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Dnr. Avsender, dato ONSØY UTENFOR TETTSTEDET 

42 Petter Gundersen, datert 
11.02.2020 

Gnr./bnr. 111/9 (Gaustad v/ Manstad) 
Ønsker å innlemme et tilleggsareal i utbyggingsområde B03. 
Tilleggsarealet er teigen gnr./bnr. 111/9 i sin helhet, som ligger 
rett øst for B03. Adkomstvei er mulig over eiendommen 
Engelsvikveien 158, jf. vedlagt kartskisse.  

56 + 
86 

Hilde G Aasbrenn, Tordis 
M Strømnes og Anne-Kari 
Svendsen v/ Adv. Jon Erik 
Holm, datert 
14/17.02.2020 

Gnr./bnr. 62/4 (Møklegård) 
Sender på nytt merknad fra første gangs høring, datert 
01.04.2019. Ber om at del 2 og 3 vurderes. Kan ikke se at det er 
noen avgjørende momenter som skulle tilsi at det ikke kan 
bygges boliger her. Når det gjelder del 1 håper innsender at 
tidligere godkjent areal utvides sik at mest mulig kan bygges ut. 
 
I supplerende merknad (dnr. 86) opplyses det om at det bygges 
i området (tre eneboliger påbegynt sommeren 2019) og det er 
god kapasitet på Slevik skole. Dette burde tilsi at boligbygging 
bør tillates. 

84 Tor Morten Øverby 
Olsen, mottatt 
16.02.2020 

64/83,40 Boligbygging Slevikkroken 6. 
Det er i behandling av merknad til planforslagets første høring 
lagt til et nytt argument om at prognosene for Slevik skole 
virker begrensende. Prognosene viser derimot at fra 2020 til 
2030 er det beregnet nedgang i elevtallet ved skolen. 
 
Det bemerkes også at det er stor etterspørsel etter boligtomter 
i Fredrikstad og at mange barnefamilier ønsker å bosette seg i 
enebolig i lokalsentra fremfor sentrumsnære blokker. 

96 Wenche og Truls R. Wiik 
Jensen, mottatt 
16.02.2020 

119/4 
To eiendomsteiger delt av vei. Den ene teigen er tidligere satt 
av til felles lekeområde. Det er det ikke behov for med store 
eneboligtomter og nærhet til skog og mark. Den andre teigen 
er ikke egnet til jordbruk, men en naturlig utfylling av 
eksisterende bebyggelse. 
Beliggenhet så nær Manstad skole at det ikke dekkes av 
skoleskyssordningen. KU sier at det ikke er gang- og sykkelvei til 
Manstad sentrum, noe det er. Hvilke argumenter er lagt til 
grunn for at området ligger i gul støysone? Det bes om at 
innspillet tas til følge. 

72 EX3 / ZIS AS v/Eirik 
Rønning Andersen, 
mottatt 14.02.2020 

Forslag til endring av arealdelen. Plassering av fjellhall som 
ligger til grunn i høringsforslaget til Områdeplan – del av 
Hankøsundet, legges til grunn for plassering av fjellhall i 
kommuneplanens arealdel. 

1103 Wenche og Truls R. Wiik 
Jensen, datert 20.12.2019 

Gnr./bnr. 119/4 (Lervik) 
 
Viser til tidligere innspill (GU 03, dnr. 31). Stiller seg 
uforstående til konklusjonen i KU, savner tilbakemelding og vil 
informere om at de er sterkt uenig i konklusjonen om å ikke ta 
innspillet til følge. Ønsker tilbakemelding på hvilken mulighet 



Dnr. Avsender, dato ONSØY UTENFOR TETTSTEDET 

de har til å protestere på avgjørelsen og hvilken prosedyre som 
må følges. 

1092 Møller & Partners AS v/ 
Tormod Møller på vegne 
av Finn Erling og Inger 
Johanne Skogen, datert 
25.11.2019 

Gnr./bnr. 108/2 (Rødsbråtan, nær Engelsviken) 
Viser til merknad sendt inn 25.03.2019, som legges ved på nytt. 
Kan ikke se at den er oppsummert i listen over merknader. Har 
heller ikke fått noen bekreftelse på mottatt merknad. Ber 
derfor om at merknaden tas inn i runde to og en bekreftelse på 
at merknaden er mottatt og loggført. 

1103 Wenche og Truls R. Wiik 
Jensen, datert 20.12.2019 

Gnr./bnr. 119/4 (Lervik) 
Viser til tidligere innspill (GU 03, dnr. 31). Stiller seg 
uforstående til konklusjonen i KU, savner tilbakemelding og vil 
informere om at de er sterkt uenig i konklusjonen om å ikke ta 
innspillet til følge. Ønsker tilbakemelding på hvilken mulighet 
de har til å protestere på avgjørelsen og hvilken prosedyre som 
må følges. 

 


