkrete eksempler på truede naturområder/arter i Fredrikstad, se kommunedelplan
for naturmangfold for utfyllende informasjon:
-

Løvskog langs Glomma – Narnteskogen, Lisleby, Hauge bruk
Våtmarksområder og myrer – Damnettverk langs Østsiden av Glomma
Bynære naturområder – Eks. Røds bruk, Torp bruk, Øra naturreservat og
områdene rundt, restbiotoper i utbyggingsområder
Utvalgte naturtyper og prioriterte arter
Viktige naturtyper i utbyggingsområder og langs kysten
Rødlistede arter og deres funksjonsområder
Markaområdene
Store trær
o Selv om store eiketrær ble utvalgt naturtype, kan mange andre treslag
bli like verdifulle når de blir store og gamle. En fellesnevner er at de
nettopp er gamle og derfor representere kontinuitet.
o Ta også vare på rekrutteringseiker

2.2 Utbyggingsområder
Innenfor byggesonen blir de små grøntarealene ofte utsatt for inngrep. Utvikling av
grønne lunger og vannveier nær der folk bor vil være tiltak som kan bidra til å ivareta
naturmangfoldet i byen. Noen byer har startet arbeidet med å tilbakeføre nedbygget
natur. Byplanlegging og byutvikling kan aktivt legge til rette for dette. Eksempelvis har
elver og bekker som i sin tid ble lagt i rør blitt gjenåpnet og inngår nå i byenes
grønnstruktur.
Økosystemtjenester: Natur og grønnstruktur i byer og tettsteder gir grunnlag for en
lang rekke viktige økosystemtjenester. Bevaring og videreutvikling av grønnstruktur
er særlig viktig for regulerende tjenester og for opplevelses- og kunnskapstjenester.
Disse tjenestene er viktige bl.a. for klimatilpasning, folkehelse og bærekraftig
byutvikling. Viktige regulerende tjenester fra grønnstruktur er blant annet
luftkvalitetsregulering, overvannshåndtering og flomdemping, vannrensing,
pollinering og erosjonsbeskyttelse. Viktige opplevelses- og kunnskapstjenester fra
grønnstruktur er blant annet friluftsliv og rekreasjon, velvære og estetiske verdier,
stedsidentitet, inspirasjon og læringsarenaer.
Ved fortetting er det viktig å kjenne til kvaliteten på grøntområdene, og ha en
overordnet strategi for grøntstruktur og blågrønnstruktur. Dersom man ikke tar høyde
for dette i planleggingen, risikerer man å øke omfanget av områder som i fremtiden
må reetableres til grønne lunger. Grøntstruktur er med på å heve kvaliteten i
områdene. Dette kan spesielt være et nyttig virkemiddel i områder som har
utfordringer, jamfør levekårsundersøkelsen.
Dersom det er ønskelig å ikke bare tilrettelegge bebygde områder for generelle arter
som, som f.eks. kråke, skjære, brunrotte og gråspurv, er det viktig å legge til rette for
varierte grøntområder. Ved å ha fokus på kvalitet og variasjon i grøntområdene,
tilrettelegger man for rikere artsdiversitet, som igjen vil gi større opplevelse- og
rekreasjonsverdi. Med variasjon i grøntområder menes at store og gamle trær,
mindre trær, busksjikte og gress. Ved å tilføre blåstruktur, altså bekker, vann og tjern,
vil man øke artsdiversiteten betydelig.
Grønne korridorer er viktige å ta vare på for å sikre vandring mellom habitater for de
organismene som ikke kan fly. Dette blir særlig synlig i sammenheng med
viltforvaltning der hjortevilt blir påkjørt ved forsøk på å krysse veier.
Blågrønn faktor
Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy som sikrer forutsigbarhet for utbygger mht. krav
til uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet i
byggesaksprosjekter. Formålet med blågrønn faktor er å motivere utbygger til ivareta
og øke innslaget av forskjellige blågrønne kvaliteter i uterom, slik som åpen
overvannshåndtering og bevaring/planting av trær. Blågrønn faktor er et kvantitativt
verktøy hvor man bruker poengsetting av ulike blågrønne kvaliteter til å fremme at
slike kvaliteter ivaretas og fremmes i fremtidens byutvikling.

Blågrønn faktor vil bidra med å sikre at areal for den blågrønne strukturen blir ivaretatt i byggesaksprosjekter. Blågrønn faktor kan bidra til å:
• Dempe skader fra kraftigere og mer nedbør.
• Bærekraftig overvannshåndtering.
• Fremme økologiske og estetiske kvaliteter.
• Utvikle jordsmonnet.
• Forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet.
• Legge tilrette for bedre uterom.
Det er laget en veileder for blågrønn faktor. Denne sier at BGF bør brukes på
byggesaksnivå. Det kan settes krav til en minimumsverdi for blågrønn faktor på
kommuneplan- og reguleringsplannivå basert på erfaring fra andre områder, men
selve grunnlaget for å beregne blågrønn faktor må alltid skje på byggesaksnivå.
Anbefalte minimumsverdier er:
- Tett by/sentrumsområder: 0,7
- Ytre by/småhusbebyggelse/rekkehus/åpen blokkbebyggelse: 0,8
- Offentlige gater og plasser: 0,3

