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FORORD
Foreliggende rapport er en konsekvensutredning av innkomne innspill i forbindelse med ny
rullering av kommuneplanen for Fredrikstad kommune. Denne utredningen er tilpasset plannivå
og kommunens behov for bistand i forbindelse med politisk behandling.
Arbeidet med denne konsekvensutredningen startet i september 2018 med leveransefrist januar i
2019.

Ramboll

4 (309)

INNHOLD

1.
1.1
1.2
1.3

INNLEDNING ........................................................................... 5
Hensikt ..................................................................................... 5
Metode ..................................................................................... 5
Data ......................................................................................... 7

2.

KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILLENE............................ 8

Rambøll
Gamle Beddingvei 28
Pb 383
N-1601 Fredrikstad
T +47 69954500
www.ramboll.no

Rambøll

5

1.

INNLEDNING

1.1

Hensikt
Fredrikstad kommune ønsker en uavhengig gjennomgang av innspillene til pågående rullering av
kommuneplanen både hva gjelder konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
Rapporten kan betraktes som en kvalitetssikring av kommunens egne vurderinger i forkant av
rapportarbeidet.
Dette dokumentet utgjør konsekvensutredningsdelen som forespurt. ROS-analysen foreligger i
egen rapport.
Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram.
Vedtak om nye utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel innebærer en juridisk bindende
avklaring av arealformål. Konsekvensutredning på dette plannivået skal gi et godt nok
beslutningsgrunnlag for å vurdere om det aktuelle området egner seg for den foreslåtte
arealbruken.

1.2

Metode
Kriteriene i denne konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kriterier i vedtatt planprogram for
rullering av kommuneplanens arealdel.
Følgende tema inngår i planprogrammet:















Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning,
stormflo, flom og skred
Befolkningens hele og helsens fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Kulturminner og kulturmiljø
Det er gjort en grov kartlegging basert på kartportalen til Fredrikstad kommune. Kulturminner,
helhetlige kulturlandskap og kulturmiljøer, hensynssoner, samt SEFRAK bygg inngår i dette
temaet. Dersom det er registeringer innenfor området, må det tas ekstra hensyn i
reguleringsplan, slik at kulturminnevernet ivaretas.
Naturmangfold
Her er det gjort en grov sortering på hvilke områder der det er registret viktige naturverdier i
Fredrikstad kommunes kartportal for «artsdata», «naturtyper» og «verneområder». Status rundt
dette må vurderes nærmere i forbindelse med arbeid med reguleringsplan.
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Friluftsliv
En vurdering av om tiltaket vil komme i konflikt med friluftsliv og rekreasjonsinteresser. Det er
brukt datasettet kartlagte friluftsområder, turområder, statlig sikrede friluftslivsområder samt
hensynssone for friluftsliv.
Landskap
En vurdering av om tiltaket skjer på bekostning av eller kommer i konflikt med landskapsbildet.
Dette kan for eksempel være dersom planlagt tiltak medfører store fremtredende silhuetter eller
eksponeres vesentlig mot sjøen. Selv om alle nye byggetiltak medfører inngrep, er det ikke gitt
at dette vurderes kritisk. Det forutsettes at det i nye reguleringsplaner legges vekt på å bevare
deler av eksisterende grønnstruktur og vegetasjon, både for å bidra med grønne arealer inn i nye
byggeområder men også nødvendig vegetasjonsskjerming. I tillegg er det viktig at ny bebyggelse
tilpasses omgivelsene. Det er omtalt om tiltak ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, eller vil
være synlig fra sjøen.
Byliv
Skaper tiltaket mer byliv (flere som bor, jobber i eller besøker Fredrikstad sentrum). Dette
temaet er lite relevant for de fleste tiltakene og er dermed ikke vurdert.
Forurensning
En vurdering om området er utsatt for forurensing, eller om ønsket tiltak er en forurensende
kilde i seg selv. Vurderingen er gjort ut fra datasettet «miljø» i Fredrikstad kommunes kartportal.
Sikring av jordressurser, jordvern
En vurdering av om tiltaket skjer på bekostning av jordbruksinteresser. Jordbruket, dyrket mark,
står veldig sterkt. Vurderingen er gjort ut fra kartlaget «arealbruk (arealressursflate (AR5))» i
kommunens kartportal.
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
En vurdering av hvor nært tiltaket er kollektivruter, herunder buss og tog. Områdene som er
vurdert til å ha tilfredsstillende dekning, ligger innenfor «rimelig gangavstand» til stamrutenettet.
Her er det brukt en del skjønn i vurderingen. Det er tatt utgangspunkt i fortettingsstrategiens
kart over gangbarhetssonene A, B, C, eller utenfor registrerte gangbarhetssoner.
Gangbarhetssonene for lokalsentrene er hensynstatt.

Figur 1: Gangbarhetssoner og stamnett for kollektiv
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Det er også gjort en vurdering av adkomstforhold til tiltaksområdene.
Beredskap og ulykkesrisiko
En vurdering om det eksisterer noen risikoer ved tiltaksområdene. Vurderingen er gjort ut fra
kartlaget «miljø» og faresoner eller hensynssoner fra kommuneplanens arealdel. Beredskap er
ikke vurdert.
Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom
og skred
Her er kartlagene «flom», «kvikkleire» og «arealbruk» blitt brukt. Det siste for å vise erosjon.
Høydekurver og flybilder har også blitt brukt aktivt, for å avklare høydeforskjeller og fjell i dagen.
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
En vurdering av om området for innspillet er støyutsatt. Datasettet «støy» er brukt i Fredrikstad
kommunes kartportal. Dette kan i de fleste tilfeller løses i reguleringsplan. Ellers er ikke andre
faktorer vurdert under dette temaet.
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett
En skjønnsmessig vurdering av beliggenhet i forhold til gang- og sykkelvei/fortau. Vurderingen er
mest aktuelt i forbindelse med boligformål. Tilgjengelighet til uteområder er ikke vurdert.
Barn og unges oppvekstsvilkår
En vurdering av kapasiteten til skoler i nærområdet. Dette gjelder for boligformål.
Kriminalitetsforebygging
Innspillene er ikke vurdert opp mot kriminalitetsforebygging.

1.3

Data
KU-notatene baserer seg på kartlegging og andre data hentet fra databasene:



Fredrikstad kommunes kartportal (herunder naturbase, askeladden, XX inngår)
Fortettingsstrategi, Fredrikstad 2019-2031

I kartportalen til kommunen ligger datasettene fra Naturbase, Askeladden og NVE.
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2.

KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILLENE
Under følger vurderingene av de ulike innspillene til konkrete byggeområder i kommuneplanens
arealdel. Grønn, gul og rød farge markerer en gradering av i hvor stor grad endringen
representerer konsekvenser som kan aksepteres, der grønn farge markerer at konsekvensene er
akseptable.

14-6929
GU 01
DNR: 11
Gnr/bnr: 711/1
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Kjell og Marie Louise Ringstad
Beskrivelse:
Eier mener det i plankartet til gjeldende kommuneplanens
arealdel er en kartfeil ved utbyggingsområde B214A ved
Nylende. Markagrensen med tilhørende hensynssone går
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gjennom deler av dette området. Grunneier ber Fredrikstad
kommune vurdere denne kartfeilen, og foreslår at justert
markagrense fastsettes gjennom forestående
reguleringsplaner for det aktuelle utbyggingsområdet.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er feil at markagrense og hensynssone går inne i avsatt fremtidig boligområde. Markagrensen og hensynssonen
går i utkanten av det fremtidige boligområdet og vil således ikke være i strid med utbyggingen. Dette videreføres i ny
arealplan.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge, men medfører ingen endringer i plandokumentene.
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14-6929
GU 04
DNR: 9
Gnr/bnr: 201/1
Dagens formål: LNFR, hensynssone friluftsliv (marka)
Foreslått formål: bolig
Arealstørrelse: ca. 137 dekar
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS v/ Olav S. Illøkken
Beskrivelse:
Småhusbebyggelse organisert rundt små tun. Ca. 300
boliger (foreløpig estimat) med hovedvekt på toetasjes
eneboliger med garasje. Grønne, luftige fellesarealer.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Registrert som svært viktig friluftslivsområde.
Området ligger innenfor marka.
Området består av en skråning som heller ned mot
fv. 109. Tiltaket vil bli svært synlig fra fylkesveien
og vil påvirke silhuetten på åsen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Ligger delvis i gangbarhetssone C. Stamlinje for
buss går i fv. 109.
Ingen registreringer

Området ligger i rød og gul støysone.
Gang- og sykkelvei langs fv. 109 i tilknytning til
området.
Ledig kapasitet på barneskole, full ungdomsskole

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger innenfor marka og er svært utsatt for støy. Det egner seg derfor ikke til utbygging. Fredrikstad har så
mange sentralt beliggende transformasjonsområder at det ikke er nødvendig med utbygging i marka for å oppnå en
fortetting og redusert transportarbeid.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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14-6929
GU 05
DNR: 12
Gnr/bnr: 664/1, 664/2, 664/3 og 664/4
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: bolig
Arealstørrelse: ca. 5 dekar
Forslagsstiller: Elisabeth Laverød
Beskrivelse:
Det aktuelle området på ca. fem dekar hadde tidligere en
minkfarm, men det står nå tomt og brukes ikke til
landbruksformål. Grunneier mener det vil bli et problem
med ulovlig søppeltømming dersom området fortsatt står
ubrukt. Rett sør for området er det fradelt en tomt
(gnr./bnr. 664/9 og 664/10) som tidligere var minkfarm,
men som nå er bebygd med en bolig.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

SEFRAK-registrerte bygg.
Ingen registreringer
Hensynssone friluftsliv.
Hensynssone kulturlandskap.
Ingen registreringer
Kan berøre dyrket mark, kommer an på omfanget.
Ligger utenfor gangbarhetssoner og lav
kollektivdekning.
Ingen registreringer

Området ligger utenfor støysoner.
Ikke tilgang til gang- og sykkelvei.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhetssoner og lokalsenter, og har lite tilgang til kollektivt og gang – og sykkelvei. I tillegg
er det fulle skoler. Det er også utenfor langsiktig utbyggingsområde i fylkesplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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14-6929
GU 06
DNR: 13
Gnr/bnr: 738/3 og 737/51
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: bolig
Arealstørrelse: ca. 15 dekar
Forslagsstiller: Henrik Lund Raagaard
Beskrivelse:
Eier ønsker at skogholtet sør for boligbebyggelsen i
Rådalsholtet og vest for Hauge barneskole blir lagt ut til
boligformål.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Foreslått adkomstvei går gjennom registrert
kulturminneområde.
Ingen registreringer
Søndredel av kollen er registrert som
friluftslivsområde, men ikke verdsatt grunnet
manglende kunnskap om bruken.
Hensynssone kulturlandskap. Området består av
en kolle. Tiltak vil derfor gi silhuettvirkning.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
Gangbarhetssone C. 300 meter gangvei til
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Ingen registreringer
Gang- og sykkelvei i hovedveien forbi området.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er ikke kapasitet på skoler i området, i tillegg til at det ligger i hensynssone for kulturlandskap og
kulturminneområde. Området er utenfor etablert byggeområde i forhold til arealregnskapet og fylkesplanen.
Fredrikstad må prioritere transformasjon av sentralt beliggende områder heller enn å ta i bruk nye byggeområde
lenger unna sentrum.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

13

14-6929
GU 08
DNR 14+72
Gnr/bnr: 121/37 (Kjærre).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 11,4 daa
Forslagsstiller: Elin Synnøve Solerød
Beskrivelse:
Eier vil omdisponere eiendommen fra LNFR til
boligformål. Eier ville i innspill GU 08 at deler
av eiendommen skulle bli omdisponert fra
LNFR til boligformål i rulleringen av
kommuneplanens arealdel. Hun vil at hele
eiendommen skal bli vurdert til boligbygging.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

SEFRAK-registrert bygg på tomt.
Ingen registreringer innenfor området.
Mindre del av tomt er turområde – LNF (uten en
gitt verdi).
Kommer ikke i konflikt med silhuett eller
strandsone.
Bidrar ikke vesentlig grad til økt forurensing.
Merparten av eiendommen er registret som dyrket
mark.
Tilfredsstillende med opparbeidet vei til tomt.
Usentralt og lav kollektivdekning.
Utenfor flomutsatte områder.

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Ca. 350m til gang-/sykkelveinett.
Ledig kapasitet på ungdomsskole, noe kapasitet på
barneskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhet til Manstad skole og Vestbygda ungdomsskole, og er et av flere innspill i Manstad
lokalsenter. Området er for langt unna skoler og andre tilbud i lokalsenteret, i tillegg til at det ikke åpnes for at en
større andel enn 10% av boligbyggingen skal skje i lokalsentrene. Utbygging vil være i konflikt med jordvern.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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14-6929
GU 09
DNR: 16
Gnr/bnr: 433/240 (Kjøkøy).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Småbåthavn
Arealstørrelse: 12,5 daa.
Forslagsstiller: Kjøkøy minemagasin AS
Beskrivelse:
Grunneier vil forlenge den eksisterende brygga for å utvikle
området til en småbåthavn. Eiendommen ligger inne som
LNFR i kystsoneplanen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone – kulturmiljø.
Bløtbunnsområder i strandsonen (lokalt viktig)
langs nordre og østre deler av området. Del av et
større yngleområde for Ravn.
Hensynsone – friluftsliv.
Nytt byggetiltak vil delvis bli eksponert i sjøen.
Tiltak i strandsonen.
Tiltak i hensynssoner. Sikring mot forurensing
ivaretas i reguleringsplan.
Berører ikke dyrka mark.
Kan benytte eksisterende avkjørsel. Ikke sentralt
med dårlig kollektivdekning.
Ingen informasjon om havnivåstigning. Ikke
skredutsatt.
Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Liten tilgjengelighet til gang- og sykkelveinett.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av en eksisterende dypvannskai, som bør brukes videre. Utvidelse vil være nordover, og dermed ikke
gi et stort inngrep i naturverdiene. Dette må sikres videre i reguleringsplan. Det vil heller ikke komme i konflikt med
farleden gjennom Kjøkøysund. Det er opparbeidet både adkomst og vei, i tillegg til at landarealet er egnet til
småbåthavn.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.
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14-6929
GU 10
DNR: 19
Gnr/bnr: 66/556 (nær Buvikstranda på Onsøy).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: fritidsbolig
Arealstørrelse: 1,2 daa.
Forslagsstiller: Eva og Thor Magnussen
Beskrivelse:
Eierne vil oppføre et byggepunkt for hytte på eiendommen.
Eiendommen ligger i et LNFR-område og det ble i 2009 søkt
om dispensasjon for oppføring av ny hytte.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Hensynsone – friluftsliv i kystsoneplan.
Hensynsone – landskap i kystsoneplan. Ikke
konflikt med silhuett eller strandsone.
Bidrar ikke vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Må opparbeide avkjørsel. Usentralt og lav
kollektivdekning.
Ikke utsatt.

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Liten tilgjengelighet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området vil være en fortetting av fritidsboliger i eksisterende større sammenhengende hytteområde. Det vil derfor
egne seg for fortetting med nye hytter.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.
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14-6929
GU 11
DNR: 20
Gnr/bnr: 66/604 (ved Slevik).
Dagens formål: delvis nåværende fritidsbebyggelse, delvis
LNF.
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 9 daa.
Forslagsstiller: Eva og Thor Magnussen
Beskrivelse:
I forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel
ønsker eierne av gnr./bnr. 66/604 byggepunkter for to
hytter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Kommer ikke i konflikt med silhuett eller
strandsone.
Bidrar ikke vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Må opparbeide avkjørsel. Usentralt og lav
kollektivdekning.
Ikke utsatt for flom og havnivåstigning.

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Liten tilgjengelighet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området vil være en fortetting av fritidsboliger i eksisterende større hytteområde. Det vil derfor egne seg for
fortetting med noen nye hytter.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll
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14-GU 12
DNR: 22
Gnr/bnr: 86/3
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 67 dekar
Forslagsstiller: KOMPAS-FORUM/COWI AS (på vegne av
Hans Ove Skallerød)
Beskrivelse: Innspillet er å skape ca. 30 eneboligtomter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Det er registrert et kulturminne i ytterkant av
foreslått område.
Ingen registreringer
Del av et område kartlagt som et viktig
friluftslivsområde.
Området ligger på et høydedrag omgitt av andre
høydedrag som er like høye eller høyere. Det vil
dermed bli synlig fra disse toppene.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Deler av området ligger i gul støysone.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ledig kapasitet på barneskole, noe ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger svært usentralt og langt unna eksisterende tettsted eller lokalsenter. Det er i tillegg en del av viktig
kartlagt friluftslivsområde. Dette gjør at det ikke er egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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14-6929
GU 13
DNR: 23
Gnr/bnr: 112/20
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 20 daa
Forslagsstiller: COWI
Beskrivelse: De østlige delene som grunneier ønsker å bygge
ut består av skog, som stort sett er i kategorien
"uproduktiv". Dette området er på ca. 20 dekar. Grunneier
foreslår 12 eneboligtomter i dette området, hver på ca. én
dekar. Eneboligene er tenkt med grunnflate på ca. 120 m2
samt garasje og bod. Adkomst fra den eksisterende veien
Julsedalen i nord.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Den østligste delen av innspillet er registrert som
friluftslivsområde, men ikke verdisatt.
Området ligger på et høydedrag og vil derfor
påvirke silhuetten sett fra nordøst.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor registrerte støysoner
Kun koblet på lokalt gang- og sykkelveinett.
Vestlige del er avsatt til friområde i gjeldende
kommuneplan.
Noe ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor definerte lokalsenter og er for langt unna skole til å egne seg til utbygging. I tillegg er deler av
området avsatt til friområde i kommuneplanen, det er det ikke ønskelig å endre på.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 15
DNR 28
Gnr/bnr: 736/157 (Rolvsøy).
Dagens formål: Friområder og annen grønn
struktur (NB: LNFR)
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 20 daa
Forslagsstiller: Marianne Ø. Thorbjørnsen
Beskrivelse:
Eier vil at eiendommen omdisponeres fra
"friområder og annen grønn struktur" til
boligformål.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner på bebygde nabotomter.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Ingen konsekvens for silhuett.
Bidrar ikke vesentlig grad til økt forurensing.
Området består av fulldyrka jord.
Kan benytte eksisterende vei. Avkjørsler avklares
internt i en evt reguleringsplan. Minimum 250m til
bussholdeplass. God kollektivdekning i området.
Ikke utsatt.

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Gang-/sykkelvei langs veien gjennom
næringsparken, men ikke direkte langs området.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av fulldyrka jord og er i gjeldende plan avsatt til LNF-område, ikke grønnstruktur eller friområde. Det
er ikke ønskelig å ta inn områder som er dyrket mark.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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14-6929
GU 16
DNR: 29
Gnr/bnr: 641/87 og 641/85 (Årum).
Dagens formål: Grønnstruktur
Foreslått formål: Næringsformål
Arealstørrelse: ca. 76 daa
Forslagsstiller: Aarum teglverk AS
Beskrivelse:
Eier vil få omgjort arealformål grønnstruktur til
næringsformål i rulleringen av kommuneplanens arealdel.
(NB: Deler av 641/85 ligger inne som arealformål fremtidig
næringsvirksomhet (felt N510) i gjeldende kommuneplan.)

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturmiljø i tilknytting til Glomma.
Naturbeitemark (lokalt viktig) og rik edellauvskog.
Svartlistet art.
Registrert friluftsområde – grønnkorridor på
mindre del av tomt.
Kan bli synbar fra motsatt side av Glomma. Silhuett
bør unngås.
Bidrar ikke i større grad til forurensing.
Fulldyrka jord og innmarksbeite.
Områdene ligger langs riksvei innenfor gangbarhet
sone C. Kort avstand til buss. Må opparbeide
avkjørsel på den ene tomten.
Ikke utsatt for flom. Det kan ikke utelukkes av
området er utsatt for skredfare ved bygging.
Ligger innenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Opparbeidet gang-/sykkelvei langs riksvei.
Området ligger innenfor sone C av «gangbarhet».
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det ene området består av fulldyrket jord. Det er ikke ønskelig å omdisponere dyrket mark. I tillegg vurderer
kommunen at det ikke er behov for dette arealet som næringsareal. Den delen av området som er avsatt til
Næringsområde Domberg i arealplanen videreføres i ny arealplan. Det pågår arbeid med reguleringsplan.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 18
DNR: 32
Gnr/bnr: 64/588 og 64/499 (Slevik).
Dagens formål: LNFR og fritidsbebyggelse
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: 2 daa
Forslagsstiller: Kenord AS (på vegne av Trond Westereng)
Beskrivelse:
Eier vil at eiendommene omdisponeres til arealformål
fritidsbebyggelse. Gnr./bnr. 64/588 har i gjeldende
kommuneplan delvis arealformål fritidsbebyggelse og delvis
arealformål LNFR, mens 64/499 i sin helhet har arealformål
LNFR.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Deler av tomt på Turområder – LNF.
Bratt terreng, skråning ubebygget. Kommer ikke i
konflikt med silhuett eller strandsone.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Eventuell forlengelse av hyttevei. Ligger ikke
sentralt og dårlig kollektivdekning.
Ikke utsatt for flom.

Ligger utenfor gul og rød støysone (støykart).
Støykrav ivaretas i reguleringsplan.
Stor tilgjengelighet på turområder. Liten
tilgjengelighet på gang-/sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Forslaget innebærer en utvidelse av området. Det er derfor ikke hyttefortetting og dermed ikke ønskelig.
I tillegg er dette en utvidelse inn i et landskap som er bratt og ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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14-6929
GU 19
DNR: 34
Gnr/bnr: 212/387 (Gluppeveien).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 1 daa
Forslagsstiller: Øystein Akselsen
Beskrivelse:
Grunneier kjøpte eiendommen av Fredrikstad kommune i
1993 som tilleggstomt til gnr./bnr. 212/20. Den ble kjøpt og
tinglyst som ubebygd boligeiendom. Grunneier har
oppdaget at denne eiendommen er tegnet inn som LNFRområde i kommuneplanens arealdel. Grunneier vil at
arealformålet for denne eiendommen endres til boligformål
ved rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Området er klassifisert som naturterreng.
Kommer ikke i konflikt med silhuett eller
strandsone.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Benytte eksisterende avkjørsel. Ligger utenfor
gangbarhetssonene for sentrum.
Ikke utsatt.

Ligger utenfor gul og rød støysone (støykart).
Støykrav ivaretas i reguleringsplan.
Liten tilgjengelighet til gang- og sykkelveinett.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er utenfor det som er vist som fremtidig byggeområde i fylkesplanen. Det åpnes ikke for å ta i bruk områder
som ikke er innenfor fylkesplanens avgrensning. Det er viktig å heller prioritere transformasjon av mer sentralt
beliggende tidligere industriområder for å oppnå fortetting og redusert transportarbeid.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 20
DNR: 35
Gnr/bnr: 212/387
Dagens formål:
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:
Beskrivelse:
Tillegg til innspill GU 19. Grunneier ber kommunen sjekke
om eiendommen feilaktig er tegnet inn som LNFR i
kommuneplankartet. Han påpeker at eiendommen er kjøpt
til boligtomt, og vil at eiendommen tilbakeføres til
boligformål.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Området er klassifisert som naturterreng.
Kommer ikke i konflikt med silhuett eller
strandsone.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Benytte eksisterende avkjørsel. Ligger utenfor
gangbarhetssonene for sentrum.
Ikke utsatt.

Ligger utenfor gul og rød støysone (støykart).
Støykrav ivaretas i reguleringsplan.
Liten tilgjengelighet til gang- og sykkelveinett.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er satt av til LNF-område og har vært det en periode. Det er også utenfor langsiktig utbyggingsgrense i
fylkesplanen. Det betyr at det ikke uten videre kan tas inn som byggeområde, hverken nå eller i fremtiden. Fredrikstad
har store områder sentralt i byen som er egnet til transformasjon. Det er viktig å prioritere disse områdene og
samtidig begrense utbyggingen andre steder for å oppnå ønsket fortetting og redusert transportarbeid. I sammenheng
med kommunens arealplan har det ikke av avgjørende betydning at tomten er kjøpt som boligtomt, da plan- og
bygningsloven ikke åpner for at privatrettslige grunner kan vektlegges.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge

Ramboll
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14-6929
GU 22
DNR 49
Gnr/bnr: 641/3 (Årumfjellet).
Dagens formål: Friområde med hensynsone kulturmiljø.
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 4,1 daa
Forslagsstiller: Aarum teglverk AS
Beskrivelse:
Moderering og tydeliggjøring av innspill GU 14.
Eier vil få omgjort ca. 4,1 mål av eiendommen til
boligformål. I gjeldende plan ligger området inne som
friområde med hensynsone kulturmiljø. Grunneier ser for
seg 6-8 enheter med to etasjer og kjeller med ca. 50 m2 i
grunnflate.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Forekomst av flere automatisk fredede
kulturminner; blant annet skålgropforekomster
(bergkunst) og gravrøys. Hensynssone: bevaring
kulturmiljø H570.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Mulig at bebyggelse kan bryte silhuetten til fjellet.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Gangbarhet sone C. Ca. 90 m til bussholdeplass
med frekvens på 4 avganger i timen. Må
opparbeide avkjørsel fra eksisterende lokalvei(er).
Faresone høyspenningsanlegg.
Ikke utsatt.

Ligger innenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Kort avstand til gang-/sykkelvei.
Ledig kapasitet på barneskole, full ungdomsskole.
Området er avsatt til friområde, og regulert til det
samme.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er avsatt til friområde. Det er ikke ønskelig å bygge ned slike områder. Området er også i konflikt med
kulturminnevern og faresone for høyspentanlegg. Det er planlagt stor utbygging på Gretnes, noe som fører til at
annen utbygging i området må begrensens pga bl.a. skolekapasitet og avstand til Fredrikstad sentrum.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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14-6929
GU 23
DNR: 54
Gnr/bnr: 702/20 (nord for Nylende)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 6 daa
Forslagsstiller: Hans Jørgen Hystad
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få skilt ut tre boligtomter på
ca. 1,9 mål hver.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger i foten på en ås. Vil dermed ikke gi
silhuettvirkning.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Gang- og sykkelvei langs hovedveien forbi
området. Langt til hovedvei.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor eksisterende tettsted og lokalsenter. Det er ikke ønskelig å legge til rette for ytterliggere
utbygging i slike områder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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14-6929
GU 24
DNR 57
Gnr/bnr: 429/5 (Lunde).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 50 daa
Forslagsstiller: Lars Røed
Beskrivelse:
Eier vil omdisponere deler av eiendommen
fra LNFR til boligformål. Grunneier fikk i
2003 omdisponert deler av sin eiendom fra
LNF til boligformål (felt B305 i gjeldende
kommuneplan). Han ønsker å få
omdisponert ca. 50 dekar på tilstøtende
areal.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt med silhuett eller
strandsone.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke fulldyrka jord.
Må opparbeide avkjøring. Ikke sentral beliggenhet.

Ikke utsatt

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Gang-/sykkelvei som grenser nord for området.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Barne- og ungdomsskole har ikke kapasitet til flere elever. Skolekapasitet skal være styrende for utviklingen i alle deler
av kommunen utenfor byområdet.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 26
DNR: 61
Gnr/bnr: 58/14 Møklegård
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 170 daa
Forslagsstiller: JOWA Eiendomsutvikling AS
Beskrivelse:
Ønsker å omdisponere deler av eiendommen med skog av
lav bonitet til boligformål.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området. Registrert
et kulturminne på høyeste punkt i terrenget rett
sør for området.
Ingen registreringer.
Registrert som viktig friluftslivsområde.
Området består av et høydedrag. Tiltak kan derfor
påvirkesilhuetten på åsen. Det ligger en ås mellom
området og sjøen, så det vil sannsynligvis ikke
være synlig fra vannet.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Et 80 meter bredt belte langs Vikaneveien ligger i
gul støysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor definert tettsted, og er utenfor gangbarhetssoner. Området dekkes heller ikke av stamlinjenett
for buss. Området egner seg dermed ikke til utbygging. Utbygging i Slevik skolekrets bør legges nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

28 (309)

14-6929
GU 27
DNR: 62
Gnr/bnr: 119/200 og 119/5 Lervik
Dagens formål: LNFR (119/5) og bebyggelse og anlegg
(119/200)
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 7,6 daa
Forslagsstiller: Rolf Christian Olaussen
Beskrivelse: Gnr./bnr. 119/200 har i gjeldende
kommuneplan arealformål bebyggelse og anlegg. Den er
ubebygd og grunneier ønsker "at den blir tatt med i planen".
På gnr./bnr. 119/5 ønsker grunneier å få fradelt tomter til
boligformål både nord og sør på eiendommen. Den nordre
ligger inneklemt mellom eksisterende boliger, mens den
søndre ligger på et jordbruksareal.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Området ligger delvis i 100-metersbeltet, men det
ligger bebyggelse nærmere vannet. Det berører
ikke silhuetter med skog.
Ingen registreringer.
Midtre delområde berører dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Området ligger i gul støysone
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Områdene ligger utenfor definerte lokalsenter, og er ikke koblet til gang- og sykkelveinett. I tillegg er et av områdene
dyrket mark og delvis innenfor 100-metersbeltet.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 29
DNR 69
Gnr/bnr: 611/7 (Torp).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 3 daa
Forslagsstiller: Roy Olavesen
Beskrivelse:
Eier vil få ca. 3 mål i nordvestre deler av
landbrukseiendommen omdisponert fra LNFR til
boligformål i rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone, kulturlandskap.
Ingen registreringer innenfor området.
Registrert friluftslivsområde. Turområde-LNF.
Kan bli eksponert.
Området grenser til tomt for slamspredning.
Fulldyrka jord.
Usentralt. Ca. 500m til bussholdeplass med
frekvens på 4 avganger i timen. Ligger utenfor sone
C i gangbarhetssonen.
Ikke utsatt

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Områdene er mer enn 450m unna gang-/sykkelvei.
Full barneskole, ledig kapasitet på ungdomsskole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av dyrket mark. Det er ikke ønskelig å omdisponere dyrket mark. Det er også utenfor gjeldende
utbyggingsgrense i fylksplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

30 (309)

14-6929
GU 31
DNR: 73 – del 1
Gnr/bnr: 55/1 (Viker).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 2,5 daa.
Forslagsstiller: Ragnhild Engebretsen (på vegne av
grunneier)
Beskrivelse:
Grunneier vil få deler av disse eiendommene omdisponert
fra LNFR til boligformål i rulleringen av kommuneplanens
arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Blir ikke eksponert.
Ikke relevant.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrket mark.
Kan benytte eksisterende vei. Usentralt, utenfor C i
«gangbarhet» og lav frekvens på kollektiv.
Ingen registrert risiko for flom.

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Tilgjengelig gang-/sykkelvei langs hovedvei, ca 400
meter fra området.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dersom man gjør om til boligformål på disse eiendommene vil det åpne for ytterligere utbygging i området. Det er
ikke ønskelig med tanke på skolekapasitet og avstand til skole. Øvige deler av området vil få formålet «eksisterende
bebyggelse og anlegg», men disse to områdene vil ikke falle inn under det formålet ettersom utbygging ikke er
ønskelig.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 31
DNR: 73 – del 2
Gnr/bnr: 55/1 (Viker).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 10 daa
Forslagsstiller: Ragnhild Engebretsen (på vegne av
grunneier)
Beskrivelse:
Grunneier vil få deler av disse eiendommene omdisponert
fra LNFR til boligformål i rulleringen av kommuneplanens
arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Ikke relevant
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka jord.
Tomten må opparbeide avkjørsel. Usentralt,
utenfor C i «gangbarhet» og lav frekvens på
kollektiv.
Ingen info om flom/havnivå.

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Tilgjengelig gang-/sykkelvei langs hovedvei, ca. 450
meter unna.
Noe kapasitet på skoler, men lang avstand til skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger langt fra skoler og vil være å ta i bruk arealer som ikke bebygget i dag. Området er usentralt med lav
frekvens på kollektivtransport, og egner seg dermed ikke til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

32 (309)

14-6929
GU 31
DNR: 73 – del 3
Gnr/bnr: 55/1 (Viker).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 21 daa.
Forslagsstiller: Ragnhild Engebretsen (på vegne av
grunneier)
Beskrivelse:
Grunneier vil få deler av disse eiendommene omdisponert
fra LNFR til boligformål i rulleringen av kommuneplanens
arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Viktig friluftslivsområde.
Hensynssone, landskap. Nytt byggetiltak vil delvis
bli eksponert i sjøen. Innenfor 100-m beltet langs
sjøen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka jord.
Må opparbeide vei og avkjørsler til området.
Usentralt, utenfor C i «gangbarhet» og lav frekvens
på kollektiv.
Ingen info om flom/havnivå.

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Tilgjengelig gang-/sykkelvei langs hovedvei. Langt
til hovedvei (Vikerveien).
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er registrert som viktig friluftslivsområde, ligger i hensynssone landskap og delvis i 100-m beltet fra sjø. Det
er dermed ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 31
DNR: 73 – del 4
Gnr/bnr: 55/1 (Viker).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 1,5 daa.
Forslagsstiller: Ragnhild Engebretsen (på vegne av
grunneier)
Beskrivelse:
Grunneier vil få deler av disse eiendommene omdisponert
fra LNFR til boligformål i rulleringen av kommuneplanens
arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Viktig friluftslivsområde.
Hensynssone, landskap. Nytt byggetiltak vil bli
eksponert i sjøen. Innenfor 100-m beltet langs
sjøen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Tilgang til vei og avkjørsler. Usentralt, utenfor C i
«gangbarhet» og lav frekvens på kollektiv.
Ingen info om flom/havnivå.

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Tilgjengelig gang-/sykkelvei langs hovedvei, langt
til hovedvei (Vikerveien)
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Eiendommene ligger i 100 m-beltet langs sjøen og er i gjeldende plan satt av til LNF-område for å markere en meget
streng holdning til bygging. Nyetablering av boliger i 100 m-beltet er ikke ønskelig. Eksisterende hyttebebyggelse kan
videreføres slik den er innenfor formål LNF.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

34 (309)

14-6929
GU 31
DNR: 73 – del 5
Gnr/bnr: 54/5 (Viker).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 8 daa.
Forslagsstiller: Ragnhild Engebretsen (på vegne av
grunneier)
Beskrivelse:
Grunneier vil få deler av disse eiendommene omdisponert
fra LNFR til boligformål i rulleringen av kommuneplanens
arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Fulldyrka jord.
Må opparbeide avkjørsler. Usentralt, utenfor C i
«gangbarhet» og lav frekvens på kollektiv.
Høy beliggenhet – ingen fare for stormflo.

Ligger innenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Tilgjengelig gang-/sykkelvei langs hovedvei.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av fulldyrka jord og er utenfor gangbarhetssoner og har lav frekvens på kollektivtilbudet. Dette
området egner seg ikke til utbygging pga transportarbeid og jordvern.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 31
DNR: 73 – del 6
Gnr/bnr: 54/13 (Viker).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 25 daa.
Forslagsstiller: Ragnhild Engebretsen (på vegne av
grunneier)
Beskrivelse:
Grunneier vil få deler av disse eiendommene omdisponert
fra LNFR til boligformål i rulleringen av kommuneplanens
arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ristninger på tomt 54/13.
Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka jord.
Må opparbeide vei og avkjørsler. Usentralt, utenfor
C i «gangbarhet» og lav frekvens på kollektiv.
Ingen info om flom/havnivå.

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Tilgjengelig gang-/sykkelvei langs hovedvei, ca. 200
meter fra området.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være en nyetablering av et boligområde, som ikke er i tråd med retningslinjer for arealplanleggingen. Det er
ikke ønskelig å ta i bruk nye områder til utbygging, spesielt når de ligger utenfor gangbarhetssoner og kollektivtilbud.
Området egner seg ikke til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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14-6929
GU 33
DNR 78
Gnr/bnr: 57/1 (Dale).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 1,8 daa
Forslagsstiller: Per Øivind Dahle
Beskrivelse:
Eier vil få deler av eiendommen omdisponert fra
LNFR til boligformål. Det aktuelle arealet er et jorde
på ca. 1,8 dekar. Av dette foreslås ca. 1,5 dekar til
boligbebyggelse og øvrig areal til opplagsplass for
skogsvirke og parkeringsplass for bl.a. turgåere.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone, kulturlandskap
Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Bidrar ikke til silhuett eller er i strandsonen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Tomt er fulldyrka jord.
Tomtene trenger vei og avkjøringer. Usentralt og
lav kollektivdekning.
Ingen trussel.

Tomten ligger utenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang-/sykkelvei langs hovedvei, et stykke unna.
Noe ledig kapasitet på barne- og ungdomsskole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er fulldyrket mark, som ikke en ønskelig å omdisponere. I tillegg er området utenfor gangbarhet til skole,
med lav kollektivdekning.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 34
DNR: 81
Gnr/bnr: 91/15
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 5 daa
Forslagsstiller: Kåre Hovland (for Natalia Hemsen)
Beskrivelse:
Eier av gnr./bnr. 91/15 i Hasledalen i Vikene ønsker å få
eiendommen omdisponert fra LNFR til boligformål i
rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Den aktuelle eiendommen er på ca. 5 dekar og er ubebygd,
beliggende i et etablert bolig- og hytteområde.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Kartlagt som viktig friluftslivsområde.
Ligger lavt i terrenget omgitt av eksisterende
bebyggelse. Vil dermed ikke påvirke silhuetter,
eller bli synlig fra sjøen.
Ingen registreringer
Området består av dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Området ligger i gul støysone.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ledig kapasitet på barneskole, noe ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor definert tettsted og lokalsenter, i tillegg til at det er dyrket mark. Det er derfor ikke egnet til
utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

38 (309)

14-6929
GU 35
DNR: 83
Gnr/bnr: 696/2 (Torsnes).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 5 daa
Forslagsstiller: HP Hovelsen
Beskrivelse:
Grunneier vil få en av teigene omdisponert fra LNFR til
byggeområde for fritidsbebyggelse i rulleringen av
kommuneplanens arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Turområde-LNF.
Må unngå silhuett på berget. Kan bli eksponert fra
jordet ved siden av. Er ikke i strandsonen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Opparbeide avkjørsel fra eksisterende avkjørsel.
Usentralt og lav kollektivdekning. Utenfor sone C i
gangbarhet.
Ikke trussel mot flom og skred.

