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Dnr. Avsender, dato HYTTER 

16 HS arealplan AS v/ Håvard 
Skaaden på vegne av 
André Kazinci, datert 
23.01.2020 

Gnr./bnr. 59/5 (Stensvik, nær Møklegård) 
En flik helt nord på eiendommen (vest for Stensvikveien 33) har 
i gjeldende kystsoneplan arealformål nåværende 
fritidsbebyggelse, men er i forslag til ny arealdel endret til LNF. 
Grunneier ønsker at arealformålet endres tilbake til nåværende 
fritidsbebyggelse. 
 
Grunneier/tiltakshaver har initiert oppstart av et planarbeid for 
tilrettelegging for ny fritidsbebyggelse, hvor dette arealet 
inngår. I den forbindelse har det blitt gjennomført 
grensepåvisning og en feltbiolog har blitt engasjert for å 
kartlegge biologisk mangfold. 
 
Beskrivelse/vurdering av arealet/tiltaket: 

 Arealet er på ca. 1,25 daa og består hovedsakelig av 
skog. 

 Det foreslås to tomter for fritidsboliger på arealet, men 
detaljer rundt plassering, størrelse m.m. er ikke 
fastsatt. 

 Arealet ligger inneklemt mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse. Forholdsvis flatt, men i en liten 
forsenkning i terrenget som gjør at fritidsboliger ikke vil 
være eksponert mot omgivelsene. 

 Det er ikke funnet vernede arter innenfor eller i 
nærheten av området. Kartleggingen av området ga 
ingen funn av naturtyper med behov for vern. 

 Det er ikke kjent at arealet benyttes til lek og friluftsliv. 

 Fritidsboliger genererer generelt lite trafikk og tiltaket 
vurderes å medføre liten eller ingen trafikkfare. 
Planområdet betjenes av felles adkomstvei for alle 
fritidsboligene i nærområdet.  

 Gode grunnforhold. "Bart fjell, stedvis tynt dekke" 
ifølge NGUs løsmassekart. 

 Ligger utenfor registrerte støysoner. 

 Vurderes å ikke være utsatt for flom eller forurensning. 

 Tiltakshaver har sikret seg veirett over eiendommer 
som må krysses for adkomst til arealet. 

19 Jon Edgar Gundersen, 
datert 25.01.2020 

Gnr./bnr. 124/1 (Søgård, nær Saltnes) 
Viser til tidligere innspill datert 10.08.2017 (dnr. 52) og 
20.03.2019 (dnr. 794). 
 
Mener Søgårdåsen hytteområde, som består av 32 
hyttetomter, kan fortettes med 3-5 nye hyttetomter. Det kan 
gjøres ved justering innenfor reguleringsområdet eller justering 
av eksisterende tomt.  
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Argumenterer for at det vil være bærekraftig og miljømessig 
fornuftig med en slik fortetting mtp. eksisterende infrastruktur 
med god kapasitet i feltet. Det pekes også på gang- og 
sykkelavstand til forretnings- og aktivitetssentre, samt lett 
offentlig kommunikasjon til Fredrikstad by og Karlshus. 

30 Møller & Partners AS v/ 
Tormod Møller på vegne 
av Finn Erling Skogen og 
Inger Johanne Skogen, 
datert 28.01.2020  

Gnr./bnr. 108/2 (Rødsbråtan, nær Engelsviken) 
Kan ikke se at merknad (datert 25.03.2019) til første 
høringsrunde for kommuneplanen har blitt vurdert. Har heller 
ikke fått noen bekreftelse. Sender derfor merknaden på nytt. 
 
Grunneiers innspill av 10.08.2017 (GU 05) om omdisponering av 
deler av eiendommen gnr./bnr 108/2 fra LNF til bolig- og 
fritidsboligformål ble ikke tatt til følge. Trekker tilbake ønsket 
om omdisponering til boligformål (parsell 3), men holder fast 
ved ønsket om fritidsboligformål (parsell 1 og 2).  
 
Ber om en fornyet vurdering av innspillet om omdisponering til 
fritidsboligformål. Kommentarer til kommunens analyse av 
eiendommen: 

 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger: 
o De omsøkte tomtene grenser til etablert 

hyttevei og avkjørsel bygges på egen tomt fra 
denne veien. Riktig at det er lav 
kollektivdekning i området, men det er i slike 
områder at det er attraktivt å etablere 
fritidsboliger. 

 Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett 
o Stemmer at gang- og sykkelvei er lite 

tilgjengelig, men den kommunale veien 
Rødsbråtan brukes i dag som gang- og sykkelvei 
fram til Rødstoppen (ca. 1,7 km) hvor det er 
gang- og sykkelvei videre til Engelsvikveien. 