2.3 Vann og vassdrag
Dammer
Tidligere hadde dammer en viktig funksjon på gården som vanningsdammer for husdyr,
røyting av lin og som brannberedskap. De ble også anlagt som en del av parkanlegget rundt
gården. Antallet gårdsdammer har gått kraftig tilbake etter at brønnloven av 1958 påla
grunneieren ansvaret for sikkerheten i forbindelse med dammene. Man er i dag mer bevisst på
hvilke verdier som er tilknyttet dam-miljøer og det finnes tilskuddsmidler for å restaurere og
etablere dammer i jordbrukets kulturlandskap.
Etterhvert som dammene har forsvunnet, har vår kunnskap økt om hvilke verdier
dammene representerer både for det biologiske mangfoldet, naturlandskapet og
estetikken i kulturlandskapet. Den største trusselen mot dammer er gjenfylling,
drenering, gjengroing og forurensning/forsøpling. For noen av damartene kan
utsetting av fremmede arter (fisk, kreps og ender) være en stor trussel.
Det er registrert 106 viktige dammer i Fredrikstad som i kartleggingstidspunktet ikke
var gjengrodd eller forurenset. Flere av disse står i fare for å gro igjen og
reetablerings-tiltak bør gjennomføres, andre er utsatt for utbyggingspress.
Damnettverket på østsiden av Glomma, Vollene, Gudebergdammene, Sorgenfri og
Moumgropa, er særlig viktig for diverse stedegent biologisk mangfold og hekkende
trekkfugler, og bør ivaretas. Damnettverket i vollene bør beholde en viss
kantvegetasjon som kan fungere som skjerming for hekkefugl.
Visterflo er den mest vannrike av de to forgreningene som har sine opphav i
Sollielva, og dette elveløpet har mer karakter av innsjø enn av elv.

Bekker
Bekkene er blodårer i landskapet. Verdiene ligger både i vannet og i kantsonen langs
bekken. Disse er utsatt for bekkelukkinger, kanalisering, steinsetting, hogst av
kantvegetasjon, forsøpling og generell forurensning. Flesteparten av bekkene i
kommunen renner ut i sjøen, og i 12 av disse er det registrert bestander av sjøørret.
Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et
begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for
planter og dyr.
Grunneieren, tiltakshavere og berørte fagmyndigheter, kan kreve at kommunen
fastsetter bredden på beltet. Bredden kan også fastsettes i rettslig bindende planer
etter plan- og bygningsloven.
Vannområdet Glomma Sør jobber for å nå målet om god miljøtilstand i bekker, elver
og innsjøer fra Øyeren i nord til Hvaler i sør. Fredrikstad er med i samarbeidet som
startet opp i 2010 og støtter kommunene med organisering av
vannforvaltningsarbeidet, kartlegging av forurensninger, tilstandsvurderinger av de
ulike vannene, planlegging og gjennomføring av tiltak.

2.4 Kysten og marine områder
Infrastruktur og utbygging i kystsonen
Utbygging på land medfører behov for tiltak ute i vannet. Hytte-eiere har økende
behov for infrastruktur som vann- og avløp, veier og tilgang til sjøen. De som bruker
hyttene ønsker å bruke strandkanten til bading, tilgang på båt osv. Det som
planlegges på land må derfor ta hensyn til at det vil ha ringvirkninger utover
fastlandet.
Flere grunneiere ønsker å fylle på sand for å etablere og vedlikeholde strender på
egen eiendom. Etablering og vedlikehold av sandstrender kan i mange tilfeller ha
negativ effekt på det biologiske mangfoldet og føre til innføring av fremmede arter. I
tillegg kan tiltaket virke privatiserende for allmennheten, samt føre til forurensning.
Mange gruntvannsområder er sentrale oppvekststeder for fisk, og bløtbunnsområder
og ålegrassamfunn har svært stor biologisk produksjon og utgjør viktige marine
økosystemer. Slike områder er også viktige næringsområder for sjøfugl. Hvor stor
påvirkning påfylling av sand får for et område er avhengig av opprinnelige
bunnforhold i området, mengde og type sand som fylles på, og hvordan
bunnforholdene blir etter påfyllingen. Å etablere en sandstrand er søknadspliktig etter
plan og bygningsloven.
Fredrikstad har flere meget verdifulle strandenger. Denne naturtypen er viktig å ta
vare på, da den er på tilbakegang, og fordi mange arter av både planter og dyr er
avhengig av disse engene. Sørlig strandeng er også en truet naturtype. Den er truet
av gjengroing, friluftsliv, hyttebygging (med ønske om private strender), marinaer,