Området ligger ikke innenfor gul og rød sone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang-/sykkelveinett er lite tilgjengelig.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det her en en ren utvidelse. Det er ikke øskerlig med utvidelser av hytteområder inn i uberørte områder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 36
DNR: 87
Gnr/bnr: 432/12
Dagens formål: LNFR og bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 2 daa
Forslagsstiller: Tormod Bonsaksen og Camilla Sandberg
Beskrivelse:
Eier av Trolldalen 15 (gnr./bnr. 432/12) nær Kjøkøysund
ønsker å få omdisponert hele eiendommen til boligformål i
rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Registrert som viktig friluftslivsområde
Ligger lavt i terrenget og vil dermed ikke gi
fjernvirkninger.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er utenfor det som er definert som tettsted og lokalsenter. I tillegg er både barneskole og ungdomsskole
fulle. Det er dårlig kollektivdekning i området.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

40 (309)

14-6929
GU 37
DNR: 98
Gnr/bnr: 678/10
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 12 - 14 daa
Forslagsstiller: Anne Marie Berg
Beskrivelse: Eier av gnr./bnr. 678/10 (Lunds hagesenter)
ønsker å få deler av eiendommen omdisponert fra LNFR til
boligformål i rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Det aktuelle arealet er på ca. 12-14 dekar og ligger vestnordvest på eiendommen. Området er i dag dels bebygget
med boliger (fraskilte tomter) og dels uutnyttet areal med
noen enkle bygg ute av bruk. Arealet er for det meste
inngjerdet og brukes derfor ikke av naboer. Det er et
framtidig behov for å rydde opp og legge til rette for
utvikling og forskjønning av området. Grunneier ser for seg
at både eneboliger og rekkehus kan være aktuelt.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registrerte kulturminner. SEFRAK-registrerte
bygninger innenfor eiendommen.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Området ligger i en østvendt skråning. Dersom
bebyggelsen holdes lavt på eiendommen vil åsen i
bakkant gi ryggdekning så det ikke påvirker
silhuetten.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Deler av området ligger i gul støysone.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhet til Torsnes lokalsenter. I tillegg er det lagt inn tilstrekkelige nye områder som vil
dekke 10% av boligbyggingen i lokalsentrene.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 38
DNR: 105
Gnr/bnr: 35/2
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 10 daa
Forslagsstiller: Tommy Gulland
Beskrivelse:
Etterkommer etter eier av gnr./bnr. 35/2 i Haredalen ved
gamle Onsøy stasjon ønsker at egen eiendom og
naboeiendommer omdisponeres fra LNFR til boligformål i
rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

SEFRAK-registrert bygning innenfor områdetIngen registreringer
Ingen registreringer
Området består i dag av skog som og ligger nord
for et åpent jorde. Bebyggelse her vil derfor kunne
gi fjernvirkning sydover om ikke vegetasjonen i
jordekanten bevares.
Ingen registreringer
Består ikke av dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss. Ligger delvis innenfor område
båndlagt for jernbane.
Ingen registreringer

Utenfor registrerte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging
Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor tettstedet definert i fylkesplanen og heller ikke i nærheten av definert lokalsenter. Det åpnes
ikke for å legge inn nye områder som ikke er innenfor langsiktig grense i fylkesplanen. Det er i tillegg begrenset
skolekapasitet.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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14-6929
GU 40
DNR: 107
Gnr/bnr: 78/16
Dagens formål: delvis bebyggelse og anlegg, fremtidig
bolig og LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: usikkert
Forslagsstiller: Anna Kristin Andersen
Beskrivelse:
Eier ønsker i rulleringen av kommuneplanens arealdel å
få "frigitt resten av min eiendom da noe er åpnet for
"råtomter"".
Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Området ligger i en skråning opp fra sjøen. Vil
trolig kunne være synlig fra sjøen.
Ingen registreringer
Består ikke av dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor registrerte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ledig kapasitet på barneskole, noe kapasitet på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging
Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor tettstedet definert i fylkesplanen. Området ligger også utenfor gangavstand til lokalsenteret
Slevik. Slevik skole har ledig kapasitet, men utbygging bør konsentreres til områder nærmest skolen. Det gjøres en
omfattende endring av planstatus for boliger utenfor tettstedet for å styre utbyggingen til innenfor gangavstand til
skoler i lokalsentrene. Derfor vil de 4-5 boligtomtene som det er potensiale for i området bli fjernet.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 39
DNR: 106
Gnr/bnr: Furuholmen nær grensen til Hvaler
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Spredt fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 250 daa
Forslagsstiller: Torbjørn Øye på vegne av familiene Hagen,
Heggbø og Øye
Beskrivelse:
Vil at kommunen skal gjeninnsette reguleringsplan for
Furuholmen og gi den samme status som tidligere. Kan ha
skjedd en feil under første kommuneplan etter
sammenslåingen. Det vil gi rett til bygging av tre nye hytter
på Furuholmen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Hensyns- og sikringssone. Berører lokalt viktige
hovednaturtyper.
Berører et svært viktig og statlig sikret
friluftslivsområde. Innenfor 100 m-beltet.
Hensynsone – friluftsliv.
Kan komme i konflikt med eksponering og silhuett
fra sjøen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Må komme dit med båt. Brygger og parkering må
opparbeides. Dårlig kollektivdekning.
Ingen info om flom. Ikke skredutsatt.

Utenfor gul og rød sone (støykart).
Ingen tilgang.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det har de siste tiårene skjedd en gradvis innstramming av mulighetene for å bygge i strandsonen, sist ved vesentlige
innstramminger i forbindelse med ny plan- og bygningslov i 2009. De tre tomtene der det ønskes bygget nye hytter
ligger alle i 100 m-beltet. Det var sikkert en grunn til at man allerede i forbindelse med kommunesammenslåingen
vurderte det dithen at reguleringsplanen ikke skulle videreføres. Nå er altså praksisen enda strengere, så streng at det
er nok så begrensede muligheter for å utvide eksisterende hytter i 100 m-beltet. Å oppføre helt nye hytter i 100 mbeltet skal ikke være mulig, heller ikke å regulere nye hyttetomter i 100 m-beltet. Som andre steder er 100 m-beltet
på Furuholmen avsatt til LNF-område for å markere byggeforbudet.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge

Ramboll
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14-6929
GU 41
DNR: 109
Gnr/bnr: 66/422 og 66/555 (Slevik).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 2,5 daa
Forslagsstiller: Paal Erik Bakke
Beskrivelse:
Eierne vil at disse eiendommene omdisponeres fra LNFR til
fritidsboligformål i rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Kan bli silhuetter i landskapet. Ikke i konflikt med
strandsone.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Må opparbeide avkjørsel. Usentralt og lav
kollektivdekning. Utenfor sone C i gangbarhet.
Ikke trussel mot flom eller skred.

Området ligger utenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan
Ca. 1km til gang- og sykkelveinett.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er en del av eksisterende område for fritidsbebyggelse. Nybygg av hytte her ses som en fortetting av et
eksisterende hytteområde. Avstand til lokalsenter og gang- og sykkelvei har ikke avgjørende betydning for
fritidsbebyggelse.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll
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14-6929
GU 42
DNR: 115
Gnr/bnr: 112/716 og 112/20 (Engelsviken).
Dagens formål: Delvis til bebyggelse og anlegg og delvis
friområde.
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 5 daa
Forslagsstiller: Terje Skolt
Beskrivelse:
Eierne vil få deler av disse eiendommene omdisponert til
boligformål i rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Det aktuelle arealet er i gjeldende kommuneplan satt av
delvis til bebyggelse og anlegg og delvis til friområde.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Unngå silhuett på berget. Ikke konflikt med
strandsone.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Må opparbeide avkjørsel. Usentralt og lav
kollektivdekning. Utenfor sone C i gangbarhet.
Ikke flomfare. Skred er ikke vurdert.

Området ligger utenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må uansett ivaretas i reguleringsplan
Tilgjengelig gang- og sykkelvei langs hovedvei.
Lite kapasitet på barneskole, ledig kapasitet på
ungdomsskole.
Området er avsatt til friområde.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er avsatt til friområde i kommuneplanen. Det er ikke ønskelig å bygge ned slike områder. Utbygging bør også
styres til områder nærmere skole.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 01
DNR: 19
Gnr/bnr: 613/98, 613/75 (gården Sandem, Torp).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Jens Martin Solberg
Beskrivelse:
Eiendommen er i gjeldende kommuneplan
båndlagt pga. mulig framtidig brukryssing over
Glomma. Grunneier forstår at det nå er blitt
enighet om et annet alternativ og ønsker at
båndleggingen oppheves.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

3 SEFRAK-bygninger.
Skrotemark (svært viktig) og parklandskap (viktig).
Turområde-LNF.
Større tiltak kan endre karakteren. Blir ekstra synlig
fra motsatt side av elva.
Et mindre område er deponi (nord-vest på tomt).
Fulldyrka jord.
Eksisterende vei på tomt. Frekvens på 4 i timen for
kollektiv langs tomt. Området er delvis innenfor
sone C i gangbarhet.
Faresone, høyspenningsanlegg.
Faresone, ras- og skredfare. Faresone kvikkleire.
Området varierer fra liten til svært stor erosjon.
Svært stor erosjon i vest langs Glomma.
Den vestre delen av tomten er så vidt utenfor
flomsonene. Registrert overvann- og
rensevannsledning.
Deler av området ligger innenfor gul og rød sone
(støykart). Støykrav må uansett ivaretas i
reguleringsplan.
Gang-/sykkelvei langs hovedvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er riktig at det er valgt en annen trasé for ny bro over Glomma. Hensynssonen er derfor fjernet.
Konklusjon: Innspillet tas til følge.
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17-7665
GU 02
DNR: 30 del 1
Gnr/bnr: 433/1 (Kjøkøya
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 18 daa
Forslagsstiller: Norconsult for Granit Holding AS
Beskrivelse: Området ligger i tilknytning til eksisterende
bebyggelse og er i dag dekket av skog eller har fjell i dagen.
Område 1 er på ca. 18 daa og ligger nord på Kjøkøya. Det
planlegges 7-15 boenheter, primært i form av frittliggende
boliger, men med mulighet for konsentrert bebyggelse. En
høyspentlinje går tvers gjennom område 1, og denne må
legges i bakken før eventuell utbygging. Begge områdene
ligger i gul støysone.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Hele Kjøkøya er registrert som yngle område for
Ravn.
Inngår i et registrert friluftslivsområde. Grenser til
statlig sikret friluftslivsområde.
Området ligger på østsiden av et høydedrag.
Silhuetten berøres ikke av forslaget.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Store deler av området ligger i gul støysone.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er utenfor lokalsenter, der skolene også er fulle. Det mangler gang- og sykkelvei over Kjøkøysund bro.
Området er derfor ikke egnet til boligutbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

48 (309)

17-7665
GU 02
DNR: 30 del 2
Gnr/bnr: 433/1 (Kjøkøya).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 16 daa
Forslagsstiller: Norconsult for Granit Holding AS
Beskrivelse:
Området ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse og
er i dag dekket av skog eller har fjell i dagen. Det planlegges
10-20 boenheter, primært i form av frittliggende boliger,
men med mulighet for konsentrert bebyggelse.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Hele Kjøkøya er registrert som yngle område for
Ravn.
Ingen registreringer.
Området vil bli synlig fra sjøen, men vil ikke gi
silhuettvirkning ettersom det har ryggdekning av
høydedraget øst for foreslått område.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Området ligger i gul støysone.
Ikke koblet til gang- og sykkelveinettet.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er utenfor lokalsenter, der skolene også er fulle. Det mangler gang- og sykkelvei over Kjøkøysund bro.
Området er derfor ikke egnet til boligutbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

49

17-7665
GU 03
DNR: 31
Gnr/bnr: 119/4 (Lervik).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 3 daa
Forslagsstiller: Wenche og Truls R. Wiik Jensen
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få endret to deler av
eiendommen fra LNF-formål til boligformål.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Påvirker ikke silhuetter. Vil ikke bli synlig fra sjøen.
Ingen registreringer.
Deler av innspillet berører dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Området ligger i gul støysone.
Ikke koblet til gang- og sykkelveinettet.
Noe skolekapasitet.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter. Det åpnes ikke for boligbygging utenfor lokalsenter. Utbygging innenfor
skolekretsen styres til områder nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge

Ramboll

50 (309)

17-7665
GU 04
DNR: 35
Gnr/bnr: 85/184 (Vestre Vikene).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Advokat Eilertsen for fam. Hansen
Beskrivelse:
Avsender ønsker at kommunen legger inn byggegrense i
strandsonen i kommuneplankartet, som reelt viser hvor
man ønsker og ikke ønsker at folk skal kunne bygge. Dette
finnes ikke i gjeldende kystsoneplan.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Kulturminner og kulturmiljø
Energibruk og transportbehov
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er satt byggegrense i 100 m-beltet langs hele kysten.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

51

17-7665
GU 05
DNR: 37
Gnr/bnr: 108/2 (øst for Engelsviken).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bolig-/fritidsboligformål
Arealstørrelse: 6,5 daa
Forslagsstiller: Finn Erling Skogen
Beskrivelse:
Omdisponere 6,5 daa (fordelt på tre
parseller) av eiendommen fra LNF til bolig/fritidsboligformål. Det anslås at utbygging
på de aktuelle parsellene vil kunne gi ca. 68 boenheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Må unngå silhuett og eksponering fra sjøen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka jord.
Må opparbeide avkjørsler. Usentralt og lav
kollektivdekning.
Ingen registreringer.

Parsellene ligger utenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan
Gang- og sykkelvei er lite tilgjengelig.
Noe ledig kapasitet på barneskole, ledig kapasitet
på ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Forslaget er en ren utvidelse av et hytteområde. Det er ikke ønskelig å ta i bruk nye urørte områder til hytter. Området
er utenfor gangbarhet til lokalsenter, og vil være bilbasert med lang avstand til skoler og andre funksjoner. Det er
dermed heller ikke egnet til boligbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

52 (309)

17-7665
GU 06
DNR: 38
Gnr/bnr: 202/6 (Råbekken).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 4,8 daa
Forslagsstiller: Rannveig Johanne og
Tore Solberg
Beskrivelse:
Omdisponere deler av eiendommen
fra LNF- til boligformål. Det gjelder
to parseller på 3 og 1,8 daa.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone, kulturlandskap.
Det er ikke registrert kulturminner innenfor
eiendommen, men det er gjort mange og store
registreringer vest og sydvest for eiendommen.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører fulldyrka jord.
Området ligger utenfor sone C for
gangbarhetssoner. Under 400m til kollektiv med
høy frekvens. Må opparbeide avkjørsel.
Hensynsone, høyspenningsanlegg.
Liten og middels erosjon på tomt. Ikke risiko for
flom.
Området ligger i gul støysone (støykart). Støykrav
må uansett ivaretas i reguleringsplan
Hovedsykkelrute i Rolvsøyveien (fv. 109), men ikke
tilrettelagt for gående og syklende fram dit.
Lite kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger i hensynssone kulturlandskap, delvis dyrket mark og har hensynssone høyspentanlegg. I tillegg er det
lite kapasitet på barneskole og full ungdomsskole. Det er også utenfor etablert byggeområde og der med utenfor
fylkesplanens grense for byggeområde. Dermed egner ikke området seg for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

53

17-7665
GU 07
DNR: 40,63,64,61
Gnr/bnr: 201/1 (mellom Høyendal og Åsebråten).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 71 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse: Avsender ser for seg 650-700 boenheter fordelt
på fem delområder med hver sine boligtyper og unike
"identitet". Det foreslås 2-5 etasjer, avhengig av delområde,
men hovedsakelig i form av konsentrert bebyggelse.
Parkering foreslås i stor grad i parkeringskjellere. Området,
som ligger mellom fv. 109 og lysløypa, er i dag skog med
varierende bonitet. Deler av området ligger innenfor
"markagrensen" (hensynssone friluftsliv). Avsender mener
denne kan justeres og at dette arealet kan omdisponeres
hvis man fjerner andre områder for framtidig
boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Registrert som svært viktig friluftslivsområde og er
innenfor markagrensen.
Området består av en skråning som heller ned mot
fv. 109. Tiltaket vil bli svært synlig fra fylkesveien
og vil påvirke silhuetten på åsen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Ligger delvis i gangbarhetssone C. Stamlinje for
buss går i fv. 109.
Ingen registreringer

Området ligger i rød og gul støysone.
Gang- og sykkelvei langs fv. 109 i tilknytning til
området.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger innenfor marka, det åpnes ikke for utbygging i marka. Fredrikstad har store områder som er egnet for
transformasjon i sentrum. Dermed er det ikke nødvendig å fortette byen ved å bygge i bynære markaområder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

54 (309)

17-7665
GU 08
DNR: 44
Gnr/bnr: 210/929, 210/930, 210/83/388 (øst for Seut).
Dagens formål: Nåværende bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Bolig og næring
Arealstørrelse: ca. 5,3 daa
Forslagsstiller: Industriveien 2 AS
Beskrivelse:
Grunneier ønsker en annen utnyttelse av disse
eiendommene, som tidligere har vært brukt til næring.
Grunneier ser for seg en blanding av bolig og lett
næring på eiendommene, kanskje med næring langs
Industriveien og boliger langs Onsøyveien, slik det
allerede er i området. Eiendommene ligger med
arealformål nåværende bebyggelse og anlegg i
gjeldende kommuneplan.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Kommer ikke i konflikt.
Ligger i randsonen til byområdet. Bidrar noe til
bylivet.
Registrert en brenselstank nord på tomt 210/929.
Berører ikke dyrka mark.
Holdeplass for bussrute rett ved planområdet.
Frekvens 30 min i rush. 60 min utenom rush. Ligger
innenfor sone C i gangbarhet. Benytte eksisterende
avkjørsel.
Ikke utsatt for flom. Skred er ikke vurdert.

Områdene ligger i gul og rød støysone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Det er fortau langs vei som grenser til området.
Ledig kapasitet på barneskole etter utvidelse
(Trosvik), fullt på ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området har vanskelig adkomst sett i forhold til bruk som industriområde. Det vil være positivt med en
transformasjon mot mer boliger. Støyskjerming vil være mulig ettersom området er bredt nok for et indre gårdsrom.
Annen næring kan også være aktuelt.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

55

17-7665
GU 09
DNR: 45 + 427
Gnr/bnr: 210/1178 (Sandbekk).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 11,1 daa
Forslagsstiller: HS Arealplan AS for Byggmester Jan Erik
Zakariassen (grunneier)
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få den søndre delen av eiendommen
omdisponert fra LNF- til boligformål. Det foreslås 20
boenheter, fordelt på fem eneboliger og 15
rekkehusleiligheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Rik sump- og kildeskog på tomten i nord. Bekken
med randsone kan være en viktig korridor for dyr.
Nærhet til Fredrikstadmarka (svært viktig
friluftsområde). Turområde-LNF.
Området ligger lite eksponert i en dal.
Ikke registrert forurensing, men tidligere
drivhusvirksomhet kan ha først til utslipp av
plantevernmidler til grunnen.
Dyrka jord, men deler er allerede bebygd med
drivhus.
Området ligger utenfor sone C i gangbarhet og
utenfor stamnettet for kollektiv. Tomten har en
vei, men må muligens opparbeide flere avkjørsler.
Tomten har middels erosjon. Nabotomt i vest har
stor erosjon. Ingen informasjon om bekken.
Områdene ligger utenfor gul og rød støysone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Det er ca. 400m til gang- og sykkelveier, men det er
et finmasket nett av relativt lavtrafikkerte veier.
Ledig kapasitet på barneskole etter utvidelse
(Trosvik), fullt på ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
I konflikt med jordvern og naturverdier. Fylkesplanen krever at restriktiv bruk av nye områder til utbygging. Som
prinsipp vil ikke tettstedets byggearealer økes med mindre det er til næringsområder. Dette forsterkes av at
Fredrikstad har store områder sentralt i byen som er egnet for transformasjon. Det er altså ikke nødvendig å ta i bruk
nye byggeområder for å oppnå fortetting og reduksjon i transportarbeid.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

56 (309)

17-7665
GU 10
DNR: 49
Gnr/bnr: 675/1 (Torsnes v/ Talbergsundet).
Dagens formål: LNF samt bruk og vern av sjø
og vassdrag, med tilhørende strandsone.
Foreslått formål: Småbåthavn
Arealstørrelse: ca. 15 daa
Forslagsstiller: Bjørn Andreas Heieren
Beskrivelse:
Grunneier mottok i januar 2017 et brev fra
kommunen om utfyllinger og utvidelser som
ikke er omsøkt. Han ber nå om at de
aktuelle arealene omdisponeres til
småbåthavnformål.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturmiljø: Oldtidsveien – Skjebergsletta.
Bløtbunnsområder i strandsonen (svært viktig).
Ålegrassamfunn (svært viktig) i sjøen. Store gamle
trær (viktig) langs eksisterende avkjørsel.
Turområde-LNF.
Tiltak i strandsone. Hensynsone, landskap. Tiltak
kan være eksponert fra sjøen.
Slamspredning på tomt.
Berører ikke dyrka mark
Allerede opparbeidet vei. Usentralt og lav
kollektivdekning.
Faresone Flom. Båthavn ligger på åpen fastmark.

Området ligger utenfor gul og rød støysone
(støykart) Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Dårlig tilgang på gang-/sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av verneverdig natur, bl.a. ålegresseng og bløtbunnsområde. Det er derfor ikke ønskelig å gjøre
endringer i dette området.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

57

17-7665
GU 11
DNR: 50
Gnr/bnr: 35/1 m.fl. (nær Onsøy stasjon).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Massedeponi, deretter LNF (?)
Arealstørrelse: 174,9 daa
Forslagsstiller: Multiconsult ASA for Råde Graveservice AS
Beskrivelse:
Råde Graveservice driver Thorbjørnrød massedeponi. Det
ble i 2009 gitt tillatelse til å fylle igjen det gamle grustaket
med 50 000 m3 rene fyllmasser. Råde Graveservice
ønsker å utvide til ca. 1 200 000 m3 pga. stor etterspørsel
etter deponering av rene masser. Det pågår
reguleringsplanarbeid knyttet til dette (planprogram
vedtatt 04.05.2017). Etter endt oppfylling skal området
tilbakeføres til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Mange registrerte kulturminner langs
Thorbjørnrødveien.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ikke relevant.
Tiltaket kan føre til forurensning, må beskrives
avbøtende tiltak i reguleringsplan.
Berører ikke dyrket mark. Kan bidra til tilførsel av
dyrket mark etter endt oppfylling.
Tiltaket vil bidra til økt transportbelastning til
området.
Risiko for ulykker knyttet til drift.
Ikke utsatt for flom.

Ligger delvis innenfor gul og rød støysone. Tiltak vil
generere mer støy.
Ikke tilgang til gang- og sykkelvei. Heller ikke
relevant.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det vil være et økende behov for massedeponi i kommunen i fremtiden på grunn av store infrastrukturutbygginger og
annen utbygging. Det er derfor behov for arealer til slike anlegg. Det er ikke registrert store naturverdier eller lignende
innenfor området, men trafikksituasjonen må løses i reguleringsplan i samarbeid med trafikkmyndighetene.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

58 (309)

17-7665
GU.12
DNR: 51
Gnr/bnr: 121/15, 121/111 (Kjærre).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 123 daa
Forslagsstiller: Asbjørn Borge
Beskrivelse: Grunneierne ønsker å få de to tilstøtende
eiendommene i sin helhet omdisponert fra LNF- til
boligformål.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Del av et registrert friluftslivsområde.
Området består av et høydedrag. Tiltak vil kunne
påvirke silhuetten.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Utenfor kartlagte støysoner.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er utenfor gangbarhetssoner og lokalsenter. Det åpnes ikke for utbygging utenfor lokalsenter. Bygging
konsentreres til områder nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 13
DNR: 52
Gnr/bnr: 124/1 (sør for Saltnes).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 5 daa
Forslagsstiller: Jon Edgar Gundersen
Beskrivelse:
Omdisponere deler av eiendommen fra LNF- til
fritidsboligformål. I reguleringsplan vedtatt i 2008
ble det på et felt øst for Saltnesveien regulert 32
tomter for fritidsbebyggelse, og nå ønskes
ytterligere sju tomter tilknyttet dette feltet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Kan bruke eksisterende vei, men må utarbeide
avkjørsler. Usentralt og lav kollektivdekning.
Ikke flom- eller skredutsatt.

Området ligger utenfor gul og rød støysone.
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Saltnesveien har gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være en utvidelse av eksisterende hytteområde. Det er ikke ønskelig. I arealdelen vil fortetting av
eksisterende hytteområder bli prioritert ettersom det har mindre påvirkning på f.eks. friluftslivsområder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 14
DNR: 53
Gnr/bnr: 113/1 (Engelsviken).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 34,8 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse: Grunneier ønsker at den sørvestlige teigen av
nevnte eiendom omdisponeres fra LNF- til boligformål.
Teigen grenser mot boligfeltet langs Skolebakken og består i
dag av skog av varierende bonitet. Det er tenkt
småhusbebyggelse/større og mindre eneboliger, samt hus
organisert rundt små tun.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Del av et registrert friluftslivsområde.
Berører silhuett, men er omgitt av åsen på samme
høyde, så det vil ikke gi effekt over større områder.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er utenfor lokalsenter og har lang vei til skoler. Utenfor gangbarhet, kollektivnett og gang- og sykkelveinett.
Utbygging prioriteres nær skoler.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 15
DNR: 54
Gnr/bnr: 64/7 (Slevik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 11 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse:
Grunneier ønsker at de to sørligste teigene
av nevnte eiendom omdisponeres fra LNFtil boligformål. Teigene ligger mellom
Vikaneveien og Slevikkroken og består av
jordbruksareal, noe avsender ser som en
mulig konfliktlinje. Utbyggingen er tenkt
med tunløsninger og hagebypreg.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Hensynsone, naturmiljø.
Turområde-LNF.
Stykker opp det sammenhengende jordet, og kan
bryte opp eksisterende landskap.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører fulldyrka jord.
Kan bruke eksisterende vei, men må utarbeide
avkjørsler. Usentralt og lav kollektivdekning.
Ingen informasjon om bekken i vest. Liten og
middels erosjon.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Vikaneveien har gang- og sykkelvei i øst.
Noe kapasitet på ungdomsskole, ledig kapasitet på
barneskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av dyrket mark, som det ikke er ønskelig å omdisponere av hensyn til jordvern. I tillegg er området på
sørsiden av fylkesveien, som vil kreve en kryssing av trafikkert vei som skolevei.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 16
DNR: 55
Gnr/bnr: 64/7 (Slevik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 61,5 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse:
Grunneier ønsker at teigen som ligger mellom
Halvorsrødveien og Kirkeberget omdisponeres
fra LNF- til boligformål. Det er tenkt 80-100
boenheter i form av småhusbebyggelse/større
og mindre eneboliger, samt hus organisert
rundt små tun.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Automatisk fredet kulturminne på tomt i nord.
Ingen registreringer innenfor området.
Nordre del av tomt har verdi som viktig
friluftsområde.
Kommer ikke i konflikt.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører fulldyrka jord i øst.
Kan bruke eksisterende vei, men må utarbeide
avkjørsler. Usentralt og lav kollektivdekning.
Ingen informasjon om flom ved bekk. Lite erosjon
på fulldyrka jord.
Området ligger utenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må uansett ivaretas i reguleringsplan.
Nærhet til gang-/sykkelvei.
Noe kapasitet på ungdomsskole, ledig kapasitet på
barneskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er behov for noe mer areal til utbygging ved Slevik lokalsenter. Dette er et område som egner seg, men det vil
legges inn en grønn buffersone mellom eksisterende hytteområde, rundt automatisk fredet kulturminne og vil ikke
berøre den dyrkede marken. I tillegg legges gnr./bnr. 64/4 inn som byggeområde. Det legges inn krav om tett-lav
bebyggelse som type bebyggelse.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.
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17-7665
GU 17
DNR: 56
Gnr/bnr: 432/5 (Lunde).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 146 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få nordre deler av
eiendommen (dog ikke teigen nord for Bjørnevågveien)
omdisponert fra LNF- til boligformål. Arealet består i dag av
skog med varierende bonitet samt ca. 12,2 daa
jordbruksareal. Arealet dekkes helt eller delvis av
hensynssone friluftsliv og hensynssone kulturlandskap. Det
er tenkt konsentrert småhusbebyggelse organisert rundt
små tun med hagebypreg.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Hensynssone friluftsliv.
Området ligger øst for en høyere ås og vil derfor ha
ryggdekning av denne og ikke gi silhuettvirkning.
Ingen registreringer.
Berører noe dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Kun en liten del innenfor gulstøysone i nordøst.
Gang- og sykkelvei langs Kråkerøyveien forbi
området.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger ved lokalsenter, men det er ikke kapasitet på skolene i området. Det dekkes heller ikke av
stamlinjenett for buss. I tillegg ligger det innenfor hensynsone for friluftsliv. Utbygging er dermed ikke ønskelig.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

64 (309)
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17-7665
GU-18
DNR: 57
Gnr/bnr: 425/1 (Enhus)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 37,8 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert deler av to
teiger av eiendommen fra LNF- til boligformål. Teig 1 består
av jordbruksareal, ligger mellom Enhuusveien og
Langøyåsen, og her foreslås ca. 23 daa omdisponert. Teig 2
består av jordbruksareal og skog av varierende bonitet,
ligger vest for Enhuskilveien og Enhuusveien, og her foreslås
ca. 14,8 daa omdisponert. Begge teigene ligger innenfor
hensynssone, kulturlandskap. Det foreslås hus i flere etasjer
med høy fortetting.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Det er registrert store eiker idet søndre området.
Ingen registreringer.
Planområdet ligger i bunnen av en ås. Det vil
derfor ikke gi silhuettvirkning. Det blir heller ikke
synlig fra sjøen.
Ingen registreringer.
Innspillet berører dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Vestlige deler av det nordligste området er
flomutsatt.
Områdene nærmest Enhusveien ligger i gul
støysone
600 meter til gang- og sykkelveinettet.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av dyrket mark, det er fulle skoler og lite tilgang til kollektiv, sykkel- og gangvei. Deler av området er
innenfor ny markagrense på Kråkerøy. Utbygging er ikke ønskelig.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 19
DNR: 58
Gnr/bnr: 726/14 (Rådalen).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 14,5 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få deler av eiendommen
omdisponert fra LNF- til boligformål. Det aktuelle
området ligger nord for Rådalsveien og grenser inn
mot eksisterende boliger i Kreklingveien, Barveien
og Linneaveien. Arealet består av ca. 6 daa. skog
med varierende bonitet og ca. 8,5 daa.
jordbruksareal. Hensynssone kulturlandskap
dekker hele det omsøkte området. Det foreslås
småhusbebyggelse bygget rundt gårdstun.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynssone, kulturlandskap.
Ingen registreringer innenfor området
Vestre del av tomt er svært viktig friluftsområde.
Utbyggingsområde kan være eksponert fra jordet.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører fulldyrka mark.
Innenfor sone C for gangbarhet. Frekvens på 2
bussavganger i timen. Ca. 600m unna frekvens på 8
(Glommaringen). Avkjørsler må opparbeides.
Faresone, høyspenningsanlegg.
Ingen informasjon om bekk. Stor erosjon ved
planlagt utbyggingsområde. Ellers har også tomten
middels erosjon.
Området ligger utenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må varetas i reguleringsplan.
Ca. 160m til gang-/sykkelvei.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området berører dyrket mark, i tillegg til å være i hensynssone for kulturlandskap, viktig friluftsområde, fulle skoler og
faresone for høyspent. Det ligger også utenfor utbyggingsområde i fylkesplanen. Området egner seg dermed ikke til
utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 20
DNR: 59
Gnr/bnr: 425/1 (Enhus).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 153 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få deler av eiendommen
omdisponert fra LNF- til boligformål. Det aktuelle
arealet ligger sør for Enhuusveien og øst for
Sandvikaveien. Området dekkes av en eller flere av
følgende hensynssoner: naturmiljø, friluftsliv og
kulturlandskap. Det foreslås konsentrert
småhusbebyggelse med hagebypreg, organisert rundt
små tun.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold

Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Hensynssone, naturmiljø. Nordvest er et
leveområde for sølvkåpe. Viktig bekkedrag (lokalt
viktig) og lokasjoner av store gamle trær (svært
viktig og lokalt viktig).
Hensynssone, friluftsliv. Innenfor foreslått markaområde.
Må unngå silhuetter på åsene. Ikke innenfor
strandsonen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka jord.
Må utarbeide vei og avkjørsler. Usentralt og lav
kollektivdekning.
Deler av tomt har middels erosjon. Mulig flom fra
elv/bekk.
Området ligger innenfor gul sone langs veien
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang-/sykkelvei langs Enhuusveien.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger innenfor område som forslås som utvidelse av Kråkerøy-marka. I tillegg er skolene fulle. I tillegg ligger
det utenfor langsiktig byggegrense i fylkesplanen. Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 21
DNR: 60
Gnr/bnr: 201/7 (Høyendal).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Næringsformål
Arealstørrelse: 17,3 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse:
Omdisponere deler av eiendommen fra LNF- til
næringsformål. Området ligger innenfor
hensynssone friluftsliv (markagrensen). Det
foreslås minimum utnyttelse på 50 % BYA for
virksomheter innen industri, kontor eller lager.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner nord for tomten. Ingen registreringer
på selve tomten.
Ingen registreringer innenfor området
Svært viktig friluftsområde. Tomten grenser til
lysløype. Hensynsone, friluftsliv. Innenfor markagrensen
Ligger ved allerede eksisterende næringsområde.
Kan likevel endre karakteren og få konsekvenser
for eneboligene i øst. Må unngå silhuett.
Kan bidra til økt forurensing ved utslipp. Tiltak mot
utslipp må foreligge i reguleringsplan.
Kommer ikke i konflikt.
Ligger utenfor sone C for gangbarhet. God
kollektivdekning langs hovedvei 109.
Faresone, høyspenningsanlegg.
Ikke fare for flom. Skred er ikke vurdert.

Støy fra skytebane (rød) og vei (gul) i støykart.
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Under 200m til gang-/sykkelvei.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger innenfor dagens markagrense. Det er ikke ønskelig å omdisponere marka til utbygging. I tillegg er det
innenfor faresone for høyspentanlegg. Det er også utenfor utbyggingsområde i fylkesplanen. Området er også så bratt
at det ikke er egnet for næringsbebyggelse.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 22
DNR: 61
Gnr/bnr: 201/7 (Høyendal).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 18 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse:
Omdisponere deler av eiendommen fra LNF- til
boligformål. Området ligger like vest for de
eksisterende blokkene på Høyendal og består i
dag av skog av varierende bonitet. Det ligger
innenfor hensynssone friluftsliv (markagrensen).
Det foreslås 5-6 blokker.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Energibruk og transportbehov
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner nord for tomten. Ingen registreringer
på selve tomten.
Ingen registreringer innenfor området
Svært viktig friluftsområde. Tomten grenser til
lysløype. Hensynsone, friluftsliv. Innenfor markagrensen
Ligger ved allerede eksisterende boligområde. Må
unngå silhuett.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Kommer ikke i konflikt.
Ligger utenfor sone C for gangbarhet. God
kollektivdekning langs hovedvei 109.
Faresone, høyspenningsanlegg.
Ikke registrert fare for flom. Skred er ikke vurdert.

Støy fra skytebane (rød) og vei (gul) i støykart.
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Under 200m til gang-/sykkelvei.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger innenfor dagens markagrense. Det er ikke ønskelig å omdisponere marka til utbygging. I tillegg er det
innenfor faresone for høyspentanlegg. Det er også utenfor langsiktig utbyggingsgrense i fylkesplanen. Området er ikke
egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

70 (309)

17-7665
GU 23
DNR: 62
Gnr/bnr: 201/1 (Råbekken).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 8,3 daa
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS
Beskrivelse:
Omdisponere deler av den nordlige teigen av
eiendommen fra LNF- til boligformål. Deler av
området ligger i hensynssonene friluftsliv og
kulturlandskap samt faresonen langs høyspentlinje.
Det foreslås småhusbebyggelse/ større og mindre
eneboliger i moderne stil.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone, kulturlandskap. Automatisk fredet
kulturminner sør for tomt, men båndlegging på
selve tomt. Nord på tomten er det et kulturminne
som er båndlagt.
Ingen registreringer innenfor området
Halve tomten er registrert som svært viktig
friluftslivsområde. Hensynsone, friluftsliv.
Turområde-LNF. Innenfor markagrensen.
Lanskapssilhuett må hensynstas.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka jord.
Området ligger innenfor sone C i gangbarhet. God
kollektivdekning langs hovedvei 109.
Faresone, høyspenningsanlegg.
Middels erosjon nord på tomten. Ikke flomutsatt.

Området ligger innenfor gul sone fra skytebane
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Langs hovedvei eksisterer det gang-/sykkelvei (ca.
350m unna tomt).
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger innenfor dagens markagrense. Det er ikke ønskelig å omdisponere marka til utbygging. I tillegg er det
innenfor faresone for høyspentanlegg med registrerte kulturminner på tomten, i hensynssone kulturlandskap. Det er
også utenfor langsiktig utbyggingsgrense i fylkesplanen. Området er ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

71

17-7665
GU 24
DNR: 65
Gnr/bnr: 114/64 (sør for Lervik).
Dagens formål: Delvis LNF og bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg (?)
Arealstørrelse: 4,3 daa
Forslagsstiller: Sigurd Rudi Torp
Beskrivelse:
Det eksisterende boligområdet ved veien
Stenebråten ligger i gjeldende kommuneplan inne
delvis med LNF-formål og delvis med bebyggelse og
anlegg-formål. Avsender ser at deler av dette
boligområdet skal omdisponeres/har blitt
omdisponert fra LNF- til bebyggelse og
anleggsformål. Han mener det er naturlig at resten
av boligområdet tas med i denne omdisponeringen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone, kulturlandskap. Ikke registrert
kulturminner.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ikke i konflikt.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrket mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Vei er
opparbeidet fra før.
Ingen trusler.