 Barn og unges oppvekstvilkår 
o Uaktuelt da søknaden nå kun gjelder 

fritidsboliger 
 
Begrunnelse for å omdisponere til fritidsboligformål: 

 Kan utnyttes til tre fritidsboliger og bli en naturlig del av 
eksisterende hyttefelt med 11 fritidsboliger. 

 Parsellene er små og lite lønnsomme for skogsdrift. 

 Få hytter i området og derfor gunstig å fylle ut 
eksisterende hytteområde framfor søknader om 
enkelttomter. 

 Tre nye fritidseiendommer vil ikke belaste off. 
institusjoner som skoler og barnehager. 

 Det er i kommuneplanen lagt til rette for ny 
fritidsbebyggelse i området, og det er mange som søker 
etter tomt for å etablere fritidsbolig.  

 Viser for øvrig til søknaden av 10.08.2017. 
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53 Astrid Elisabeth Rud og 
Liv Marie Alexander 
v/advokatfirmaet Geir 
Kristoffersen AS, mottatt 
14.02.20 20 

Det foreslås at 66/310 og 66/311 endres til 5200 LNF-spredt 
bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, fra foreslåtte 
arealformål 5100 LNF- tiltak for stedbunden næring.  
Tomtene ble fradelt samtidig med 66/285 og 66/309. Disse to 
tomtene har formål LNF- spredt bolig-, fritids- og 
næringsbebyggelse. 
I det 66/310 og 66/311 grenser inntil 66/285 og 66/309 kan en 
ikke se at det er hensiktsmessig at tomtene har forskjellig 
formål. 

57 Byggmester Arild 
Andersen v/Thore Olsen, 
mottatt 14.02.2020 

Vedrørende 696/2 Torsnes 
Innspillet kan ikke betraktes som en utvidelse av hytteområdet. 
Det er heller fortetting, ettersom det allerede er etablert vei, 
vann og avløp over eiendommen.I tillegg kommer det at tiltaket 
kun er tre enheter og vil ha liten påvirkning på området. 

68 Bevø bukt eiendom 
v/Knut Ola Evensen i 
Sønderberg eiendom, 
mottatt 14.02.2020 

Hytteområde Bevø, Torsnes 
Bevø Bukt eiendom AS er grunneier av 687/75, tomt skilt ut av 
Thorsø Herregård. 
Etter innsigelse fra Fylkesmannen ble kystsoneplanen 2011-
2023 vedtatt med et utbyggingsområde på 82 mål i nærheten 
av Hvalås.  På dette arealet er det gjort et omfattende 
prosjekteringsarbeid. I pågående rullering har det så langt ikke 
blitt gjort endringer som berører det aktuelle arealet og 
prosjekteringen er derfor videreført på dette 
premissgrunnlaget. 
 
I 2. gangs høring av planen er arealet flyttet og redusert i 
størrelse. Området ligger nå på to eiendommer med Bevø Bukt 
eiendom AS som én hjemmelshaver og Gustav Thorsø Mohr 
som den andre. Førstnevnte er imidlertid rettighetshavere på 
Mohrs del av arealene. Bevø Bukt eiendom AS vil med dette 
klargjøre at det er de som vil opptre som rettighetshavere når 
det gjelder utvikling av foreslåtte område. 
 
Håper kommunen vil være velvillige når det gjelder fradeling av 
tomta og at det er mulig å gjennomføre i forkant av regulering. 
 
Om det blir nødvendig med utvidelse av Bevøveien ser 
undertegnede fram til kommunens medvirkning for å finne 
gode løsninger, da veien utgjør en del av et statlig sikret 
friluftsområde. 
 
Jfr 27 k. i forslag til arealplan tillates ikke sprenging, splitting 
eller skjæring i fjell. En absolutt håndhevelse av dette kan bli 
svært vanskeliggjørende når området skal utvikles og det 
anmodes om en fleksibel håndheving der dette kan vurderes 
som akseptabelt. 
 
Deler av arealene er gjengrodd og vil tjene på hyttebygging. Et 
steg på veien til å åpne opp området som rekreasjonsarealer 
for nye brukergrupper. 
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Det nye området som er foreslått er ikke i konflikt med verken 
turstier eller bekker. Arealene grenser til eksisterende 
campingplass. Det antas at framtidig hytteeiere og brukere av 
campingplassen vil få en grei interaksjon. 

90 Rolf A Hauge og SG 
arkitekter AS på vegne av 
Fredrikstad 
hytteforening, datert 
14.02.2020 

Rolf A Hauge, leder Fredrikstad Hytteforening 
Merknaden innledes med en oversikt over antall hytter i 
kommunen, hvor de ligger og hvor folk bor som eier dem. 
Det har tidligere vært tillatt å bygge inntil 10 kvm ekstra for å 
installere vann og avløp. Dette er bidrar til å nå klimamål 
gjennom reduksjon av alle enkeltutslipp, økt bruk av hyttene og 
redusert behov for lange feriereiser. Hyttene representerer 
også en stor samlet omsetning til grunneiere og kjøp av varer 
og tjenester. 
 