etablering av plener, utplanting og etabelring av rynkerose. I Fredrikstad er
Fjellskilen, Elingårdskilen og Oksrødkilen eksempler på dette.
Kunnskapsgrunnlag i havet
Det er et stadig økende aktivitetspress på våre kyst- og havområder. For å kunne
forvalte naturmangfold og ressurser i hav og kyst må vi vite hva vi har og hvordan
tilstanden er. Som på land er miljøtilstanden og verdien på det biologiske mangfoldet
viktig for et bærekraftig ressursuttak og arealforvaltning. Den nasjonale kartleggingen
av marine naturtyper er ikke utfyllende for vår kunnskap om livet i havet. Det er
foreløpige mange naturtyper og artsgrupper som er dårlig kartlagt.
Langs Fredrikstad-kysten har det tradisjonelt vært gode fangster av fisk og krepsdyr,
men særlig torsk og hummer har gått betydelig tilbake de senere årene. I regi av
sentrale (Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet) og regionale myndigheter i Østfold
og Vestfold (fylkeskommunene og nasjonalparkstyrene) er det igangsatt et
omfattende kysttorsk-prosjekt, der bl.a. viktige yngleområder kartlegges. Disse
områder er ofte viktige også for hummer. Det kan derfor bli aktuelt med kysttorsk/
hummerfredningsområder i kommunen.
Marin næring
Det er et sterkt ønske fra både sentrale og lokale myndigheter at det skal
tilrettelegges for økt blå vekst og næringsutvikling knyttet til kystsonen.
For å kunne møte ønske om å tilrettelegge for marin næring i regionen, er det behov
for faktisk kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger sjøarealene i Fredrikstad
og kommunene rundt gir. En slik kartlegging vil være et viktig beslutningsgrunnlag for
utvikling av næring knyttet til marin sektor i regionen.
Det er behov for kunnskap om fysiske, kjemiske og biologiske forhold som kan
variere langs kyststrekningen. Eksempelvis: Sjøtemperatur, saltholdighet,
strømforhold, kystkontur, dybdeforhold, vindeksponering, næringssalter, alger,
siktedyp, oppdrettsvirksomhet, verneområder, mv.
Det er videre behov for en oversikt over hvilke krav de ulike næringene setter til de
fysiske, kjemiske og biologiske forholdene nevnt ovenfor. Man må kunne ta høyde for
et mangfold av ulike type næringer, og en teknologisk utvikling innenfor sektoren.
På bakgrunn av dette kan man gi en samlet vurdering av muligheter og
begrensninger for kystbasert næringsvirksomhet som er både samfunnsmessig og
miljømessig bærekraftig.
Et næringssamarbeid med Hvaler og Sarpsborg er i emning, og fylkeskommunen
undersøker anledningen for å lage en slik mulighetsstudie.
Mudring og deponering
Når Glomma møter fjorden og vannstrømmen bremses avsettes det mye løsmasser
på bunnen, dette gir et tilbakevendende behov for mudring både i farleden og ved
båthavner. Mudring er et inngrep i sjøbunnen som kan ha stor negativ påvirkning på
plante- og dyreliv lokalt, og føre til stor oppvirvling av partikler. I tillegg blir det da

behov for å dumpe muddermassene, enten i sjøen eller på land. Masser i farleden,
ved båthavner og nær gammel industri er potensielt forurenset.
Finnes ikke mange aktive sjødeponier i Østfold, det burde være en overordnet
regional plan for hvor det eventuelt er tillatt å dumpe masser i sjø, og hvilken
forurensningsgrad som kan aksepteres på de ulike dumpeplasser.

Forurensning/Marint avfall
Poller og trange kiler er ofte utsatt for stor menneskelig belastning. Fysiske inngrep
(for eksempel utfyllinger) og forurensning (avrenning fra jordbruk og kloakk etc) utgjør
de viktigste truslene. Kransalgene trues av faktorer som overgjødsling og forsuring.
Hunnebunn er et eksempel på en slik poll. Det er knyttet utfordringer i forbindelse
med avrenning av næringsstoffer. De naturgitte forutsetningene fører til dårlig
vannutskifting. Området er vurdert som en svært viktig naturtype.
Plastforurensning i sjø er et problem som har både lokale kilder og kilder vi ikke
kjenner opphavet til. Det dreier seg både om store, godt synlige plastbiter, som er
mulig å fjerne, som emballasje, tauverk og tomflasker. Problemet dreier seg også om
mikroplast som er brutt ned til små biter som ikke er synlige med det blotte øyet, men
som tas opp i næringskjeden.
Ferdsel på sjøen - vannscooter
Måten en vannscooter kan brukes på, og dens lydbilde taler for en særregulering for
bruken av vannscooter og lignende motordrevne fartøy. Siden vannscootere kan
kjøres på grunne områder med viktig naturmangfold og fornøyelseskjøring med
vannscooter kan være forstyrrende for friluftsliv og miljø, foreslås det å stille særskilte
krav til vannscootere, som egen type fartøy, gjennom ordensforskriften, se
høringsdokumenter.
Forslaget legger opp til en regulering av bruk av vannscooter med bruk av en 200
meter bred sone fra land der det skal utøves transport-/nyttekjøring. Det er i liten grad
snakk om å forby vannscooter, men noen områder er beskrevet som forbudsområder
på bakgrunn av hensyn til sjøfugl og gruntvannsområder.
Disse transport- og forbudssonene bør inngå i arealplanen for å stille sterkere
juridisk. Det er avhengig av hva som blir vedtatt for hvordan sonene blir utformet til
slutt.

3 MÅLBESKRIVELSE
3.1 Naturmangfold generelt
-

Ta vare på og videreutvikle naturmangfoldet
Gjennomføre en arealplanlegging og en arealbruk som ivaretar naturområder
og sammenhengen mellom dem
Sikre viltets mangfold og minimalisere konflikt mellom vilt og samfunn
Ivareta livskraftige bestander av rødlistearter og nøkkelarter

3.2 Utbyggingsområder
-

Fortetting, transformasjon og arealøkonomisering, framfor å ta i bruk urørte
naturområder eller dyrka mark.
Ta vare på og skape blågrønn struktur i utbyggingsområder
Se helheten i den sammenhengende grønnstrukturen – kan sees i
sammenheng med flomveier, folkehelse og friluftsliv

3.3 Vann og vassdrag
-

God miljøtilstand i bekker, elver, dammer og innsjøer
Opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for
planter og dyr langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring.

3.4 Kysten og marine områder
-

Bevare det biologiske mangfoldet i sjøen og i de kystnære områdene.
Legge til rette for marin verdiskapning på en bærekraftig måte, basert på
naturgrunnlaget, regional planlegging og teknologisk utvikling.
Sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet
Oppnå god tilstand i sjøarealene i forhold til naturtilstanden.

4 DELRAPPORTENS FORSLAG TIL TILTAK
4.1 Konsekvensutredning/ROS i kommuneplanen
Informasjon om naturmangfold skal legges til grunn under utarbeidelsen av
kommuneplanens arealdel. Virkemidler for å ivareta naturverdier skal vurderes; blant
annet ved bruk av arealformål, hensynsoner, båndlegging, retningslinjer,
bestemmelser, og/eller vilkår for utbygging med f.eks. krav om avbøtende tiltak
dersom tiltak/virksomheter kommer i konflikt med naturmangfoldet.