Utenfor støysone.
Rundt 270m til gang- og sykkelvei.
Ledig kapasitet på ungdomsskole, noe ledig på
barneskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Denne utfordringen løses ved at det innføres områder som er LNF-b. Det innebærer at det ikke er behov for å søke
dispensasjon fra kommuneplanen for å gjennomføre enkle tiltak på eksisterende hytte- og boligeiendommer, men det
tillates ikke ytterliggere utbygging av flere boenheter.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

72 (309)

17-7665
GU 25
DNR: 66
Gnr/bnr: 202/123 (Glemmen gård næringspark).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Glemmen Holding AS
Beskrivelse:
Avsender ønsker at Glemmen gård næringspark gis
status som avlastingsområde, på lik linje med Dikeveien.
Det vises til tidligere dialog med kommunen og KU for
området.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor tomten.
Hensynsone, naturmiljø. Eksisterer et viktig
bekkedrag langs tomten.
Ingen registreringer innenfor området.
Vil ikke endre landskapet betydelig.
Utilsiktet utslipp kan få konsekvenser for
bekkedraget. Tiltak mot utslipp må foreligge i
reguleringsplan.
Berører ikke fulldyrka jord, men åpen fastmark.
Avkjørsel må opparbeides, men kan ellers bruke
eksisterende vei. God kollektivdekning. Er innenfor
sone C i gangbarhet.
Infrastruktursone, jernbane.
Det er ingen informasjon om bekken langs tomten.
Kan få konsekvenser ved flom.
Liten, middels og stor erosjon på tomt.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Stor tilgjengelighet til gang-/sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Fylkesplanen krever at avlastningsområder defineres i arealdelen. Derfor innføres bestemmelsesområde for
Dikeveien. Det er imidlertid tidligere avgjort at avlastningsområdet på Dikeveien ikke skal utvides sør for Råbekken, før
Dikeveienområdet er vesentlig fortettet med ny og tettere bebyggelse. Avlastningsområdet kan altså ikke utvides i
den her rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

73

17-7665
GU 26
DNR: 67
Gnr/bnr: 303/842, 303/1386 (Sellebakk).
Dagens formål: Nåværende friområde og framtidig
boligbebyggelse
Foreslått formål: Framtidig bebyggelse og næring
Arealstørrelse: 6,3 daa
Forslagsstiller: Rambøll AS
Beskrivelse:
Grunneier Viuno AS ønsker at de to eiendommene
omdisponeres fra arealformålene nåværende friområde
og framtidig boligbebyggelse til framtidig bebyggelse og
næring eller annet formål som muliggjør en kombinasjon
av næring og boliger. Det foreslås boligbebyggelse over
to etasjer med ca. 35-40 mindre boenheter, samt
næringsbebyggelse i 2-3 etasjer.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
God kollektivdekning. Ligger innenfor gangbarhet
område C
Deler av området ligger innenfor faresone flom.
Tiltak må gjøres.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Mesteparten av området er avsatt til friområdet.
Tiltaket vil bidra til nedbygging av firområder.
Gang- og sykkelvei langt området.
Ledig kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Utbygging i friområde er i utgangspunktet ikke ønskelig. Friområdet her danner overgang fra utbyggingen på Sorgenfri
til elva. Her har imidlertid kommunen gitt området som en del av et makeskifte til en tilrettelagt virksomhet for
utviklingshemmede. Området tas inn som kombinert tjenesteyting og næring slik at utvidet virksomhet samt
tilrettelagte boliger kan etableres. Friområdet ivaretas ved et ca 15 m bredt grønt belte.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

74 (309)

17-7665
GU 27
DNR: 71
Gnr/bnr: 121/15 (Kjærre).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 3,6 daa
Forslagsstiller: Rita Sannerud
Beskrivelse:
Deler av en teig av eiendommen omdisponert fra LNFtil boligformål (regulert til friområde/lek i plan-ID
010672, som går foran kommuneplan). Hun ønsker
senere å fremme endring av reguleringsplan. Grunneier
ser for seg 2-3 boenheter på arealet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor tomten.
Ingen registreringer innenfor tomten.
Registrert friluftslivsområde.
Ikke i konflikt.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Må opparbeide
vei og avkjørsel.
Ikke utsatt.

Ikke støyutsatt.
Gang- og sykkelvei er lite tilgjengelig.
Noe ledig kapasitet på barneskole, ledig kapasitet
på ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger et stykke utenfor Manstad lokalsenter. I tillegg er det registrert som friluftslivsområde, har lav
kollektivdekning. Utbygging før prioriteres nærmere skole.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

75

17-7665
GU 28
DNR: 72
Gnr/bnr: 85/142 (Vestre Vikene).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bolig- eller
fritidsbebyggelse.
Arealstørrelse: 1,7 daa
Forslagsstiller: Ole Chr. Damhaug
Beskrivelse:
Grunneier, som har fritidsbolig på
naboeiendommen gnr./bnr. 85/143,
ønsker å få frigjort gnr./bnr. 85/142 fra
LNF-formål slik at den kan bebygges.
Det nevnes ikke hva slags utbygging som
ønskes.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Eiendommen ligger rett ved et viktig
friluftslivsområde.
Ligger i et allerede bebygd dalføre, og vil derfor
ikke endre landskapet betydelig.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Bussholdeplass blokkerer en evt avkjøring, og må
derfor finne en løsning for avkjøring i
reguleringsplan. Dårlig kollektivdekning og
usentralt.
Ikke fare for flom, men ingen data om skred.

Området ligger innenfor gul sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang-/sykkelvei er lite tilgjengelig.
Ledig kapasitet på barneskole, noe ledig kapasitet
på ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette området vil avsatt til LNF-b som muliggjør vedlikehold og mindre tilbygg uten at det trengs å søkes dispensasjon.
Det vil derimot ikke åpnes for ny bebyggelse. Her er det heller ikke ønskelig med fortetting på grunn av lang avstand til
skole og at det hverken er et rent bolig eller hytteområde.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

76 (309)

17-7665
GU 29
DNR: 73
Gnr/bnr: 422/1 (Rød/Rødsmyra).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 50 + 17 daa
Forslagsstiller: Andreas Holmsen AS
Beskrivelse: Omdisponere areal fra LNF- til boligformål
for deler av denne eiendommen. Først og fremst
fremmes det forslag om omdisponering av område A
på ca. 50 daa, og alternativt/supplerende område B på
ca. 17 daa. Område A grenser til utbyggingsfelt B308 i
gjeldende kommuneplan, mens område B ligger rett
nordøst for område A. De tenkes utbygd med
konsentrert småhusbebyggelse og eneboliger, slik
som i områdene rundt.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Automatisk fredet kulturminne sør på tomt A.
Forekomst av kulturminner sør for tomten.
Ingen registreringer innenfor området.
Svært viktig friluftslivsområde på tomt A og delvis
B. Tomt B er registrert som viktig
friluftslivsområde.
Tomt A ligger høyrere oppe enn de andre tomtene
rundt. Må unngå silhuett.
Tungmetaller i jord sørøst på tomt A.
Tiltaket berører ikke dyrka mark.
Nord på tomt B er innenfor sone B gangbarhet,
Tomt A i vest grenser til sone C, mens resten ligger
utenfor. Frekvens på 2 avganger i timen langs tomt
A. Må opparbeide veier og avkjørsler.
Faresone, høyspenningsanlegg over område B,
berører så vidt A i nordøst.
Områdene er ikke flomutsatte.

Område A ligger så vidt innenfor gul sone i vest
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Fortau, gang og sykkelsti langs begge sider av tomt
A.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Store deler av området er registrert som svært viktig friluftslivsområde, i tillegg til at det er funnet et automatisk
fredet kulturminne på sørlig tomt. Det er også fulle skoler og faresone for høyspentanlegg. Området er dermed ikke
egnet til utbygging. Området bør bevares som 100 m-skog for nærliggende boligområder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

77

17-7665
GU 30
DNR: 74
Gnr/bnr: 118/7 (Skjæløy).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: fritidsboligformål primært, boligformål
subsidiært.
Arealstørrelse: 6,8 daa
Forslagsstiller: Per Olaf Jørgensen
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få deler av eiendommen omdisponert
fra LNF-formål til primært hytteformål, sekundært
boligformål dersom kommunen mener det passer best.
Arealet er i nordenden av den største teigen av
eiendommen. Det foreslås seks tomter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Må sørge for at tiltak ikke blir synlig fra sjøen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrket mark.
Opparbeidet vei, men usentralt og utenfor
gangbarhetssoner. Ikke kollektivdekning.
Ikke registrert fare for flom.

Området ligger innenfor gul støysone. Støykrav må
ivaretas i reguleringsplan.
Ikke tilgang til gang- og sykkelvei.
Ikke relevant for fritidsbolig.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er registrert som svært viktig friluftsområde. Skal friluftslivsverdiene opprettholdes tåler ikke området
ytterligere fortetting.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

78 (309)

17-7665
GU 31
DNR: 75
Gnr/bnr: 725/4 (v/ Rolvsøyhallen).
Dagens formål: Friområde
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: 1,7 daa
Forslagsstiller: MTS Engineering AS
Beskrivelse:
Omdisponere eiendommen fra formål friområde til
formål bebyggelse og anlegg for å kunne utvikle
eiendommen som en boligeiendom. Han har tidligere
i 2017 søkt om dispensasjon fra kommuneplanen for
å utvikle eiendommen, men har fått avslag.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ligger innenfor markagrensa. Nabotomter er svært
viktig friluftslivsområde og leke- og
rekreasjonsområde.
Vil ikke endre eller berøre landskapet i vesentlig
grad.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger ved bussrute med frekvens på 2
avganger i timen. Utenfor sone C i gangbarhet.
Området har opparbeidet vei.
Ikke flomutsatt. Ingen informasjon om skred.

Ligger utenfor sonene i støykart, men må ivareta
støykrav i reguleringsplan.
Kort avstand til gang- og sykkelvei.
Ledig kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Som prinsipp er det viktig at markagrensen ivaretas som en langsiktig grense for utbygging. Det er greit å la
eksisterende bebyggelse utvikles, men det er ikke ønskelig å etablere nye boenheter innenfor marka. Det finnes andre
byggeområder som også ligger nær skolen som vil ivareta vedlikeholdsbygging i forhold til skolekapasitet.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

79

17-7665
GU 32
DNR: 76 + 101
Gnr/bnr: 608/3 (Sellebakk).
Dagens formål: Nåværende bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Framtidig boligbebyggelse
Arealstørrelse: 12,5 daa
Forslagsstiller: SG Arkitekter
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å utnytte denne ubebygde
eiendommen til boliger, men den er i dag regulert til
industri. I kommuneplanen er arealformålet
nåværende bebyggelse og anlegg. For å legge til rette
for en omregulering ønsker grunneier at arealet
omdisponeres til formål framtidig boligbebyggelse.
Det er blitt utarbeidet skisseprosjekt som viser ca. 80
boenheter fordelt på sju enkeltblokker med fire
etasjer.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Vil ikke endre landskapet i vesentlig grad. Ikke i
konflikt med strandsone eller silhuett.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Nærhet til stamnett for kollektiv med 4 avganger i
timen i rushtid. Innenfor sone C i gangbarhet. Må
opparbeide vei/avkjørsler på tomten.
Ikke flomutsatt. Er en mindre dam på tomten. Ikke
skredfare.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang og sykkelvei langs vestsiden av tomten.
Ledig kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger som eksisterende bebyggelse i gjeldende kommuneplan.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

80 (309)

17-7665
GU 33
DNR: 78 + 83
Gnr/bnr: 53/34, 53/87 (Oksviken).
Dagens formål: LNF-formål og delvis nåværende
bebyggelse og anlegg.
Foreslått formål: Framtidig boligformål
Arealstørrelse: 2 daa
Forslagsstiller: HS Arealplan AS
Beskrivelse:
Disse to eiendommene er delvis avsatt til LNF-formål
og delvis til nåværende bebyggelse og anlegg.
Grunneier ønsker at LNF-delen omdisponeres til
framtidig boligformål. Det er varslet oppstart av
reguleringsplanarbeid for disse eiendommene samt
noe omkringliggende areal (plan-ID 01061162). Det
legges opp til konsentrert småhusbebyggelse med en
utnyttelse på anslagsvis 35-40 %-BYA og rundt 10
boenheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Kommer ikke i konflikt med silhuett eller
strandsone.
Bidrar ikke vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Tomt ligger langs eksisterende vei. Usentralt og lav
kollektivdekning.
Utenfor flomutsatte områder. Ikke skredfare.

Noe av den nordre delen ligger i gul sone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Direkte knyttet til gang-/sykkelvei.
Lite kapasitet på barne- og ungdomsskole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
For at det skal åpnes for utvikling i dette området er det behov for å justere grensen for bebyggelse og anlegg som
delvis er der i dag. Det vil derfor gjøres en justering slik at eiendommen der det er en bolig i dag i sin helhet blir
byggeområde, mens skråning beholdes som LNF for å unngå overdrevet terrenginngrep.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

81

17-7665
GU 34
DNR: 80 + 629
Gnr/bnr: 303/1789, 303/1654 (Mineberget).
Dagens formål: Framtidig bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Framtidig bebyggelse og anlegg
(idrettsanlegg?)
Arealstørrelse: 40 daa
Forslagsstiller: HS Arealplan AS + Fredrikstad Tennisklubb
Beskrivelse:
Grunneier ønsker at arealformålet for det aktuelle arealet
i gjeldende kommuneplan (framtidig bebyggelse og
anlegg) videreføres ved rulleringen av kommuneplanens
arealdel. Innspillet er ment å tydeliggjøre at det ønskes en
utvikling i tråd med gjeldende arealformål, som også
åpner for idrettsanlegg.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

På tomtene er det delvis kulturmiljø: Fredrikstad
festning, Gamlebyen og byens marker.
Hensynsone, kulturmiljø.
Andre viktige forekomster (viktig) vest på tomt og
alléer (viktig) langs vei i nord.
Kommer ikke i konflikt.
Karakteren vil ikke endres i stor grad.
Tomtene er allerede bebygd, så tiltak bidrar ikke i
vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Områdene er innenfor sone B i gangbarhet.
Nærhet til kollektiv med frekvens 2, 6 og 8 i timen i
rushtiden (mellom 200-450m unna). Eksisterer vei
og avkjørsler.
To brenseltanker nordøst.
Ikke flom- eller skredfare.

Området ligger delvis innenfor gul og rød sone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
God tilgang på gang- og sykkelvei.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Aktivitetsbyen videreføres og tydeliggjøres i plandokumentene.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

82 (309)

17-7665
GU 35
DNR: 81
Gnr/bnr: 119/1 (Lervik)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 4 daa
Forslagsstiller: Botek Norge AS
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert den
vestligste teigen av eiendommen fra LNF- til boligformål.
Arealet er regulert til landbruk (plan-ID 0106195). Arealet
består i dag av skog. Det foreslås tre boligtomter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Området er skogkledt i dag. Det danner en silhuett
bak husene i fremkant. Utbygging vil fjerne
silhuetten og bebyggelsen vil bli synlig fra sjøen.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Området ligger i gul støysone
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter og gangbarhet til nærmeste lokalsenter. I tillegg dekkes det ikke av kollektivtilbud.
Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

83

17-7665
GU 36
DNR: 82 + 112
Gnr/bnr: 90/18 (Hasledalen).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 1,75 daa
Forslagsstiller: Kåre Hovland for Asbjørn Leere
Beskrivelse:
Eiendom omdisponert fra LNF- til
fritidsboligformål. Det ble i 2012 innvilget
dispensasjon fra LNF-formålet for å oppføre
fritidsbolig, men det ble ikke oppført noen hytte.
13.06.2017 ble det sendt ny
dispensasjonssøknad, men denne er nå lagt i
bero.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Viktig friluftslivsområde.
Allerede bebygd på området. Karakteren vil ikke
endres betraktelig. Blir ikke silhuett.
Tomten er allerede bebygd, så tiltak bidrar ikke i
vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og dårlig kollektivdekning. Eksisterende
avkjørsel på tomt.
Ikke flom- og skredutsatt.

Området ligger innenfor gul sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Liten tilgjengelighet på gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består i dag av både hytter og boliger. Det er et mål å ikke blande disse ytterliggere for å unngå fremtidige
spørsmål rundt bruksendringer og andre potensielle konflikter mellom forskjellig bruk. Fortetting med hytter styres til
rene hytteområder. Området er ikke egnet for nye hytter.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

84 (309)

17-7665
GU 37
DNR: 84
Gnr/bnr: 90/3 (Vestre Vikene).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 53 daa
Forslagsstiller: G Plan AS
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert deler av
eiendommen fra LNF- til fritidsboligformål.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Registrering av store gamle trær (lokalt viktig)
sørøst på tomten.
Lengst nord er et lite område båndlagt med
hensynsone, friluftsliv. Hele tomten er registrert
som viktig friluftslivsområde og turområde-LNF.
Må unngå silhuett i tiltaket.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og dårlig kollektivdekning. Eksisterende
avkjørsel på tomt.
Ikke flomutsatt. Skredfare er ikke vurdert.

Tomten er utenfor støysonen, men støykrav må
uansett ivaretas i reguleringsplan.
Dårlig tilgang på gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være en nybygging av hytter. Det er ikke ønskelig. Nye hytter bør etableres som fortetting i eksisterende
hytteområder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

85

17-7665
GU 38
DNR: 85 (utdyping) + 79
Gnr/bnr: I sjøen v/ Måkeveien 20
(Rødsbukta).
Dagens formål: Framtidig småbåthavn
Foreslått formål: Framtidig småbåthavn
Arealstørrelse: 8,5 daa
Forslagsstiller: HS Arealplan AS
Beskrivelse:
Det aktuelle arealet er i gjeldende
kystsoneplan satt av til framtidig
småbåthavn. Dette ønskes videreført ved
rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Ingen konkrete utbyggingsforslag ennå, men
det er sannsynlig at det ønskes en forlengelse
av eksisterende brygger samt etablering av
ny brygge.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Området i nord berører et viktig yngleområde for
rørsanger. Bløtbunnsområder i strandsonen (lokalt
viktig).
Kommer ikke i konflikt
Eksponert i sjøen
Bidrar ikke i vesentlig grad til forurensing
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene og dårlig
kollektivdekning.
Flytebrygger vil ikke bli berørt, men land nærmest
sjøen er utsatt mot flom.
Ikke støyutsatt.
Rundt 350m til gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det gjøres ingen endringer her. Det er derfor ingen KU plikt. Arealformål i arealdelen opprettholdes.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

86 (309)

17-7665
GU 39
DNR: 87
Gnr/bnr: 205/1, 205/53 (Lisleby).
Dagens formål: Nåværende bebyggelse og
anlegg samt framtidig næringsvirksomhet
Foreslått formål: Framtidig boligformål
Arealstørrelse: 6,7 daa
Forslagsstiller: Rambøll – Ole Johan Kittelsen
Beskrivelse:
Omdisponere eiendommene fra arealformålene
nåværende bebyggelse og anlegg samt framtidig
næringsvirksomhet til arealformål framtidig
boligformål. Det er flere SEFRAK-bygg på det
omsøkte arealet, men ingen meldepliktige ved
riving eller ombygging. Eiendommene er delvis
under marin grense. Arealet er tenkt bygget ut
med tette småhus og/eller blokkbebyggelse. Det
er ikke laget skisseprosjekt, men erfaringsmessig
kan man regne med en utnyttelse på 2-5
boenheter per daa.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt
Kommer ikke i konflikt
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensning
Berører ikke dyrket mark
Ligger utenfor gangbarhetssone C. Stamlinjer for
buss er i relativ nærhet.
Ikke flomutsatt.

Området ligger innenfor gul støysone. Støykrav må
ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei ca. 350 meter unna området.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger i praksis i kanten av et regulert næringsområde. Det kan gjerne bebygges, men da med
næringsbebyggelse, ikke boliger. Veien vil danne skille og buffer mellom boliger og næring.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

87

17-7665
GU 40
DNR: 88
Gnr/bnr: 208/1036 (Kringsjå/Bratthammeren).
Dagens formål: Nåværende friområde
Foreslått formål: Blokkbebyggelse
Arealstørrelse: 6,2 daa
Forslagsstiller: Rambøll – Per André Hansen
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få utnytte eiendommen til
blokkbebyggelse. Området er i gjeldende kommuneplan
for det meste avsatt til nåværende friområde. Deler av
arealet brukes som friluftsområde. Det foreslås i en
idéskisse å bygge to lamellblokker med maksimalt fem
etasjer, noe som vil gi inntil 20 boenheter. Parkering i
kjeller.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kartlagt viktig friluftslivsområde. Avsatt til
friområde.
Tiltak vil bli liggende høyt, viktig med
fjernvirkninger.
Bidrar ikke vesentlig til økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark
Deler av området ligger innenfor gangbarhetssone
B, resten innenfor C. Behov for opparbeiding av
adkomst.
Ikke flomutsatt.

Området ligger utenfor støysoner.
Opparbeidet gang- og sykkelvei langs Fagerliveien.
Begrenset tilgang til uteområder.
Ledig kapasitet på barneskole, noe kapasitet på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor langsiktig byggegrense i fylkesplanen. Fredrikstad har stort områder i sentrum som er egnet
for transformasjon. Disse prioriteres foran nye utbyggingsområder. Kapasiteten i transformasjonsområdene er så stor
at annen sentrumsnær utbygging ikke er nødvendig for å ivareta fortetting og redusert transportarbeid.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

88 (309)

17-7665
GU 41
DNR: 89
Gnr/bnr: 201/18 (Råbekken).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 6,6 daa
Forslagsstiller: Rambøll – Ole Johan Kittelsen
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få den østre teigen av eiendommen
(beliggende mellom Rolvsøyveien og Gamle Kirkevei)
omdisponert fra LNF- til boligformål. Arealet er i
gjeldende kommuneplan båndlagt "etter annet lovverk" –
Kulturminneloven. Det foreslås blokkbebyggelse. Det er
ikke laget skisseprosjekt, men det ventes å kunne bli 2545 boenheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Båndleggingssone etter kulturminneloven
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Kommer ikke i konflikt.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensning.
Deler av området er dyrket mark.
God kollektivdekning. Innenfor gangbarhetssone C.

Ikke flomutsatt.

Området ligger innenfor rød og gul støysone.
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
God tilgang til gang- og sykkelvei og marka.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Deler av området er dyrket mark, i tillegg til båndleggingssone etter kulturminneloven i tilknytning til Gamle Glemmen
kirke. Området er ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 42
DNR: 90
Gnr/bnr: 729/5, 729/89 (Valle).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 9 daa
Forslagsstiller: Rambøll – Ole Johan Kittelsen
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få eiendommene omdisponert fra
LNF- til boligformål. Det foreslås tett småhusbebyggelse
og/eller blokkbebyggelse. Det er ikke laget
skisseprosjekt for området, men erfaringsmessig kan
man vente 2-5 boenheter per dekar, noe som vil gi 1845 boenheter her.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

To bygg er SEFRAK-registrert. Gult og rødt.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt
Kommer ikke i konflikt
Bidrar ikke til vesentlig økt forurensning.
Området er dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssonene.

Ikke flomutsatt.

Ligger utenfor støysoner.
Gang- og sykkelvei langs området.
Ledig kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Deler av området er dyrket mark. Det finnes andre områder i skolekretsen som er mer egnet til boligbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 43
DNR: 91
Gnr/bnr: 425/421, 425/576, 425/191,
425/194 (Langøya).
Dagens formål: Nåværende bebyggelse og
anlegg
Foreslått formål: Framtidig boligformål
Arealstørrelse: 19 daa
Forslagsstiller: Rambøll – Ole Johan
Kittelsen
Beskrivelse:
Omdisponere eiendommene fra
arealformålet nåværende bebyggelse og
anlegg til et samlet felt for framtidig
boligformål. Arealet består i dag av
næringsbygg som dels benyttes til
produksjonsvirksomhet og dels til lager og
kontor. Grunneierne har inngått en avtale
om én felles reguleringsplan for området,
og det er estimert ca. 100 boenheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kyststien går langs området. Må ivaretas.
Vil være synlig fra elva. Må tas hensyn til i
reguleringsplan.
Næringseiendom, kan være forurensning i grunn.
Berører ikke dyrket mark.
Nærhet til bussrute på stamlinjenettet. Utenfor
gangbarhetssone C. Må opparbeide avkjøring.
Ikke flomutsatt.

Utenfor støysoner.
God tilgjengelighet til gang- og sykkelvei.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger inne i et etablert boligområde, og store deler av arealene sør for området er allerede transformert til
bolig. Det er grei tilgang til kollektivtilbud og god tilgang til gang- og sykkelveier. Området er ikke lengre egnet til
næringsvirksomhet.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

91

17-7665
GU 44
DNR: 92 + 95
Gnr/bnr: 673/45 m.fl. (Glosli, Torsnes).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 90 – 200 daa
Forslagsstiller: Block Watne AS – Øivind Ohnstad
Beskrivelse: Deler av arealet er regulert til boligformål
(2004) og ligger inne i gjeldende kommuneplan som
framtidig utbyggingsområde for bolig. Reguleringsplanen
legger opp til en blanding av eneboliger og konsentrert
småhusbebyggelse. Pga. dårlig marked for leiligheter i dette
området ønsker grunneier å legge til rette for kun
eneboligtomter i stedet. Det er sendt inn to forslag. Det ene
på ca. 90 daa og 60 tomter, det andre på ca. 200 daa. og 120
tomter. Hver tomt er på ca. 600-900 m2. Arealet består i
dag av skog og fjell i dagen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Inngår i et registrert friluftslivsområde
Området består av et høydedrag. Avhengig av
bebyggelsens plassering vil det kunne påvirke
silhuetten.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Deler av området ligger i gul støysone
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhet til Torsnes lokalsenter. Det bør prioriteres utbygging nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 45
DNR: 93
Gnr/bnr: 303/1787 (Sorgenfri).
Dagens formål: Framtidig boligformål
Foreslått formål: Kombinert bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: 8,9 daa
Forslagsstiller: HS arealplan AS – Håvard Skaaden
Beskrivelse:
Omdisponere eiendommen fra framtidig boligformål til
kombinert bebyggelse og anlegg. Dette for å legge til
rette for opptil 3500 m2 offentlig og privat tjenesteyting
og forretninger (plasskrevende varegrupper).

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Kommer ikke i konflikt.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka jord.
Innenfor sone C i gangbarhet. Kollektivdekning
med frekvens på 4 i timen i rushtid. Må opparbeide
avkjørsel.
Ikke flomutsatt.

Området er innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
God tilgang på gang- og sykkelvei.
Ledig kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det gjøres en justering av hele Sorgenfri-området i arealdelen slik at formål i arealdelen passer bedre med formål i
reguleringsplan. For dette konkrete området er det igangsatt reguleringsarbeid, som må følges opp videre av
virksomhet for byggesak og regulering.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 46
DNR: 94
Gnr/bnr: 48/3, 48/261 (Gressvik).
Dagens formål: Farled
Foreslått formål: Kombinert formål i sjø og vassdrag
Arealstørrelse: 20 daa
Forslagsstiller: G Plan AS – Andreas Sporild Olsen
Beskrivelse:
Omdisponere sjøarealene utenfor eiendommene fra
farled til kombinert formål i sjø og vassdrag. Sleipner
Motor AS ønsker å bygge et nytt næringsbygg for sin
virksomhet på disse to eiendommene og dette vil
inkludere en teststasjon som strekker seg ca. 15 meter
ut i elven.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Generell hensynsone på bakgrunn av elva på tomt.
Kyststi langs veien, men kommer ikke i konflikt.
Bygging i strandsone. Kan i tillegg eksponeres mot
sjøen.
Tungmetaller i jord i vest.
Berører ikke dyrka mark.
Innenfor sone B i gangbarhet. Nærhet til byferga
og under 350m til buss med frekvens på 2
avganger i timen i rushtid. Eksisterer avkjøring på
tomt.
Området er flomutsatt. Ikke skredutsatt.

Området ligger innenfor gul sone for støy industri
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Fortau nord for tomt.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er allerede etablert småbåthavner i området. Så lenge ny sjørelatert næring etableres i området bør også sjøareal
brukes i forbindelse med næring.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 47
DNR: 96
Gnr/bnr: 119/246 (Lervik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 1,4 daa
Forslagsstiller: Marit Bjørg Stene
Beskrivelse:
Grunneier ønsker at eiendommen
omdisponeres fra LNF- til fritidsboligformål. I
2012 ble det gitt dispensasjon til å oppføre
en hytte på eiendommen og nå ønskes
fritidsboligformål for å bli kvitt begrensninger
f.eks. knyttet til å sette opp anneks eller
drivhus.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Kommer ikke i konflikt.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og dårlig kollektivdekning. Eksisterende
avkjørsel på tomt.
Ikke flom- eller skredutsatt.

Området ligger innenfor gul sone for støy
skytebane (støykart). Støykrav må ivaretas i
reguleringsplan.
Dårlig tilgang til gang- og sykkelvei, men kyststien
går langs veien ved tomten.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Mange eksisterende hytteområder vil vises som LNF-b-området. Det gjøre det mulig å koble bestemmelser til f.eks.
eksisterende fritidsbebyggelse.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 48
DNR: 98
Gnr/bnr: 122/1 (Kjærre)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 3-4 daa
Forslagsstiller: Anne Lise Dahle
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert
eiendommen fra LNF- til boligformål. Dette for å legge til
rette for utfyllingstomter for bolig samt at eiere av
nabotomter skal få anledning til å kjøpe tilleggstomt. Det er
tenkt 2-3 boliger. Det tidligere skogkledde arealet er nå
ryddet i forbindelse med gravearbeider (vann og kloakk til
naboer) og ligger brakk.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Området ligger i bakkant av eksisterende
bebyggelse. Det påvirker ikke silhuetter.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Orådet ligger utenfor gangbarhet til Manstad lokalsenter. Det er lang avstand til skole, og behovet for arealer til
utbygging rundt Manstad er løst andre steder. Utbygging prioriteres nærmere skole.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 49
DNR: 99
Gnr/bnr: 49/94, 49/127, 49/262 (?) (Gressvik).
Dagens formål: Næring
Foreslått formål: Kombinert bolig og næring
Arealstørrelse: 3-4 daa
Forslagsstiller: Thomas Oksmo
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få eiendommene omdisponert
fra næringsformål til en kombinasjon av næring og
bolig. Arealet brukes i dag til innendørs og utendørs
lagring av båter. Grunneier ser for seg naturlig
funksjonell bebyggelse på deler av tomten med et
større uteareal mot elven.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kyststi går langs tomten, men kommer ikke i
konflikt.
Tomten er allerede bebygd, men er innenfor
strandsonen. Silhuett og eksponering fra sjøen må
vurderes.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området er utenfor sone C i gangbarhet. Rundt
370m til buss med en frekvens på 2 avganger pr
time i rushtiden. Vei og avkjørsel er opparbeidet.
Tomtene er flomutsatt. Ikke skredfare.

Området ligger utenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Rundt 350m til gang- og sykkelvei.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det åpnes enn så lenge ikke for omdisponering av arealene langs elva som ligger sør for Sleipner. Det vil derfor
opprettholdes formålet næring for de aktuelle tomtene. Området har en karakter og bruk som er viktig å opprettholde
for virksomhet knyttet til småbåthavn.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 50
DNR: 100
Gnr/bnr: 239/1 (Ambjørnrød).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: (Minst) 39 daa + 120 daa
Forslagsstiller: Anita Larssen
Beskrivelse:
Omdisponerte deler av eiendommen fra LNFR- til
boligformål. Spesielt ønskes området vest for
Ambjørnrødveien omdisponert, men også området
nord for Skogstrandveien.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Tre registreringer av kulturminner på den
nordligste teigen og et sør på den midterste teigen.
Det er mange forekomster av kulturminner rundt
teigene. Hensynsone, kulturlandskap.
6 SEFRAK-bygg i sør på den nordligste teigen.
Flere lokasjoner av store gamle trær (lokalt viktig)
på den midterste teigen.
Den nordligste teigen er registrert som: Marka,
svært viktig friluftslivsområde. Ellers er det
hensynsone, friluftsliv på alle teigene.
Unngå å bygge slik at silhuetter oppstår i
landskapet.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Deler av teigene har fulldyrka jord.
Må bygge veier og avkjørsler. Frekvens på 2
avganger pr time i rushtiden i nærheten. Teigene
ligger utenfor sone C i gangbarhet.
Ikke flomutsatt. Skredfare ikke vurdert.

Deler av teigene ligger innenfor gul og rød sone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterende gang- og sykkelfelt langs teigene.
Noe kapasitet på barneskole, full ungdomsskole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Deler av området ligger innenfor markagrensen, i tillegg til at det er registrert som viktig friluftslivsområder med
mange kulturminner og naturkvaliteter. Søndre del består av mye dyrket mark. Det er ikke ønskelig å omdisponere
dette. Området egner seg ikke til utbygging. I skolekretsen finnes flere andre vedtatte utbygginger som vil beslaglegge
skolekapasiteten.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 51
DNR: 103 + 106
Gnr/bnr: 208/1215 (Hassingen).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse: 8,9 daa
Forslagsstiller: SJ arkitekter – Jørgen Biørn
Beskrivelse:
InterCity-prosjektet og omleggingen av fv. 109
fører til at eksisterende bebyggelse må rives.
Den nye veien vil splitte eiendommen, gjøre den
mindre, mer støyutsatt og vanskeligere å utnytte.
For å bøte på dette ønsker grunneier høy
utnyttelse, avklarte veibredder/byggegrenser til
vei, utbygging innenfor avvikssone for støy, god
adkomst til eiendommen og at foreslått fv. 109
legges lengre øst.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Ikke i konflikt.
Høy utnyttelse kan skape silhuett.
Tungmetaller i jord.
Berører ikke dyrka mark.
God kollektivdekning og gangbarhet.

Ingen trusler.

Innenfor gul og rød støysone. Støykrav må ivaretas
i reguleringsplan.
God tilgjengelighet på gang- og sykkelsti.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området omfattes av ny InterCity utbygging, og kommunen har derfor ikke mulighet til å gi noen avklaringer om
området i denne rulleringen. Området avsettes som en del av Grønliutbyggingen med sentrumsformål. Det innføres
også føringer om høy utnyttelse i hele Grønliområdet. Områdets funksjon og områdets plassering gjør at det tillates
høyere bygningshøyder her enn ellers.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.
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17-7665
GU 52
DNR: 107+114
Gnr/bnr: 433/109 (Kjøkøysund)
Dagens formål: arealformålene forretning,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og småbåthavn
Foreslått formål: bolig
Arealstørrelse: 1,8 daa
Forslagsstiller: Halden arkitektkontor for Kjøkøysund Marina
(Bjørnar Aas)
Beskrivelse:
Arealet består i dag av en marina med ett bygg samt
parkeringsplasser, båtlagringsplasser og bryggeanlegg.
Bakgrunnen for ønsket om utnyttelse av arealet til
boligformål er at det er dårlig marked for
næringsvirksomhet på stedet samtidig som det er vanskelig
å utvide eller videreutvikle driften. Det er tenkt konsentrert
boligbebyggelse, og bryggeanlegget ønskes opprettholdt til
bruk for de nye boligene.
Motinnspill:
17-7665
PRIV 06
DNR: 509
Avsender:
Familien Uttberg
Merknader oppsummeres i 5 punkter:
• Det er uklart hvor grenser til eiendommen (Gnr 433/109 i
Fredrikstad kommune) går. Det er derfor usikkerhet om
eierforholdene til området.
• Det foreligger utsiktsservitutt for området som legger
begrensninger privatrettslig.
• Det er ikke tillatt å bygge i 100-meters beltet fra sjøen.
• Økonomiske hensyn er ikke relevante. Vi kan ikke se at det
er kommunes problem at man ikke er i stand til å drifte
marinaen slik at den gir et ønsket økonomisk utbytte.
• Arealet bør reguleres til naturområde. Dersom marinaen
beslutter nedleggelse bør kommunen heller vurdere å føre
området tilbake som naturområde, og på den måten gjøre
området lettere tilgjengelig for allmennheten. En slik
omdisponering av området vil være i samsvar med
nasjonale føringer mv.

Ramboll
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Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Hele Kjøkøya er registrert som yngleområde for
Ravn.
Ingen registreringer
Arealet ligger i vannkanten og er dermed synlig fra
sjøen. Det påvirker ingen silhuetter.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Halve eiendommen er flomutsatt.

Utenfor kartlagte støysoner.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Skolekretsen har ikke skolekapasitet. Det er heller ikke etablert trygg skolevei over Kjøkøysundbroen. I tillegg
representerer utbyggingen bygging i 100 m-beltet. Området er ikke egnet for boligbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 53
DNR: 111
Gnr/bnr: 121/4, 121/22, 121/25 (Kjærre)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 33,7 daa
Forslagsstiller: HS arealplan for Yvonne og Oddvar Forsberg
Beskrivelse: Eiendommene består av skog, myr og et jorde
som ligger brakk. Det er tenkt 60 boenheter fordelt på 23
eneboliger og 37 i rekkehus/leiligheter. Det foreslås å bygge
ut ett område av gangen og en utbyggingstakt i tråd med
boligbyggeprogrammet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Terrenget stiger øst for innspillet. Det berører
derfor ikke silhuetter.
Ingen registreringer
Over halvparten av innspillet berører dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe skolekapasitet.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Områdene ligger utenfor gangbarhet til Manstad lokalsenter. I tillegg berører deles av innspillet dyrket mark. Området
er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

102 (309)

2017/7665
LOK 01
DNR: 139
Gnr/bnr: 121/4, 121/7, 121/22, 121/25 (Kjærre)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: LNFR
Arealstørrelse: ca. 35 daa
Forslagsstiller: Manstad Lokalsamfunnsutvalg
Beskrivelse:
Kommentar til innspill ovenfor (GU 53).
Manstad LSU er positive til boligbygging i Vestbygda, men
ser noen generelle utfordringer vedrørende område på
Kjærre som er til salgs. Området er avsatt til LNF nå, men
med formål om å omdisponere til boligformål. Manstad
lokalsamfunnsutvalg har innvendinger mot eventuell
omdisponering av arealet bla. på bakgrunn av at det er et
viktig område for lek, rekreasjon, friluftsliv, rødlistet dyreart
og skolevei.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Områdene er delvis i konflikt med dyrket mark. Det er også langt til skolene. Området er ikke egnet til utbygging.
Områder nærmere skolene vil bli prioritert til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.
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17-7665
GU 54
DNR: 113
Gnr/bnr: 119/134 (Manstad/Lervik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 2,5 daa
Forslagsstiller: Råde Graveservice Eiendom
AS
Beskrivelse:
Omdisponere eiendommen fra LNF- til
boligformål. Det har vært søkt dispensasjon
fra LNF-formålet, men dette ble nedstemt i
planutvalget 15.02.17.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Hensynssone kulturlandskap
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Delvis dyrket mark
Bilbasert.

Ikke flomfare. Skredfare er ikke vurdert.