SG arkitekter AS  
Hytteforeningen har i tidligere uttalelser lagt vekt på å få klare 
og tydelige regler i hytteområdene, og at reglene er på samme 
nivå som nabokommuner og fylker. Kommunen har hatt de 
strengeste reglene til hyttebygging i Ytre Oslofjordregionen. I 
høringsforslaget til arealplanen er reglene ytterligere skjerpet 
for de aller fleste hyttene. 
 
I gjeldende kommuneplan (kystsoneplan) for Fredrikstad står 
det: 
- at hytter i 100-metersbeltet langs sjøen kan være maksimalt 
70 kvm og at det kan gis et 
tillegg på inntil 10 kvm for etablering av VA-rom. 
- at hytter bak 100-metersbeltet langs sjøen kan være 
maksimalt 90 kvm og at det kan gis et 
tillegg på inntil 10 kvm for etablering av VA-rom. 
I nytt forslag til kommuneplan står det i bestemmelsene: 
- i § 30.1 b (gjelder innenfor 100-metersbeltet): At samlet 
bruksareal på eiendommen kan 
vurderes økt, men ikke over totalt 70 kvm. 
- i § 27 b (gjelder bak 100-metersbeltet): At samlet bruksareal 
på ikke skal overstige 90 kvm 
bak 100-metersbeltet. 
 
27.b) At samlet bruksareal ikke kan overstige 80 kvm i 100-
metersbeltet gjelder kun områder avsatt til fritidsbebyggelse. 
Det er kun områder med reguleringsplaner som er lagt inn med 
formål fritidsbebyggelse (5% av det totale antall hytter). 
 
For de aller fleste hyttene vil 70 kvm være maksimal grense. 
 
Hoveddelen av hyttene i 100-metersbeltet ligger i LNF-områder 
med et generelt byggeforbud. Dette gjelder rundt 40% av 
eierne til hytter i Fredrikstad. 
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Hyttene i LNF-b-områder har flere rettigheter enn hytter i rene 
LNF-områder. 
 
Fra 1990-årene fram til i dag er stadig flere hytteområder 
fjernet og erstattet med LNF. I følge kommuneplankartet er det 
bare Hankø, Faratangen og Skjærviken hytteområder i 100-
meters-belte. 
 
Det oppfordres til at bestemmelsene fra gjeldende KPA og fra 
Fylkesplanen videreføres når det gjelder arealgrenser for 
hytter. 90 og 80kvm pluss mulighet til 5-10 kvm ekstra for å 
innpasse VA-rom ved tilkobling til offentlig VA. 

123 Gustav Thorsø Mohr, 
datert 17.02.2020 

Fritidsboligfelt Bevø (FR2) 
Sterk motstander av flyttingen av hyttefelt fra Hvalås til arealet 
nord for Bevø camping da feltet på Hvalås har ligget inne i 
kommuneplanens arealdel siden 2002. I merknaden er det en 
gjennomgang av historikken i saken siden 2001. 
 
Mener politikerne må stå ved de vedtakene som er fattet siden 
2002 i denne saken, og at det som ligger inne i kommuneplanen 
fra 2011 videreføres. Området er av Fylkesmannens 
miljøvernavdeling vurdert som egnet til formålet. Mener at 
Hvalåsen ikke er et yndet turområde. Brukes tvert om av 
vesentlig færre enn på resten av Thorsø. 

125 Hans Henrik Femdal (og 
Kaholmen hytteforening) 
v/ Bjar arkitekter AS, 
datert 17.02.2020 

Gnr./bnr. 432/4 (Bjørnevågkilen) 
 
Viser til tidligere innspill/merknad datert 14.08.2017 
(GU102/dnr. 183) og 17.03.2019 (dnr. 907) om etablering av 
flere parkeringsplasser ved Bjørnevågkilen. 
 
Mener det er viktig både for fritidsinteresser og allmenn bruk 
av området at det kan etableres noen flere parkeringsplasser 
innen rimelig tid. Tiltaket vil ikke berøre vesentlige 
verneinteresser. Det vil snart bli søkt om vedlikeholdsmudring 
innerst i kilen, og man tenker at massene kan benyttes som 
oppfylling på land, som et "kortreist" prosjekt som løser flere 
forhold. 
 
Uheldig hvis arealet forblir LNF og man ikke har mulighet 
senere til å drøfte/utrede i alle fall en mindre utvidelse av 
parkeringsmulighetene. Viser til at stadig flere bruker området 
til rekreasjon og at eiendommen skjøttes på en god måte. 