4.2 Tiltak som vises på plankartet
Hensynssoner med bestemmelser
Hensynssonene bør gjennomgås, og de som legges inn i arealplanen bør linkes opp mot en
forklaring om hva som er intensjonen bak hensynssone slik at det blir lettere for
saksbehandlere å vite hva de skal vurdere og hvordan de skal vektlegge det.
Forslag til hensynssoner/formål i plankart:
 A-områder, b-områder og c-områder – hentes fra naturbase
o Ha et særlig fokus på:
 Skjellsandområder
 Ålegrassamfunn
 Tareskog
 Mudderbunnsområder
 Gjenværende myrområder
 Sørlige strandenger - Fjellskilen, Elingårdskilen og Oksrødkilen
 Registrerte store eiketrær
 Damnettverket på Østsiden av Glomma: Vollgravene,
Gudebergdammene, Sorgenfridammen og Moumgropa. Hensyn til
naturmangfold kan kombineres med andre formål i tilgrensede
arealer.
 Gårdsdammer med storsalamander
 Løvskog langs Glomma – Narnteskogen, Lisleby (Mørkedalen),
Hauge bruk, se Naturbase





Sjøørretbekker – 12 bekker i Fredrikstad
o Saltnesbekken, Kallerødbekken, Husebybekken, Engabekken,
Rødbekken, Elingårdsbekken, Slevikbekken, Fjellebekken,
Bjørnevågbekken, Hunnbekken, Enhuusbekken og Torpebekken
o Hensynssone på min 10 meter fra vannkant med byggeforbud, korrigeres
for bygninger, utvides der vegetasjonen er bredere enn 10 meter i
naturtypekartlegging.
Prioriterte arter og funksjonsområder – Dvergålegras ved Skjæløysund
naturreservat
Bynære naturområder
o Røds bruk








o Restbiotoper i utbyggingsområder
o Grønne korridorer (samkjøre med delrapport friluftsliv)
Verneområder
Varslet vern om Rauerfjorden
Markaområdene
Vassdrag i tillegg til kartlagte naturtyper – Visterflo, Skinnerflo og Glomma
Transport- og forbudssoner for vannscooter – soner og bestemmelser hentes fra
vedtatt forskrift
Viltområder og viltkorridorer – hentes fra rapport om viltet i Fredrikstad

Naturmangfold generelt
§ Alle planforslag som berører natur skal vurderes etter naturmangfoldloven kapittel II.
Hensynet til naturmangfoldet skal vektlegges og avveies mot andre samfunnsinteresser, jf.
Veiledertil naturmangfoldloven kapittel.II, forskrift om utvalgte naturtyper med veileder.
De marine og landbaserte naturregistrene som framkommer i Naturbasen og Artsdatabankens
Artskart (o.l. verktøy) skal legges til grunn ved all kommunal myndighetsutøvelse der det er
relevant.
I områder registrert med verdi A, B, C for naturtyper og vilt i i Naturbasen og Artsdatabankens
Artskart (o.l. verktøy), samt større sammenhengende naturområder og viltkorridorer, skal
økologiske funksjoner søkes opprettholdt.
Ved tiltak innenfor arealer med naturverdier skal det vurderes tiltak for å unngå negativ
påvirkning av naturmangfold og eventuelt en positiv effekt ved planlegging, iht.
naturmangfoldloven. Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal ikke tillates innenfor
områder registrert med verdi A og B for naturtyper og vilt.
Ved utarbeidelse av arealplaner skal virkemidler i plan- og bygningsloven vurderes for å
beskytte naturverdier; blant annet ved bruk av arealformål, hensynssoner, båndlegging,
retningslinjer, bestemmelser, og/eller vilkår for utbygging med f.eks. krav om avbøtende tiltak
dersom tiltak/virksomheter kommer i konflikt med naturmangfoldet. Hvilke virkemidler som er
mest egnet i hvert enkelt plansak, kan variere.
Det skal tilstrebes å inkludere viktige naturområder i reguleringsplaner med hensikt å regulere
området som naturformål.
§ Det skal etableres tilstrekkelige hensynssoner (bevaring naturmiljø (H560)) rundt registrerte
eiketrær som er omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper, og andre registrerte store løvtrær
med tilsvarende naturverdi.
I planer som omhandler store eiketrær/løvtrær skal tiltaket vurderes med hensyn til treets verdi
som livsgrunnlag for biologisk mangfold. Anleggsarbeid skal tilpasses treet og ved behov
kvalitetssikres av arboristfaglig kompetanse.

§ Ved utarbeiding av planprogram til reguleringsplaner skal det utarbeides en oversikt over
verdifulle naturtyper i planområdet, inkludert utvalgte naturtyper og rødlistede arter. Den skal

følges opp av en vurdering av behovet for naturtypekartlegging som en del av planarbeidet.
Behovet for feltarbeid skal vurderes. Alle vurderinger skal synliggjøres i planbeskrivelsen.
§ For utbygginger som av kommunen vurderes å kunne gi konsekvenser for naturkvalitetene i
bygge- og anleggsfasen skal det fremlegges en plan for hvordan disse forholdene ivaretas.
Planene skal redegjøre for ivaretakelse av grønnstruktur og vassdrag, og eventuelle
avbøtende tiltak. Denne skal godkjennes før igangsettingstillatelse gis.