Områdene ligger utenfor gul og rød sone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei 250 meter fra området.
Noe kapasitet på barneskole, ledig kapasitet på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er et begrenset antall boliger som tillates i lokalsentrene. For Manstad lokalsenter er dette et av flere innspill.
Dette området tilfredsstiller ikke krav til gangbarhet til skole og andre tilbud, berører dyrket mark og ligger innenfor
hensynssone kulturlandskap. Andre innspill i samme område er bedre egnet for utbygging
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

104 (309)

17-7665
GU 55
DNR: 116
Gnr/bnr: 83/1 m.fl. (sør for Onsøy pukkverk)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Råstoffutvinning
Arealstørrelse: 200 eller 580 daa
Forslagsstiller: Råde Graveservice Eiendom AS
Beskrivelse:
Driverne av Onsøy pukkverk ønsker å få omdisponert
arealer fra LNF- til råstoffutvinning for å kunne utvide
pukkverket. Det foreslås to alternativer, som begge
strekker seg sørover fra dagens pukkverk. Den
mindre utvidelsen på 200 daa vil ta av skog og dyrket
mark, den større på 580 daa vil kun ta av skog.
Motinnspill:
17-7665
PRIV 08
DNR: 600
Avsender: Tommy Husebye:
Beskrivelse:
Avsender motsetter seg RGE sine planer om utvidelse
av Onsøy pukkverk. Avsender viser blant annet til :
• Dagens drift i pukkverket er allerede svært
belastende for nærmiljøet og beboere i Onsøy.
• Den minste av de to foreslåtte utvidelsene vil
beslaglegge nesten 200 mål med matjord i aktiv drift.
• Inngrepet vil gi massive endringer i terrenget.
Samt at det er et kulturlandskap av særlig høy verdi
og med rikt dyreliv. Det er også kulturminner i
området, f.eks. en vernet gravrøys fra bronsealderen.
Den særskilte fuglebiotopen rundt Kjennetjernet i øst
vil påvirkes av en utvidelse av pukkverket. Det er et
viktig område for friluftsliv, trening, tur og
helsebringende aktivitet. Høyt artsmangfold.
• Det omkringliggende veinettet er ikke
dimensjonert for den økte trafikken en utvidelse vil
medføre.
• Andre pukkverk i mer spredtbygde omgivelser kan
heller brukes/utvides.
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Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Delvis hensynssone kulturmiljø. Mange registrerte
kulturminner i og rundt området.
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Hensynssone kulturlandskap.
Formålet og virksomheten kan føre til
forurensning.
Berører områder som består av dyrket mark.
Stort transportbehov ved råstoffutvinning.
Økt risiko for ulykker ved virksomheten.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Tiltaket genererer mye støy, vil være behov for å
kartlegge støy på nytt.
Ikke relevant.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Fredrikstad vil ha et stort masseoverskudd fremover som følge av bl.a. Intercityutbyggingen og etableringen av
Tofteberg næringsområde. Områder for massehåndtering vil alltid være aktuelt, men her er store deler av området i
konflikt med jordvern. Det anbefales at man igjen i neste rullering av kommuneplanen ser på områder for masseuttak
og massemottak.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 56
DNR: 118
Gnr/bnr: 214/15 Veum
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 10,5 daa
Forslagsstiller: Rambøll – Per André Hansen
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert deler av
eiendommen fra LNF- til boligformål. Det aktuelle arealet
består av et ubebodd bolighus, noen mindre bygninger,
hage og skog. Det er tenkt villabebyggelse med sju
boenheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

SEFRAK-bygninger registrert.
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Kupert landskap. Vil trolig ikke påvirkes i særlig
grad.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Deler av området ligger rød og gul støysone. Må
ivaretas i planprosess.
Gang- og sykkelvei går langs området.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor tettstedet definert i fylkesplanen. I tillegg har det lav kollektivdekning og begrenset
skolekapasitet. Det finnes vedtatte utbyggingsprosjekter nærmere skolen som vil legge beslag på skolekapasitet under
lang tid fremover. Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 57
DNR: 119
Gnr/bnr: 694/4 (Torsnes, nord for Holmen
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 3,2 daa
Forslagsstiller: Jan-Olav Berge
Beskrivelse: Eiendommen er i dag bebygd med en enebolig
og en garasje og består i tillegg av gårdsplass og hage.
Grunneier ønsker å bygge en ny bolig på ett plan på ca. 120
m2 for å kunne tilbringe alderdommen der.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Hensynssone kulturlandskap. Området ligger lavt i
terrenget og vil derfor ikke påvirke silhuetter eller
gi fjernvirkninger.
Ingen registreringer
Innspillet berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger langt unna Torsnes lokalsenter. Det åpnes ikke for utbygging i slike områder. Utbygging prioriteres
nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 58
DNR: 120
Gnr/bnr: 433/218, 433/239 (Kjøkøy).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 0,4 daa
Forslagsstiller: Jan Terje Antonsen
Beskrivelse:
Omdisponere deler av eiendommene fra LNF- til
fritidsboligformål. Det aktuelle arealet består av
bart fjell og fyllmasse. Grunneier ønsker å bygge
en ny hytte på det aktuelle arealet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone, kulturmiljø. Ingen kulturminner er
registrert.
Tomtene er en del av et større yngleområde til
Ravn.
Svært viktig friluftslivsområde. Hensynsone,
friluftsliv.
Kommer ikke i konflikt. Utenfor strandsonen.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og dårlig kollektivdekning. Eksisterer
avkjørsel til nabotomt.
Ikke flomfare. Skredfare er ikke vurdert.

Områdene ligger utenfor gul og rød sone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Dårlig tilgjengelighet til gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være en utvidelse av fritidsboligområde, som ikke er ønskelig. I tillegg ligger tomtene i hensynssone
kulturmiljø, del av et større yngleområde for Ravn og et svært viktig friluftslivsområde.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 59
DNR: 121
Gnr/bnr: 121/54 Kjærre
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: 4,2 daa
Forslagsstiller: Perspektiv eiendomsutvikling AS
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert deler av
eiendommens søndre teig fra LNF-formål til formålet
bebyggelse og anlegg. Arealet består i dag av eng.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred dekar
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Området ligger med en skog som skjermer i sør.
Det vil derfor ikke gi fjernvirkninger.
Ingen registreringer
Berører dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe ledig kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området berører dyrket mark, i tillegg til å ligge utenfor gangbarhet til lokalsenter. Området er ikke egnet for
utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.
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17-7665
GU 60
DNR: 122
Gnr/bnr: 125/1 (nær Saltnes).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 29 daa
Forslagsstiller: Torfinn Tvete (grunneier Roar Jensen)
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert den vestre
teigen av eiendommen fra LNF- til boligformål. Teigen
grenser mot Råde kommune i nord/nordvest og består av
en gård med jordbruksareal samt noe udyrket/udyrkbart
areal. I tillegg til bolig kan det være aktuelt med et par
hytter i vest ved eksisterende hytter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Det er en SEFRAK-registrert bygning i området.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger lavt i terrenget og påvirker ikke silhuetter.
Deler av det vil kunne bli synlig fra sjøen.
Ingen registreringer
Berører nesten utelukkende dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Koblet på et lokalt gang- og sykkelveinett.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består nesten utelukkende av dyrket mark. Det er ikke ønskelig å omdisponere dyrket mark. I tillegg er det
utenfor lokalsenter og har lang avstand til skoler.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

111

17-7665
GU 61
DNR: 123
Gnr/bnr: 53/2 (Oksviken).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 2 daa
Forslagsstiller: Anne Marie Oxevigen og Åse
Elisabeth Nilsen
Beskrivelse:
Omdisponere deler av eiendommen fra
LNF- til boligformål. Det er tenkt
rekkehusbebyggelse på arealet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Området består av myr.
Ingen registreringer
Vil trolig ikke komme i konflikt.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrket mark
Utenfor gangbarhetssoner. Omfattes ikke av
stamruter for buss.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Utenfor støysoner.
Grei tilgang til gang- og sykkelveier
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er et av mange innspill gå Onsøy og innenfor Rød skolekrets. Med områdene til boligutbygging som allerede
ligger inne i kommuneplanen og områdene som egner seg best til utbygging vil skolekapasiteten trolig være full. I
tillegg er dette området en myr, som er en naturtype man ønsker å opprettholde.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

112 (309)

17-7665
GU 62
DNR: 124 + 134
Gnr/bnr: 85/122, 85/172 (Vestre Vikene).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Advokatfirma Wendelborg AS
Beskrivelse:
Grunneierne ber om at kommunen ikke legger inn
byggegrense i 100-metersonen i det bebygde området
ved Vikanekroken, men at området fortsatt omfattes
av byggeforbudet i 100-metersonen.
Dispensasjonspraksisen har fungert tilfredsstillende
for beboerne i Vikanekroken. Innspillet bygger på
saken der en nabo har fått dispensasjon til å bygge et
lysthus, men hvor Fylkesmannen senere omgjorde
dispensasjonen og krever retting. Denne naboen
ønsker at det fastsettes en byggegrense.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det innføres byggegrense i arealplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

113

17-7665
GU 63
DNR: 125 + 292
Gnr/bnr: 120/1 (Manstad/Kjærre).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Framtidig bebyggelse og
anlegg
Arealstørrelse: 117 daa
Forslagsstiller: BAS arkitekter – Simonett
Halvorsen-Lange
Beskrivelse:
Omdisponere deler av eiendommen fra LNFformål til formålet framtidig bebyggelse og
anlegg. Det er tenkt boligbygging, men antall
boenheter og type boliger må avklares på
mer detaljert plannivå.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Yngleområde for spurveugle.
Kartlagt svært viktig friluftslivsområde på deler av
området.
Kommer ikke i konflikt.
Bidrar ikke til vesentlig til økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark.
Nærhet til Manstad lokalsenter. Innenfor
gangbarhet i lokalsenter. Noe kollektivtilbud.
Ikke flomutsatt.

Deler av området (langs veier) ligger innenfor gul
støysone. Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelveier langs veier rundt området.
Noe ledig kapasitet på barneskole, ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
På grunn av sin sentrale beliggenhet i Manstad lokalsenter egner deler av tomten seg godt til utbygging. Innspillet tas
delvis til følge, men vil avgrenses etter registreringer knyttet til svært viktige friluftslivsområder og ivaretakelse av myr
og bekk øst på området. Området er vist med kombinert boligbebyggelse og tjenesteyting, slik at også helsetjenester
og menighetssenter kan etableres på området.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

114 (309)

17-7665
GU 64
DNR: 126
Gnr/bnr: 124/1 (nord for Lervik)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: 2,8 daa
Forslagsstiller: Anders Schjøllert Fredheim
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert deler av
eiendommen fra LNF-formål til formålet bebyggelse og
anlegg. Arealet ligger parallelt med Saltnesveien og består
av skog og gresslette. Det tenkes oppført boliger i form av
leilighetsbygg eller eneboliger i rekke. Det tas sikte på to
etasjer og 4-6 boenheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger i skråningen på en ås. Vil derfor ikke berøre
silhuetten. Ikke synlig fra sjøen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Området ligger i rød og gul støysone.
Koblet på et lokalt gang- og sykkelveinett.
Noe ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter og har lang avstand til skoler og andre servicetilbud. Området er ikke egnet til
utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

115

17-7665
GU 65
DNR: 127
Gnr/bnr: 85/187 (Vestre Vikene).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Ragnhild Andreassen
Beskrivelse:
Avsender ønsker at det ikke fastsettes byggegrense
innenfor 100-metersonen i området ved
Vikanekroken. Argumentasjonen er den samme
som i dok.nr. 124/134.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det vil bli innført byggegrense i arealplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

116 (309)

17-7665
GU 66
DNR: 128
Gnr/bnr: 85/187 (Vestre Vikene).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Rolf Martin Andreassen
Beskrivelse:
Avsender ønsker at det ikke fastsettes byggegrense
innenfor 100-metersonen i området ved Vikanekroken.
Argumentasjonen er den samme som i dok.nr. 124/134.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
.Det vil bli innført byggegrense i arealplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

117

17-7665
GU 67
DNR: 129
Gnr/bnr: 112/81 (sør for Engelsviken).
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg?
Arealstørrelse: 1,85 daa
Forslagsstiller: Tormod Gaustad
Beskrivelse: Grunneier ønsker at hovedteigen av denne
eiendommen "tas ut av LNF-område". Han har ikke konkrete
planer for eiendommen nå, utenom et par fradelinger av
tomter som skal selges til søsken.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Del av et registrert friluftslivsområde.
Ligger i skråningen på en ås. Vil derfor ikke berøre
silhuetten. Ikke synlig fra sjøen.
Ingen registreringer
Berører hovedsakelig dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Ligger utenfor kartlagte støysoner.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter og berører dyrket mark. Området er ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

118 (309)

17-7665
GU 68
DNR: 130 + 325
Gnr/bnr: 439/260 (østre Kråkerøy).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse: 730m2
Forslagsstiller: ZeroImpactStrategies
Beskrivelse:
Grunneier ønsker at den reviderte
kommuneplanens arealdel går foran
reguleringsplanen "Bekkhus-Nøkledypet" (planID 0106352) ved motstrid. Bakgrunnen for dette
er at deler av eiendommen er regulert til
friområde i nevnte reguleringsplan. Det er gitt
dispensasjon for dette, men avsender ønsker et
entydig plangrunnlag slik at eventuelle
framtidige byggesaker blir mer forutsigbare.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

SEFRAK-bygning revet/brent?
Ingen registreringer på området.
Grønnkorridor-registrert friluftslivsområde.
Innenfor strandsonen, men området sør er bygd
ut. Eksponering fra sjøen.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og dårlig kollektivdekning. Eksisterende
avkjørsel.
Ikke flom- eller skredutsatt.

Utenfor gul og rød støysone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Lite tilgjengelig gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Innspillet gjelder et regulert område i 100 m-beltet. Det er ikke ønskelig å endre planstatus slik at det blir enklere å
bygge i et regulert friområde i 100 m-beltet. Evt fremtidige byggesaker på løses på annen måte.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

119

17-7665
GU 69
DNR: 131
Gnr/bnr: 125/10 (nord for Lervik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 30 daa
Forslagsstiller: Anders Schjøllert Fredheim
Beskrivelse:
Omdisponere østre deler av den østre teigen
fra LNF- til fritidsboligformål. Arealet består
av skog og fjell i dagen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer på området.
Ingen registreringer på området.
Østre del av teig består av et viktig
friluftslivsområde.
Kommer ikke i konflikt
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og dårlig kollektivdekning. Eksisterer
avkjørsel til tomt, men må opparbeide vei.
Ikke flom- og skredfare.

Vestre del av teigen er innenfor gul og rød
støysone (støykart). Støykrav må ivaretas i
reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei langs hovedvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være en nybygging på et område som i dag er uberørt. Det er ikke ønskelig å ta i bruk nye områder til
fritidsboligutbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

120 (309)

17-7665
GU 70
DNR: 132
Gnr/bnr: 439/1 (østre Kråkerøy).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 285 daa
Forslagsstiller: G Plan AS – Andreas Sporild Olsen
Beskrivelse: En teig av eiendommen ønskes omdisponert
fra LNF- til boligformål. Den aktuelle teigen ligger mellom
Kråkerøyveien i vest og Barkedalen/Blåveisåsen i øst.
Arealet består av skog og det går en høyspentlinje
gjennom området. Det er tenkt en kombinasjon av
lav/tett konsentrert bebyggelse og noe frittliggende
bebyggelse. Sentralt på området ønskes en høyere
utnyttelse og 3-4 etasjer.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

To automatisk fredete kulturminner i nord. Flere
registreringer vest og sør for teig.
Svartelistet art. To lokasjoner av store gamle trær
(lokalt viktig) i øst. Verneområde øst for teig.
Svært viktig friluftslivsområde på halve teigen.
Hensynsone, friluftsliv på hele teigen.
Tiltaket kan skape silhuett fra sjøen.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor sone C i gangbarhet. Lav kollektivdekning.
Må opparbeide vei og avkjørsler i tiltaket.
Faresone, høyspenningsanlegg.
Flomsone går opp til veien i øst, men krysser ikke
teigen.
Deler av teigen ligger i gul og rød støysone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Tilgjengelig gang- og sykkelvei øst, vest og nord for
teigen.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er svært viktig friluftslivsområde, utenfor gangbarhetssoner og fulle skoler. Området egner seg dermed ikke
for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

121

17-7665
GU 71
DNR: 135
Gnr/bnr: 50/12 (Ålekilen, Gressvik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Kombinert bebyggelsesog anleggsformål for
forretning/kontor/industri
Arealstørrelse: 11,6 daa
Forslagsstiller: G Plan AS – Andreas
Sporild Olsen
Beskrivelse:
Omdisponere deler av den sørligste
teigen, som ligger mellom Gamle Ålevei
og Nordkilen, fra LNF- til kombinert
bebyggelses- og anleggsformål for
forretning/kontor/industri. Ca. 7,2 daa av
arealet er dyrkbar mark og resten ligger
ubrukt.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Området ligger på et jorde og kan eksponeres.
Samtidig ligger næring/handel ved siden av.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Tiltaket berører fulldyrka jord.
Området ligger utenfor sone C i gangbarhet.
Kollektivfrekvensen er 2 ganger i timen i rushtiden.
Må utarbeide avkjørsel til tomten.
Området er flomutsatt. Tiltak må iverksettes i
reguleringsplan. Deler av området har liten og
middels erosjon.
Området ligger delvis innenfor gul støysone
(støykart). Støykrav må iverksettes i
reguleringsplan.
Det er gang- og sykkelvei sør for tomten.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Arealet ligger inneklemt mellom etablert næringsområde og vei. Ålekilene næringsområde er et stort og viktig
næringsområde for kommunen. Utvidelse øst for bekken vil gjøre næringsarealet der mer brukbart samlet sett.
Dette vektes sterkere enn jordvernet.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

122 (309)

17-7665
GU 72
DNR: 136
Gnr/bnr: 214/43, 214/51 (Evenrød)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: formål boligbebyggelse og offentlig/privat
tjenesteyting
Arealstørrelse: 14,4 daa
Forslagsstiller: Evenrød Terrasse AS
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert
eiendommene fra LNF-formål til formål boligbebyggelse og
offentlig/privat tjenesteyting. Ca. 7,8 daa av arealet er
dyrket mark, resten ligger ubrukt. I en mulighetsstudie er
det foreslått 14-48 boenheter avhengig av boligtype.
Grunneier ønsker i utgangspunktet å samarbeide med
naboen i nord (se dok.nr. 137) som også har
utbyggingsplaner, men en separat utbygging kan også være
aktuelt.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Området er et jorde.
Ingen registreringer
Berører hovedsakelig dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Ca. 1 kilometer til
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Området ligger i rød og gul støysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor tettstedet definert i fylkesplanen. I tillegg består det av dyrket mark, som ikke skal
omdisponeres. Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

123

17-7665
GU 73
DNR: 137
Gnr/bnr: 214/26, 214/31, 214/44 (Evenrød)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: boligbebyggelse og offentlig/privat
tjenesteyting
Arealstørrelse: 26,2 daa
Forslagsstiller: Dan-Ketil W. Henriksen og Therese Brønn
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert
eiendommene fra LNF-formål til formål boligbebyggelse og
offentlig/privat tjenesteyting. Ca. 13 daa av arealet er dyrket
mark, resten er bolighus, skog og åpen grunnlendt fastmark.
Grunneier ønsker i utgangspunktet å samarbeide med
naboen i nord (se dok.nr. 136) som også har
utbyggingsplaner, men en separat utbygging kan også være
aktuelt.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger på et jorde og i en skråning. Vil ikke påvirke
silhuett.
Ingen registreringer
Berører hovedsakelig dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Ca. 1 kilometer til
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Området ligger i rød og gul støysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor tettstedet definert i fylkesplanen. I tillegg består det av dyrket mark, som ikke skal
omdisponeres. Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

124 (309)

17-7665
GU 74
DNR: 138
Gnr/bnr: 66/1, 66/718, 66/10 m.fl. (Mærrapanna).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 25,6 daa
Forslagsstiller: Cowi AS – Rune Skarstein
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert tre delfelt på
de nevnte eiendommene fra LNF- til
fritidsboligformål. Delfeltene er på 15, 2,2 og 8,4
daa og ligger i etablerte hytteområder. På de to
minste delfeltene er det til sammen ønsket 4-5
hytter. For det største delfeltet er ikke antall
hytter angitt.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone, kulturmiljø.
Ingen registreringer innenfor området.
Kyststi langs tomt 66/718. 66/1 grenser til et statlig
sikra friluftsområde (svært viktig). Tomtene er
innenfor hensynsone friluftsliv.
100m sonen går gjennom et av områdene.
Hensynsone, landskap på alle. Hytter kan skape
silhuetter fra sjøen.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Må muligens opparbeide avkjørsler og forlenge vei
til tomtene. Usentralt og dårlig kollektivdekning.
Ingen informasjon om skred eller
flom/havnivåstigning.
Området ligger utenfor støysone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei er lite tilgjengelig i området.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette er områder som vil være å ta i bruk nye områder til fritidsboliger. Det er ikke ønskelig. I tillegg vil tiltak trolig
være synlig fra sjøen, og vil være i konflikt med hensynssone friluftsliv.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

125

17-7665
GU 75
DNR: 140
Gnr/bnr: 735/204 (Østfoldhallen).
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: 30 daa
Forslagsstiller: LINK Arkitektur – Tore
Karlsøen
Beskrivelse:
Hallen er ikke lenger i bruk til fotball. Det
ønskes en ny bruk som delvis ligger i
grenseland eller utenfor
reguleringsplanens rammer. Derfor
ønskes forankring i kommuneplanen før
en eventuell omregulering.
Det ønskes følgende funksjoner i
idrettsdelen av Østfoldhallen: lek, idrett,
underholdning, helse og velvære,
konferanse og kultur. Gjeldende
reguleringsplan har formålene sportshall
med forretninger, kontorer og hotell.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Kommer ikke i konflikt.
Kommer ikke i konflikt.
Bidrar ikke i vesentlig grad til forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger innenfor sone C i gangbarhet.
Kollektivavganger med frekvens på 6 i rushtiden.
Ikke flom- og skredfare.

Tomten er innenfor gul og rød støysone (støykart.
Gang- og sykkelvei langs hovedveien.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dikeveien er et avlastningsområde i fylkesplanen avsett for plasskrevende varegrupper. Området er i dag også i bruk
til annet enn plasskrevende varehandel. Det er også ønskelig å fortette området med mer virksomhet som er innenfor
det som er ønskelig for et avlastningsområde. Andre formål er ikke ønskelig.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

126 (309)

17-7665
GU 76
DNR: 141
Gnr/bnr: 439/1/188, 439/1 (Buskog, Kråkerøy).
Dagens formål: LNF og friområde
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 28,5 daa
Forslagsstiller: G Plan AS – Andreas Sporild Olsen
Beskrivelse:
Området består av skog. Det ønskes høy utnyttelse av
eiendommen med boliger i 3-4 etasjer. Bebyggelsen skal
tilpasses både i høyden og med tanke på siktlinjer.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold

Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Naturreservat grenser til tomten i øst, der en liten
del av tomten er innenfor naturreservatet. Denne
er båndlagt. Strandeng og strandsump (svært
viktig) i øst. Rett øst for tomten eksisterer det
bløtbunnsområder i strandsonen (viktig).
Yngleområde for stokkand (viktig) i øst på tomten.
Forekomst av svartelistede arter.
Kommer ikke i konflikt
Unngå silhuett og eksponering fra sjøen. Bygging i
strandsonen.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor sone C i gangbarhet og har
dårlig kollektivdekning. Bussholdeplass ved tomt.
Østre del av tomten er innenfor flomsonen.
Flomkrav må iverksettes i reguleringsplan.
Mulig støykart ikke er oppdatert, og at en mindre
del av den sørlige tomten er innenfor gul støysone.
Støykrav må uansett ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei langs vestre del av tomt.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er innenfor skolekretser der skolene er fulle. I tillegg vil tiltak i området bli synlig fra sjøen og være innenfor
strandsonen. Rundt området er det registrert flere naturmangfoldsverdier. Området er dermed ikke egnet til
utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 77
DNR: 142
Gnr/bnr: 125/1 (nær Saltnes).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 2,5 daa
Forslagsstiller: Anders Schjøllert Fredheim
Beskrivelse:
NB: Denne eiendommen er også del av dok.nr. 122.
Innspillet omhandler deler av den vestre teigen. Det er
tenkt 2-3 fritidsboliger på arealet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Viktig friluftslivsområde på teigen.
Kommer ikke i konflikt.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Eksisterer vei, men må opparbeide avkjørsler.
Usentralt og dårlig kollektivdekning.
Myr på den østre delen av teigen. Ingen
informasjon om skredfare.
Utenfor gul og rød støysone (støykart). Støykrav
må uansett ivaretas i reguleringsplan.
Rundt 360m til gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området vil bli en tegnet inn i arealdelen som LNF-b område. Dette tillater imidlertid ikke oppføring av nye hytter.
Området er i tillegg viktig friluftslivsområde, og vil ikke være en fortetting av hytter.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

128 (309)

17-7665
GU 78
DNR: 143
Gnr/bnr: 438/177 (Kallera, Kråkerøy).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 4,3 daa
Forslagsstiller: G Plan AS – Andreas Sporild
Olsen
Beskrivelse:
Omdisponere deler av eiendommen fra
LNF- til boligformål. Arealet består av
skog/hogstfelt og grenser mot
Kalleraveien helt nord på eiendommen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Kommer ikke i konflikt.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor sone C i gangbarhet og dårlig
kollektivdekning. Må opparbeide avkjørsel.
Deler av området er innenfor faresone for flom.

Utenfor støysone.
Uvisst hvor langt unna gang- og sykkelvei ligger,
men mulig innenfor 300m.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er ikke skolekapasitet på hverken barne- eller ungdomsskole. I tillegg et område utenfor gangbarhetssoner med
dårlig kollektivdekning. Det vil derfor bli blibasert, og ikke bidra til å nå nullvekstmålet.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

129

17-7665
GU 79
DNR: 144
Gnr/bnr: 54/4, 54/142 (nord for Viker).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 117 daa
Forslagsstiller: Jørgensen og Jørgensen AS – Lene
Jørgensen
Beskrivelse:
Omdisponere de to eiendommene fra LNF- til
boligformål. Det foreslås leilighetsbygg.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Rik sump- og kildeskog på del av østre teig.
Viktig friluftsområde. Kyststi går langs den ene
teigen, går gjennom den andre. Turområde-LNF.
Hensynsone, landskap. Større områder er innenfor
strandsonen. Kan eksponeres fra sjøen ved å skape
silhuetter.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området er utenfor sone C i gangbarhet. Usentralt
og dårlig kollektivdekning. Må opparbeide vei og
avkjørsler.
Teigen som grenser kan være flomutsatt nærmest
vannet. Ingen informasjon tilgjengelig. Teigene
ligger på en åskam. Ingen informasjon om
skredfare.
Ikke støyutsatt, men støykrav må ivaretas i
reguleringsplan.
Nærmeste teig har ca. 220m til gang- og sykkelvei.
Den andre teigen kan få betydelig lengre avstand,
men kommer an på reguleringsplan.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området har store verdier knyttet til friluftsliv, naturmangfold og landskap, i tillegg til at det er utenfor
gangbarhetssoner og ikke har tilgang til opparbeidet gang- og sykkelvei. Området ligger også i strandsonen, delvis i
100 m-beltet og er synlig fra sjøen. Området er dermed ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

130 (309)

17-7665
GU 80
DNR: 145
Gnr/bnr: 214/135 (Veum).
Dagens formål: Eksisterende bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Kombinasjon av: eksisterende
grønnstruktur, framtidig bolig samt framtidig blandet
formål boligbebyggelse/forretning/offentlig og privat
tjenesteyting.
Arealstørrelse: 76 daa
Forslagsstiller: Multiconsult AS
Beskrivelse: Innspillet baserer seg på en anbefaling fra
Fredrikstad kommune da det i 2015 ble varslet oppstart
av detaljreguleringsplan. Eiendommen rommer gamle
Veum sykehus med flere bygninger og tilhørende
grøntarealer, parkeringsplasser og internveier. Det
foreslås 220 boenheter, 1800 m2 til offentlig/privat
tjenesteyting og 1200 m2 til dagligvareforretning.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
6 automatisk fredete kulturminner med
sikringssone sørvest på tomt. SEFRAK-bygning
nordvest på tomt.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Kommer ikke i konflikt.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt, men langs hovedtrasé for buss. Vei og
avkjørsler eksisterer på tomten.
3 brenselstanker på tomt.
Ingen info om flom og skred, men området er
allerede bebygd.
Området er utenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei 250m unna i vest og direkte
tilknytting i nord.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området innebærer transformasjon, men representerer også potensielt en stor boligbygging. Det er utfordrende i et
område med begrenset skolekapasitet og en beliggenhet langt fra sentrum. Det er imidlertid mulig å etablere gang- og
sykkelvei helt til sentrum og området har nylig fått vesentlig bedre kollektivdekning. Det er ønskelig av hensyn til
kulturminnevern at de gamle verneverdige bygningene på Veum sykehus får en ny bruk og at området generelt ikke
forfaller.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 81
DNR: 153
Gnr/bnr: 125/147 og 125/148 (Saltnes).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 3,4 daa
Forslagsstiller: Byggmester Arild Andersen
Beskrivelse:
Det foreslås å omdisponere hele hytteområdet, som nå
har LNF-formål, for å samsvare med faktisk bruk. De to
eiendommene er i dag ubebygd og dekket med skog. Det
er tenkt to enkle fritidsboliger på eiendommene.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Østre del av teig er innenfor et viktig
friluftslivsområde.
Bebyggelse rundt området. Kommer ikke i konflikt.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og dårlig kollektivdekning. Eksisterer vei,
men må opparbeide avkjørsel.
Ingen informasjon, så mulig ingen trusler.

Området ligger utenfor gul og rød støysone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Dårlig tilgang til gang- og sykkelvei (700m unna).
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er et mål om å ikke blande hytter og boliger, for å unngå fremtidige spørsmål om bruksendringer. Dette er ikke et
rent hytteområdet, og det er dermed ikke ønskelig å tillate ytterligere utbygging av fritidsboliger. Nye hytter
prioriteres som fortetting i rene hytteområder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

132 (309)

17-7665
GU 82
DNR: 155
Gnr/bnr: 212/1 (Ambjørnrød)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 5,4 daa
Forslagsstiller: Rambøll – Per André Hansen
Beskrivelse:
Omdisponere en del nordvest på eiendommen fra
LNF- til boligformål. I en idéskisse er det vist
villabebyggelse med til sammen fem boenheter, men
grunneierne åpner for en høyere utnyttelse om
kommunen foretrekker det.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt
Kommer ikke i konflikt
Bidrar ikke vesentlig til økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark.
Usentralt og dårlig kollektivdekning. Vei og
avkjørsler eksisterer på tomten.
Ingen informasjon om flom- og skredfare.

Området ligger utenfor gul og rød støysone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
God tilgang til gang- og sykkelveinett.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er flere vedtatte større utbyggingsprosjekter i området som vil beslaglegge skolekapasiteten i området i lang tid
fremover. Området ligger ikke i utbyggingsområde i fylkesplanen. I den her rulleringen prioriteres transformasjon av
allerede utbygde områder. Området egner seg ikke til utbygging nå.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

133

17-7665
GU 83
DNR: 158
Gnr/bnr: 53/2 (Oksviken).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 1,5 daa
Forslagsstiller: Fredrik Rene Nilsen
Beskrivelse:
Omdisponere arealet mellom gnr./bnr. 53/261 og 53/88
fra LNF- til boligformål. Det er tenkt én enebolig på
arealet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Viktig friluftslivsområde.
Kommer ikke i konflikt.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og dårlig kollektivdekning. Kan bruke
eksisterende vei, men må opparbeide avkjørsel.
Ikke flomutsatt. Bratt skråning i øst.

Området er utenfor gul og rød støysone (støykart).
Støykrav må uansett ivaretas i reguleringsplan.
Ca. 240 m til gang- og sykkelvei.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er registrert som viktig friluftslivsområde, er usentralt og har dårlig kollektivdekning. Dette området vil
generere en enebolig, som heller ikke er ønskelig. Området ligger utenfor utbyggingsområde i fylkesplanen. Innenfor
skolekretsen prioriteres utbygging nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

134 (309)

17-7665
GU-84
DNR: 159
Gnr/bnr: 239/3 (Ambjørnrød)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 90 daa
Forslagsstiller: Odd Haugen
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert den søndre
teigen av eiendommen fra LNF- til boligformål. Arealet
består av skog (56 daa) og dyrket mark (34 daa). Omfang av
ønsket utbygging er under planlegging.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Det er registrert flere kulturminner sør i området
og flere SEFRAK-registrerte bygninger nord i
området.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Hensynssone kulturlandskap. Ligger i en dal. Så
lenge bebyggelsen ikke dras helt opp på toppene
vil det ikke påvirke silhuetter.
Ingen registreringer
Berører dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Stamlinje for buss går
rett øst for området.
Ingen registreringer

Ligger utenfor registrerte støysoner
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området omfatter store områder med dyrket mark, som ikke skal omdisponeres. I tillegg er det registrert flere
kulturminner i området, og det er utenfor gangbarhetssoner. Skolekapasiteten i området vil kreves til andre allerede
vedtatte utbygginger. Området ligger også forholdsvis langt fra Fredrikstad sentrum.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

135

17-7665
GU 85
DNR: 161
Gnr/bnr: 85/120 (Vestre Vikene).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Lisbeth Riege
Beskrivelse:
NB: Se også dok.nr. 35, 124/134, 127, 128, 163,
166, 168, 176 og 186.
Avsender ønsker at det ikke fastsettes byggegrense
innenfor 100-metersonen i området ved
Vikanekroken. Argumentasjonen er den samme
som i dok.nr. 124/134.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Byggegrense innføres i arealplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

136 (309)

17-7665
GU 86
DNR:162
Gnr/bnr: 641/86 (Årum).
Dagens formål: LNF og bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: 11,3 daa
Forslagsstiller: Borg Entreprenør AS – Stian Martinsen
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert eiendommen fra
arealformålene LNF og bebyggelse og anlegg til
utelukkende bebyggelse og anlegg. Det foreslås
konsentrert bebyggelse, hovedsakelig i form av
leiligheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Nord på teigen er det kulturmiljø: Sarpsfossen,
Borregaard og Hafslund.
Naturbeitemark (lokalt viktig) nord på teigen.
Kommer ikke i konflikt.
Eksisterer to bygninger på tomten og områdene i
sør, vest og øst er bebygd.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører fulldyrka jord.
Området er innenfor sone C i gangbarhet. Det er
en bussfrekvens på 4 avganger i timen i rushtiden
forbi området. Området trenger avkjørsel fra
eksisterende vei.
Middels erosjon på store deler av tomten. Ikke
flomutsatt. Området kan ha kvikkleire.
Området er innenfor gul og rød støysone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Teig i direkte tilknytning til gang- og sykkelvei.
Ledig kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av dyrket mark, har delvis hensynssone kulturmiljø og naturbeitemark. I tillegg er området svært
støyutsatt og er også antakelig utsatt for rasfare. Det er dermed ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

137

17-7665
GU 87
DNR: 163
Gnr/bnr: 85/120 (Vestre Vikene).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Leif Andreas Riege
Beskrivelse:
Avsender ønsker at det ikke fastsettes
byggegrense innenfor 100-metersonen i området
ved Vikanekroken. Argumentasjonen er den
samme som i dok.nr. 124/134. NB: Se også dok.nr.
35, 124/134, 127, 128, 163, 166, 168, 176 og 186.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Byggegrense er innført i arealplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

138 (309)

17-7665
GU 88
DNR: 164
Gnr/bnr: 623/3 (Moum).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 15 daa
Forslagsstiller: Borg Entreprenør AS – Stian Martinsen
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få deler av eiendommen omdisponert
fra LNF- til boligformål. Arealet ligger mellom gnr./bnr.
623/12, 623/13 og Sarpsborgveien 743, og består i
hovedsak av skog. Det foreslås opptil 20 boenheter,
bestående av primært eneboliger og tomannsboliger.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Registrert Åkerrikse.
Kommer ikke i konflikt.
Kommer ikke i konflikt.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor sone C i gangbarhet. Kollektivavganger er
4 i rushtid. Må opparbeide avkjørsel.
Gnr/bnr 623/11 ved skogen har en brenselstank.
Mulig kvikkleirefare.

Området er utenfor gul og rød støysone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelsti er i nærheten
Fullt på barneskole, ledig kapasitet på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor fylkesplanens utbyggingsområde. I den her rulleringen av kommuneplanens areadel vil ikke
nye byggeområder tas i bruk til boliger. Transformasjon prioriteres. Torp skole har ikke kapasitet. Området er ikke
egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

139

17-7665
GU 89
DNR: 165 + 177 + 178
Gnr/bnr:
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Jotne Eiendom AS
Beskrivelse:
Jotne Eiendom forutsetter at det vil være mulig å
igangsette detaljregulering underveis i
kommuneplanarbeidet, forutsatt at overordnet struktur
ansees tilstrekkelig avklart.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Utbygging på FMV vest skal avklares i arealdelen. Når det er gjort vil arbeid med reguleringsplan kunne starte.
For en grundig vurdering av konsekvenser av utbygging på området vises det til delrapport FMV vest.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

140 (309)

17-7665
GU 90
DNR: 166
Gnr/bnr: 85/50 (Vestre Vikene).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Petter Aarsand
Beskrivelse:
Avsender ønsker at det ikke fastsettes
byggegrense innenfor 100-metersonen i området
ved Vikanekroken. Argumentasjonen er den
samme som i dok.nr 124/134. NB: Se også dok.nr.
35, 124/134, 127, 128, 161, 163, 168, 176 og 186.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Byggegrense innføres i arealdelen.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

141

17-7665
GU 91
DNR: 167
Gnr/bnr: 111/14 (Manstad).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 14,6 daa
Forslagsstiller: Henriette Evensen
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert eiendommen fra LNFtil boligformål. Skogteigen ble avvirket i 2016. Det er
tenkt 10-11 boligtomter med frittliggende hus, eventuelt
rekkehus.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Svært viktig friluftslivsområde.
Jorde nedenfor og øst for området. Må vurderes
om forslaget skaper silhuetter/eksponerer resten
av landskapet.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og dårlig kollektivdekning. Kan forlenge
vei og opparbeide avkjørsler.
Ikke flomutsatt. Skredutsatt er ikke vurdert.

