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Dnr. Avsender, dato MARKA 

21 Fredrikstad 
skiklubb v/ leder 
Anders Johan 
Krosby, datert 
28.01.2020 

Merknaden tar utgangspunkt i notatet om marka og benytter samme 
avsnittsoverskrifter. 
 
Stjernehallen: 
Ved etablering av parkeringsplassen vest for Stjernehallen har 
turveien nærmest blitt usynlig forbi hallen. Innsender antar at 
Stjernehallen etter hvert rives og mener derfor at turstien forbi hallen 
må sikres for framtidig bruk for alle, også under en framtidig 
utbyggingsperiode. Viser til at det i notatet om marka står at 
korridorer fra elva til marka skal opprettholdes og videreutvikles. 
Turstien bør gå vest på dagens parkeringsområde og være 4–5 meter 
bred. Allerede i dag kan dette etableres ved å fysisk skille tursti og 
parkeringsplass med betonggriser eller annet penere materiell. 
 
Brattliveien: 
Fornøyd med at markagrensen følger veikanten ved den kommunale 
lagerbygningen ved Brattliveien, slik at det ikke kommer ny 
bebyggelse der ved eventuell riving av bygningen. 
 
Skianlegg: 
Fornøyd med at det tillates etablert parkeringsområde ved 
Fredrikstad skiarena. 

78 Arne Fuglevig, 
mottatt 15.02.2020 

439/1 Bekymret for skogsdrift og næringsinntekter fordi hensyn 
friluftsliv ligger på hele eiendommen. 
Det vises til vedlagte uttalelse fra adv. Helge Skaaraas. 

79 Kråkerøy bondelag 
v/ Lars-Håkon 
Wennersberg, 
mottatt 15.02.2020 

Bondelaget er bekymret for at H530 Hensynssone friluftsliv kan legge 
restriksjoner på driften. Det henstilles til at det i stedet velges 
hensynssone Skogdrift. Det henstilles til at vedlagte uttalelse fra adv. 
Helge Skaaraas blir brukt i ny kommuneplan. 

92 Einar Lund, mottatt 
16.02.2020 

Fra 1. gangs rullering til 2. gangs rullering av kommuneplanens 
arealdel  lagt til en ny hensynssone friluftsliv på eiendommen. (84/85) 
Grunneier er ikke varslet og synes det er underlig at en slik 
begrensning på eiendommen er satt uten noen form for 
innsigelsesmulighet eller forutgående prosess. 
 
Svært viktig at hensynssonen fjernes, slik at forvaltningen av arealene 
som landbruksarealer og grunneierinteressene blir ivaretatt på 
fornuftigste måte. 

99 Hans Ingvald Røed, 
mottatt 16.02.2020 

Det anmodes om at markagrensa på Kråkerøy endres slik at 
Enhuusfjellet igjen kan bli et LNF-område. Fjellet blir en «øy» i et 
område som allerede er regulert, utviklet og bebygd. Tidligere 
steinbrudd. I dag ingen virksomhet eller annen bruk. Arealene har 
sentral beliggenet med gangavstand til flere skoler, barnehager og 
idrettsanlegg.  

104 Geir Olsen, mottatt 
16.02.2020 

Mener det er viktig at det legges til rette for fortsatt gårdsdrift i 
området som er satt av i markaplanen. 



Dnr. Avsender, dato MARKA 

124 Fellesutvalget for 
bondelagene i 
Fredrikstad og 
Hvaler, datert 
17.02.2020 

Gudebergjordet og markagrensen på Kråkerøy 
 
Positiv til at 67 prosent av Gudebergjordet får LNF-formål. Mener at 
hele jordet burde bli LNF, og oppfordrer kommunen til å verne resten 
av jordet mot framtidig utbygging. 
 
Reagerer på at markagrensen er utvidet på Kråkerøy. Arealer som er 
sentrale og sentrumsnære er i dag definert som LNF. Det bør være 
meget gode argumenter for å endre fra LNF til markagrense, og 
bondelagene kan ikke se at de har fått slike. Ber om at kommunen 
avstår fra en utvidelse av markagrensen på Kråkerøy og legger fram 
årsakene til forslaget om endring fra LNF til markagrense. 

 