Utbyggingsområder
§ Utbyggingsområder skal planlegges slik at de et preget av ny tilført grønnstruktur.
Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, turveier og områder for lek og rekreasjon skal
ivaretas og styrkes.
Arter som er svartelistet og definert som problemart i Fredrikstad skal unngås i
grønnstrukturen.
Det bør i størst mulig grad brukes stedegen vegetasjon i grønnstrukturen.
Vann og overvann skal søkes utnyttet som positivt element i bymiljøet. Grønne
overvannsløsninger i kombinasjon med tradisjonelle overvannsløsninger skal vurderes i alle
utbygginger.
Fredrikstad kommunes gjeldende norm for overvannshåndtering, herunder blå-grønn faktor
eller tilsvarende metode, er retningsgivende for å sikre tilstrekkelige arealer for
overvannshåndtering. (eks. Ås kommune)
Minimumsbredde på turdrag bør være 30(?) meter. Områder tilrettelagt for lek, opphold og
rekreasjon skal være universelt utformet.

§ I utbyggingsområder skal større eksisterende trær kartlegges og bevares med tilstrekkelig
område for rotsystem ved utbygging og sikres i anleggsfasen. Større trær avmerkes i
plankartet.
Større trær defineres som trær med stammeomkrets over 100 centimeter, målt 1 meter over
terreng. Det bør ikke gjennomføres tiltak som skader større trærs røtter og krone eller
reduserer trærnes vekstvilkår (foruten felling av døde eller dokumentert syke trær).
Ved plassering av ny bebyggelse vil det ikke alltid være mulig å ta vare på alle store trær uten
at dette gir uheldige konsekvenser for tiltaket totalt sett, for eksempel ved at plassering og
utforming av bebyggelse vil medføre store terrenginngrep eller vil bli uheldig dominerende i
landskapet. Det er viktig at det i slike tilfeller gjøres en avveining gjennom prosjekterings- og
byggesaksprosess, og at alternative plasseringer vurderes. På eiendommer med mange trær
vil man måtte foreta en nennsom avveining av hvilke trær som foreslås felt for å få innpasset
tiltaket på en god måte i terrenget.

Vann og vassdrag

§ Langs vassdrag skal naturverdier, landskap, kulturminner og friluftslivsinteresser ivaretas.
Langs alle vassdrag med årssikker vannføring, inklusive elver, bekker, dammer, vann og tjern,
skal det opprettholdes og om mulig utvikles et naturlig vegetasjonbelte som ivaretar viktige
økologiske funksjoner, motvirker erosjon og tjener flomsikring og friluftslivet.
§I hensynssone sjøørretbekker er det byggeforbud. Vegetasjonen skal opprettholdes og om
mulig utvikles som et naturlig vegetasjonbelte som ivaretar viktige økologiske funksjoner.
§ Det tillates ikke å lukke bekker med årssikker vannføring.
§ Bekkeløp skal ikke kanaliseres. Ved endringer skal bekkeløp tilbakeføres til mest mulig
naturlig tilstand.
§ Ved alle reguleringsplaner som berører lukkede bekker skal gjenåpning av bekk vurderes.
Dersom det ikke er mulig med gjenåpning skal dette dokumenteres.
Kysten og marine områder
§ Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender er søknadspliktig og skal vurderes etter
pbl § 20-1 og forurensningsloven § 11.
§ Ved tiltak i sjøområdene kreves reguleringsplan. Reguleringsplanen skal vise hvordan
miljøbelasningene på omgivelsene i form av støy, trafikk, parkering, opplag, forurensning,
skjerming mot naboer og lignende skal løses. Konsekvenser for naturverdier og friluftsliv skal
utredes.
§ Brygger/havner skal ikke plasseres der det er behov for vedlikeholdsmudring.

4.4 Retningslinjer
Behov for en gjennomgang av eksisterende hensynssoner og bestemmelser knyttet til disse
bør ta for seg skjøtsel og bevaring, samt en begrunnelse av hvorfor disse er tatt med som
hensynssoner.
§ Innenfor «hensynssone natur» skal naturverdier og landskap ivaretas. Bygge- og
anleggstiltak, samt fradeling av tomt til slike formål, er ikke tillatt.

5 TILTAK NEDFELT I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2031
Leseregler
Bestemmelser er skrevet med vanlig tekst. Retningslinjer er skrevet i kursiv.
Teksten i hvert avsnitt danner en helhet der setninger ikke kan tas ut av sammenhengen i avsnittet.

1 Virkninger av planen
jf. pbl § 1-5
1.1 Motstrid
Arealplanen går ved eventuell motstrid foran eldre reguleringsplaner. Unntatt er de reguleringsplaner som er
listet opp som planer som skal gjelde fullt ut.
1.2 Fritidsboliger
For fritidsboliger gjelder reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser fullt ut. Der reguleringsplanen ikke er
utfyllende, gjelder bestemmelser for fritidsbebyggelse i LNF-b.
1.3 Byområdet
Alle reguleringsplaner i byområdet vedtatt etter 16.06.11 gjelder foran arealplanen.
1.4 Uteoppholdsareal og nærmiljøpark
Arealplanens krav til uteoppholdsareal og nærmiljøpark går ikke foran eldre reguleringsplaner.
1.5 Krav om omregulering
Der motstriden gjelder forhold som berører omgivelsene i en slik grad at tiltaket bør undergis en helhetlig
vurdering, vil en gjennomføring av tiltaket utløse krav om ny planprosess/omregulering.
1.6 Overgangsbestemmelser
Søknader om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven innsendt før arealplanen er vedtatt, skal behandles i
henhold til de planer som gjaldt på søknadstidspunktet. Forslag til reguleringsplaner skal behandles i henhold til
de planer som gjaldt på tidspunktet for første vedtak om utlegging til offentlig ettersyn.
1.7 Skille mellom sjø og vassdrag
Skille mellom sjø og vassdrag går i bestemmelsesgrense som viser strandsoneavgrensningen. Byggeforbudet
etter pbl § 1-8 gjelder langs sjøen.
Det er ikke innført et tilsvarende byggeforbud langs vassdrag, men det er innført plankrav langs vassdrag.