Området er utenfor gul og rød støysone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Ca. 150m til gang-/ sykkelvei.
Noe ledig kapasitet på barneskole, ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er et av flere innspill i tilknytning til Manstad lokalsenter. Fordelingen av boliger i lokalsentrene skal ikke
være mer enn 10% og det er derfor ikke behov for store arealer til utbygging i Manstad lokalsenter. Dette innspillet
blir av den grunn ikke tatt til følge. Områder nærmere skolen vil bli prioritert.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

142 (309)

17-7665
GU 92
DNR: 168
Gnr/bnr: 85/159 (Vestre Vikene).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Arne-Paul Sørfjord
Beskrivelse:
Avsender ønsker at det ikke fastsettes
byggegrense innenfor 100-metersonen i
området ved Vikanekroken. Det fryktes at det
vil bli fritt fram for alle slags tiltak og at Vestre
Vikane vil miste sin egenart og kystsjarm. NB:
Se også dok.nr. 35, 124/134, 127, 128, 161,
163, 166, 176 og 186.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Byggegrense vil bli innført i arealdelen.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

143

17-7665
GU 93
DNR: 169
Gnr/bnr: 601/15 (Begby).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 83 daa
Forslagsstiller: Hans Olav Slettevold
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert den østre teigen av
eiendommen fra LNF- til boligformål. Det er tenkt 150200 boenheter, avhengig av boligtype og tetthet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Del av teig i sør inngår i hensynsone,
kulturlandskap. Ingen registreringer av
kulturminner.
Ingen registreringer innenfor området.
Marka, viktig friluftslivsområde. Mindre del i
sørvest inngår som grønnkorridor som viktig
friluftslivsområde.
Nord og vest er utbygd. Mulig boligfeltet blir
liggende noe høyere enn områdene rundt. Ikke
sikkert det kommer i konflikt med silhuetter.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor sone C i gangbarhet. I nærhet til buss med
frekvens på 2 avganger i timen i rushtiden. Må
opparbeide vei med avkjørsler. Området er utenfor
fremtidig tettsted i fylkesplanen.
Ikke flomutsatt. Ingen informasjon om skred.

Området er utenfor gul og rød støysone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Nærhet til gang- og sykkelvei.
Lite kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det åpnes ikke for å ta inn områder til utbygging som ikke allerede er definert i fylkesplanens avgrensning. Dette
området ligger utenfor, og vil derfor ikke omdisponeres. I tillegg ligger området innenfor markagrensen.
Konklusjon:
Innspill tas ikke til følge.

Ramboll

144 (309)

17-7665
GU 94
DNR: 170
Gnr/bnr: 640/4 (Årum).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 67 daa
Forslagsstiller: Aarum Østre
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert den vestre teigen fra
LNF- til boligformål. Arealet er i dag fulldyrket
jordbruksareal. Det er tenkt opptil 260 boenheter,
hovedsakelig fordelt på småhusbebyggelse og
rekkeboliger.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Hele området er innenfor hensynssone,
kulturmiljø. Ingen kulturminner på området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Landskap vil endres fra jorder til bebyggelse, men
eksisterer bebyggelse nordvest og nordøst for
teigen.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører fulldyrka jord.
Usentralt, men ca. 400m til buss med frekvens på 4
avganger i timen i rushtid. Må opparbeide vei og
avkjørsel på tomt.
Høyspenningsledninger over teigen.
Ikke flomutsatt.

Området er innenfor gul støysone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Ca. 400m til gang- og sykkelvei.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av fulldyrka mark, som ikke er ønskelig å omdisponere. I tillegg ligger hele området innfor
hensynssone kulturmiljø, har høyspent faresone og ligger usentralt til med lang avstand til gang- og sykkelvei.
Området er ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 95
DNR: 171
Gnr/bnr: 663/2 (Kjølbergskogen).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 16,3 daa
Forslagsstiller: Aarum Østre
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert den vestre
kollen på den vestre teigen av eiendommen fra
LNF- til boligformål. Deler av arealet er i
reguleringsplanen "Kjølbergskogen" (plan-ID
0106245) regulert til bolig, men kommuneplanen
gjelder foran denne reguleringsplanen. Det er
tenkt ca. 20 boenheter fordelt på villabebyggelse
og rekkehus.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Området er innenfor hensynsone, kulturmiljø.
Kulturmiljø: Oldtidsveien-Skjebergsletta.
Kulturminner i områdene rundt.
Hagemark (viktig) og forekomster av store gamle
trær (viktig og lokalt viktig) rundt kollen.
Kommer ikke i konflikt.
Boenheter på kollen kan skape silhuetter.
Tiltak bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Kollen berører ikke dyrka mark.
Utenfor sone C i gangbarhet. Dårlig
kollektivdekning. Må opparbeide vei og adkomst.
Ikke flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Kollen ligger innenfor gul støysone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Mer enn 550m til gang- og sykkelvei.
Lite kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området har store kvaliteter knyttet til kulturmiljø og naturmangfold. I tillegg er området utenfor gangbarhetssoner
og har lang avstand til gang- og sykkelvei. Området er viktig som 100-metersskog for boligene i nærheten. Det ligger
også delvis utenfor fylkesplanens langsiktige byggegrense. Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 96
DNR: 172
Gnr/bnr: 640/30, 640/4 (Gatedalen).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Næringsformål
Arealstørrelse: 24 daa
Forslagsstiller: Aarum Østre
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få hele gnr./bnr. 640/30 og
nordøstre deler av 640/4 (avgrenset av jordekanten)
omdisponert fra LNF- til næringsformål. Arealet har
siden starten av 1980-tallet vært leid bort til Sarpsborg
kommune, som del av Gatedalen miljøanlegg. Bruken av
arealet ønskes ikke endret, kun arealformålet i
kommuneplanen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone, kulturmiljø.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Kan endre landskapet noe på grunn av jorder, men
vil være mest synlig fra veien.
Brukes i dag som en del av Gatedalen miljøanlegg.
Berører ikke fulldyrka jord.
Innenfor sone C i gangbarhet. 4 kollektivavganger i
timen i rushtiden. Eksisterer vei på den ene teigen.
Må opparbeide avkjørsel.
Høyspenningsanlegg over teigene.
Ikke flomutsatt.

Området er innenfor gul og rød støysone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
God dekning på gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Endringen vil representere en gjengivelse av etablert bruk. Avfallsanlegg er en samfunnsviktig funksjon som er
vanskelig å etablere. Derfor bør arealer til eksisterende anlegg sikres.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 97
DNR: 173
Gnr/bnr: 111/10 (Manstad).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 15 daa
Forslagsstiller: Cowi AS
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert syd-østre deler
av eiendommen fra LNF- til boligformål. Det anslås
15-30 boenheter fordelt på eneboliger og
konsentrert småhusbebyggelse.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Svært viktig friluftsområde.
Kommer ikke i konflikt med silhuett eller
strandsone.
Ikke forurenset grunn. Krav til utslipp må ivaretas
ved regulering.
Berører ikke dyrka jord.
Må opparbeide avkjørsel/forlenge eksisterende
vei. Lav kollektivfrekvens.
Ikke flomfare.

Ligger utenfor gul og rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Tilgjengelighet til gang- og sykkelvei er lav.
Nedbygging av området vil kunne føre til tap av
hundremetersskog for nytt boligfelt.
Noe kapasitet på barneskole, ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er registrert som svært viktig friluftslivsområde, og fungerer trolig som 100-metersskog for barn på
nyetablert boligfelt. I tillegg ligger det utenfor gangbarhet til Manstad lokalsenter. Utbygging prioriteres nærmere
skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 98
DNR: 175 og 190
Gnr/bnr:
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Sentrumssamarbeidet
Beskrivelse:
Innspill på byutvikling og fortetting, knutepunkt,
medvirkning og KU. Det foreslås høyere bebyggelse.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Berører flere SEFRAK-bygg. Ingen kulturminner
registrert.
Ingen registreringer.
Kommer ikke i konflikt.
Kan endre identiteten og skape silhuett.
Tiltaket bidrar ikke vesentlig grad til økning.
Området ligger på byjorda, men ikke dyrka mark.
Ligger innenfor sone A og B i gangbarhet. God
kollektivdekning.
Ikke flom- eller skredutsatt.

Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
God tilgjengelighet til gang- og sykkelveier.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Innspillet foreslår tilbygg på toppen av Torvbyen i tårn. Det foreslås også høyere bebyggelse på de to kvartalene rett
øst for Torvbyen. I dagens kvartalsbebyggelse bør den forholdsvis homogene høyden opprettholdes av hensyn til
byens identitet, bybilde og solforhold. Høyden økes imidlertid noe i forhold til gjeldende plan. I Grønliutbyggingen
inngår de to kvartalene øst for Torvbyen. Der foreslås høyere bebyggelse for å markere den samfunnsviktige
funksjonen knutepunktet er.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 99
DNR: 176
Gnr/bnr: 85/93 (Vestre Vikene).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Mary Shaw
Beskrivelse:
Avsender ønsker at det ikke fastsettes byggegrense
innenfor 100-metersonen i området ved
Vikanekroken. Argumentasjonen er den samme som i
dok.nr. 124/134. NB: Se også dok.nr. 35, 124/134,
127, 128, 161, 163, 166, 168, og 186.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Byggegrense innføres i arealplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 100
DNR: 179
Gnr/bnr: 208/400, 208/372, 208/1565 (Bydalen).
Dagens formål: Friområde med tennisbaner og
parkeringsplasser
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 6 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad Tennisklubb
Beskrivelse:
Omdisponering fra friområde til boligformål.
Arealet består av tennisbaner og noe tilhørende
areal til parkeringsplasser osv. Fortjenesten fra
tomtesalg skal uavkortet gå til å bygge et helårs
tennisanlegg med baner både innendørs og
utendørs et annet sted i kommunen.
Motinnspill:
17-7665
VEL 03
DNR: 605
Avsender: Bydalen vel - Petter Espedal Hohmann
Beskrivelse:
Bydalen vel motsetter seg Fredrikstad
tennisklubbs utbyggingsplaner for eiendommene
der det i dag er tennisbaner og tilhørende
arealer knyttet til blant annet parkering. Velet
mener det er få åpne, sentrumsnære løkker som
Wiesebanen igjen. Disse er viktige for to- og
firbente, og pynter opp nærmiljøet. Velet ber
om at arealformålet på Wiesebanen (friområde)
ikke endres slik at videre utbygging
vanskeliggjøres.

Rambøll
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Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Leke- og rekreasjonsområde, viktig
friluftslivsområde.
Kommer ikke i konflikt.
Tiltaket bidrar ikke vesentlig grad til økning.
Berører ikke dyrka mark.
Området er innenfor sone B i gangbarhet samt
innenfor sonen for arbeidsplassintensive
virksomheter. God tilgang på kollektiv. Må
opparbeide avkjørsler.
Utenfor flom- og skredutsatte områder.
Mye overvann samles i området, må ivaretas i
reguleringsplan.
Deler av området er innenfor gul støysone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Nærhet til gang- og sykkelsti.
Noe kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Friområdet i Bydalen er en viktig nærmiljøpark. Det er imidlertid mulig å sette av noe av arealet til boliger uten at det
vil gå ut over friområdets funksjon.
Konklusjon:
Innspillene tas delvis til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 101 + (14-GU 02)
DNR: 181 +(6)
Gnr/bnr: 55/159, 55/163 (Oksevika).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 2,8 (4,5) daa
Forslagsstiller: Bjar Arkitekter AS
Beskrivelse:
Den ene eiendommen er i dag bebygget med en
fritidsbolig (Vikerveien 58). Arealet består av mye fjell i
dagen. Det spilles også inn at det kan være naturlig å ta
med ca. 1,7 daa fra andre eiendommer (med andre
grunneiere) i vest og syd. Det er tenkt 1-3 boliger.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området
Ingen registreringer innenfor området
Litt av teigen ligger innenfor et viktig
friluftslivsområde.
Tiltaket kan være eksponert fra et jorde. Den ene
teigen ligger på en rygg, og må vurderes om
tiltaket skaper silhuett. Områdene rundt er
bebygd.
Tiltaket bidrar ikke i vesentlig grad til økning.
Berører ikke dyrka mark.
Det går en sti/gangvei/traktorvei til eksisterende
bygning på tomt. Bussholdeplass ca. 60 meter
unna området, men lav kollektivdekning.
Utenfor flomutsatte områder. Skred er ikke
vurdert.
Området er innenfor rød og gul støysone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Området ligger langs gang- og sykkelvei.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er i dag bebygget med en fritidsbolig. Landskapet er heller ikke egnet til ytterligere utbygging. I tillegg er det
langt til skole med begrenset kapasitet. Områdene som ligger inne i kommuneplanen i dag vil trolig fylle opp
kapasiteten på skole.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 102
DNR: 183
Gnr/bnr: 432/4 (Bjørnøyvågkilen, Kråkerøy).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Parkeringsformål
Arealstørrelse: 1,2 daa
Forslagsstiller: Bjar Arkitekter AS
Beskrivelse:
Omdisponere arealet innerst i Bjørnøyvågkilen fra LNFtil parkeringsformål. Hensikten er å utvide den
eksisterende parkeringsplassen i nord. Det har blitt søkt
om en slik utvidelse tidligere, men kommunen
anbefalte da å søke om arealformålsendring i
forbindelse med kommuneplanrulleringen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold

Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ikke registrert kulturminner. Del av helhetlig
kulturlandskapsområde.
Deler av eiendommen er fredet som naturreservat.
Registrert spillområde for storfugl. Det er registrert
svartelistede arter. Det renner en bekk gjennom
parkeringsplassen- trolig ørret i bekken.
Deler av eiendommen er kartlagt som viktig
friluftslivsområde. Kyststien går over eiendommen,
må ivaretas.
Parkeringsplassen ligger i en dal og vil ikke gi
fjernvirkninger.
Ikke relevant for innspillet.
Det er ikke registrert forurensing
Berører ikke dyrket mark.
Dekkes ikke av stamrutenettet for kollektivtrafikk.

Området ligger lavt og kan være utsatt ved
stormflo.
Området er utenfor støyutsatte områder.
Ikke relevant for innspillet.
Ikke relevant for innspillet.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området har store verdier knyttet til naturmangfold og friluftsliv. Dette er verdier vi ønsker å ivareta. Det ligger også i
100 m-beltet. Utbygging bør plasseres lenger fra strandlinjen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 103
DNR: 184
Gnr/bnr: 303/1305 (Katrineborg).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: 2 daa
Forslagsstiller: Jørgensen og Jørgensen AS
Beskrivelse:
Arealet består av en enebolig, garasje og uthus
samt hageareal i et skrånende terreng mot vest.
På grunn av eiendommens areal og
beskaffenhet ønskes det en høyere
utnyttelsesgrad.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern

Hensynssone kulturmiljø.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Hensynssone kulturlandskap.

Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Utenfor kartlagte gangbarhetssoner.

Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark

Ingen registreringer

Utenfor støysone.
God tilgang på utearealer på eiendommen. 500
meter til gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er under hensynssone kulturmiljø og kulturlandskap og utenfor kartlagte gangbarhetssoner. Det egner seg
dermed ikke til høyere utnyttelsesgrad enn det er i dag.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 104
DNR: 186
Gnr/bnr: 85/163 (Vestre Vikene).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Terje Andersen
Beskrivelse:
Avsender ønsker at det ikke fastsettes byggegrense
innenfor 100-metersonen i området ved
Vikanekroken. Argumentasjonen er den samme som i
dok.nr. 124/134.
NB: Se også dok.nr. 35, 124/134, 127, 128, 161, 163,
166, 168 og 176.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Byggegrense vil bli innført i arealplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll
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17-7665
GU-105
DNR: 188 del 1
Gnr/bnr: 426/3 (v/ Kråkerøy kirke)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Marit Elisabeth Vilsted
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert den teigen
av gnr./bnr. 426/3 som ligger nordøst for Kråkerøyveien 172
fra LNF- til boligformål. Arealet er i dag en eplehage. Det
tenkes 2-3 boligtomter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger i nedre del av en skråning. Vil derfor ikke
påvirke silhuetten.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjefor buss.
Ingen registreringer

En liten del av området ligger i gul støysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter og gangbarhetssoner. I tillegg er skolene fulle. Området er ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

157

17-7665
GU-105
DNR: 188 del 2
Gnr/bnr: 426/3 (v/ Kråkerøy kirke)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Marit Elisabeth Vilsted
Beskrivelse: Grunneier ønsker å få omdisponert deler av
gnr./bnr. 426/3 fra LNF- til boligformål. Det aktuelle arealet
ligger mellom Enhuusveien 43-57 og mot toppen av åsen
Kariknatten i vest/sørvest. Det er tenkt fortetting og
utfyllingstomter

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Hensynssone friluftsliv. Innenfor område som
foreslås til nytt markaområde.
Dersom det bygges på toppen av åsen vil
silhuetten påvirkes.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjefor buss.
Ingen registreringer

Ca. halvparten av området ligger i gul støysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter og gangbarhetssoner, og innenfor foreslått nytt markaområde. I tillegg er skolene
fulle. Området er ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

158 (309)

17-7665
GU 107
DNR: 192 (+200)
Gnr/bnr: 100/1, 100/11 (Huseby)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 5,3 daa
Forslagsstiller: Arne Huseby
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert hele gnr./bnr. 100/11 og
deler av 100/1 fra LNF til boligformål. Det aktuelle arealet
på sistnevnte eiendom ligger mellom Elingårdsveien,
Husebyveien og jordet i øst. Arealene brukes i dag til
gartneridrift i regi av en planteskole, men denne bruken vil
opphøre i 2018. Det er tenkt 2-3 nye boenheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone kulturlandskap og kulturmiljø. Ingen
registreringer innenfor området, men eksisterer
kulturminner rundt teigene.
Ingen registreringer innenfor området.
Ikke registrert.
Det eksisterer lager/næringsbygg ved teigene.
Områdene rundt består av jorder og kan derfor bli
eksponert spesielt fra øst.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Deler av gnr./bnr. 100/1 er dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsler må
opparbeides.
Ikke utsatt for havnivåstigning eller flom. Skred er
ikke vurdert.
Teigene ligger i nærheten av tungmetaller i jord,
men ikke på selve tomtene. Deler av gnr./bnr.
100/1 ligger innenfor gul og rød støysone. Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer ikke gang- og sykkelvei.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter, med lav kollektivdekning og uten tilknytning til eksisterende gang- og sykkelvei.
Området egner seg ikke til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

159

17-7665
GU 108
DNR: 197
Gnr/bnr: 100/1 (Kjærre)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 12,6 daa
Forslagsstiller: Arne Huseby
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert den vestligste teigen av
eiendommen fra LNF- til boligformål. Arealet består
hovedsakelig av skog av varierende bonitet, men også 3,8
daa fulldyrket jord. Innspillet bør sees i sammenheng med
dok.nr. 51, der det foreslås 123 daa. boligutbygging på de
tilstøtende eiendommene i nord. Alle grunneierne ber om
at innspillene vurderes under ett.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv

Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Leveområde for Perleringvinge (ingen info om
verdi).
Del av tomt ligger innenfor viktig
friluftslivsområde, golfbane. Del av tomt ligger
innenfor registrert friluftslivsområde. Deler av
tomt ligger innenfor formålet eksisterende
idrettsanlegg i kommuneplan.
Forslaget kan bli synlig fra golfbanen. Unngå
eksponering.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Sørvestre del av teig er dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsler må
opparbeides.
Ikke utsatt for havnivåstigning eller flom. Skred er
ikke vurdert.
Delen i sør ligger innenfor gul sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer ikke gang- og sykkelvei.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter Manstad. Det har i tillegg kvaliteter knyttet til friluftsliv og idrett, og består av
dyrket mark. Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

160 (309)

17-7665
GU 109
DNR: 198
Gnr/bnr: 112/700, 112/309, 112/558, 112/214 m.fl.
(Engelsviken).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 170 daa
Forslagsstiller: Bjar arkitekter AS
Beskrivelse:
Grunneierne ønsker at skogkollen mellom Levvelveien i vest
og Grundvikveien/Smaugsveien i øst omdisponeres fra LNFtil boligformål. Det vurderes riktig å vurdere hele området
som en helhet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer av kulturminner. 3 SEFRAKbygg i øst grenser til avgrensingen på kartet.
Ingen registreringer innenfor området.
Teigene ligger innenfor registrert
friluftslivsområde. Går stier over teigene.
Teigene ligger på en høyde, og kan dermed bli
eksponert fra jordet i øst, bebyggelse i nord og
nordvest samt fra sjøen i sørvest.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Området berører delvis dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsler må
opparbeides.
Ingen registreringer på flom. Skred er ikke vurdert.

Skogsområdet i vest ligger innenfor gul sone
(støykart). Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer ikke gang- og sykkelvei i området.
Nærmeste blir Engelsvikenveien.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter og har friluftslivskvaliteter som må ivaretas. I tillegg er det lav kollektivdekning og
ikke tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveinett. Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

161

17-7665
GU 110
DNR: 199
Gnr/bnr: 100/1 (Huseby).
Dagens formål: LNF og bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 4,5 daa
Forslagsstiller: Arne Huseby
Beskrivelse:
Omdisponering av et areal mellom Husebyveien
og Huseby gård/Bossumveien. Mesteparten av
det omsøkte arealet er tatt med i
reguleringsplanen "Golfbane Huseby Gård" (planID 0106500) som byggeområde og
parkeringsplass. Golfklubbens klubbhus var tenkt
på dette arealet, men nå ønsker klubben en
annen plassering. Grunneier ønsker å utnytte
arealet til boliger tilpasset eldre, i form av lav
blokkbebyggelse med 12-18 boenheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Det er registrert kulturminner i omkringliggende
områder.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Området ligger innenfor hensynssone landskap.
Det er registrert tungmetaller i jorda i nærheten av
området.
Området består av fulldyrka jord.
Utenfor gangbarhetssonene, med lav
kollektivdekning.
Ingen registreringer.

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke tilgang på gang- og sykkelveinett. Pr. nå ingen
utearealer på eiendommen.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhetssoner og har dårlig tilgang til kollektivdekning. I tillegg ligger området innenfor
hensynssone landskap. Basert på dette vil bebyggelse i dette området bli bilbasert, som ikke bidrar til å oppnå mål om
nullvekst i personbiltrafikken.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

162 (309)

17-7665
GU 111
DNR: 269
Gnr/bnr: 679/37 (Glosli øst).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 0,7 daa
Forslagsstiller: Byggmester Arild Andersen AS
Beskrivelse:
Det aktuelle arealet ligger mellom Lyarkollveien 9
og 17. Arealet består i dag av villnis. Det er tenkt
én enebolig (eventuelt med sekundærleilighet)
alternativt én tomannsbolig.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Kommer ikke i konflikt med silhuetter.
Ingen registreringer
Arealet er registrert som fulldyrka jord.
Utenfor gangbarhetssonene.

Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke knyttet til sykkelveinett. Tilgjengelig uteareal.
Ledig kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av dyrket mark og er utenfor gangbarhetssoner. Det er dermed ikke egnet til utbygging. Områder
nærmere skole prioriteres for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

163

17-7665
GU 112
DNR: 270
Gnr/bnr: 55/17, 55/126, 55/142 (Oksviken).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 2,6 daa + 4,2 daa
Forslagsstiller: Bjar arkitekter AS
Beskrivelse:
Arealet ligger rundt og mellom eksisterende boliger. Det
er tenkt en fortetting av boliggrenda med 1-2 nye boliger.
I tillegg foreslås det å omdisponere ytterligere 4,2 daa i
nord fra LNF- til boligformål.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Det er registrert store eiker innenfor området.
Deler av eiendommen er registrert som viktig
friluftslivsområde.
Kommer ikke i konflikt med silhuetter.
Ingen registreringer
Kommer ikke i konflikt med dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene.

Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Koblet på gang- og sykkelveinettet. Tilgang på
utearealer.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området har i dag en uheldig avgrensning av formålet bebyggelse og anlegg. Det vil derfor gjøres en endring i kartet
slik at bebygde tomter får byggeformål for å gjøre byggesøknader og lignende på eksisterende eiendommer lettere.
Det legges allikevel ikke opp til ytterligere utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

164 (309)

17-7665
GU 113
DNR: 271
Gnr/bnr: 440/226 (Bekkhus, Kråkerøy).
Dagens formål: Friområde
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: 5,4 daa
Forslagsstiller: Bjar arkitekter AS
Beskrivelse:
Om lag 1,6 daa av det omsøkte arealet eies av
kommunen (gnr./bnr. 439/116). Pga. sentral
beliggenhet er det tenkt høy utnyttelse med minst
10-20 boenheter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Kyststien som er gitt verdien svært viktig går
gjennom området. Resten av arealet er registrert
som friluftslivsområde.
Området ligger på en kolle ved Glomma og er
eksponert mot Gamlebyen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Dekkes ikke av stamlinjenettet. Utenfor
gangbarhetssonene i fortettingsstrategien.
Arealene nærmest elva er flomutsatte.

Deler av området ligger i gul støysone.
Gang- og sykkelvei gjennom området.
Lite kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er registrert som friluftslivsområde, og har kyststien gjennom området. I tillegg vil tiltak i området være
svært synlig fra Glomma og fra Gamlebyen. Det er ikke ønskelig å bygge ned alle åpne koller og grønne områder langs
elva, det er viktig å ivareta noe av landskapet. Området ligger også utenfor gangbarhetssonene, som tilsier at de ikke
er egnet for ytterliggere utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

165

17-7665
GU 116
DNR: 289
Gnr/bnr: 425/1 (Enhus, Kråkerøy).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: ca. 13 daa
Forslagsstiller: Thomas Enhuus
Beskrivelse:
Omdisponere en del av eiendommen fra LNF- til
fritidsboligformål. Det aktuelle arealet er skogkledd og
ligger mellom Vestre Gytilvei og Sandvikaveien, med
eksisterende hyttefelt i sør og et par hytter i nord. Det
er tenkt 5-10 mindre hytter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynssone naturmiljø på halve området.
Ingen registreringer.
Hensynssone friluftsliv. Innenfor foreslått
markagrense.
Ligger oppå en kolle. Må ta hensyn til
fjernvirkninger.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark.
Ligger utenfor gangbarhetssoner. Dårlig
kollektivdekning.
Ikke flomutsatt.

Utenfor støysoner.
Ikke tilgang til gang- og sykkelvei.
Ikke relevant.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være et nytt område for fritidsbebyggelse. Det er ikke ønskelig med fritidsboligutbygging som ikke er
fortetting i eksisterende områder. Området inngår også i utvidelsen av Kråkerøymarka.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

166 (309)

17-7665
GU 117
DNR: 307
Gnr/bnr: 115/11 (Manstad).
Dagens formål: LNF, men hensynssone H550
kulturlandskap
Foreslått formål: Konsentrert småhusbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 8 daa
Forslagsstiller: Susanne og André Jaworski
Beskrivelse:
Det foreslås å bygge lettstelte rekkehus og
flermannsboliger i én til to etasjer som seniorboliger
for segmentet 55+, med 12-16 boenheter på
omkring 75m2) pluss et felleshus med
servicefunksjoner. Arealet er dekket av tynn hav og
strandavsetning med en overgang mot tykkere
havavsetninger. Jordsmonnet framstår som
forholdsvis skrint. Landbruksverdien er derfor
begrenset.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Registrert kulturminne på eiendommen.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ikke i konflikt med silhuetter eller eksponert mot
sjøen.
Ingen registreringer
Arealet består hovedsakelig av fulldyrkajord.
Ikke dekket av stamlinjenett for buss. Utenfor
kartlagte gangsoner i fortettingsstrategien.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe ledig kapasitet på barneskole, ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av dyrket mark, som det ikke er ønskelig å omdisponere. I tillegg er det registrert kulturminne på
eiendommen. Området har mer egnede utbyggingsområder, som ikke er i konflikt med jordvernet.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 118
DNR: 308
Gnr/bnr: 50/96 (Idrettsbanen i Trondalen –
Gressvik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 4-6 daa
Forslagsstiller: Bjørn Tollefsrud
Beskrivelse:
Ønsker å utvikle konsentrert/frittliggende
småhusbebyggelse. Mellom 6 og 15
boenheter avhengig av størrelse på
byggeområdet og valgt boligform. Tilknyttet
eksisterende vei, ikke kartlagt friluftsområde.
Adkomst kan komme i konflikt med regulert
lekeplass.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Energibruk og transportbehov
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området. Det er gjort
registreringer sydvest for området.
Ingen registreringer
Idrettsanlegget er kartlagt som friluftslivsområde,
men ikke verdisatt.
Kommer i konflikt med silhuett på ås med skrinn
vegetasjon.
Ingen registreringer
Ikke i konflikt med dyrka mark.
Over 1 km gangvei til stamlinjenettet for buss.
Utenfor kartlagte gangbarhetssoner i
fortettingsstrategien.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner.
Ikke koblet til gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det finnes områder i skolekretsen som er mer egnet for utbygging enn det her. Her er terrenget meget bratt.
Boligbebyggelse risikerer å komme i konflikt med bruken av idrettsplassen (Støy og lysforurensing). I det her området
bør idrett prioriteres.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

168 (309)

17-7665
GU 119
DNR: 312
Gnr/bnr: 437/3 (Kråkerøy syd).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 22 daa
Forslagsstiller: Reidun E. Berg og Jon Torgersen
Beskrivelse:
Legge til rette for ca. 20-25 tomter. Det er
eksisterende veier i området. Vegetasjon er i
hovedsak furuskog med lav bonitet.
Grunnforholdene er gode. Det er ikke kjente
forekomster av naturmangfold eller kulturminner.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Kommer ikke i konflikt
Ligger oppå en kolle, mulig synlig fra sjøen.
Bidrar ikke til vesentlig økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark.
Ligger utenfor gangbarhetssoner. Del av
sekundærlinjenett for buss. Området er utenfor
fylkesplanens bebyggelsesgrense.
Ikke registrert flom- og rasfare.

Ligger utenfor støysoner.
Ca. 600 meter til gang- og sykkelvei.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor fylkesplanens bebyggelsesgrense, og utenfor gangbarhetssoner. I tillegg er det fulle skoler.
Området egner seg dermed ikke til ytterligere utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 120
DNR: 314
Gnr/bnr: 679/2 (Torsnes).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligområde
Arealstørrelse: ca. 20 daa
Forslagsstiller: Odd Amundsen
Beskrivelse:
Ønsker dette som en utvidelse av eksisterende
boliggruppe på stedet. I tillegg ønskes det å tilrettelegge
for en større nærlekeplass.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

SEFRAK-registrert bygg på eiendommen.
Kulturminner registrert nord for området.
Ingen registreringer.
Kommer ikke i konflikt.
Vil bli synlig fra Torsnesveien og jordene på
sørsiden.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner A, B og C, men innenfor
gangbarhet i lokalsenteret.
Ingen registrert flom- og skredfare.

Innenfor gul og rød støysone. Støykrav må sikres i
reguleringsplan.
Gang- og sykkelforbindelse til skole/nærsenter i
nord.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger innenfor gangbarhetssonen til Torsnes lokalsenter, og har gang- og sykkelforbindelse til/fra skolen
utenom bilvei nord for området. Området er derfor egnet til vedlikeholdsutbygging i Torsnes lokalsenter. Det er
allikevel behov for å avgrense nytt byggeområde noe. Det går en bekk nede i dalen på østsiden av tomten.
Byggeområdet vil få en avgrensning som ikke tar for seg dette området.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

170 (309)

17-7665
GU 121 – del 1
DNR: 316
Gnr/bnr: 60/1 (Øyenkilen)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål:
Arealstørrelse: 35 daa
Forslagsstiller: Arne Ingar Bossum
Beskrivelse:
Ønsker at fire forskjellige deler av eiendommen får annet
formål enn LNF. Teig 1, ca. 26 dekar. Ønskes omdisponert til
bolig, eventuelt bolig og fritidsbolig. Teig 2, ca. 3 dekar Areal
her er tidligere dyrket mark, men har på grunn av
beskaffenhet og størrelse ligget delvis brakk. Teig 3, ca. 2
dekar. Avstått grunn til busslomme. Det dyrkes noe gras her
i dag. Teig 4, ca. 4 dekar. Det forsøkes å dyrke gras her i dag.
Eiendommen består i dag av skogarealer, festegrunn,
restarealer av dyrket mark og andre restarealer mellom
fradelte tomter, veigrunn etc.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området, men et
kulturminne har en sikringssone som så vidt
krysser eiendommen.
Ingen registreringer innenfor området.
Teigen berører en grønnkorridor som ikke er
verdisatt.
Forslaget kan bli eksponert fordi den ligger på en
kolle. I sør er det et jorde som er veldig synlig fra
veien.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Del av teigen i sør består av fulldyrka jord.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsler må
opparbeides.
Ingen informasjon om flom eller skred.

Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Det eksisterer gang- og sykkelvei på teigen.
Ledig kapasitet på barneskole, noe på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter og har lav kollektivdekning. det er dermed også utenfor fylkesplanen. Det åpnes
ikke for utbygging i slike områder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 121 – del 2
DNR: 316
Gnr/bnr: 60/1 (Øyenkilen)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål:
Arealstørrelse: 35 daa
Forslagsstiller: Arne Ingar Bossum
Beskrivelse:
Ønsker at fire forskjellige deler av eiendommen får annet
formål enn LNF. Teig 1, ca. 26 dekar. Ønskes omdisponert til
bolig, eventuelt bolig og fritidsbolig. Teig 2, ca. 3 dekar Areal
her er tidligere dyrket mark, men har på grunn av
beskaffenhet og størrelse ligget delvis brakk. Teig 3, ca. 2
dekar. Avstått grunn til busslomme. Det dyrkes noe gras her
i dag. Teig 4, ca. 4 dekar. Det forsøkes å dyrke gras her i dag.
Eiendommen består i dag av skogarealer, festegrunn,
restarealer av dyrket mark og andre restarealer mellom
fradelte tomter, veigrunn etc.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Forslaget blir eksponert fra veien og naboer rundt.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Teig består av fulldyrka jord.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsler må
opparbeides.
Ingen informasjon om flom eller skred.

Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Det eksisterer gang- og sykkelvei på teigen.
Ledig kapasitet på barneskole, noe på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av fulldyrket mark, som ikke skal omdisponeres. I tillegg er det utenfor lokalsenter, så det egner seg
ikke for ytterligere utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

172 (309)

17-7665
GU 122
DNR: 322
Gnr/bnr: 51/200 (Vollebekk – Åle).
Dagens formål:
Foreslått formål: Fremtidig boligbebyggelse
Arealstørrelse: 0.45 daa
Forslagsstiller: Jonny Eliassen og Rune Krabberød
Beskrivelse:
Avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Kan være tenkt som
en del av B442. Tomten er planlagt bebygget med en
enebolig eller en liten tomannsbolig.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Kommer ikke i konflikt med silhuetter. Er ikke
eksponert mot sjøen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
700 meter gangavstand til stamlinjenett for buss.
Utenfor kartlagte gangbarhetssoner i
fortettingsstrategien.
Ingen registreringer

Utenfor registrerte støysoner
Ikke koblet til gang- og sykkelveinettet.
Noe ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er allerede avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Tomten er imidlertid liten, og bør få et større areal før
utbygging. Det anbefales samarbeid med nabo om utarbeidelse av reguleringsplan.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 123
DNR: 351
Gnr/bnr: 108/1 (på halvøyen sør for Engelsviken).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 6,2 daa
Forslagsstiller: Advokatfirmaet Foss, Brynildsen DA
Beskrivelse:
Det aktuelle arealet hører til en av eiendommens
søndre parseller og ligger mellom/sør for
Storesandvik 5 og 7. Det er tenkt 2-3
fritidseiendommer.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer innenfor området. Kyststien
går nord og vest for området.
Området ligger delvis i 100-metersbeltet og er
eksponert mot sjøen. Tiltak vil ikke bryte silhuetten
ettersom terrenget stiger i bakkant.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Dekkes ikke av stamlinjenett for buss. Området er
utenfor kartlagte gangbarhetssoner i
fortettingsstrategien.
Ingen registreringer

Utenfor registrerte støysoner
Ikke knyttet til gang- og sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være en utvidelse av fritidsboligområde, ikke en fortetting. Dermed er det ikke egnet til utbygging. Området
er også synlig fra sjøen, noe som ikke er ønskelig.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

174 (309)

17-7665
GU 124
DNR: 352
Gnr/bnr: 55/26 (Viker).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: ca. 8,8 daa
Forslagsstiller: Rambøll – Per André Hansen
Beskrivelse:
Nordre del benyttes til vinteropplag av småbåter.
Søndre del benyttes til boligformål. Nordre del er
tidligere benyttet til gartneri, men er ikke lenger
drivverdig til dette formålet. Søndre del kan på sikt
økes til inntil 3 boligtomter/boenheter samlet.
Nordre del kan gi plass til inntil 1500 m2 lagerareal.
Dette er litt under det dobbelte av hva som er der i
dag.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Hensynssone friluftsliv
Tiltak vil trolig ikke være synlig fra sjøen. Ligger i en
dal.
Registrert brenselstank. Tidligere
gartnerivirksomhet, mulig forurensning i grunn.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhet. Nærhet til stamlinje buss, og
sekundærlinje.
Ingen registret flom- og skredfare.

Ligger innenfor gul og rød støysone. Støykrav må
ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei 500 meter fra området.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Deler av området egner seg ikke til LNF, og det er derfor satt formål i kartet som tillater båtopplagsvirksomhet. Det er
ikke ønskelig med nye boliger så langt fra skolen som dette. Det finnes mer egnede områder for bygging av boliger
innenfor skolekretsen.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 125
DNR: 363
Gnr/bnr: 644/2 (Årumfjellet)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 32 daa
Forslagsstiller: Bjørg Dagmar Forsell
Beskrivelse:
Ønsker at arealet avsettes til boligformål, der grunneier ser
for seg eneboliger, evt. rekkehus, flermannsboliger med
tilhørende barnehage. Er i dag avsatt til LNF i gjeldende
kommuneplan.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Området ligger innenfor hensynsone kulturmiljø i
kommuneplanen. Ingen registreringer av
kulturminner, men et SEFRAK-bygg ligger på
tomten.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Må unngå silhuett fordi området ligger på en
høyde. Forslaget kan bli eksponert fra nord, sør og
vest, spesielt på grunn av store og åpne jorder.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører dyrka mark på eiendommen i sørvest og
øst.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsler må
opparbeides.
Ingen informasjon om flom eller skred.