141 Torsnes bondelag, datert 
17.02.2020 

Positiv til flyttingen av det planlagte hyttefeltet ved Bevø. Har 
blitt flyttet til en mindre konfliktskapende plassering lenger 
unna næringsvirksomhet.  

150 Solfrid Våset og Ottar 
Weel, datert 17.02.2020 

Hyttefelt ved Bevø camping (FR2) 
Driver en av kommunens større næringsvirksomheter innen 
tradisjonelt landbruk, med det det fører med seg av støy, lukt 
og arbeid, også i helger og på høytidsdager. 
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Støtter flyttingen av hyttefeltet fra Hvalåsen til området 
tilstøtende Bevø camping og at Hvalåsen tilbakeføres til LNF. Ny 
plassering av hyttefelt er lenger unna gårdsbruket, noe som 
demper mulige konflikter/protester fra utbyggere, kjøpere og 
turister som reagerer på støy, lukt og arbeid på gården. 
Dessuten unngår man å bygge ned tur- og rekreasjonsområdet 
på Hvalåsen. 

153 Johan Haviken v/ 
Advokatfirma Foss 
Brynildsen DA, datert 
19.02.2020 

Gnr./bnr. 108/1 (Smauget/Engelsviken) 
Viser til innspill datert 22.08.2017 (GU123, dnr. 351), merknad 
av 18.03.2019 og administrasjonens bemerkninger ved annen 
gangs høring. 
 
Innspillet om formålsendring for å kunne bygge 2-3 
fritidsboliger har ikke blitt tatt til følge. I kommunens  
begrunnelse vises det til at hyttefortetting kun tillates i "store 
etablerte hytteområder som er egnet for fortetting hvor 
landskapet og infrastruktur legger opp til det".  Innsender 
mener eiendommen oppfyller alle disse kravene. Kommunen 
må som et minimum konkretisere kravene til områder hvor 
hyttefortetting tillates. 
 
Avslaget begrunnes også med at deler av området ligger 
innenfor 100-metersbeltet. Innsender bestrider ikke dette, men 
sier at det ikke er noen forutsetning at de nye fritidsboligene 
skal etableres innenfor beltet. Mener at det uansett ikke dreier 
seg om strandsone pga. høyden over havet, det bratt 
skrånende terrenget og eksisterende bolig og vei mellom 
eiendommen og sjøen. 
 
Mener kommuneadministrasjonens planforslag er basert på 
"synsing" over vage og lett mystiske kriterier, og at det er 
åpenbart at saksbehandler ikke har vært på stedet. Viser til at 
det er gitt identisk begrunnelse for å ikke ta et annet innspill 
(dnr. 806) til følge, selv om innspillene har flere ulikheter. 
 
Ber om at det gjennomføres en befaring og at avvisningen av 
innspillet revurderes. 

1045 Ole Christian Damhaug, 
datert 03.05.2019. 

Merknad til innspill som ikke ble tatt til følge (GU 28), se dnr. 
72.  
 
Ønsker at eiendommen oppheves som LNF-område, slik at den 
kan bebygges med hytte eller privatbolig. Reagerer på at han 
ikke ble orientert om tidsfrist for tilbakemelding til arealplanen, 
men håper kommentarene tas med.  
 
Friluftsliv  
Eiendommen er vurdert å ligge rett ved et viktig friluftsområde. 
Avsender opplever ikke at eventuelle boliger vil forstyrre dette, 
det er heller en fordel for de som skal bo på eiendommen. 
Turmuligheter i flere retninger.  
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Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger  
Uenig med vurderingen i KU og mener muligheter til felles 
utkjøring for nye beboere ligger vel til rette. Det er også gode 
parkeringsmuligheter. Vurderer kollektivdekningen som meget 
god. Bussforbindelse til Vestre Vikene, Gressvik og Fredrikstad. 
Korresponderer med byferga.  
 
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
I gul støysone. Avsender opplever ikke at det er spesielle 
støyproblemer i området. Tidvis noe støy fra riksvegen, men 
beplantning har virket støydempende.  
 
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett  
Gang- og sykkelveier er vurdert å være lite tilgjengelig. 
Avsender skriver at det nå planlegges å bygge gang- og 
sykkelveier langs Vikaneveien, og at dette vil gjøre området 
mer attraktivt som boområde. 

1091 Elin Solerød, datert 
19.11.2019 

Gnr./bnr. 121/37 (Kjærre) 
Ber om at planutvalget ser på hennes tidligere innspill (dnr. 
888) om å gjøre om ca. 11 daa fra LNF til utbyggingsformål. Ser 
for seg f.eks. hytter med parsell, seniorboliger el.l. 

 

 


