
Kompletterende konsekvensutredning 
 

Gnr/bnr: 422/244 
Dagens formål: Farled 
Foreslått formål: Småbåthavn 
Arealstørrelse: ca. 0,3 daa   
Forslagsstiller: Fredrikstad bystyre (sak 171/19, 06.12.2019) 
 
Beskrivelse:   
Formål endres fra farled til småbåthavn for område langs 
elven etter ønske vist på tegning i innspill GU190.  

 
 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer innenfor området. 

Naturmangfold  Det er registrert to arter med særlig stor 
forvaltningsinteresse (sothøne og hettemåke) og én 
art med stor forvaltningsinteresse (fiskemåke) i 
elven, men utenfor aktuelt område. 

Friluftsliv  Ingen registreringer innenfor området. Viktig 
(Bjølstadjordet) og svært viktig kartlagt 
friluftsområde (kyststien) på tilstøtende arealer. 

Landskap  Tiltaket kan bli eksponert fra elven og motsatt 
elvebredd. 

Byliv   

Forurensing  Ingen registreringer innenfor området. 

Sikring av jordressurser, jordvern  Berører ikke dyrket mark. 

Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Innenfor gangbarhetssone B. Gangavstand til 
fergeleie og stamnettet for buss. Området mellom 
bruene skal i utgangspunktet ikke ha faste båtplasser 
på grunn av ferdsel på elven. Tiltaket vil kunne gi noe 
begrenset ferdsel på elven. 

Beredskap og ulykkesrisiko   

Trusler som følge av klimaendringer, 
herunder risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred 

 Ligger i flomsone. 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 Utenfor registrerte støysoner. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Kyststien ligger langs området. Kort avstand til 
overordnet gang- og sykkelveinett. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Ikke relevant. 

Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Formålsendringen har få negative konsekvenser. Det er allerede etablert småbåthavn på det aktuelle arealet, og den vil 
kunne opprettholdes.  
 
Konklusjon:  
Tas til følge. 

 

 



 

 
Gnr/bnr: 303/627 m.fl. 
Dagens formål: Friområde 
Foreslått formål: Idrett 
Arealstørrelse: ca. 30 daa   
Forslagsstiller: Kommuneadministrasjonen 
 
Beskrivelse:   
Formål endres fra friområde til idrettsformål. Det anses å 
være en feil i kartet at området er vist som friområde. 
Idrettsplassen er i kommunedelplanen for Aktive 
Fredrikstad tatt med som idrettsanlegg. Idrettsplassen 
brukes av Østsiden idrettslag.  

 
 

Tema  Konsekvens (verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registreringer innenfor området. 

Naturmangfold  Det er registrert én art av særlig stor 
forvaltningsinteresse (makrellterne) og én av stor 
forvaltningsinteresse (stær).  

Friluftsliv  Fotballbanene er et kartlagt, men ikke verdisatt 
friluftslivsområde.  

Landskap  Kommer ikke i konflikt. 

Byliv   

Forurensing  Ingen registreringer innenfor området. 

Sikring av jordressurser, jordvern  Berører ikke dyrket mark. 

Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

 Ligger utenfor gangbarhetssonene. Ca. 550 meter til 
stamnettet for buss. 

Beredskap og ulykkesrisiko   

Trusler som følge av klimaendringer, 
herunder risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred 

 Ingen registreringer innenfor området. 

Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

 En mindre del i nord ligger i gul støysone. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

 Gang- og sykkelvei til området. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  Ikke relevant. 

Kriminalitetsforebygging   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:  
Formålsendringen har få negative konsekvenser. Endringen er i tråd med faktisk arealbruk. 
 
Konklusjon:  
Tas til følge. 

 

 

 