Området ligger innenfor gul sone (støykart), mens
en liten del nærmest veien er innenfor rød sone.
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Det eksisterer ikke gang- og sykkelvei i nærheten
av teigen.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor definert lokalsenter, har lav kollektivdekning og berører noe dyrket mark, i tillegg til at det har
hensynssone kulturmiljø. Det er ikke ønskelig med utbygging her.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

176 (309)

17-7665
GU 126
DNR: 364
Gnr/bnr: 107/1
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligbebyggelse
Arealstørrelse: 14,2 daa
Forslagsstiller: Advokatfirmaet Foss, Brynildsen DA
Beskrivelse:
Ønsker å legge til rette for ca. ti fritidseiendommer.
Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Hensynssone friluftsliv. Registrert
friluftslivsområde.
Vest/nordvendt skråning. Må sørge for at tiltak
ikke blir synlig.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark.
Usentralt og ikke tilgang til kollektivtilbud.

Ikke registrert flom- og rasfare.

Delvis i gul støysone. Støykrav må ivaretas i
reguleringsplan.
Ikke tilgang til gang- og sykkelveinett.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være en nybygging av fritidsboliger. Det er ikke ønskelig med fritidsboliger som ikke er en fortetting i
eksisterende hyttefelt.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 127
DNR: 365
Gnr/bnr: 109/2 (Engelsviken – Manstad).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboliger
Arealstørrelse: 70 daa
Forslagsstiller: Asbjørn Borge for Olav Borgaas
Beskrivelse:
Ønsker å legge til rette for ca. 50 nye fritidsboliger.
Avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan og fylkesplan.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Registrert friluftslivsområde
Delvis hensynssone landskap
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark
Utenfor gangbarhetssoner. Ikke tilgang til
kollektivtransport. Må opparbeider avkjørsel og vei
til området.
Ikke registrert flom- og rasfare.

Utenfor støysoner.
Ikke tilgang til eksisterende gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være en nybygging av fritidsboliger. Det er ikke ønskelig med fritidsboliger som ikke er en fortetting i
eksisterende hyttefelt.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

178 (309)

17-7665
GU 128
DNR: 366
Gnr/bnr: 691/10 (Øgårdskilen - Torsnes).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Småhusbebyggelse
Arealstørrelse: 1,7 daa
Forslagsstiller: Fredrik Lindberg
Beskrivelse:
Ønsker å legge til rette for småhusbebyggelse. Arealet er
avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan og fylkesplan, og
vestligste del ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjøen.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Teigen ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjøen.
Teigen ligger i et område med andre eneboliger.
Kan eksponeres fra jordet og sjøen i vest.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsler må
opparbeides.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Området ligger utenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Ikke gang- og sykkelvei i nærheten.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger langt utenfor definert lokalsenter, uten kollektiv dekning og har ikke tilgang til gang- og sykkelvei. Det
er ikke ønskelig med ytterligere utbygging i slike områder. Utbygging prioriteres nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

179

17-7665
GU 129
DNR: 367
Gnr/bnr: 611/1. (Borgeveien – Sellebakk).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 40 daa
Forslagsstiller: Bjørn Tollefsen og Inge Engseth
Beskrivelse:
Ønskes 40-70 boenheter, avhengig av
boligformen. Det vil være aktuelt med en variasjon
av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse
innen planområdet.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Grenser til kulturmiljø Oldtidsveien –
Skjebergsletta.
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Må sikre at tiltak ikke blir synlig fra
omkringliggende landskap og kulturmiljø.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner. Over 1 km til
kollektivtransport med tilstrekkelig frekvens.
Ikke registrert flom – og rasfare. Området som
helhet har forekomster av kvikkleire.
Utenfor støysoner.
Gang- og sykkelvei langs Borgeveien.
Noe ledig kapasitet på barneskole, ledig kapasitet
på ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhetssoner og har lang avstand til tilstrekkelig kollektivtilbud. Dette vil i tillegg være
utbygging på et område der det i dag ikke er noen bebyggelse. Området ligger utenfor utbyggingsområde i
fylkesplanen. Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

180 (309)

17-7665
GU 130
DNR: 368
Gnr/bnr: 114/5 (Engelsvikveien - Manstad)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 30 daa
Forslagsstiller: Trond Didriksen
Beskrivelse:
Det planlegges 30 – 40 boenheter som rekkehus og 4
mannsboliger i to etasjer. Avsatt til LNF i gjeldende
kommuneplan og fylkesplan.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Registrert friluftslivsområde. Går stier over teigen.
Det er noe høydeforskjell som kan skape silhuett.
Mest eksponering kan forekomme fra øst med
tanke på jordet.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsler må
opparbeides.
Ikke utsatt for flom. Skred er ikke vurdert.

Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei går langs nordsiden av
Engelsvikenveien.
Noe ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter med lav kollektivdekning. det er dermed også utenfor fylkesplanens avgrensninger.
Det er ikke ønskelig med ytterligere utbygging i slike områder. Utbygging prioriteres nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

181

17-7665
GU 131
DNR: 369
Gnr/bnr: 436/4. (Ødegårdsfjellene – Lunde).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 150 daa
Forslagsstiller: Tor Rustad
Beskrivelse:
Område på omtrent 150 daa til boligformål, med
trinnvis utbygging. Hvert av de to trinnene
omfatter et areal på om lag 75 daa og har et
potensiale på rundt 75 enheter per trinn. Arealet
er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan og
fylkesplan.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Registrert kulturminne.
Ingen registreringer.
Kommer ikke i konflikt.
Kolle – unngå silhuett.
Bidrar ikke vesentlig til økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner. Nærhet til
sekundærnett for buss. Må opparbeide adkomst til
området. Utenfor fylkesplanens langsiktige
byggegrense.
Faresone høyspentlinje.
Ikke registrert flom- og rasfare.

Utenfor støysoner.
Opparbeidet gang- og sykkelvei langs
Kråkerøyveien vest for området.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette området er utenfor fylkesplanens langsiktige byggegrense, har registrert kulturminne og med faresone for
høyspentanlegg. I tillegg er det skolekapasitet som skal være førende for boligbyggingen utenfor byområdet. Skolene
er har ikke kapasitet, og dermed egner ikke området seg for ytterligere utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

182 (309)

17-7665
GU 132
DNR: 383
Gnr/bnr: 696/79 (Herregårdsveien – Torsnes)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 0,76 daa
Forslagsstiller: HPHovelsen Bygg - Entrepenør AS
Beskrivelse:
Eiendommen grenser mot et eksisterende boligområde. Det
ønskes derfor at eiendommen burde kunne reguleres til
boligbebyggelse. Vei, vann og avløp ligger angivelig lett
tilgjengelig.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Teigen grenser til et helhetlig kulturlandskap i vest.
I kommuneplanen ligger teigen i hensynsone
kulturmiljø og kulturlandskap. Ingen kulturminner
registrert.
Ingen registreringer innenfor området.
Turområde-LNF.
Jordet i vest gjør at teigen kan bli eksponert, men
samtidig er det andre eneboliger sør for teigen
som kan dempe et slikt tiltak.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsel må
forlenges til teigen.
Ikke utsatt for flom. Skred er ikke vurdert.

Slamspredning på dyrka mark vest for teigen.
Området ligger utenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Ikke gang- og sykkelvei i nærheten.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger langt utenfor Torsnes lokalsenter, og dermed også utenfor gangbarhetssone til lokalsenter. Det er ikke
ønskelig å tillate ytterligere utbygging som vil bidra til mer biltrafikk. Utbygging prioriteres nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

183

17-7665
GU 133
DNR: 416 + 417
Gnr/bnr: 48/67 (Floa – Gressvik).
Dagens formål:
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 40 daa
Forslagsstiller: Advokat Eilert Eilertsen
Beskrivelse:
Området er omfattet av reguleringsplan for Floa
Galoppen – Bure (planID 0106366) Tiltak i
reguleringsplan er ikke gjennomført. Ønsker å gjøre
avsette kollen til boligformål.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer
Grenser til Seutelva som er registrert som
naturtype.
Ingen registreringer
Området består av en markant kolle rett ved
Seutelva/Floa. Bebyggelse her vil endre silhuetten
på kollen og være synlig over større områder.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Ligger innenfor gangbarhetssone C. Dekkes av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Størstedelen av området ligger i gul støysone.
Kort avstand til gang- og sykkelvei.
Full barneskole, lite kapasitet på ungdomsskole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er avsatt til naturområde i byområdeplanen. Slike områder er viktig å ivareta. I nærområdet planlegges
annen utbygging og området mangler nærmiljøpark. Sånn sett er Galoppen ekstra viktig å bevare slik den kollen er.
Området er også så bratt at det ikke er godt egnet for utbygging. Kollene og åsryggene er viktige landskapselement for
Fredrikstads identitet. Området helt nede ved Floa tåler utbygging til boliger. Der er det planlagt ny adkomstvei fra
sør. Her vil bebyggelsen ligge ved fjellfoten, med landskapsbildet forholdsvis uendret.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

184 (309)

17-7665
GU 134
DNR: 420
Gnr/bnr: 433/189, 433/188 (Kjøkøy)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 0,11 daa + 0,22 daa
Forslagsstiller: Ragnvald Kransberg
Beskrivelse:
Ønsker å endre formål fra naturområder til byggeområde
(boliger).

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Området ligger innenfor hensynsone kulturmiljø.
Ingen kulturminner er registrert innenfor området.
Teigene ligger innenfor yngleområde for Ravn.
Området ligger innenfor 100-metersbeltet.
Turområde-LNF.
Forslaget kan bli synlig fra veien i sørvest, men
nordøst ligger veien i en skjæring. Eneboligene i
vest kan hindre noe eksponering fra sjøen, men
teigene ligger noe høyere enn dagens bebyggelse.
Åsen bak i øst hindrer silhuett.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsel må
opparbeides til teigen.
Sørøst på gnr/bnr: 433/189 ligger faresone
høyspenningsanlegg.
Området er ikke flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Området ligger innenfor gul sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Ikke gang- og sykkelvei i nærheten.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er utenfor lokalsenter, med fulle skoler og lite tilgang til kollektivtransport. I tillegg har området en rekke
kvaliteter som et strandnære område som det ønskes å ivareta. Kjøkøybroa er ikke tilrettelagt for mye trafikanter.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

185

17-7665
GU 135
DNR: 424
Gnr/bnr: 436/4 (Kjøkøysundet – Kråkerøy).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg, underformål
turist- og fritidsanlegg.
Arealstørrelse: ca. 15 daa
Forslagsstiller: Tor Rustad
Beskrivelse:
Ønsker formål bebyggelse og anlegg, underformål
turist- og fritidsanlegg. Området ligger langs
Kjøkøysundet og innenfor 100-meterssonen. Avsatt
til LNF i gjeldende kystsoneplan, med hensynssone
landskap.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

SEFRAK-registrert bygg.
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Hensynssone landskap. Innenfor 100-metersbeltet
mot sjø. Tiltak vil være synlig fra sjø.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark.
Ligger utenfor gangbarhetssoner. Dårlig
kollektivdekning. Tiltak vil generere mye trafikk.
Ikke registrert flom- og rasfare.

Utenfor støysoner.
Ikke tilgjengelig gang- og sykkelvei.
Ikke relevant.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Fredrikstadkysten er har nasjonal verdi, se statlige planretningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning. Det er
ikke ønskelig med mer bygging i 100 m-beltet eller i strandsonen der det er synlig fra sjøen, heller ikke som
næringsutvikling.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

186 (309)

17-7665
GU 136
DNR: 426
Gnr/bnr: 64/83, 64/40 – Slevikkroken 6 (Slevik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 2 daa
Forslagsstiller: Tor Morten Øverby Olsen
Beskrivelse:
Området er avsatt til LNF i gjeldende
kommuneplan/kystsoneplan. Ønsker omdisponering til
boligformål. Tomtene er i dag bebygget med en hytte og
to garasjebygg/anneks.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Søndre del av eiendommen kartlagt som viktig
friluftslivsområde. Kyststien ligger rett sør for
eiendommen.
Tiltak på eiendommen vil ikke bryte silhuetter,
eller være synlig fra sjøen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor kartlagte gangbarhetssoner. Dekkes ikke
av stamlinjenettet for buss.
Ingen registreringer.

Utenfor kartlagte støysoner.
Dårlig tilgang på gang- og sykkelvei.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhet til Slevik skole. I tillegg er skolevei kryssing av hovedvei og søndre del av
eiendommen kartlagt som viktig friluftslivsområde. Området egner seg derfor ikke til ytterligere utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

187

17-7665
GU 137
DNR: 428
Gnr/bnr:
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Rambøll
Beskrivelse:
Reguleringsplan for Søndre Hankø med tilhørende
bestemmelser og senere bebyggelsesplaner skal gjelde
fullt ut. Kun da får man et godt grunnlag for behandling
av byggesaker på søndre Hankø som tar hensyn til
stedets egenart og kapasitet vurdert opp mot de
begrensinger som bør settes.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold

Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Hensynsone-kulturmiljø. Eksisterer to automatisk
fredete kulturminner. 10 SEFRAK-bygg. Svært viktig
kulturlandskap i sør.
Hensynsone-naturmiljø. Yngleområde for padde
(viktig). Lokasjoner av hovednaturtyper med svært
viktig, viktig og lokalt viktig verdi. Store gamle trær
(svært viktig og lokalt viktig).
Innenfor 100 m-beltet flere steder. Viktig
friluftslivsområde.
Unngå silhuett og eksponering mot sjøen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avhengig av båt
og brygger.
Faresone-flom enkelte steder.

Ikke støyutsatt.
Ikke gang- og sykkelveier i nærheten.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er riktig at det er gjort grundige vurderinger av hver enkelt hyttetomt i reguleringsplanene. Slik sett er virkningene
av planene helt i tråd med overordnede føringer, også i dag. Det gjelder forhold som f.eks. landskapsbilde og
friluftslivsverdier. Dessuten er det etablert en praksis der man gjennom dispensasjon får innvilget hva
reguleringsplanen viser. Det vil være en forenkling, økt likebehandling og forutsigbarhet å legge gjeldende
reguleringsplaner til grunn i saksbehandlingen.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

188 (309)

17-7665
GU 138
DNR: 429
Gnr/bnr: 66/11 (Vikane).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 35 daa
Forslagsstiller: Bjørn Tvete
Beskrivelse:
Avsatt til LNF i gjeldende kystsoneplan, bebygget med
en hytte, ønsker at området avsettes til
fritidsbebyggelse.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer
Ingen registreringer på eiendommen. Kyststien går
i Vikaneveien og Mærrapannaveien forbi
eiendommen.
Området ligger på en kolle. Tiltak vil kunne påvirke
silhuetten til kollen og være synlige fra sjøen.
Det er registrert svartelistet art ved Vikaneveien
(parkslirekne).
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor kartlagte gangbarhetssoner. Dekkes ikke
av stamlinjer for buss.
Ingen registreringer.

Deler av eiendommen lags Vikaneveien ligge i gul
støysone.
200m til gang- og sykkelvei retning Hankø.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette området vil ikke være en fortetting av hytteområder, men en nyetablering. I tillegg vil tiltak i området kunne
påvirke silhuetten til kollen og være synlig fra sjøen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 139
DNR: 430
Gnr/bnr: 57/3 (Slevik, Onsøy).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 40 daa
Forslagsstiller: Rambøll
Beskrivelse:
Avsatt til LNF i gjeldende kystsoneplan. Ønsker å
bygge ca. 25 boliger som frittliggende
villabebyggelse.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Hensynssone friluftsliv, delvis viktig
friluftslivsområde. Innenfor markagrense.
Området ligger på en skråning. Vil ikke være synlig
fra sjø, men kan påvirke silhuett av åsen.
Ingen registreringer. Vil trolig ikke bidra til økt
forurensing.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner, også gangbarhet i
Slevik lokalsenter. Utenfor stamlinjer for buss.
Behov for opparbeiding av adkomst til området.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Utenfor støysoner.
Lite tilgjengelig gang- og sykkelvei.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger innenfor markagrense og bør derfor ikke bebygges. Det er også til dels for bratt terreng.
Konklusjon:
Tas ikke til følge.

Ramboll

190 (309)

17-7665
GU 140
DNR: 431
Gnr/bnr: 55/6 (Faretangen).
Dagens formål: LNF (m/hensynssone friluftsliv)
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 18,3 daa
Forslagsstiller: Rambøll
Beskrivelse:
Ønsker å fradele ca. 12 nye hyttetomter, i tillegg til 4
eksisterende tomter.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Hensynssone friluftsliv og viktig friluftslivsområde.
Tiltak vil trolig ikke være synlig fra sjøen, men må
ivaretas i reguleringsplan.
Ingen registreringer. Vil ikke bidra til vesentlig økt
forurensing.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner. I nærheten av en
stamrute for buss. Kan trolig bruke eksisterende
adkomst.
Ikke registrert flom- og rasfare.

Utenfor støysone.
Lite tilgjengelig gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området har en størrelse som tilsier at det vil være en utvidelse av fritidsboligområde. Det er tatt inn deles av
området som fremtidig fritidsbolig der det er naturlig som en fortetting. Innspillet er derfor delvis tatt til følge.
Konklusjon:
Innspillet er delvis tatt til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 141
DNR: 432
Gnr/bnr: 55/6 (Vestre Faratangen).
Dagens formål: LNF og bruk og vern av sjø
Foreslått formål: Småbåthavn
Arealstørrelse: 2,5 daa
Forslagsstiller: Rambøll
Beskrivelse:
Ønsker å opparbeide småbåthavn for
hytteeiere i området. Landarealene har
hensynssone friluftsliv, mens sjøarealene er
gitt hensynssone friluftsliv nærmest land og
hensynssone bevaring av naturmiljø for
resten.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Energibruk og transportbehov
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Hensynssone naturmiljø. Naturtype –
Ålegrassamfunn, verdi svært viktig.
Hensynssone friluftsliv. Kyststien går inntil
området.
Ligger i 100-metersbeltet. Tiltak vil være synlig fra
sjøen.
Ingen registreringer. Vil ikke bidra til vesentlig økt
forurensing.
Berører ikke dyrket mark.
Begrenset adkomst, behov for opparbeiding.
Utenfor gangbarhetssoner. Ikke tilgjengelig med
kollektiv.
Faresone Flom.

Utenfor støysoner.
Lite tilgang til gang- og sykkelveinett.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er i konflikt med svært viktig ålegresseng og viktig bløtbunnsområde. Ikke ønskelig med nyetablering av
brygge et sted der det er registrert verneverdig natur.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

192 (309)

17-7665
GU 142
DNR: 443
Gnr/bnr: 438/1 (Holmelia – Kråkerøy)
Dagens formål: Antar LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 25 daa
Forslagsstiller: Arkitekt Klavenes AS
Beskrivelse:
Ønsker å bygge boliger i Holmelia på Kråkerøy. Det legges
opp til 18 frittliggende eneboliger.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Området ligger innenfor hensynsone
kulturlandskap. Ingen registreringer av
kulturminner.
Området ligger innenfor hensynsone naturmiljø. I
nord går det et viktig bekkedrag som er lokalt viktig
(C).
Turområde-LNF. Går en sti over teigen.
Teigen kan eksponeres fra veien i nordvest og øst.
Den ligger også på en høyde, der silhuetter må
unngås.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing, men
er viktig å tenke på bekken i nord.
Berører dyrka mark nordøst på teigen.
Usentralt og lav kollektivdekning. Det kan være
aktuelt å utvide eksisterende avkjørsler, men også
mulig at nye avkjørsler må opparbeides.
Området ligger innenfor faresone for flom i
kommuneplanen, og er flomutsatt i nord. Skred er
ikke vurdert.
Området ligger innenfor gul sone (støykart) sør og
vest på teigen. Støykrav må ivaretas i
reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei eksisterer på hovedveiene sør
og vest for teigen.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor lokalsenter, har fulle skoler, er flomutsatt og generelt uegnet til ytterligere utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 143
DNR: 446
Gnr/bnr: 683/1 (Veel i Torsnes)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Småhusbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 2,3 daa
Forslagsstiller: HS arealplan AS
Beskrivelse:
Området ønskes utbygd med konsentrert
småhusbebyggelse i form av rekkehus eller boliger i kjede.
Det foreslås en utbygging av 5 enheter. Dagens formål er
LNF med hensynssone kulturlandskap.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynsone kulturlandskap i kommuneplanen.
Vest for teig ligger et kulturminne med
sikringssone.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen konflikt.
Forslaget bidrar ikke i stor grad til å endre
landskapet på bakgrunn av bebyggelsen rundt.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsel må
opparbeides.
Ikke flomfare. Skred er ikke vurdert.

Området ligger innenfor gul sone (støykart). Rød
sone grenser til teigen i øst. Støykrav må ivaretas i
reguleringsplan.
Eksisterer ikke gang- eller sykkelvei i nærheten.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger nær skole med kapasitet i et lokalsenter. Område med fornminne vises ikke som byggeområde.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

194 (309)

17-7665
GU 144
DNR: 447
Gnr/bnr: 683/3 (Veel sør – Torsnes).
Dagens formål: LNF (m/hensynssone friluftsliv)
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 23 daa
Forslagsstiller: HS arealplan AS
Beskrivelse:
Det ønskes tilrettelagt for en blanding av
frittliggende eneboliger og konsentrert
småhusbebyggelse. Det foreslås en utbygging av
totalt 28 enheter fordelt på 8 eneboliger og 20
rekkehus/leiligheter
Motinnspill:
17-7665
PRIV 09 + 10
DNR: 613 + 628
Avsendere:
1. Berit Visur og Ulf Rune Visur Syversen.
2. Henrik Hansen på vegne av beboere
(totalt 43) i Veelsmyra.
Avsendere motsetter seg utbyggingsplanene sør
for Veelsmyra i Torsnes.
Argumenter mot utbygging:
• Populært fritids-, tur- og treningsområde for
tobente og firbente
• Området er avsatt til LNF
• Området har spennende biotoper med stor
rikhet på matsopper og blomster
• Preg av urskog og bør bevares som uberørt
skogsområde
• Veelsmyra trenger ikke flere boliger. Usikkert
om det er marked for flere ettersom det finnes
andre regulerte, ubebygde områder til bolig i
Torsnes.
• Veelsmyra har trange veier som ikke tåler en
utbygging av minst 20 nye boliger.
• Det finnes mer egnede områder for
boligbygging rundt Sandlia/Ulven øst for
Veelsmyra (samme grunneier).

Rambøll
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Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Delvis hensynssone friluftsliv.
Ikke i konflikt.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrket mark. Berører områdets
funksjon som hestegård for travhester.
Utenfor gangbarhet i sentrum, men innenfor
gangbarhet i Torsnes. Pga etablert treningsløype
for travhester vil det være vanskelig å etablere
boliger og fungerende gangadkomst mot skolen.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Utenfor støysoner.
Ingen egne gang- og sykkelveier i området, men
små veier trolig med lite trafikk.
Ledig kapasitet på skoler. I konflikt med barns lekog turområde.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er i gangavstand fra Torsnes skole og handelstilbud, i tillegg til at det ikke er dyrket mark. Utbygging vil i
midlertid ikke la seg gjøre å kombinere med etablert bruk av området som treningsområde for travhester.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

196 (309)

17-7665
GU 146
DNR: 449
Gnr/bnr: 62/2, 62/125
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Framtidig boligområde
Arealstørrelse: ca. 16 daa
Forslagsstiller: Rambøll
Beskrivelse:
Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område
uten hensynssoner. Det foreslås avsatt i ny plan som
framtidig boligområde, med 16 boliger i «åpen
villabebyggelse». Dersom deler av området nyttes til kjedeeller rekkehus, vil antallet øke – eksempelvis til ca. 25.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Ligger i en skråning og tiltak vil være veldig synlig
fra landskapet rundt.
Ingen registreringer.
Området består ikke av dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner og har lav
kollektivdekning.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Store deler av området ligger i gul støysone.
Tilgang til gang- og sykkelvei langs Vikaneveien.
Ledig kapasitet på barneskole, noe ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhetssoner og lokalsenter. Det er lang avstand til skoler og vil påvirke landskapet i stor
grad. Området er derfor ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 147
DNR: 452
Gnr/bnr: 111/2, 111/6. (Manstad).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 58,7 daa
Forslagsstiller: Helge Gaustad og Henrik
Manstad
Beskrivelse:
Det foreslås konsentrert og frittliggende
småhusbebyggelse. 55-80 boenheter,
avhengig av boligform.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer på eiendommen. Det er
registrert kulturminner i områdene rundt.
Ingen registreringer
Registrert som svært viktig friluftslivsområde.
Arealet ligger på et høydedrag. Tiltak vil kunne
påvirke silhuetten.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor kartlagte gangbarhetssoner. Dekkes ikke
av stamlinjenettet for buss. Innenfor gangbarhet til
Manstad lokalsenter.
Ingen registreringer

En liten andel av arealet er innenfor gul og rød
støysone.
Større avstand til gang- og sykkelvei.
Noe ledig på barneskole, ledig på ungdomsskole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er mange innspill på Manstad. De mest sentrale i forhold til skolen vil bli prioritert.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 148
DNR: 453
Gnr/bnr: 601/5 (Begby)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Kombinert formål
Arealstørrelse: ca. 44 daa
Forslagsstiller: Griff arkitektur AS
Beskrivelse:
Området består av dyrket mark og er delvis innenfor
hensynssone kulturlandskap og kulturmiljø. Området er
del av et helhetlig kulturlandskap. Nygård Næringspark
Vest AS ønsker å utvikle ca. 11 daa av eiendommen til
forretning, offentlig/privat tjenesteyting og
torg/gatetun.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Det er registrert kulturminner i og utenfor
området. Området er også del av et stort
kulturmiljø.
Kollen vest i og nordvest for planområdet er
registrert som naturtype.
Kollen vest i og vest for området er registrert som
viktig friluftslivsområde.
Området ligger lavt og vil ikke komme i konflikt
med silhuetter eller være synlig fra sjøen.
Ingen registreringer
Området består av dyrka mark.
Utenfor kartlagte gangbarhetssoner. Området
dekkes av stamlije for buss.
Ingen registreringer

Arealene nærmest Haldenveien og Begbyveien er i
rød støysone. Nesten hele resten av tomta er i gul
støysone.
Gang- og sykkelvei langs tomt.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av dyrket mark. Det er ikke ønskelig å omdisponere dette til bebyggelse. I tillegg er det registrert
kulturminner innenfor området.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 149
DNR: 455
Gnr/bnr: 432/52 (Tangen)
Dagens formål:
Foreslått formål: Småbåthavn/næringsvirksomhet
Arealstørrelse: ca. 2 daa
Forslagsstiller: Roar Erling Baardsen
Beskrivelse:
Ønsker at arealet blir avsatt til
småbåthavn/næringsvirksomhet.
Tilstøtende eiendom er avsatt til
næringsvirksomhet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Registrert som del av et viktig friluftslivsområde
Ligger åpent eksponert mot sjøen i 100-meters
beltet. Påvirker ikke silhuetter.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssoner. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer. Planområdet ligger i
strandsonen og kan dermed være utsatt for
stormflo og uvær.
Utenfor kartlagte støysoner. Foreslått arealbruk
kan gi støy for omgivelsene.
Ikke tilgjengelig gang- og sykkelvei i nærheten.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Her er det gjort en feil i gjeldende plan som gjør at området ikke har blitt lagt inn som småbåthavn. Det gjøres derfor
en endring nå slik at feilen rettes opp. Området egner seg derfor til småbåthavn.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

200 (309)

17-7665
GU 150
DNR: 456
Gnr/bnr: 114/66? (Manstad).
Dagens formål: Idrett
Foreslått formål: Næring?
Arealstørrelse: ca. 4 daa
Forslagsstiller: Lervik IF/arbeidsgruppa for nytt
helsehus
Beskrivelse:
Ønsker at det avsettes areal i tilknytning til
eksisterende idrettsområde til helsehus, med
legekontor og treningsstudio. Ønsker
dispensasjon fra idrettsformålet til deler av
området avsatt i kommuneplan.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Området er avsatt til idrett i gjeldende
kommuneplan.
Kommer ikke i konflikt.
Ingen registrert forurensning i grunn. Usikkert hva
området er brukt til tidligere.
Berører ikke dyrket mark
Utenfor gangbarhet til sentrum, utenfor
stamlinjenett for buss. Innenfor gangbarhet i
lokalsenter Manstad.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Utenfor støysoner.
Tilsynelatende god tilgang til gang- og sykkelveier
lokalt.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det åpnes for muligheter for etablering av helseshus lengre nord i lokalsenteret. (Det vises til innspill GU 63, Dnr.
125+292). Området ved idrettsplassen, skolene og barnehagen er trangt. Fremtidig utbygging bør prioriteres for
behov til idrett og skole, i henhold til kommunal idrettsplan.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

201

17-7665
GU 151
DNR: 457
Gnr/bnr: 119/242 (Lervik)
Dagens formål: Regulert til småbåtanlegg. Avsatt til LNF.
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 0,8 daa
Forslagsstiller: Bjar arkitekter AS
Beskrivelse:
Ønsker at eiendommen avsettes til boligformål, der evt.
bebyggelse ønskes oppført i eksisterende stil for området.
Foreligger en reguleringsplan for eiendommen, som ble
tilsidesatt, til LNF ved forrige kommunedelplan for
kystsonen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Teigen ligger innenfor hensynsone naturmiljø.
Grenser til bløtbunnsområder i strandsonen
(viktig).
Teigen er innenfor 100-metersbeltet.
Det er eksisterende bebyggelse rundt teigen, så
den blir ikke veldig eksponert. Likevel vil forslaget
bli synlig fra sjøen og veien.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsel må
opparbeides.
Teigen ligger innenfor faresone for flom. Skred er
ikke vurdert.
Området ligger innenfor gul sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer ikke gang- eller sykkelvei i nærheten.
Noe kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Innstramminger i strandsonepolitikken gjør at reguleringsplanen er tilsidesatt. Det innebærer også at området ikke
egner seg til boligbygging med såpass mange kvaliteter innenfor 100-metersbeltet.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

202 (309)

17-7665
GU 152
DNR: 458
Gnr/bnr: 45/278 (Gressvik).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Ingrid Kirkerud
Beskrivelse:
Ønsker gjennomgang av formål,
eiendomsgrenser (boligformål/ friområde) og
at formålene ivaretas av kommuneplanen.
Ønsker også at reguleringsplan nr 010627
«Ørebekk - Hurrød» tilsidesettes av ny
kommuneplan.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger på toppen av en kolle. Tiltak kan påvirke
silhuetten sett fra vest. Området er ikke synlig fra
sjøen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
500 meter gangvei til stamlinjenett for buss. Ligger
i gangbarhetssone C.
Ingen registreringer

Utenfor registrerte støysoner.
500 meter til hovedsykkelveinettet.
Full barneskole, noe kapasitet på ungdomsskole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er ikke mulighet for å tilsidesette en hel reguleringsplan for dette. Det er allerede avsatt som bebyggelse og
anlegg i kommuneplanens arealdel. Det er forståelse for at dette gjør byggesaksprosesser vanskeligere, men dette får
vi dessverre ikke løst gjennom kommuneplanens arealdel.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

203

17-7665
GU 153
DNR: 459 – del 1
Gnr/bnr: Deler av eiendommene gnr./bnr. 683/2, 685/4,
885/9 (Torsnes).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 36 daa + 86 daa
Forslagsstiller: Jon Erik Holm
Beskrivelse:
Ligger på hver sin side av Thorsøveien, ikke regulert.
Ønsker utbygging av eneboliger. Området er tilrettelagt
med teknisk infrastruktur. Relativt kort vei til skole,
barnehage og nærbutikk. Består av skog og noe
eksisterende bebyggelse. Berører derfor ikke dyrket eller
dyrkbar mark. Grunneier mener det ikke foreligger særlige
jord- eller skogbrukshensyn.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Artsområde sør for vei, yngleområde for trelerke.
Hensynssone friluftsliv og viktig friluftslivsområde
sør for vei.
Hensynssone landskap nord for vei.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhet til sentrum og lokalsenter. Blir
bilbasert.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Utenfor støysoner.
Ikke tilgjengelig gang- og sykkelvei.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er utenfor gangbarhetssoner, også til Torsnes lokalsenter. Det har heller ikke tilgang til gang- og sykkelvei. I
tillegg er det hensynssone friluftsliv sør for vei og hensynssone landskap nord for vei. Området egner seg dermed ikke
til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

204 (309)

17-7665
GU 153
DNR: 459 – Del 2
Gnr/bnr: Deler av eiendommene gnr./bnr. 676/4,
683/2, 685/4, 885/9 (Torsnes).
Dagens formål: Uregulert
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 12 daa
Forslagsstiller: Jon Erik Holm
Beskrivelse:
Forslag 3 – Området ligger i tilknytning til
bebyggelsen i Veel-området. Det er uregulert.
Ønsker en utvidelse av det eksisterende
boligområde til eneboliger.
Jamfør forøvrig innspill og motinnspill til GU 144.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger

Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Delvis hensynssone friluftsliv.
Ikke i konflikt.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhet i sentrum, men innenfor
gangbarhet i Torsnes. Etablert adkomst til
området. Adkomst gangadkomst til skolen vil være
vanskelig å løse av hensyns til etablert løype for
trening av travhester.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Utenfor støysoner.
Ingen egne gang- og sykkelveier i området, men
små veier trolig med lite trafikk.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området egner seg godt til videreutvikling av Torsnes som lokalsenter, men det vil være vanskelig å etablere
gangadkomst til skolen pga etablert løype for travhester.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

205

17-7665
GU 154
DNR: 462
Gnr/bnr: 1/7 (Gretland – ved grensen til Råde).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Næring/industri
Arealstørrelse: ca. 9 daa
Forslagsstiller: Høyum Qualitas AS
Beskrivelse:
Ønskes avsatt til næring/industri. Avsatt til LNF i
gjeldende arealdel. Ønsker en utnyttelsesgrad
på 40%.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Deler av eiendommen mot Seutelva er del av et
naturvernområde.
Ingen registreringer
Eiendommen ligger i et jordbrukslandskap med en
del vegetasjonskanter. Tiltak her vil bli synlige fra
Mosseveien og jernbanen.
Ingen registreringer. Foreslått formål kan medføre
risiko for forurensing.
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjenett for buss.
Lavereliggende deler av eiendommen langs
Seutelva er sannsynligvis flomutsatt.
Størstedelen av eiendommen ligger i gulstøysone.
Området er ikke koblet på sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Eksisterende bruk av bebyggelsen er industri. Dette er imidlertid et område der mer næringsutvikling ikke er ønskelig.
Det er langt til sentrale strøk og området ligger i kanten av vassdrag (Seutelva). De nærmeste årene vil også
jernbanetrasé måtte avklares.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

206 (309)

17-7665
GU 155
DNR: 463
Gnr/bnr: Trosvikstranda - Cityplan
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: COWI AS
Beskrivelse:
Ønsker at kommunen vurderer å øke høyden på
bygningene mot Værstebrua. For at utviklingen skal være
gjennomførbar, samt fungere som en del av byen også i
byggeperioden er det ønskelig med fleksibilitet i
bestemmelsene. I planarbeidet bør Fredrikstad kommunen
legge til rette for fleksibilitet over tid.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Vern av Mørchegården og Idealslippen er avklart i
tidligere politiske vedtak.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Området ligger rett ved Vesterelva. Tiltak her vil
være synlig fra nærområdene som elva,
Kråkerøybrua og Gangbrua.
Transformasjon av et sentrumsnært område er
ønskelig.
Grunnen i området består av byjord. Det er
registrert en nedgravd brenselstank ved
Kråkerøybrua,
Berører ikke dyrka mark
Ligger innenfor gangbarhetssone B og sone for
arbeidsplassintensive virksomheter. Dekkes av
stamlinjenett for buss.
Deler av området er registrert som flomutsatt.

Deler av området ligger i gul støysone. Deler
nærmest Borggata og Kråkerøybrua ligger i rød
støysone.
Direkte tilknytning til hovedsykkelveinettet.
Vil kunne ivaretas i utbyggingen.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er innført nye bestemmelser som bedre ivaretar transformasjon i sentrum. Herunder er bestemmelser som
ivaretar både gjennomsnittlig og maksimal høyde. Det er imidlertid viktig å sikre andre kvaliteter enn bare høy
byggehøyde, f.eks. solforhold, uteoppholdsområder, elvepromenade og sykkelparkering. Dette vil også ha betydning
for utnyttelsens av området.
Konklusjon:
Innspillet imøtekommes delvis.

Rambøll

207

17-7665
GU 156
DNR: 464
Gnr/bnr:
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: LINK arkitektur AS
Beskrivelse: Mener at det bør åpnes for å kunne øke
høyden på bebyggelsen i kvartalene mellom Nygaardsgata
og Gunnar Nilsens gate, fra Lykkebergparken til Glemmen
Kirkegård. Mener at det bør være mulig å legge opp til
bebyggelse mellom 6-8 etasjer, stedvis opptil 12 etasjer.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Det er flere SEFRAK-registrerte bygninger innenfor
området. Kvartalet rådhuset ligger i en del av et
kulturmiljø. Det er flere verneverdige bygninger i
kvartalene.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Området ligger inne i bebyggelsen i Fredrikstad
sentrum. Fjernvirkninger vil avhenge av høyde på
bebyggelsen. Bebyggelse over hva som er vanlig
byggehøyde i området vil danne ny silhuett og
bryte med den homogene høyden i sentrum.
Positivt for bylivet i sentrum gitt at f.eks. solforhold
i varetas. Bebyggelse mot gågata bør ivareta den
menneskelige skala.
Grunnen i området består av byjord.
Berører ikke dyrka mark
Ligger innenfor gangbarhetssone A. Dekkes av
stamlinjenettet for buss.
Ingen registreringer. Kan være utsatt for
oversvømmelse ved styrtregn grunnet stor andel
tette flater.
Arealer i grensen mot Gunnar Nilsensgate, Brochs
gate, Glemmengata og Damstredet ligger i rød
støysone. En del arealer ligger i tillegg i gul
støysone.
Området ligger i direkte tilknytning til
hovedsykkelveinettet.
Ikke relevant

Ramboll

208 (309)

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er behov for byreparasjon av bebyggelsen langs Gunnar Nilsens gate. For å få en helhetlig utvikling av området bør
bygningsvernet vike. Høyder på bebyggelsen i sentrumsområdet bør bygge opp om den homogene bygningshøyden
området har i dag. Høye bygninger som danner silhuettvirkning bør ikke tillates med mindre de markerer en
samfunnsviktig funksjon, f.eks. et nytt knutepunkt. Fortettingsstrategien viser at Fredrikstad har rikelig med
transformasjonsareal som bør benyttes foran å få oppi høyde i etablerte områder. Samtidig er det behov for
byreparasjon vest for Gunnar Nilsens gate. Gaten er bred og tåler noe høyere høyde.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.
17-7665
GU 157
DNR: 466
Gnr/bnr: 53/21 (Oksviken).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 16. daa
Forslagsstiller: Rambøll
Beskrivelse:
Ønsker frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Ca. 20 – 25 boenheter. Eiendommen er en boligeiendom
med stall og andre større uthus.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området. Det er to
registreringer øst for området.
Ingen registreringer
Kartlagt som viktig friluftslivsområde.
Ligger på toppen av en ås. Tiltak kan derfor påvirke
silhuetten til åsen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene. 700 meter til
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Utenfor kartlagte støysoner
700 meter til gang- og sykkelvei.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger svært langt fra tilgjengelig kollektivtransport og gang- og sykkelveinett, som vil færre til svært lang
skolevei. I tillegg er det kartlagt som viktig friluftslivsområde. Det er dermed ikke egnet til videre utbygging.
Konklusjon:
Tas ikke til følge.

