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Markagrensen 
 
Markagrensen er et viktig prinsipp for varig å sikre større sammenhengende friluftsområder nær 
byen. I tillegg til linjen som markerer markagrensen er markaområdene markert med hensynssone 
friluftsliv.  
 
Etter initiativ i forbindelse med kommundelplanen Aktive liv er det innført et nytt markaområde 
sørvest for Enhusveien/fv 108 på Kråkerøy. Etter høringsperioden er det gjort mindre justeringer av 
den nye markagrensen. Markagrensen er trukket tilbake fra gårdstun. Det gir gårdene mulighet for 
framtidig utvidelse av gårdsbebyggelsen uten at det kommer i konflikt med markagrensen.  Mange 
steder er det dyrket mark innenfor markagrensen, særlig i Fredrikstadmarka. I det nye området på 
Kråkerøy er nå enda mer dyrket mark tatt ut av marka. Markaområdet får dermed en avgrensning 
som følger kantene på jordene. Mot vest grenser det til strandsoneavgrensningen. Strandsonen 
anses ha et langsiktig vern som sikrer området mot utbygging slik at markaområde i tillegg ikke er 
nødvendig.  
 
Markagrensen representerer en langvarig grense mot utbygging. I den her rulleringen er det gjort 
mindre endringer av markagrensen:  
 
Stjernehallen 
Deler av opparbeidet areal rundt Stjernehallen er i gjeldende arealplan innenfor marka. Derfor er 
markagrensen justert slik at den ivaretar både etablert lysløype, etablert parkeringsplass og mulighet 
for boligbygging når ishallen er flyttet. Arealene tatt inn og tatt ut av marka er like.  
 
Brattliveien 
Lysløypa danner grense mellom boligbyggelse og marka mellom Brattliparken og Stjernehallen. 
Eneste unntak er kommunens lager i Brattliveien som ligger vest for lysløypa. Markagrensen er 
trukket rundt lagerbygningen og området har formål bebyggelse og anlegg. Det betyr at om 
kommunen ønsker å fjerne lagerbygningen kan tomten potensielt brukes til boligbygging. Det vil i så 
fall redusere kvaliteten på lysløypa. Derfor foreslås å plassere lagerbygningen i marka og å endre 
formålet til LNF-området. Det betyr at lageret kan brukes videre som lagerlokale, men av utvidelse av 
lagret og annen bruk av området vil bli stoppet. I praksis er dette en utvidelse av Fredrikstadmarka.  
 
Rekustad 
Byggeområdet ved Rekustadåsen (ved sykehjemmet i forlengelsen av Hatteveien) har tidligere vært 
til politisk vurdering i forbindelse med oppstart av reguleringsplan. Området ble også spesielt nevnt 
da arealplanen var til førstegangsbehandling vinteren 2019. I arealplanforslaget er det foreslått en 
endring av byggeformålet og en endring av markagrensen. Det står klart at eneste adkomst inn til 
byggeområdet er i forlengelsen av Hatteveien. Derfor er areal for boligformål flyttet dit slik at en 
adkomst kan etableres. Området for boligbygging er redusert mot bekken, slik at bekken, skog og en 
sti bevares. Boligformålet er også redusert mot øst slik at det trekkes lenger vekk fra kraftledningen 
og den bratte skråningen i øst. Totalt er mye mer areal fjernet enn det er lagt til ved adkomsten fra 
Hatteveien. Markagrensen foreslås flyttet til kanten av boligformålet. Markaområdet vil på den 
måten utvides i areal. Den her endringen kreves for at området skal kunne bygges ut. Utbygging i 
området er ønskelig, ikke minst for å bruke ledig kapasitet ved Rekustad skole. Et viktig prinsipp i 
arealplanen er at ikke LNF-områder endres til byggeområder i tettstedet utenfor byområdet. Man 
skulle evt kunne flytte byggearealet til et annet sted innenfor skolekretsen. I praksis lar det seg ikke 
gjøre innenfor Rekustad skolekrets uten av det kommer i konflikt med markagrense, jordvern eller 
frilufts- og naturområder langs elva. Derfor foreslås endringen av markagrensen, men utvidelse av 
markaområdet.  
 



Slevik 
Boligområdet på Langgård Øst ved Slevik er under utbygging. Vedtatt reguleringsplan er ikke helt i 
samsvar med gjeldende kommuneplans arealdel. Noen av boligtomtene er plassert innenfor 
gjeldende markagrense. Byggeområdet er justert noe i forbindelse med reguleringsarbeidet for å få 
en bedre terrengtilpasning. Derfor foreslås å justere markagrensen i området slik at den følger 
reguleringsplanens ytre grense.  
 
Skianlegg 
Kunstsnøanlegget på Veum er etablert basert på et dispensasjonsvedtak. Vedtaket omfatter 
etablering av alle deler av kunstsnøanlegget unntatt parkeringsplass. Anlegget ligger i sin helhet 
innenfor markagrensen. Planforslaget foreslår å også tillate parkeringsplassen innenfor 
markagrensen, i direkte tilknytning til skianlegget. Parkeringsplassen vil bli plassert i den trekanten i 
vest som danner en rest av marka mellom skianlegget og grusveien Brønnerødveien. Det er vurdert 
at plasseringen er nødvendig for å sikre skianleggets funksjon som et lavterskeltilbud. Alternative 
plasseringer har vært vurdert, bl.a. å bruke den planlagte parkeringsplassen lenger nord eller å endre 
plasseringen av deler av den parkeringsplassen til den delen av friarealet som er regulert nærmest 
skianlegget. Den planlagte parkeringsplassen og friarealet er regulert i forbindelse med reguleringen 
av boligområdet på Brønnerødlia. Arealene er tenkt brukt som lekeareal for det nye boligområdet og 
som parkering for brukere av Fredrikstadmarka. Både parkeringsarealet og friområdet er også tenkt 
brukt i forbindelse med større arrangementer i marka. Det har en plassering og utforming tilpasset til 
den bruken. Det vil være behov for både den regulerte parkeringsplassen og parkering i nær 
tilknytning til idrettsanlegget. Plassering av parkeringsplassen bare litt lenger vekk fra skianlegget vil 
vanskeliggjøre bruk av anlegget for f.eks. familier med småbarn og funksjonshemmede. Det er 
allerede plassert andre parkeringsplasser innenfor marka. Derfor foreslås parkeringsplassen for 
skianlegget plassert så nær anlegget som mulig. I planen i varetas det ved å utvide arealet for 
idrettsformål.  
 
Parkering for funksjonshemmede øverst i Bjørndalsveien 
Det er kommet et innspill om parkeringsplass for funksjonshemmede øverst i Bjørndalsveien. 
Markagrensen går i kanten av bebyggelsen, noe som gjør at en evt. parkeringsplass vil ligge innenfor 
markagrensen. Her er startpunkt ved parkeringsplassen ved Skytterhuset vurdert som et godt nok 
alternativ. Forslaget er ikke innarbeidet i planen.  
 
 