2 Plankrav
jf. pbl § 11-9 nr. 1
2.1 Plankrav
I områder for bebyggelse og anlegg, områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og områder for
bruk og vern av sjø og vassdrag, kan arbeid og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 a), b), d), e), k), l) og m)
ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.
2.2 100-m beltet langs vassdrag
For områder langs vassdrag inntil 100 meter fra strandlinje målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig
flomvannstand kan arbeid og tiltak etter pbl § 1-6 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Unntatt

fra forbudet er tiltak på bebygd eiendom som ikke kommer nærmere strandlinjen enn eksisterende bebyggelse.
Avstand skal være minimum 12 meter fra bekkekant/elvekant.
2.3 Unntak fra plankravet
-Tiltak av mindre betydning for miljø og samfunn, der kravet om reguleringsplan virker åpenbart urimelig.
- Vann-, avløps- og fjernvarmeanlegg og annen teknisk infrastruktur i grunnen innenfor områdene bebyggelse
og anlegg og områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Utvidelse av eksisterende småbåthavner innenfor formål småbåthavn med maksimalt 10 nye båtplasser
innenfor planperioden.
- På allment tilgjengelige badeplasser og i turområder tillates oppført toalett, badebrygger og turstier til bruk for
allmennheten.
- Utvikling av eksisterende fritidsbebyggelse innenfor bestemmelsene tilhørende formålene fritidsbebyggelse og
LNF-b.
- Utvikling av eksisterende boligbebyggelse innenfor bestemmelsene tilhørende formålet LNF-b.
2.4 Unntak fra plankrav og dispensasjon fra plankrav
a. Eksempler på tiltak som unntas fra plankravet pga mindre betydning for miljø og samfunn:
- Mindre utvidelser av eksisterende bygninger og anlegg
- Stikkledninger for vann- og avløp
- Mindre avløpsanlegg knyttet til en eiendom
- Oppføring av mindre sekundære byggverk på allerede bebygde eiendommer
- Grensejusteringer
- Oppføring av 1 enebolig og opprettelse av eiendom for 1 enebolig med tomtestørrelse minimum 800m²
innenfor formål bebyggelse og anlegg, der eiendommen ikke omfatter uregulert vei og ikke er brattere enn
gjennomsnittlig stigningsforhold på 1:3.
- Andre mindre tiltak
b. Ved unntak fra plankravet og ved dispensasjon fra plankravet skal følgende forhold vektlegges:
- Endringen skal ikke medføre at bruken av eiendommen blir endret eller vesentlig utvidet.
- Tiltaket skal ikke medføre at fremtidig regulering av området blir vanskeliggjort.
- Arealplanens bestemmelser skal følges.
c. Ved vurdering av en eventuell dispensasjon fra plankravet skal følgende forhold vektlegges:
- Det etableres ikke mer enn 3 nye fritidsboliger.
- Det etableres ikke mer enn 3 nye boenheter. Tiltaket må ha trafikksikker skolevei.

8 Soner med særlige hensyn
jf. pbl § 11-8 bokstav c)
8.1 Landbruk H510
Hensynssone landbruk markerer svært god jordkvalitet og god jordkvalitet. Disse områdene har ekstra stor verdi
som jordbruksareal. Hensynet til jordvern skal vektlegges ekstra sterkt innenfor hensynssone landbruk.
8.2 Friluftsliv H530
Hensynssone Friluftsliv består av:
 Markaområder

 Statlig sikrede friluftsområder (fra Naturbasen)
 Miljødirektoratets kartlagte friluftslivsområder (svært viktige og viktige områder)
Hensynet til friluftslivet skal være førende for arealbruken og for bygge- og anleggstiltak.
8.3 Landskap H550
Hensynssone Landskap består av:
 KULA-områder (Kulturhistoriske landskap av nasjonal verdi)
 Regionalt verneverdige kulturlandskap (fra grunnlag til fylkesplanen)
Hensynet til landskapsverdier skal være førende for arealbruken og for bygge- og anleggstiltak.
8.4 Bevaring av naturmiljø H560
Hensynssone bevaring av naturmiljø består av:
 Kartlagte naturområder av verdi A og B (nasjonal og regional verdi) (fra Naturbasen)
 Ørretbekker med randsone
Hensynet til naturverdier skal være førende for arealbruken og for bygge- og anleggstiltak.
8.5 Bevaring av kulturmiljø H570
Hensynssone bevaring av kulturmiljø består av:
 NB!-områder (Riksantikvarens NB!-register over utvalgte historiske byområder)
 Kartlagte bygninger i sentrum (Rødmerkede bygninger)
 Regionalt verneverdige kulturmiljøer (fra grunnlag til fylkesplanen)
 Områder som er regulert til bevaring
 Andre lokalt viktige kulturmiljøer
Hensynet til kulturmiljøene og de antikvariske verdier skal være førende for arealbruken og for bygge- og
anleggstiltak. Generelle bestemmelser for kulturmiljøer skal vektlegges sterkt i områder med hensynssone
kulturmiljø.

9 Båndleggingssoner
jf. pbl § 11-8 bokstav d)
9.2 Båndlegging etter lov om naturmangfold H720
Innenfor nasjonalparken og naturreservater gjelder bestemmelser i fredningsvedtaket.