Rambøll

209

17-7665
GU 158
DNR: 467
Gnr/bnr: 76/45 (Hankøsundet).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: ca. 40 daa
Forslagsstiller: Saksbehandler Karlsen AS
Beskrivelse:
Ikke registrert naturmangfold, ikke egnet til jordbruk,
mulig friluftsområde. Eiendommen består av fjell. Ønsker
fritidsbebyggelse med utnyttelsesgrad 25%.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Grenser til et område registrert som et viktig
friluftsområde
Ligger på et høydedrag. Tiltak vil kunne gi
silhuettvirkning og være synlig fra sjøen.
Ingen registreringer
Består ikke av dyrka mark.
Ligger utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjenett for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være et nytt fritidsboligområde, som ikke er ønskelig å etablere. I tillegg vil tiltak i området trolig være synlig
fra sjøen, som er i strid med retningslinjer for strandsonen. Området bør ikke bebygges.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

210 (309)

17-7665
GU 159
DNR: 469
Gnr/bnr: . 53/202, 53/274, 53/275, 53/302,
53/378, 53/277 (Østkilen).
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Næring/forretning/bolig
Arealstørrelse: ca. 17,5 daa
Forslagsstiller: Morten Jacobsen
Beskrivelse:
Ønsker en kombinasjon av
næring/forretning/bolig i 4-6 etasjer som formes
som rundt kilen og kaifronten. Boligprosjektet vil
kunne romme rundt 100 boenheter
eller mer.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Det er registrert kulturminner i sjøen øst for
området.
Sjøområdene i direkte tilknytning til eiendommene
registrert som naturtype. Det er også registrert et
yngleområde for laksand.
Ingen registreringer
Ligger i 100-metersbeltet langs kysten. Tiltak vil
være synlige fra sjøen.
Deler av området er registrert som deponi.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Området dekkes av
stamlinje for buss innen kort gangavstand.
Området er flomutsatt.

Utenfor registrerte støysoner
Koblet på gang og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger i et eksisterende næringsområde langs elva. Det er fremdeles behov for å opprettholde arealer til
næring, og området som helhet egner seg derfor dårlig til boliger. Det vil være utsatt for støy fra omkringliggende
næring og trafikk. Forretninger ønskes styrt til mindre bilbaserte områder som f.eks. Gressvik sentrum. Området har
vært behandlet av planutvalget, som anbefalte å ikke sette i gang regulering.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

211

17-7665
GU 160
DNR: 470
Gnr/bnr: 300/529, 300/428, 300/534, 300/536,
300/1585, 300/1586
Dagens formål: Sentrumsformål
Foreslått formål: Kombinert formål (bolig, forretning,
tjenesteyting).
Arealstørrelse: 5,2 daa
Forslagsstiller: Griff Arkitektur AS
Beskrivelse:
Innspillet angår både fortettingsstrategi og
høydevurderinger i ny kommuneplan. Arealet brukes til
bakkeparkering. Ønsker høyere utnyttelse og byggehøyde
som muliggjør utbyggingsprosjekt med boligblokk på 11
etasjer og 40 meter.
Tema
Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv

Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Det er registrert SEFRAK-registrerte bygninger nord
i området, men disse ser ut til å være revet. 70tallsbebyggelsen er en av få gjenværende
tidstypiske bygningene i sentrum fra epoken.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger på flata der det er homogen bygningshøyde.
Høy bebyggelse vil bryte med silhuetter og bybilde.
Bebyggelsen som endre bybildet vil gjøre noe
negativt med stedsidentiteten. Bebyggelsen bør
forholde seg til den menneskelige skala og
solforhold.
Grunnen i området består av byjord.
Berører ikke dyrka mark
Ligger innenfor gangbarhetssone A og område for
arbeidsplassintensive virksomheter. Betjenes av
stamlinjer for buss.
Ingen registreringer.

Noe areal i grensen mot Brochs gate og
Glemmengata ligger i rød støysone. Størsteparten
av arealene innenfor dette ligger i gul støysone.
Knyttet til hovedsykkelveinettet. Forslaget foreslår
å bygge igjen en passasje for myketrafikanter.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Formålene kan gjennomføres innenfor gjeldende plan. Høyder på bebyggelsen i sentrumsområdet bør bygge opp om
den homogene bygningshøyden området har i dag. Høye bygninger som danner silhuettvirkning bør ikke tillates med
mindre de markerer en samfunnsviktig funksjon, f.eks. et nytt knutepunkt. I tillegg bør den menneskelige skala og
solforhold ligge til grunn for bygningshøyder i sentrum. Overgangen til den lavere bebyggelsen på kollen må også i
varetas. Fortettingsstrategien viser at Fredrikstad har rikelig med transformasjonsareal som bør benyttes foran å få
oppi høyde i etablerte områder. Området kan imidlertid tåle noe høyere bebyggelse enn i dag. Det er viktig å ivareta
smutthull som gata i bakkant av området er. Derfor tillates ikke gata endret.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

212 (309)

17-7665
GU 161
DNR: 471
Gnr/bnr: 112/34 (Engelsviken).
Dagens formål:
Foreslått formål: Fremtidig bolig og småbåthavn
Arealstørrelse: ca. 6,5 daa
Forslagsstiller: Terje Langgård
Beskrivelse:
Ønsker at delen avsettes til fremtidig bolig og
småbåthavn.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer
Tilgrensende sjøarealer er registrert som
naturtype.
Ingen registreringer
Området ligger i sin helhet i 100-metersbeltet
langs sjøen. Det har høyere åser i bak kant og vil
derfor ikke gi silhuettvirkning.
Ingen registreringer
Registrert som innmarksbeite.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjenett for buss.
Ingen registreringer.

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe ledig kapasitet på barneskole, ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersgrense mot sjø. Omdisponering til bolig er derfor ikke aktuelt i dette
området. I tillegg er det registrert som innmarksbeite og utenfor gangbarhetssoner og tilgang til tilstrekkelig
kollektivtrafikk. Området er ikke egnet til bolig.
Når det gjelder småbåthavn er det registrert bløtbunnsområde i sjøen. Dette tilsier at området ikke egner seg som
småbåthavn.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

213

17-7665
GU 162
DNR: 472
Gnr/bnr: 112/34, 108/3 (Engelsviken)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 25 daa
Forslagsstiller: Terje Langgård
Beskrivelse:
Ønskes avsatt til bolig, er LNF i gjeldende kommuneplan.
Området består av fjell og har i løpet av de siste 5 årene fått
kommunalt VA anlegg. 108/3 består av noe dyrket mark,
øvrige arealer er gran og furu skog.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Registrert en eik sørvest på gnr/bnr: 108/3 som er
lokalt viktig.
Området ligger innenfor et registrert
friluftslivsområde. Går en sti over teigen.
Turområde-LNF.
Området kan bli eksponert spesielt mot vest på
grunn av høydeforskjell og jorder. Silhuett må
unngås.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Gnr/bnr: 108/3 består av noe dyrket mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsel må
opparbeides.
Ikke flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Området er ikke støyutsatt (støykart).
Gang- og sykkelvei ligger minimum 800m unna,
ved Engelsvikenveien.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhetssoner og lokalsenter. I tillegg er det lav kollektivdekning og ikke tilstrekkelig
tilrettelagt for gang- og sykkel. Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

214 (309)

17-7665
GU 163
DNR: 473
Gnr/bnr: 426/5, 426/18 (BuskogenKråkerøy).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligområde
Arealstørrelse: ca. 22 daa
Forslagsstiller: Rambøll
Beskrivelse:
Ønsker å bygge 60 - 70 boenheter i
konsentrert småhusbebyggelse.
Regulert til jord og skogbruksområde i
reguleringsplan. Innenfor nåværende
byggeområde i fylkesplanen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Kommer ikke i konflikt.
Del av et større landbrukslandskap. Mulig tiltak blir
synlig fra sjø.
Ingen registreringer.
Regulert til jord- og skogbruk. Berører dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner. Ikke i nærheten av
stamlinjer for buss.
Faresone flom sør-øst på området.

Utenfor støysoner.
Gang- og sykkelvei langs området.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av dyrket mark, som er tatt med i reguleringsplan og regulert med skog- og jordbruksformål. Det er
ikke ønskelig å omdisponere dyrket mark, og det er heller ikke behov for det. Området er også innenfor Lunde
skolekrets, som ikke har kapasitet. Området egner seg derfor ikke til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

215

17-7665
GU 164
DNR: 474
Gnr/bnr: 685/5 (Thorsøveien)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Småhusbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 19,5 daa
Forslagsstiller: G plan AS
Beskrivelse:
Avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan. Ønsker å legge til
rette for konsentrert småhusbebyggelse i det aktuelle
området.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv

Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Det er ikke registrert kulturminner innenfor
området.
Området i sørøst ved snuplassen grenser til et
yngleområde for Trelerke.
Den sørlige delen av teigen består av et viktig
friluftslivsområde. Hensynsone for friluftsliv
berører den sørlige kant anvist kartlagt. Eksisterer
en turvei på teigen. Turområde-LNF.
Ligger bebyggelse i nord og øst, samt en høyde i
sør som skjermer. Kan være eksponerende hvis det
blir en større høydeforskjell med eksisterende
bebyggelse og forslaget. Silhuett må unngås.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Kan muligens
bruke eksisterende vei over teig. Utenfor gangsone
fra skolen.
Er ikke flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Utenfor støysone (støykart). Støykrav må ivaretas i
reguleringsplan.
Eksisterer ikke gang- eller sykkelvei i nærheten.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor 10 min gangsone til Torsnes skole. Utbygging prioriteres på områder som ligger nærmere
skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

216 (309)

17-7665
GU 165
DNR: 475
Gnr/bnr: 685/2 (Thorsøveien).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Småbåthavn
Arealstørrelse: ca. 10 daa
Forslagsstiller: G plan AS
Beskrivelse:
Arealet er avsatt til LNF med
hensynssone landskap i gjeldende
kystsoneplan og består av et tidligere
leiruttaksområde. Ønskes å avsette
mer areal til Holm småbåthavns
landareal.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Innenfor et kulturmiljø
Hele Tosekilen er registrert som naturtype. Det er
registrert svartelistet art på eiendommen
(kjempebjørnekjeks).
Ingen registreringer
Ligger i et åpent landskap rett ved Tosekilen. Tiltak
vil derfor være synlige fra sjøen. Hensynssone
landskap.
Ingen registreringer innenfor eiendommen.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjer for buss. Båtlagring nær havnen vil
minske transportbehov.
Ingen registreringer.

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Anlegg for småbåthavner bør samles der det allerede er etablert anlegg, for å minimere inngrep og for å begrense
transportbehov. Det gjelder også båtopplag. Anlegget vil være synlig fra Tosekilen, men ikke fra et større landskap.
Det vil heller ikke være synlig fra det viktige kulturmiljøet ved Hunnbunn/Borge varde.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

217

17-7665
GU 166
DNR: 476
Gnr/bnr:
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Sentrumssamarbeidet i Fredrikstad v/ Jan
Erik Løwer
Beskrivelse:
Dette innspillet dreier seg om rammer og vilkår for
utvikling av handelstilbudet i sentrumssonen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Energibruk og transportbehov
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Et levende sentrum er svært viktig. Å hindre
etablering av kjøpesentra utenfor for byen er et
viktig virkemiddel.
Ikke relevant
Ikke relevant
Å styrke sentrum vil bidra til å redusere
transportbehovet.
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Forslaget foreslår å videreføre forbudet mot kjøpesentra utenfor bysentrum. I arealplanen foreslås ny
sentrumsbebyggelse mot Grønli. Her vil etablering av kjøpesentra være mulig. Ellers opprettholdes og forsterkes
forbudet mot etablering av kjøpsentra utenfor sentrum.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

218 (309)

17-7665
GU 167
DNR: 477
Gnr/bnr: 423/1, 423/118 (Bak FMV –
Kråkerøy).
Dagens formål: Friområde
Foreslått formål: Boligbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 43 (14+29) daa
Forslagsstiller: Bjar arkitekter på vegne av
Ekheim Invest AS
Beskrivelse:
Arealet er avsatt til friområde i gjeldende
kommune/byområdeplan. Ønsker
boligbebyggelse med ulik utforming og
utnyttelsesgrad, med tre ulike forslag til
adkomst.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Det er registrert en naturtype innenfor området.
Avsatt til naturområde i byområdeplanen og
kommuneplanen.
Området består av flere koller. Tiltak vil kunne
påvirke silhuetter og bli synlige fra sjøen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Stamlije for buss går i
Rødsveien forbi området.
Ingen registreringer

Nordre deler ligger i rød støysone. Midtre deler
ligger i gul støysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Lite kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er avsatt til naturområde i kommuneplanen og byområdeplanen. Dette er et viktig område for å sikre tilgang
til friområder for innbyggere i byen og på FMV-vest. Det vil være særlig viktig når byen fortettes ytterligere. I tillegg er
det lite kapasitet på barneskole og ungdomsskolen er full. Fortettingsstrategien viser at Fredrikstad har rikelig med
transformasjonsareal som bør benyttes foran å ta i bruk nye områder. Området egner seg dermed ikke utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

219

17-7665
GU 168 + (14-GU 03)
DNR: 478 +(8)
Gnr/bnr: 51/17 (nedre Almgrens vei – Gressvik).
Dagens formål: Friområde
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 9,5 daa
Forslagsstiller: Terje Holmskau + (Halden Arkitektkontor)
Beskrivelse:
Ligger inne som nåværende byggeområde i fylkesplanen.
Ønskes bebygd med konsentrert småhusbebyggelse, evt
noe frittliggende småhusbebyggelse. Ca. 5-10 enheter,
avhengig av valgt boligform og hvordan tomten utbygges.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger på en kolle. Vil bli synlig fra store deler av
dalen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Ca. 700 meter til
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor støysoner.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Området er avsatt til friområde i kommuneplanen.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er avsatt til friområde i gjeldende kommuneplan. I tillegg er det ikke koblet på gang- og sykkelveinettet og er
utenfor gangbarhetssoner. En eventuell utbygging vil i tillegg komme i konflikt med landskapet. Området er ikke egnet
til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

220 (309)

17-7665
GU 169
DNR: 479
Gnr/bnr: 424/99 (Glombo – Kråkerøy).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål, samt friområde.
Arealstørrelse: ca. 5,3 daa
Forslagsstiller: Griff arkitektur AS på vegne av
Fredriksborg eiendom AS
Beskrivelse:
Fredriksborg ønsker å utvikle boligbebyggelse på
østre del av tomten (ca. 3,3 daa), samt opprettholde
og opparbeide offentlig tilgjengelig friområde (ca. 2
daa) ned mot Glomma.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer
Området er registrert som friluftslivsområde.
Ligger i en skåning mot Vesterelva. Tiltak vil derfor
bli synlige fra vannet.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Ca. 1 km til stamlinje
for buss.
Områdene nærmest Vesterelva er flomutsatt.

Utenfor kartlagte støysoner.
400 meter til gang- og sykkelveinettet.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er registrert som friluftslivsområde og ligger i et bratt terreng som vil være synlig fra elva. I tillegg er det
relativt dårlig kollektivdekning og fullt på skoler. Fortettingsstrategien viser at det er rikelig med muligheter for
utbygging i sentrum uten at sentrumsnære grønne områder tas i bruk til utbygging. Området egner seg dermed ikke
til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

221

17-7665
GU 170
DNR: 480
Gnr/bnr: 727/4, 727/389, 727/448 og
727/493 (Rolvsøysund).
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg
og LNF.
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg.
Arealstørrelse: 12 daa
Forslagsstiller: Griff arkitektur AS på
vegne av Mona og Trygve R. Næss
Beskrivelse:
Området er regulert, men ikke
gjennomført. Hele arealet ønskes avsatt
til bebyggelse og anlegg, inkludert de
1,7 daa som i dag er avsatt til LNF langs
bredden av Visterflo.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
To SEFRAK-registrerte bygg innenfor området.
Ingen registreringer
Kommer trolig ikke i konflikt
Tiltak vil være synlig fra Visterflo, og noe vil ligge i
100-metersbeltet fra elv.
Registrert svartlisteart, Kjempebjørnekjeks.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner. God tilgang til
stamrutenett for buss. I området planlegges nye
broer over elva for bane og vei.
Området kan være utsatt for flom- og skredfare på
grunn av nærhet til elv.
Området ligger i hovedsak i rød støysone, noe i gul.
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Lite tilgang til uteoppholdsarealer og gang- og
sykkelvei.
Ledig kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
I området er det foreløpig uklart hvor nye broer til bane og vei vil ligge. Derfor er det ikke ønskelig med nybygging i
området inntil dette er avklart. Området ligger i dag inneklemt mellom veier og er ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

222 (309)

17-7665
GU 171
DNR: 481
Gnr/bnr: 300/886, 300/888, 300/1599, 300/1608
(Nygaardsgata 28-30).
Arealstørrelse: ca. 3,1 daa
Forslagsstiller: Griff arkitektur AS på vegne av
Fredriksborg eiendom AS
Beskrivelse:
Eiendommene 300/886, 888 og 1599 ønskes bebygd med
inntil 100% BYA, og høyder som vil innebære å bygge
inntil 14 etasjer.
Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv

Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Foreslått høyde kan gjøre bebyggelsen synlig fra
store deler av byen og kan gjøre at den gir
silhuettvirkning. Det vil endre bybildet negativt.
Bebyggelsen som endre bybildet vil gjøre noe
negativt med stedsidentiteten. Bebyggelsen bør
forholde seg til den menneskelige skala og
solforhold.
Området består av byjord. Det er en brenselstank
innenfor området.
Berører ikke dyrka mark.
Ligger i gangbarhetssone A og innenfor området
for arbeidsplassintensive virksomheter. Dekkes av
stamlinjer for buss.
Ingen registreringer.

Områdene helt inntil Gunnar Nilsens vei er i rød
støysone. Resterende deler av eiendommen er
nesten fullstendig i gul støysone.
Er koblet på gang- og sykkelvei.
Noe kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Høyder på bebyggelsen i sentrumsområdet bør bygge opp om den homogene bygningshøyden området har i dag.
Høye bygninger som danner silhuettvirkning bør ikke tillates med mindre de markerer en samfunnsviktig funksjon,
f.eks. et nytt knutepunkt. I tillegg bør den menneskelige skala og solforhold ligge til grunn for bygningshøyder i
sentrum. Fortettingsstrategien viser at Fredrikstad har rikelig med transformasjonsareal som bør benyttes foran å få
oppi høyde i etablerte områder. Det anbefales å gå opp noe i høyde, men ikke så høyt som foreslått. Her bør også
siktlinjer nordover fra Lykkebergkollen ivaretas ved en plassdannelse øst i området. Denne plassdannelsen vil også
bidra til avstand til Apenesfjellet, noe som gjør at noe høyere bebyggelse enn i dag kan begrunnes.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

223

17-7665
GU 172
DNR: 482
Gnr/bnr: 50/367 og 50/34 (Trondalen - Gressvik).
Dagens formål: Fremtidig idrettsanlegg
Foreslått formål: Småhusbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 20,2 daa
Forslagsstiller: Terje Holmskau
Beskrivelse:
Ønsker konsentrert og frittliggende
småhusbebyggelse i form av rekkehus, kjedede
eneboliger og frittliggende eneboliger. 20-30
enheter avhengig av valgt boligform. Avsatt til
fremtidig idrettsanlegg i gjeldende
kommuneplan.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Energibruk og transportbehov
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Det er registrert et kulturminne innenfor
eiendommen. I tillegg er en bygning SEFRAKregistrert.
Ingen registreringer
Skogsområdene på og rundt eiendommen er
registrert som svært viktige friluftslivsområder.
Ligger lavt i terrenget med skog på sydsiden. Vil
derfor ikke berøre silhuetter eller gi
fjernvirkninger.
Ingen registreringer.
Eiendommen består av fulldyrka jord.
Utenfor kartlagte gangsoner. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer.

Utenfor kartlagte støysoner.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er tenkt som utvidelse av idrettsbanen. Det er viktige å sikre slike arealer, da det er vanskelig å erstatte de et
annet sted. Det er også registrert kulturminne på eiendommen. Området er ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

224 (309)

17-7665
GU 173
DNR: 483
Gnr/bnr: 51/10 (Gamle Ålevei – Gressvik).
Dagens formål: Byggeområde og LNF-område
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 1,5 daa
Forslagsstiller: Terje Holmskau
Beskrivelse:
Ser for seg konsentrert småhusbebyggelse, evt
frittliggende småhusbebyggelse, mellom 3-6 enheter,
avhengig av valgt boligform. I fylkesplanen er området
vist som nåværende byggeområde.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Tiltak vil ikke bidra til betydelig økt forurensing.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor kartlagte gangsoner. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Ligger i gul støysone.
Ikke koblet til gang- og sykkelveinettet.
Noe ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er noe kapasitet på skoler i området. Utbyggingen er prioritert til områder som ligger inne som byggeområder fra
før og områder nær skolen med trygg skolevei. Området her er ikke prioritert.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

225

17-7665
GU 174
DNR: 484
Gnr/bnr: Del av 59/161 (Solbukta
ungdomssenter).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: 1,5 daa av totalt ca. 50
daa
Forslagsstiller: Rambøll
Beskrivelse:
Totalt areal ca. 50 daa, ønsker at 1,5 daa
av dette avsettes til annet formål.
Ønsker at arealet blir avsatt til
fritidsbebyggelse, der det vil være
aktuelt å bygge én hytte. Regulert til til
friluftsområde i reguleringsplanen for
Solbukta (PlanID 0106394)

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skredb
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Usikkert om tiltak vil være synlig fra sjø.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensning.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner. Omfattes ikke av
stamlinjer for buss. Behov for å opparbeide
adkomst.
Ikke registret flom- eller skredfare.

Utenfor støysoner.
Ikke tilgang til gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være en utvidelse av fritidsboligområde, det er ikke ønskelig. Hyttebygging prioriteres som fortetting i
eksisterende hytteområder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

226 (309)

17-7665
GU 175
DNR: 485
Gnr/bnr: 434/115 (Trolldalen, Kråkerøy)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 1,2 daa
Forslagsstiller: G plan AS
Beskrivelse:
Ønsker at arealet avsettes til bolig. Avsatt til LNF i gjeldende
kommuneplan.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
området.
Det er ikke registrert forekomster av viktige arter
eller naturtyper.
Området er kartlagt som et viktig
friluftslivsområde. Turområde-LNF.
Tiltaket bidrar i liten grad til å endre
landskapsbildet.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjøring til teig
må opparbeides.
Vurderes ikke å være utsatt for ras, skred eller
flom.
Utenfor støysone i støykartet til kommunen.
Eksisterer ikke gang- eller sykkelvei i nærheten.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor definert lokalsenter og har lite tilgang til kollektivtransport. Det er ikke ønskelig med
ytterligere utbygging i slike områder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

227

17-7665
GU 176
DNR: 486
Gnr/bnr: 434/4 (Trolldalen – Kråkerøy)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 15 daa
Forslagsstiller: Bay Hansen Byggesak på vegne av Lokalveien
Eiendom AS
Beskrivelse:
Ønsker at arealet blir avsatt til bolig, og ser for seg at det er
mulighet til å bygge 15-25 boliger, avhengig av form. Avsatt
til LNF i gjeldende kommuneplan.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer av kulturminner.
Ingen kartlagte forekomster av naturmangfold.
Området ligger innenfor hensynssone friluftsliv og
et kartlagt viktig friluftsområde. Turområde-LNF.
Teigen ligger i et område der et tiltak blir mest
synlig fra Kråkerøyveien, men ikke større områder
rundt.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjøring til teig
må opparbeides.
Høyspentlinje går tvers gjennom eiendommen.
Ikke flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei begynner/slutter fra nordenden
av teigen.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor definert lokalsenter og tettsted. Det er et viktig friluftslivsområde, og har høyspentlinje tvers
gjennom seg. I tillegg er skolene fulle. Området egner seg dermed ikke til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

228 (309)

17-7665
GU 177
DNR: 487
Gnr/bnr: 210/10 (Gangbro over til Gressvik).
Dagens formål: Fordelt på to områder: Park
(slipp/kaiområde) og fremtidig parkeringsanlegg.
Foreslått formål: Fremtidig næringsformål
Arealstørrelse: ca. 2,8 daa
Forslagsstiller: G plan AS på vegne av Ragnar Ringstad AS
Beskrivelse:
Ønskes at arealet endres til fremtidig næringsformål for
å utvide opplagsareal og kapasitet i brygge-/kaianlegg.
Område 1 mot elven er i hovedsak opparbeidet som
slipp/kaiområde. Arealet grenser mot hensynssone elv
(flom?). Område 2 er avsatt til fremtidig
parkeringsanlegg.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer
Seutelva er registrert som naturtype.
Ingen registreringer
Ligger synlig fra Seutelva. Vil ikke gi silhuettvirkning
ettersom terrenget er høyere i bakkant.
Området består av byjord. Det er i tillegg særskilt
registrert tungmetaller i jorda og nedgravde
oljetanker.
Berører ikke dyrka mark.
Ligger i gangbarhetssone C. Dekkes av
stamlinjenett for buss.
De lavest beliggende delene av tomta er
flomutsatte.
Området ligger i all hovedsak i gul støysone.
Koblet til gang- og sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Fredrikstad kommune har tidligere valgt å ikke selge del av området som er avtatt til parkering. Den delen av innspillet
imøtekommes derfor ikke. Grønnstruktur langs elva tas ut av kommuneplanen, da hele området i dag fortsatt er i bruk
som næringsområde og det heller ikke er et område som skal transformeres. Trase for gang- og sykkelvei
opprettholdes langs elva. Med samme begrunnelse fjernes også grønnstruktur lenger nord langs Seutelvas østside.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

229

17-7665
U 178
DNR: 488
Gnr/bnr: Deler av eiendommene
gnr./bnr. 50/95 og 12 (Åle - Gressvik).
Dagens formål: LNF med faresone flom
(H320)
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 4,5 (3,2 + 2,3) daa
Forslagsstiller: Terje Holmskau
Beskrivelse:
Ønsker å bygge 4-8 boenheter, avhengig
av valgt boligform.
Arealet er vist som LNF-område med
faresone flom (H320) i
kommuneplanens arealdel. I
fylkesplanen er området lagt ut som
nåværende og framtidig byggeområde.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Det er registrert svartelistet art (parkslirekne) på
50/95. Bekk renner gjennom området, må ivaretas.
Ingen registreringer.
Begge teigene ligger lavt i terrenget. De vil derfor
ikke gi silhuettvirkninger eller være synlige fra
sjøen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrket mark.
Området ligger utenfor gangbarhetssonene.

Bekk går gjennom området. Trolig utsatt for flom.

Utenfor støysoner.
Ikke tilgjengelig gang- og sykkelvei.
Noe ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhetssoner og er lite tilgjengelig for gange- og sykkel. Det er noe ledig kapasitet på
skoler, men det forutsettes at dette fylles opp dersom områder som allerede ligger inne som byggeområder tas i bruk.
Området har en bekk rennende gjennom, det er ikke ønskelig å bygge ned bekker.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 179
DNR: 489
Gnr/bnr: 110/2, 110/3 (Fjærå).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Framtidig boligformål og
næringsformål
Arealstørrelse: 32,5 daa
Forslagsstiller: G PLAN AS på vegne av
Bossum Eiendom AS
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert deler
av eiendommene fra LNF-formål til dels
framtidig boligformål og dels framtidig
næringsformål. Av totalarealet ønskes ca.
16,7 daa avsatt til ca. 40 boenheter. Det er
tenkt en næringssone for kombinert
forretning/kontor/offentlig/ privat
tjenesteyting, og en for lettere
industrivirksomhet.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Hensynssone kulturmiljø øst på området. Mange
kulturminner registrert i nærheten.
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Tiltak vil være synlig fra Elingaardkilen.
Ingen registreringer.
Omfatter nedbygging av dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner. Omfattes ikke av
stamlinjenett for buss.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Ligger innenfor gul og rød støysone.
Noe opparbeidet gang- og sykkelvei langs
hovedvei.
Noe ledig kapasitet på barneskole, ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av dyrket mark, som det ikke er ønskelig å omdisponere. I tillegg ligger det langt utenfor
gangbarhetssoner og har ikke tilstrekkelig tilgang til kollektivtransport. Området er ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 180
DNR: 490
Gnr/bnr: 422/516, 422/369, 422/435, 422/244
(Bjølstad).
Dagens formål: Friområde
Foreslått formål: Kombinert næring/forretning/bolig
Arealstørrelse: 6 daa
Forslagsstiller: Knut Syversen
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert friområdet
mellom Jens Wilhelmsens gate og Båthuset scene til
en kombinasjon av næring/forretning/bolig. Det er
tenkt 25-40 boenheter i 2-4 etasjer.
Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv

Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Tilgrensende bebyggelse i øst er SEFRAK-registrert
og trenger en buffersone mot ny bebyggelse.
Det er registrert kjempebjørnekjeks (svartelistet
art) i området.
Ingen registreringer
Området ligger mellom åser. Det vil derfor
sannsynligvis ikke gi silhuettvirkning.
Det er vedtatt reguleringsplaner som viser
fortetting i området. Det er imidlertid svært viktig
å ikke bygge ned alle grønne områder. Området
trenger nærmiljøpark.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Ligger i gangbarhetssone B. Dekkes av stamlinjer
for buss.
Arealene nærmest elva er flomutsatt.

Arealene nærmest Jens Wilhelmsens gate ligger i
rød støysone. Et belte innenfor ligger i gul
støysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe ledig kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging
Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er i behov av grønne lunger, f.eks. en nærmijløpark. Det er ikke gitt at den skal plasseres på det kommunale
området som er regulert til utbygging. Bjølstad gård har verdier som kulturmiljø. Gårdsanlegget vil trenge en
buffersone mot ny bebyggelse. Det planlegges allerede moderne bykvartaler på rundt Værstetorget. Ytterligere en
type bebyggelse som en overgang fra Værstetorget til Bjølstad gård i stedet for en buffersone ville gi hele området en
svært rotete struktur og redusere kulturminneverdiene.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 181
DNR: 492
Gnr/bnr: 303/1788 (Rakkestadsvingen).
Dagens formål: Framtidig næring
Foreslått formål: Framtidig
næring/forretning/kjøpesenter
Arealstørrelse: 18 daa
Forslagsstiller: Erik Heiberg
Beskrivelse:
Under tidligere planlov var forretninger en del av
næringsformålet, men med ny pbl. falt formålet
forretning bort fra den aktuelle tomten. Området er i dag
ubebygd. Det ønskes en kombinasjon av
næring/forretning/kjøpesenter.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Registrert som del av kulturmiljøet Fredrikstad
festning, Gamlebyen og byens marker
Oldenborgbekken gjennom eiendommen er
registrert som naturtype. Det er i tillegg registrert
en naturtype langs Haldenveien.
Ingen registreringer
Ligger i et flatt og åpent landskap. Vil trolig ikke
bryte silhuetter.
Etablering av kjøpesenter utenfor bysentrum vil
svekke sentrum og bylivet der.
Ingen registreringer.
Området består av fulldyrka mark.
Ligger i gangbarhetssone B. Dekkes av stamlinjer
for buss.
Ingen registreringer

Nordre del av området ligger i rød støysone.
Resterende areal ligger i gulstøysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området bør videreføres som næringsområde. Forretning/kjøpesenter tillates ikke utenfor sentrum da det vil svekke
bylivet.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 182
DNR:493
Gnr/bnr: 692/1 (Torsnes).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: bolig, LNFR, spredt boligbygging.
Forslagsstiller: Eirik Olsen, v/ SG arkitekter AS
Beskrivelse:
Innspill 1: ca. 40 boenheter på den nordre delen av
eiendommen, bestående av både konsentrert og
frittliggende småhusbebyggelse.
Innspill 2: Gårdstunet ønskes beholdtsom LNFR, men
med bestemmelser eller retningslinjer som åpner for å
etablere både boligformål og næringsformål/kontor i
eksisterende bygningsstruktur.
Innspill 3: Fire arealer på eiendommen som åpnes opp
for spredt boligbygging. ca. 10 boenheter over lang tid.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
SEFRAK-registrerte bygg på eksisterende gård.
Ellers ingen registrerte kulturminner.
Ingen registeringer.
Alle områdene ligger i hensynssone friluftsliv.
Kartlagte viktig friluftslivsområde.
Områdene ligger i et variert terreng, men de er
såpass små at de trolig ikke vil påvirke landskapet i
særlig grad.
Ingen registreringer.
To av områdene består av dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner. Omfattes ikke av
stamlinjenett for buss.
Ikke registrert flom eller skredfare.

Ligger utenfor registrerte støysoner.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinett.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Områdene ligger utenfor definert lokalsenter. Det området som er nærmest Torsnes består i hovedsak av dyrket mark,
som ikke skal omdisponere. Områdene ligger i tillegg innenfor hensynssone for friluftsliv og er kartlagt som viktig
friluftslivsområde. Disse arealene egner seg ikke til boligbygging. Gårdstun vil videreføres som rent LNF-område.
Veilederen Garden som ressurs vil styre hva som er mulig som tilleggsnæring.
Konklusjon:
Innspillene tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 183
DNR: 494
Gnr/bnr: 206/114 (øst for Kjæråsen).
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Boligformål, evt lettere
næringsvirksomhet
Arealstørrelse: 48 daa
Forslagsstiller: Bjar arkitekter AS på vegne av
Colliers International
Beskrivelse: Omdisponere eiendommen fra
arealformålet nåværende bebyggelse og anlegg til
boligformål og eventuelt lettere
næringsvirksomhet. Vedlagt mulighetsstudie viser
eksempler med 300-400 boenheter.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger mellom Kjæråsen og elva. Vil trolig ikke
bryte silhuetten til Kjæråsen fra motsatt elvebredd.
Tiltaket vil være synlig fra elva.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
Ligger utenfor gangbarhetssonene. Ca. 1300 meter
gangavstand til stamlinje for buss.
Mindre deler av arealet er flomutsatt.

Ca. halve bredden av eiendommen ligger i gul
støysone. Områder helt inntil Lislebyveien ligger i
rød støysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet (Glommastien)
Noe ledig kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger ved elva, men har problematisk veiadkomst. Det er altså ikke et egnet næringsområde. Området kan
transformeres til boliger. Det er viktig å ivareta ferdsel langs elva.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 184
DNR: 497
Gnr/bnr: 55/5 (Viker).
Dagens formål: LNF/Bebyggelse og
anlegg
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 6,9 daa
Forslagsstiller: Hans Petter Hovelsen
Beskrivelse: Eiendommen ønskes
bebygd med 7-15 boenheter avhengig av
boligform.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Det er registrert store eiketrær på eiendommen.
Deler av eiendommen er registrert som et Ikke
verdisatt friluftslivsområde
Området består av søndredel av et høydedrag. Det
vil derfor kunne gi silhuettvirkning, men ser ut til å
være skjermet av høyere omkringliggende åser, slik
at denne effekten kun blir lokal.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Ca. 150 meter
gangavstand til stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner.
Koblet på gang- og sykkelveinettet
Noe ledig kapasitet på skoler.
Tiltaket innebærer nedbygging av grøntareal.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor gangbarhetssoner og er langt unna skoler, med begrenset kapasitet. Deler av områder ligger
utenfor avsatt byggeområde i fylkesplanen. Utbygging prioriteres i områder nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 185
DNR: 498
Gnr/bnr: 300/1296, 300/59, 300/419 (Sentrum/Apenesfjellet).
Dagens formål: Bolig(?)
Foreslått formål: Boligbebyggelse og næring/forretning
Arealstørrelse: 1,5 daa
Forslagsstiller: S-LAB AS – Karl Emil Gran Andersson
Beskrivelse:
Mulighetsstudie for tre eiendommer i Gunnar Nilsens gate, Arne
Stangebyes gate og Enghaugsgate som innspill til
kommuneplanen. I mulighetsstudien legges det opp til
hovedsakelig boligbebyggelse med noe næring/forretning mot
Gunnar Nilsens gate. Det legges opp til en høyere utnyttelse og
mer urban struktur enn i dag. Det foreslås bebyggelse i fem
etasjer.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
To av bygningene er SEFRAK-registrert. Området
omfattes av hensynssone kulturmiljø og har flere
rødmerkede bygninger.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger i kvartalsbebyggelsen i sentrum. Foreslått
høyde vil endre bybildet vesentlig. Foreslåtte
høyder bryter med bebyggelsesstrukturen i
området.
Det er ønskelig å få mer liv i området, men ikke på
bekostning av byens identitet.
Grunnen består av byjord.
Berører ikke dyrka mark.
Ligger i gangbarhetssone A og
arbeidsplassintensive virksomheter. Dekkes av
stamlinjer for buss.
Ingen registreringer

Ca. halvparten ligger i gul støysone. Fasadene mot
Gunnar Nilsens gate ligger i rød støysone.
Koblet til gang- og sykkelveinettet.
Noe ledig kapasitet på skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Foreslått bebyggelse bryter med bebyggelsen på Apenesfjellet i høyde og struktur. Bybildet i Fredrikstad sentrum er
preget av koller med småhus og en flate ned mot elva med høyere homogen bebyggelse. Apenesfjellet er en av
kollene. Opplevelsen av kollene forutsetter at man noen steder nede på flata ser kanten på kollen og ser de små
bygningene. Sånn sett er overgangen fra Apenesfjellet til flata nede ved Gunnar Nilsens gate viktig å bevare. Det er
ønskelig at området får et ansiktsløft, men en forutsetning er at eksisterende bebyggelsesstruktur videreføres også i
det her kvartalet. Gjeldende bygningshøyder foreslås videreført.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 186
DNR: 500
Gnr/bnr: 64/20 (Slevik skanse).
Dagens formål: Bruk og vern av sjø, vassdrag,
strandsone.
Foreslått formål: Havneformål
Arealstørrelse: 1,5 daa
Forslagsstiller: Bjar arkitekter AS på vegne av
Slevik Skanse Jacob Stolt-Nielsen
Beskrivelse:
Ønsker å forlenge eksisterende brygge og skjerme
mot vær og vind fra nordvest. Det ønskes også en
viss skjerming mellom dette private området og
friområdene rundt Slevik Brygge.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Det er registrert kulturminner på land i nærheten
av brygga.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Tiltaket vil være synlig fra sjøen. Hvor synlig det blir
avhenger av utformingen på skjermingen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Kan være utsatt ved stormflo og uvær.