18 Blågrønne verdier
jf. pbl § 11-9 nr. 6
18.1 Landskap og grønnstruktur
Landskap og grønnstruktur skal bevares mest mulig.
18.2 Elva
Fysisk og visuell tilgjengelighet til elva skal opprettholdes og forbedres ved tiltak på eiendommer som grenser til
elva eller elvepromenaden i byområdet.
18.3 Elvepromenade

Ved regulering langs Glomma/Vesterelva i tettstedet skal det settes av elvepromenade til ferdsel og opphold
langs elva med følgende krav til utforming:
- Gjennomsnittlig bredde elvepromenade er minimum 12 m. Ingen del kan være smalere enn 7 m. Der
elvepromenaden ikke avgrenses av en rett kaikant skal bredden økes med ytterligere 5 m til totalt 17 m i
gjennomsnitt. Elvepromenade kan ikke inngå i beregning av uteoppholdsareal.
- Elvepromenaden skal utformes med kaikant med fast dekke av steinmateriale fra Cicignon fergeleie til
Værstebroa ved Trosvikstranda og fra Sagparken/Arena Fredrikstad til Kråkerøybroa.
18.4 Grønne korridorer
Korridorer fra elv og kyst til marka er vist med linje for tursti. Korridorene er viktige både for boligområder,
skoler og barnehager og skal opprettholdes og videreutvikles.
18.5 Parker og trær
a. Trær med stammeomkrets over 90 cm (målt 1 meter over bakken) samt kollede/formskjærte trær i
byområdet, i boligområder og ved vei kan ikke felles uten samtykke fra kommunens virksomhet for park.
Bestemmelsen gjelder også for tiltak i rotsonen/dryppsonen. Ved felling av trær kan disse kreves erstattet.
b. I forbindelse med reguleringsarbeid skal verdifulle alleer, trerekker, store enkelttrær og kollede/formskjærte
trær registreres og legges inn med hensynssone natur.
c. Innenfor byområdet og i nye byggefelt skal kabler legges i bakken. Der det er kabler i bakken fra tidligere skal
det ikke legges luftstrekk.
d. Infrastruktur som ikke er tilknyttet parkområdene tillates ikke etablert/ført gjennom parker i byområdet. Det
samme gjelder gravearbeider som ikke er del av prosjekter i parkene.
18.6 Terrengtilpasning
Byggverk bør planlegges ut fra byggetomtens topografi og beskaffenhet. Store oppfyllinger og
utsprengning/utgraving bør unngås.

27 Overvann
jf. pbl § 11-9 nr. 3 og nr. 6
27.1 Prinsipper for overvannshåndtering
Overvann skal som hovedregel tas hånd om innenfor byggeområdet, gjennom infiltrasjon, fordrøyning i grunnen
og åpne vannveier.
27.2 Flomveier
Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier sikres og tilstrekkelig sikkerhet mot
oversvømmelse oppnås. Kommunens kart over teoretiske flomveier (dreneringslinjer) legges til grunn.
27.3 Bekker
a. Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. Bekkelukking tillates ikke.
b. Lukkede vannveier skal åpnes og restaureres i den grad det er gjennomførbart, og skal alltid vurderes i
reguleringsplaner og byggesaker.

27.4 Samordning og klimafaktor
a. I plan- og byggesaker skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og overvannshåndtering
samordnes.
b. Reguleringsplaner skal identifisere, dimensjonere og sikre arealer for overvannshåndtering og flomveier.
Nedbør skal normalt gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. Nye tiltak skal ikke gi økte
avrenningstopper i områder som er sårbare for flom. Gjeldende klimafaktor for Fredrikstad kommune er 1,5.
27.5 Blågrønn faktor
Kommunen kan kreve bruk av blågrønn faktor.
For bruk av Blågrønn faktor se «Blågrønn faktor, veileder byggesak, 28.01.2014» eller senere utarbeidede
veiledere.

28 Vann og avløp
jf. pbl. § 11-9 nr. 3
28.1 Krav til utforming
a. Kommunens hovedplan for vann og avløp må legges til grunn i planlegging av nye vann- og avløpsanlegg.
b. Tekniske krav til vann- og avløpsanlegg følger av pbl § 29-6 og TEK kap. III, VA-normen og
sanitærreglementet. Private vann- og avløpsanlegg som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold skal
utbygges med kommunalteknisk standard slik det framgår av kommunens VA-norm og sanitærreglementet.
28.2 Krav til VA-anlegg for fritidsboliger
1. Retningslinjene dekker både den landbaserte og den sjøbaserte delen av anlegget.
2. Det stilles krav om samordnet planlegging og gjennomføring der det enkelte anleggs utstrekning fastsettes av
kommunen. Området skal dekke de hytter som naturlig sokner til samme ledningsnett. Ved avgrensningen av
det enkelte anleggs utstrekning skal det bla legges vekt på topografi, anleggstekniske forhold, avstand til
kommunalt vann- og avløpsanlegg, driftsmessige forhold for anlegget
3. Det ferdige anlegget skal utformes slik at det i størst mulig grad tar vare på landskapet, kulturminner,
friluftskvaliteten, naturverdiene (biologisk mangfold) mv. Det ferdige anlegget skal i minst mulig grad være
synlig som et teknisk anlegg.
4. Søknaden skal inneholde:
a. Dokumentasjon om områdets naturverdier (ulike biotoper), kulturminner, friluftsliv, skogtilstand,
vannhusholdning (vannavrenning), løsmasseforekomster, fiskeriinteresser, båtferdsel. Dokumentasjonen skal
være utfyllende og ikke begrenses bare til verneverdige forhold, men også omfatte lokale kvaliteter. Det er
særlig viktig å ha god dokumentasjon i område for ledningstrasser, anleggsområde, lager og transportområder.
b. Teknisk beskrivelse av anlegget med ledningsdimensjoner, pumpestasjoner, beregnede kapasiteter m.m.
c. Topografisk kart og ortofoto over anleggets plassering med beskrivelse av nåværende tilstand med hensyn til
bilveier, traktorveier, stier, hytter, skog og utmark, bekker, fuktområder, sjø- og gruntvannsområder mv.
d. Beskrivelse av tiltakets gjennomføring med hensyn til anleggsgrøft, anleggsveier, lagerområder,
masseoverskudd, massetilførsel, hogstavfall og tilstand for ferdig anlegg. Det er særlig viktig å beskrive
eventuelt behov for tyngre bearbeiding som sprenging, større masseforflytninger og lignende.

40 Landbruks-, natur- og friluftsformål: Natur og friluftsliv
jf. pbl. § 11-11
40.1 Friluftsliv
Tilrettelegging for friluftsliv er tillatt.
40.2 Lavvo/gapahuk/tømmerkoie
Lavvo/gapahuk/tømmerkoie skal være åpen for allmennheten.
Ved vurdering av dispensasjon skal det fremlegges redegjørelse for blant annet følgende forhold:
a) Adkomst: Det må redegjøres for hvorvidt tiltaket vil medføre et behov for utbedring eller nyetablering av
sti/vei.
b) Sanitærforhold: Det må redegjøres for om tiltaket vil medføre behov for sanitærløsning.
c) Bruk: Det må redegjøres for hvem som skal bruke og drifte bygning/området.
d) Påvirkning på naturmiljøet: Det må fremlegges en redegjørelse som viser hvordan omkringliggende
område er tenkt benyttet.
e) Brannrisiko: Konstruksjonens/bygningens størrelse og bruk vil være avgjørende for hvorvidt tiltaket
medfører økt brannfare. Ved bygninger som utgjør stor risiko for brannfare skal det redegjøres for
adkomst for brannvesen ved uttrykning.
f) Arbeidstilsynet: Bruken vil kunne forutsette samtykke fra Arbeidstilsynet. I disse tilfellene må samtykke
innhentes før søknad innsendes for behandling.
40.3 Markaområder
a. Markaområder er vist med markagrense i plankartet.
b. Marka skal forvaltes etter flerbruksprinsipper som hensyntar ulike brukere. Naturvern og friluftsinteresser
vektlegges. Anlegg tillates i tråd med intensjonen for marka, herunder anlegg for fysisk aktivitet som f.eks
skianlegg, hundepark, sykkelanlegg o.l. Slike anlegg bør legges i utkanten av marka- områdene, i nærhet av
parkeringsanlegg, og avta innover i markaområdene.
c. Spesialanlegg for ski, sykkel, hest o.l. bør planlegges slik at det ikke fortrenger andre brukere, men kommer i
tillegg til øvrige eksisterende anlegg i marka. Anleggene bør fordeles jevnt i de ulike markaområdene, slik at det
sikres et variert tilbud til brukerne.
d. Markaområdene skal gi varierte opplevelser, og fungere som sosial møtearena. Det skal i fremtidig utvikling
og bevaringen legges vekt på å tilby mulighet for alle brukergrupper.

42 Bruk og vern av sjø og vassdrag
Jf. pbl § 11-11 nr 3
42.1 Brygger
a. Følgende gjelder både for områder avsatt til «bruk og vern av sjø og vassdrag» og områder avsatt til
«småbåthavn»

- Nye brygger tillates kun innenfor områder avsatt til småbåthavn.
- Det tillates ikke kunstige sandstrender eller påfylling av ikke-stedegen sandtype, på land og i sjø.
- Varig oppankring av båter/husbåter/flytende hytter og andre midlertidige konstruksjoner og anlegg er ikke
tillatt.
- Bøyer og moringer tillates ikke, unntatt av bøyer/markeringer for bading eller til andre vannaktiviteter for
allmennheten.
b. Føringer for både for småbåtanlegg og enkeltbrygger:
- 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, 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.
c. Føringer for vurdering av dispensasjon ved endring, riving og gjenoppføring av lovlig etablert brygge.
- Ved riving og gjenoppføring av brygge skal det vurderes å samle mindre frittliggende brygger til felles
bryggeanlegg.
- Eventuelle bøyer/moringer skal vurderes fjernet.
- Brygge skal kun dekke behovet for fortøyning av én mindre fritidsbåt (18-23 fot), med unntak av mindre
fellesanlegg.
- Sprengningsarbeider tillates ikke.
- Støping i sjøbunn i form av tett konstruksjon/bølgebryter tillates ikke.

5 TEMAKART
Temakart for naturmangfold kan være en samling av de registreringer som er gjort i
Fredrikstad. Det har blitt kartlagt nøkkelbiotoper, viltområder, naturtyper og enkeltforekomster
av store eiketrær. I tillegg har vi oversikt over vernede områder gjennom plan- og
bygningsloven.
Et kart over naturmangfold bør være dynamisk da det fortløpende registreres nye naturverdier.
og man får opp informasjon om hvert enkelt område ved å klikke på dem.
Et temakart som ble utviklet for kommunedelplan for naturmangfold i Fredrikstad ligger her:
Se større kart
I tillegg til informasjon i dette kartet, finnes det en rekke databaser og kartverktøy med
informasjon om norsk natur:








Artsdatabanken
Havmiljø.no
Hjorteviltregisteret
Naturbase.no
Miljøstatus.no - kart
Rovbase
Vannmiljø