Utenfor registrerte støysoner.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Forslaget innebære utvidelse av en etablert enkeltbrygge. Det er ikke ønskelig og kan skape en ikke ønskelig
presedens. Prinsippet har lenge vært at enkeltbrygger bør samles i større fellesbrygger og ikke utvides ytterligere. Å
etablere større bryggeanlegg tilhørende enkelthytter er heller ikke ønskelig. Eiendommen har verdier for friluftsliv og
ferdsel, og dette er ikke et tiltak som kan sies å styrke dette. Derimot vil området lang stranden bli ytterligere
privatisert ved utvidelse av bryggeanlegget. Å innvilge utvidelse av brygga som en del av en «handel» om
ferdselsrettigheter, lar seg heller ikke gjøre i tråd med pbl. Det finnes fellesbrygger i nærheten dersom grunneier
ønsker å ha tilgang til flere båtplasser.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll
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17-7665
GU 187
DNR: 501
Gnr/bnr: 119/15 (nordøst for Lervik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsboligformål
Arealstørrelse: 22 daa
Forslagsstiller: Arild Mortensen
Beskrivelse:
Arealet består i dag av bar- og løvskog av
varierende bonitet. Det legges opp til tettere
hyttebebyggelse enn hva som er vanlig.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Kartlagt som viktig friluftslivsområde
Ligger i et åpent landskap uten terreng som er
særlig mye høyere rundt. Tiltak vil derfor fort
påvirke silhuetten og være synlig fra sjøen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner.
Kun koblet på lokalt gang- og sykkelveinett.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette vil være å ta i bruk et nytt område til utbygging av hytter, som ikke er ønskelig. Hvis man skal tillate bygging av
nye hytter må det være som fortetting innenfor allerede etablerte hytteområder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 188
DNR: 502
Gnr/bnr: 211/4 (Brønnerød).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Idrettsformål
Arealstørrelse: 42 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad Skiklubb
Beskrivelse:
Skiklubben har i planutvalget 17.12.2015 fått
dispensasjon til å bygge et helårs skianlegg
innenfor markagrensen ved Brønnerød. Det ble
imidlertid ikke gitt dispensasjon til å bygge
parkeringsplass for ca. 100 biler, og det ble
henvist til at dette burde behandles under
rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer.
Registrert trelerke.
Hensynssone friluftsliv, innenfor markagrense.
Tiltaket vil bidra til økt bruk av eksisterende anlegg
og marka.
Kommer trolig ikke i konflikt.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhet og stamlinjenett.
Parkeringsplass vil generere mer trafikk.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Tiltaket vil kunne bidra til økt aktivitet i
befolkningen. Utenfor støysoner.
Ikke relevant.
Skolekapasitet ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Med bakgrunn i at det allerede er etablert skianlegg innenfor markagrensen og at utfartsparkering er et
satsningsområde i kommunedelplan for fysisk aktivitet vil dette være et tiltak som kan tillates. Parkering kan løses på
regulert parkeringsplass i nordre del av jordet nord for skianlegget. Det er et viktig prinsipp å ikke etablere nye
parkeringsplasser innenfor markagrensen.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

240 (309)

17-7665
GU 189
DNR: 503
Gnr/bnr: 119/11 (Husløs/Lervik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 13 daa
Forslagsstiller: Tina Fredriksen
Beskrivelse:
Innspill 1:
Langs Lervikveien er arealformålet nåværende
boligbebyggelse, mens vest for Husløsveien er arealformålet
LNF med hensynssone friluftsliv brukt. Avsender mener
disse to områdene er likeverdige og like tettbygde og at
ulike arealformål derfor er forskjellsbehandling,
inkonsekvent og misvisende.
Innspill 2:
Grunneier mener at det f.eks. kan bygges 2-3 boenheter
øst/sørøst på egen eiendom.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området. Grenser til
bløtbunnsområder i strandsonen (viktig).
Området er innenfor 100-meterssonen og
hensynssone for friluftsliv.
Er mange eneboliger rundt, men vi likevel kunne
eksponeres fra sjøen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Eksisterer
avkjøring til teig.
Området er innenfor faresone for flom. Skred er
ikke vurdert.
Området er innenfor gul sone (støykart) fra
militærområdet i vest.
Eksisterer gang- og sykkelvei i nærheten, langs
Lervikveien.
Noe ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området på andre siden veien ligger utenfor det som er definert som strandsone. Derfor er det vist med byggeområde
i gjeldende plan. Området ligger utenfor definert lokalsenter. Det er også delvis innenfor 100-metersbeltet mot sjø, og
vil bli synlig fra sjøen. I tillegg består det i hovedsak av dyrket mark, som ikke skal omdisponeres. Området egner seg
ikke til ytterligere utbygging.
Konklusjon:
Innspillene tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 190
DNR: 504
Gnr/bnr: 202/120 (Råbekken/Østgård).
Dagens formål: Næringsformål
Foreslått formål: Kombinert formål
bolig/kontor/tjenesteyting/forretning.
Arealstørrelse: 12 daa
Forslagsstiller: Griff arkitektur AS på vegne av
Rolvsøyveien Industripark AS
Beskrivelse:
I gjeldende reguleringsplan (plan-ID 0106579)
er eiendommen regulert til
forretning/kontor/industri. Det foreslås to
næringsbygg med boliger og
uteoppholdsarealer på taket.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Det er registrert kulturminner i området, men det
kan hende at disse allerede er undersøkt og frigitt.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger i et flatt landskap nedenfor kulturmiljøet ved
Gamle Glemmen kirke. Siktlinjer mot kulturmiljøet
er viktig å ivareta.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Innenfor gangbarhetssone C. Betjenes av stamlinje
for buss. Mulig trase for InterCity-utbyggingen
passerer gjennom området.
Ingen registreringer

Noe areal i hver ende av eiendommen ligger i
gulstøysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger i båndlagt område mht Intercityutbyggingen. I disse områdene vil ikke endringer i kommuneplanen
gjøres før banetrasé er avklart. Det vil ikke være mulig å etablere mer forretning i området enn hva reguleringsplanen
tillater. Bygging i sentrum og fortetting av Dikeveien-området prioriteres for å ikke skape mer bilbasert handel. Boliger
kan være utfordrende fordi det bør være buffersone mellom næring/industri og boliger.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

242 (309)

17-7665
GU 191
DNR: 505
Gnr/bnr: 51/10 (Trondalen).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 72 daa
Forslagsstiller: Terje Holmskau
Beskrivelse:
Ønsker å bebygge eiendommen med 70-100
boenheter, avhengig av boligtype (konsentrert
småhusbebyggelse eller frittliggende
småhusbebyggelse).

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Kartlagt som svært viktig friluftslivsområde
Det ligger en markert kolle innenfor området.
Tiltak her vil kunne påvirke silhuetten.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er kartlagt som svært viktig friluftslivsområde, i tillegg til at det er langt utenfor gangbarhetssoner og gangog sykkelveisystem. Området er ikke egnet til utbygging. Utbygging i skolekretsen prioriteres ved mer egnede
områder.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

243

17-7665
GU 192
DNR: 507
Gnr/bnr: 303/288, 303/1410 m.fl. (Sorgenfri).
Dagens formål: Bebyggele og anlegg og friområde
Foreslått formål: Framtidig
bolig/tjenesteyting/kontor.
Arealstørrelse: 23 daa
Forslagsstiller: Griff arkitektur AS på vegne av Arca
Nova AS
Beskrivelse:
Omdisponere et areal fra nåværende bebyggelse og
anlegg og friområde til et arealformål som legger til
rette for framtidig bolig/tjenesteyting/kontor. Arealet
er et gammelt industriområde med mindre
utnyttelse/aktivitet.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer
Grenser til en registrert naturtype i syd.
Arealene nærmest elva er registrert som
friluftslivsområde.
Tiltak vil være synlige fra elva og motsatt
elvebredd.
Ingen registreringer, men en virksomhet i dag som
vil kunne gi forurensing i grunnen.
Berører ikke dyrka mark.
Ligger utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjerfor buss.
Deler av området er flomutsatt.

Et belte langs Galtungveien ligger i gul støysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet (Glommastien)
Ledig kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området har bra adkomst fra elva, men problematisk veiadkomst som næringsområde. Det er altså et område som
med fordel kan transformeres til boliger. Det er viktig å ivareta ferdsel langs elva.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

244 (309)

17-7665
GU 193
DNR: 508
Gnr/bnr: 202/2 (Oredalen).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 14,5 daa
Forslagsstiller: Erik, Truls og Arne
Martinsen
Beskrivelse:
Omdisponere deler av den søndre teigen
av eiendommen fra LNF- til boligformål.
Det er tenkt 6-10 boenheter, avhengig av
boligform. Innenfor omsøkt areal legges
det også opp til å etablere en mindre
parkeringsplass (20-25 biler) for
markabrukere.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Svært viktig friluftslivsområde.
Bratt terreng. Vil kreve store terrenginngrep.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrket mark
Utenfor gangbarhetssoner. Ikke tilgang til
stamlinjer for buss.
Faresone høyspentanlegg
Ikke registrert flom- og skredfare.

Delvis i rød og gul støysone.
Ikke tilgang til egne gang- og sykkelveier, men
trolig lite trafikk i veisystem.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er kartlagt som svært viktig friluftslivsområde, i tillegg til at faresone for høyspentanlegg går tvers gjennom.
Det er ikke ledig kapasitet på skoler, og det ligger utenfor gangbarhetssoner uten tilstrekkelig tilgang til busstilbud.
Området egner seg dermed ikke til ytterligere utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 194
DNR: 511
Gnr/bnr: 613/16 m.fl. (Torp bruk).
Dagens formål: Framtidig næringsvirksomhet
og nåværende bebyggelse og anlegg, men
også noe LNF, friområde og idrettsanlegg.
Foreslått formål: Bolig, næringsvirksomhet,
kombinert bolig/næringsvirksomhet og
småbåthavn.
Arealstørrelse: 203 daa
Forslagsstiller: SIVARK Siv Helene Sinober på
vegne av Torp marinepark
Beskrivelse:
Det ønskes å bygge 600-900 boliger innenfor
arealerved Torp bruk i form av
lamellbebyggelse på opptil seks etasjer. Det
er også tenkt næringsvirksomhet, friområder,
småbåthavn og barnehage.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Det er to SEFRAK-registrerte bygninger i sydkanten
av innspilt område.
Grenser til registrert naturtype i syd.
Arealene nærmest elva er registrert som
friluftslivsområde.
Tiltak vil være synlige fra elva og motsatt
elvebredd.
Det er registrert forurenset grunn i så godt som
hele området
Berører ikke dyrka mark
Utenfor registrerte gangbarhetssoner. Ca. 400
meter gangavstand til buss.
Kun småarealer helt ved elva er flomutsatte.
Usikker grunn (kvikkleire)
Utenfor kartlagte støysoner
Koblet til gang- og sykkelveinettet
Fullt på barneskole, ledig på ungdomsskole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området har vært planlagt transformert fra industri til boliger i flere tiår. Det er ikke godt egnet som næringsområde,
men vil fungere bra som boligområde ettersom det ligger nær hovedbussrute i bybåndet mellom Fredrikstad og
Sarpsborg. Skolekapasitet må løses. Det bør utredes i reguleringsplan om ny skole kan plasseres i området. Det samme
gjelder evt andre funksjoner innenfor formål tjenesteyting.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

246 (309)

17-7665
GU 195
DNR: 512
Gnr/bnr: 630/3 m.fl. (Tofteberg).
Dagens formål: LNF og råstoffutvinning
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: 1500 daa
Forslagsstiller: G PLAN AS på vegne av GG
Prosjekt AS
Beskrivelse:
Omdisponere ca. 1500 daa på Tofteberg fra
arealformålene LNF og råstoffutvinning til
næring.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Det er registrert kulturminner i området. Søndre
del av åsen er registrert som del av kulturmiljøet
Oldtidsveien - Skjebergsletta
Ingen registreringer.
Hoveddelen av åsen er registrert som
friluftslivsområde.
Arealet består av en skogkledd ås. Tiltak på åsen vil
trolig være synlige over større avstander. Tiltak på
toppen av åsen vil gi silhuettvirkninger.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Stamlinje for buss nr.
111. Gangavstanden dit avhenger av framtidig
veinett, men vil ikke bli på under 1,5 km.
Ingen registreringer.

Råstoffutvinning og næring medføre støy til
omgivelsene.
Ikke koblet til gang- og sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er satt av som regionalt næringsområde i fylkesplanen. Det er et digert område som vil føre til utbygging
over flere tiår. For å redusere virkning på landskapsbildet må bebyggelsen plasseres lavt i terrenget. Det betyr at store
mengder steinmasser må tas ut av området. Det er så store mengder at områder i praksis vil fungere som masseuttak
under flere tiår parallelt med at området gradvis tas i bruk som næringsområde. De to første av totalt tre byggetrinn
tas inn i den her rulleringen av arealplanen. Adkomst vil måtte avklares i reguleringsplan. Det er ønskelig at
angrepspunktet i første trinn blir fra Vardeveien for at området skal kunne ta de store investeringskostnadene i første
fase.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 196
DNR: 513
Gnr/bnr: 437/3 (Alshus).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 6-7 daa
Forslagsstiller: Reidun Elisabeth Berg m.fl.
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert deler av eiendommen
fra LNF- til boligformål. Arealet ligger sørøst for eksisterende
boligfelt på Alshus, på en skogkledd kolle som skråner mot
Østerelva i øst. Det foreslås ca. 6-8 boligtomter.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Deler av området ligger så vidt innenfor 100metersbeltet. Turområde-LNF.
Området ligger innenfor hensynsone for landskap.
Silhuett må unngås.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Eksisterer
avkjøring som muligens kan benyttes i sør.
Ikke flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Området ligger utenfor støysonene (støykart).
Støykrav må uansett ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer ikke gang- eller sykkelvei i nærheten.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor definert lokalsenter og tettsted. I tillegg er det fulle skoler og lav kollektivdekning. Det er heller
ikke opparbeidet gang- og sykkelvei til området. Området er ikke egnet til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

248 (309)

17-7665
GU 197
DNR: 520 + 491 (kun forvarsel)
Gnr/bnr:
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Griff arkitektur AS på vegne av Værste AS
Beskrivelse:
Innspillet er tematisk inndelt og tar for seg både
byutvikling generelt og utvikling av FMV-vest spesielt.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Energibruk og transportbehov
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Innspillet er vurdert og drøftet i en møterekke med utbyggerne på FMV vest, der Værste AS er en av fem parter.
For en grundig vurdering av konsekvenser av utbygging på området vises det til delrapport FMV vest.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 198
DNR: 522
Gnr/bnr: 206/59, 206/202 (Lisleby).
Dagens formål: Næring
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 4 daa
Forslagsstiller: Kalfoss Frank E.
Beskrivelse:
Det er ønske om 19 leiligheter i bygget
og fellesrom, boder og garasje i
underetasjen. Grunneier ønsker også å
bygge et leilighetsbygg med to- og
treroms leiligheter nord på gnr./bnr.
206/202. Der er det tenkt 6-8
leiligheter.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
En bygning er SEFRAK-registrert.
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger omgitt av bebyggelse. Tiltaket vil
sannsynligvis kun være synlig i sine direkte
omgivelser.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
Ligger utenfor gangbarhetssonene. Dekkes av
stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Et belte langs jernbanen ligger i rød støysone.
Resterende deler av eiendommen ligger
hovedsakelig i gul støysone.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Noe kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger innenfor varslet planområde for InterCity. Det er trolig at området vil bli berørt av utbygging av
jernbane. Dermed er det ikke ønskelig å gjøre endringer i området i denne rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

250 (309)

17-7665
GU 199
DNR: 523 – del 1
Gnr/bnr: 62/4, 62/4/180 (nær Møklegård).
Dagens formål: fritidsbebyggelse
Foreslått formål: fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: 63 daa
Forslagsstiller: Advokat Jon Erik Holm – på
vegne av Hilde G. Aasbrenn, Tordis M.
Strømnes og Anne-Kari Svendsen
Beskrivelse:
Innspillet omhandler ubebygde deler av
eiendommene.
Forslag 1 (63 daa på Hellekilfjellet):
Her ønskes hytteutbygging, som en utfylling av
eksisterende hytteområde. Området er
allerede avsatt til fritidsboligbebyggelse.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Hensynssone friluftsliv på halve området.
Ligger i et allerede etablert hytteområder. Trolig
ikke synlig fra sjø.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrket mark
Utenfor gangbarhetssoner og stamiljenett. Behov
for noe opparbeiding av adkomst.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Utenfor støysoner.
Ikke tilgjengelig gang- og sykkelvei, men trolig lite
trafikk langs adkomstveier.
Ikke relevant.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Deler av området egner seg til ytterliggere fortetting av hytter, men ikke hele. Det er derfor gjort en vurdering av
hvilke områder som er fortetting og hvilke som ikke er det.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

251

17-7665
GU 199
DNR: 523 – del 2
Gnr/bnr: 62/4, 62/4/180 (nær Møklegård).
Dagens formål: LNF.
Foreslått formål: boligformål.
Arealstørrelse: 23 daa
Forslagsstiller: Advokat Jon Erik Holm - på vegne av Hilde
G. Aasbrenn, Tordis M. Strømnes og Anne-Kari Svendsen
Beskrivelse:
Innspillet omhandler ubebygde deler av eiendommene.
23 daa ved Vikaneveien/Møklegårdslia.
Områdene ligger i tilknytning til eksisterende
boligområder. Her er det tenkt primært eneboliger.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Registrert kulturminne på nabotomt.
Ingen registreringer
Viktig friluftslivsområde.
Trolig ikke i konflikt
Registrert brenselstank
Berører ikke dyrket mark
Utenfor gangbarhetssoner, og stamlinjenett for
buss.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Innenfor rød og gul støysone.
God tilgjengelighet til gang- og sykkelvei.
Ledig kapasitet på barneskole, noe ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging
Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Hyttebygging prioriteres som fortetting av større, enhetlige hytteområder. Det her er ikke et slikt området. Nye hytter
som utvidelse av hytteområde er ikke ønskelig.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

252 (309)

17-7665
GU 199
DNR: 523 –del 3
Gnr/bnr: 62/4, 62/4/180 (nær Møklegård).
Dagens formål: LNF.
Foreslått formål: Boligformål.
Arealstørrelse: 2 daa
Forslagsstiller: Advokat Jon Erik Holm - på vegne av Hilde
G. Aasbrenn, Tordis M. Strømnes og Anne-Kari Svendsen
Beskrivelse:
Innspillet omhandler ubebygde deler av eiendommene.
Forslag 3 (2 daa øverst i Møklegårdsløkka):
Områdene ligger i tilknytning til eksisterende
boligområder. Her er det tenkt primært eneboliger.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Registrert grønnkorridor syd på området.
Ingen registreringer
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrket mark
Utenfor gangbarhetssoner og stamnett for
kollektiv.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Utenfor støysoner.
Tilgjengelighet til gang- og sykkelvei ca. 200 meter
fra området.
Ledig kapasitet på barneskole, noe ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er utenfor gangbarhetssoner og har dårlig tilgang til kollektivtransport. Det vil være en utvidelse av
eksisterende boligområde som ikke er ønskelig her. Utbygging prioriteres til områder nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

253

17-7665
GU 200
DNR: 525
Gnr/bnr: 208/1192, 208/1492, 208/1035 m.fl. (vest for
Kringsjå).
Dagens formål: Nåværende bebyggelse og anlegg.
Foreslått formål: Nåværende bebyggelse og anlegg evt
framtidig boiligbebyggelse.
Arealstørrelse: 12 daa
Forslagsstiller: Griff arkitektur AS på vegne av Fagerliveien
Utvikling AS
Beskrivelse:
Igangsette reguleringsplanarbeid for et
boligfortettingsprosjekt i Fagerliveien 11-25. Det ønskes
at tas inn i bl.a. utbyggingsprogram for boliger og
fortettingsstrategi. Eventuelt ønskes arealformålet endret
til framtidig boligbebyggelse. Det er tenkt ca. 90
boenheter i terassert blokk-/lavblokkbebyggelse

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger lavere enn bebyggelsen i bakkant og vil
dermed sannsynligvis ikke påvirke silhuetter.
Fortetting i eksisterende boligområder er ikke
ønskelig.
Det er registrert en nedgravd oljetank.
Berører ikke dyrka mark
Ligger i gangbarhetssone B. Dekkes av stamlinjefor
buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner
Koblet på gang- og sykkelveinettet. Lite tilgang til
uteoppholdsarealer.
Noe ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Planutvalget besluttet at fremlagt planinitiativ for fortetting av Fagerliveien med ca. 90 boenheter avvises i sin
nåværende form. Eventuell fortetting av Fagerliveien må reduseres i omfang for å forbedre tilpasning til omgivelsene,
og legge til rette for gode uteoppholdsarealer. Det gjelder også reduksjon av høyder. Arealplanen vil få generelle
bestemmelser som bygningstype, høyder, uteoppholdsområder mm som vil gjelde for området og være førende for
en fortetting. Fortettingsstrategien viser at det er store arealer for transformasjon sentralt i Fredrikstad. Det er derfor
ikke nødvendig, eller ønskelig å fortette i eksisterende boligområder for å oppnå fortetting og redusert
transportarbeid.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

254 (309)

17-7665
GU 201
DNR: 527 (utdypet) + 499
Gnr/bnr: 424/366, 426/407 (Glombo).
Dagens formål: Næring
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg.
Arealstørrelse: 21,2 daa
Forslagsstiller: Griff arkitektur AS på vegne
av Stene Stål Eiendom Fredrikstad AS
Beskrivelse:
Omdisponere eiendommene fra
arealformålet næring til bebyggelse og
anlegg. Det er tenkt boligblokker i 7-16
etasjer.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Det er en SEFRAK-registrert bygning innenfor
området.
Grenser til en registrert naturtype i nord.
Kyststien er registrert som svært viktig
friluftslivsområde gjennom eiendommene.
Ligger lavt med ås i bakkant. Vil derfor
sannsynligvis ikke påvirke silhuetter, men vil være
synlig fra Vesterelva og motsatt elvebredd.
Det er et av de sentralt beliggende.
transformasjonsområdene som bør endres til
boliger.
Det er registrert forurenset grunn på eiendommen.
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Deler av eiendommen er flomutsatt.

Størstedelen av området ligger i gul støysone.
250 meter til gang- og sykkelveinettet.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Innspillet er vurdert og drøftet i en møterekke med utbyggerne på FMV vest, der Værste AS er en av fem parter.
For en grundig vurdering av konsekvenser av utbygging på området vises det til delrapport FMV vest.
Fortettingsstrategien viser at det vil gi tilstrekkelig arealer ved å transformere til 5-6 etasjers bebyggelse. Blokker i
opptil 16 etasjer vil endre bybildet og landskapsbildet dramatisk i negativ retning. Høyde bør markere en
samfunnsviktig funksjon. Det er ikke behov for å markere høyde ved innseilingen i Vesterelva. Nærliggende koller er
ikke markante nok til å kunne dempe for høyden.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

255

17-7665
GU 202
DNR: 597
Gnr/bnr: 687/1 (Bevø).
Dagens formål: LNF, Bruk og vern av sjø,
vassdrag, strandsone
Foreslått formål: Småbåthavn
Arealstørrelse: ca. 4 daa
Forslagsstiller: Gustav Thorsø Mohr
Beskrivelse:
Regulere fortøyningen av båter i
Bevøkilen. Grunneier foreslår at det gis
tillatelse til å fortøye det antall båter som
er fortøyd der i dag (ca. 30) og at
fortøyningene i stor grad beholdes som de
framstår i dag.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Området er registrert som del av et viktig
friluftslivsområde.
Ligger i en skjermet kile. Båtene er synlige fra
landområdene rett rundt kilen og fra sjøen rett
utenfor kilen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark
Utenfor gangbarhetssoner. Betjenes ikke av
stamlinjer for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Dette er i konflikt med viktig bløtbunnsområde og lokalt viktig ålegresseng. Det er ikke ønskelig med nyetablering i
verneverdig natur. Det er heller ikke ønskelig med nyetablering av småbåtanlegg i området pga friluftslivsverdier. Her
blir dessverre ikke etablert ulovlig bruk et argument som kan brukes.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

256 (309)

17-7665
GU 203
DNR: 598
Gnr/bnr: 613/17 (Torp bruk).
Dagens formål: Framtidig næringsvirksomhet, samt
eksisterende LNF
Foreslått formål: Framtidig kombinert bebyggelse og
anleggsformål, samt eksisterende LNF
Arealstørrelse: 4,5 daa
Forslagsstiller: Runar Syversen
Beskrivelse:
Grunneier, TMV AS (Torp Mekaniske Verksted), er
bekymret for at utbyggingsplanene til Torp Marinepark
(dok.nr. 511) vanskelig lar seg kombinere med fortsatt
industrivirksomhet for bedriften. Avsender oppfatter at
ønsket utbygging vil omringe TMVs lokale og område.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer.
Tomt delvis innenfor båndleggingssone etter
naturmangfoldloven.
Glommastien går mellom tomt og elva.
Unngå eksponering mot elva.
Forurenset grunn.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor sone C i gangbarhet. Mer enn 800m til
stamnett for buss med frekvens på 4 avganger i
timen.
Ikke flomutsatt. Skred ikke vurdert.

Utenfor støysone.
Rundt 800m til gang- og sykkelvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Torp bruk vil gradvis gå over fra industri til bolig. Det kan også gjelde tomten til Torp Mekaniske Verksted. Store deler
av området Torp bruk har stått tomt i flere tiår uten at ny næringsvirksomhet har vært mulig å etablere.
Transformasjon er ønskelig. Transformasjonen vil imidlertid ta lang tid. En mulig løsning vil være at det etableres en
buffersone rundt TMV slik at virksomheten kan fortsette.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

257

17-7665
GU 204
DNR: 603
Gnr/bnr: 121/9, 121/67, 121/99, 120/11 (Kjærre).
Dagens formål: Nåværende bebyggelse og anlegg og
LNF
Foreslått formål: «gult», Fremtidig bebyggelse og
anlegg?
Arealstørrelse: ca. 7 daa
Forslagsstiller: Tor Egil Johansen
Beskrivelse:
Omdisponere resterende områder av eiendommene til
"gult" slik at den lettere kan utvikles. De nordlige
arealene har arealformålet nåværende bebyggelse og
anlegg, mens de sørlige delene har LNF-formål.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Sydvestre hjørne av området er registrert som
svært viktig friluftslivsområde
Ligger nord for lave skogkledde åser. Vil derfor ikke
påvirke silhuetter.
Ingen registreringer.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Betjenes ikke av
stamlinjer for buss.
Ingen registreringer.

Arealene nærmest veien ligger i gul støysone.
Kun koblet på lokalt gang- og sykkelveinett.
Noe ledig kapasitet på barneskole, kapasitet på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er en del av Manstad lokalsenter. Det vil være behov for å avsette noen arealer til utbygging i Manstad
lokalsenter. Det er områder som er bedre egnet enn dette, blant annet fordi det her ligger utenfor gangbarhetssonen
til Manstad. Utbygging prioriteres nærmere skolen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

258 (309)

17-7665
GU 205
DNR: 610
Gnr/bnr: 90/22 (Vestre Vikene).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Eksisterende
boligbebyggelse
Arealstørrelse: 2 daa
Forslagsstiller: Rambøll – Per André Hansen
Beskrivelse:
Grunneier ønsker at eiendommen,
sekundært hele boligstrøket langs
Sareptaveien, omdisponeres fra
arealformålet LNF til eksisterende
boligbebyggelse ved rulleringen av
arealdelen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Viktig friluftslivsområde.
Ligger i en dal, vil ikke påvirke landskapet i noen
grad.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrket mark.
Utenfor gangbarhetssoner og stamlinjer for buss.

Ikke registrert flom- og skredfare.

Utenfor støysoner.
Ikke tilgang til gang- og sykkelveinett.
Ledig kapasitet på barneskole, noe ledig på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Utfordringen som beskrives løses ved å innføre LNF-b i utvalgte områder av kommunen. Det vil bli bestemmelser
knyttet til LNF-b-områder.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

259

17-7665
GU 206
DNR: 611 (utdypet) + 454
Gnr/bnr: 432/3 (Tangen).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: 1,5-2 daa
Forslagsstiller: Advokat Eilert Eilertsen
Beskrivelse:
Omdisponere en del av eiendommen
mellom veiene Tangen og Vraktangen
fra LNF-formål til bebyggelse og
anleggsformål. Dette for å bygge en
bolig.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Viktig friluftslivsområde.
Så vidt utenfor 100metersbeltet. Tiltak vil trolig
være synlig fra sjøen.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrket mark
Utenfor gangbarhetssoner og stamlinjenett for
buss.
Ikke registrert flom- og skredfare.

Utenfor flomsoner.
Ikke tilgjengelig gang- og sykkelveinett.
Fulle skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er registrert som viktig friluftslivsområde, i tillegg til at tiltak vil være synlig fra sjøen. Området er ikke egnet
for nybygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

260 (309)

17-7665
GU 207
DNR: 612
Gnr/bnr: 62/14 og 62/75 (Øyenkilen).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 15 daa
Forslagsstiller: Vibeke Jahr
Beskrivelse:
Grunneier ønsker å få omdisponert LNF-delene av
eiendommen, eventuelt hele det markerte arealet i vedlagt
kart, til fremtidig boligbebyggelse. Området består i dag av
en skogkolle med to hytter (og én under oppføring).

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Forekomst av rik edellauvskog som er lokalt viktig.
Sørlige delen av teigen er innenfor 100metersbeltet. Turområde-LNF.
Må unngå silhuett. Kan eksponeres mot jordene i
nordvest.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Må opparbeide
avkjørsel.
Ikke flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Området er utenfor støysone (støykart). Støykrav
må uansett ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer gang- og sykkelvei langs Øyenkilveien.
Ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger utenfor definert lokalsenter, og har forekomst av rik edellauvskog som er lokalt viktig. I tillegg ligger
deler av området innenfor 100-metersbeltet og har lav kollektivdekning. Området egner seg ikke til ytterligere
utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

261

17-7665
GU 208
DNR: 617
Gnr/bnr: 66/28, 66/66 (Østre Vikene).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 15 daa
Forslagsstiller: Cathrine I. Utne Sandberg
Beskrivelse:
Omdisponere LNF-delene av eiendommen til
fritidsbebyggelsesformål (Det vil si 100-metersbeltet). Fritidsbebyggelsesformålet på øvrige
deler av eiendommen ønskes videreført. På sikt
ønsker grunneier å fremme søknad om å sette
opp en fritidsbolig i dette området.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Arealene ligger i 100-meters beltet. Tiltak her vil
sannsynligvis være synlige fra sjøen. Terrenget
stiger bak hytta. Tiltak vil dermed ikke gi
silhuettvirkning.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Betjenes ikke av
stamlinjer for buss.
Ingen registreringer.

Strekningene nærmest veien ligger i gul støysone.
Ikke koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger delvis innenfor 100-meterssonen mot sjø. Resterende del vil være synlig fra sjøen. Dette vil være en
utvidelse av fritidsboligområde, ikke fortetting i eksisterende områder. Fortetting i eksisterende hytteområder
prioriteres.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

262 (309)

17-7665
GU 209
DNR: 624
Gnr/bnr: 53/98, 53/112, 53/445 (Krosnes).
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Advokat Eilert Eilertsen på vegne av
Odin Maskin AS
Beskrivelse:
Grunneier ønsker at det tegnes inn byggegrense i kant
med det regulerte området ute i sjøen. I området
gjelder reguleringsplanen Ålekilene V (plan-ID 0106564)
foran kommuneplanens arealdel, og man har kunnet
gjennomføre tiltak i tråd med denne. Etter mars 2017
har imidlertid Kommunal- og
moderniseringsdepartementet bestemt at tidligere
rettsoppfatning knyttet til plan- og bygningslovens § 18 endres. Det innebærer at alle reguleringsplaner (også
vedtatt før pbl. av 2008) i strandsonen, men uten egen
byggegrense mot sjøen ikke kan utbygges videre uten
dispensasjon fra nevnte bestemmelse.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer
Ingen registreringer
Kyststien går forbi området. Den er registrert som
svært viktig friluftslivsområde.
Ligger rett ved Vesterelva. Tiltak vil være synlig fra
vannet.
Ingen registreringer
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Betjenes av stamlinje
for buss.
Deler av området er flomutsatt.

Utenfor kartlagte støysoner.
Koblet til gang- og sykkelveinettet.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Byggeforbudet gjelder etter § 1-8 i sjø men ikke i vassdrag. Det er behov for å tydeliggjøre skillet mellom sjø og elv i
arealplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

263

17-7665
GU 210
DNR: 627
Gnr/bnr: 303/1323 (Nabbetorp/Lundheim).
Dagens formål: Delvis offentlig eller privat
tjenesteyting og delvis framtidig friområde
Foreslått formål: bebyggelse- og anlegg
Arealstørrelse: ca. 55 daa
Forslagsstiller: Jon Henrik Hem
Beskrivelse:
Det ønskes at det åpnes for utbygging av
eiendommen. Konkret forslag til type
bebyggelse ønsker grunneier å komme fram til
i samarbeid med arkitekt og kommunen.
Eiendommen består av dyrket mark som er
forpaktet bort.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ingen registreringer
Ligger i et åpent landskap. Tiltak vil bli synlige fra
syd.
Ingen registreringer
Arealet består av fulldyrka jord.
Utenfor gangbarhetssonene. Ca. 600 meter
gangavstand til stamlinje for buss.
Ingen registreringer

Utenfor kartlagte støysoner.
Koblet på gang- og sykkelveinettet.
Ledig kapasitet på barneskole, fullt på
ungdomsskole.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
I pbl finnes § 15 som gjør at dersom «eiendommen innen fire år ikke blir regulert eller angitt til annet formål i
arealdelen, kan grunneieren eller festeren kreve erstatning etter skjønn, eller at ekspropriasjon straks blir foretatt,
hvis båndleggingen medfører at eiendommen ikke lenger kan nyttes på regningssvarende måte». Formålet
opprettholdes som tjenesteyting, men grunneier vil kunne kreve erstatning/ekspropriasjon.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

264 (309)

17-7665
GU 211
DNR: 699
Gnr/bnr: 116/11 (Lervik).
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse
Arealstørrelse: ca. 70 daa
Forslagsstiller: Odd Anders Arvesen
Beskrivelse:
Ønsker endring av formål til
fritidsbebyggelse. Ser for seg 19-22
hytter, med adkomst fra Lervikveien
mot Skjæløy.
Faresone Flom et stykke opp på
tomten, i tillegg til båndleggingssone
naturvern.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Båndleggingssone naturvern. Strandeng og
strandsump (svært viktig).
Viktig friluftslivsområde. Turområde-LNF. Kyststien
gjennom teigen langs veien.
Vestre del er innenfor strandsonen.
Tiltaket bidrar ikke i vesentlig grad til forurensing.
Østre del er fulldyrka jord.
Området ligger utenfor sone C i gangbarhet. Lav
kollektivdekning. Eksisterer en vei over tomten,
men må nok opparbeide vei med avkjørsler.
Vestre del er båndlagt som faresone flom.

Teigen er innenfor gul støysone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Ikke direkte tilknyttet gang- og sykkelvei.
Ikke relevant

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området har store kvaliteter knyttet til naturmangfold, friluftsliv og landskap, i tillegg til å berøre dyrket mark i østre
del. Dette vil ikke være en fortetting av hytter, men et nytt område, som ikke er ønskelig.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

265

17-7665
GU 212
DNR: 697
Gnr/bnr: 55/389 og 55/329
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Fritidsbolig
Arealstørrelse: ca. 4 daa
Forslagsstiller: Christian Kase
Beskrivelse:
Ønsker to tomter om disponert til fritidsbebyggelse.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ligger innenfor viktig friluftslivsområde.
Hensynssone friluftsliv.
Påvirker ikke i særlig grad.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor gangbarhetssoner.

Ingen registreringer.

Utenfor støysoner.
Ikke tilgang til gang- og sykkelveinett.
Ikke relevant.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger inntil avsatt og regulert område til hytter. Dette vil derfor være en fortetting og er dermed egnet til
ytterligere utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

266 (309)

17-7665
GU 215
DNR: 675+651+676
Gnr/bnr: 48/240, 48/2, 48/23 - Gressvik
Dagens formål: Næringsformål
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 6 daa
Forslagsstiller: Solbjørg Solgård
Beskrivelse:
Ønsker omdisponering fra næring til bolig. Dokumentene er
en forespørsel om møte og referat fra avhold møte.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger

Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
To lokasjoner av store gamle trær (lokalt viktig).
Kommer ikke i konflikt.
Området er allerede eksponert av dagens
næringslokaler.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger innenfor sone B i gangbarhet.
Området ligger ved siden av kaien for byferga.
Rundt 450 m til bussholdeplass med en
bussfrekvens på 2 avganger i timen i rushtid.
Eksisterer avkjørsel på tomt.
Brenselstank på området.
Området er flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Området er innenfor gul sone (støykart) fra
Kråkerøy. Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Området rundt består av adkomstveier. Rundt
400m til gang- og sykkelvei (Storveien).
Skoler er i utgangspunktet fulle.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området vil være en del av områdene som egnet for transformasjon, fordi de ligger innenfor gangbarhetssoner og har
kort vei til kollektivtransport med tilfredstillende frekvens. Området er imidlertid flomutsatt og nye tiltak må følge
bestemmelser i kommuneplanen med hensyn til flom. Eksisterende verneverdige trær må i varetas i reguleringsplan.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

267

17-7665
GU 216
DNR: 652
Gnr/bnr: 437/42 Alshus
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Byggeområde (boligområde?)
Arealstørrelse: 1,25 daa
Forslagsstiller: Itzi – Jan Ole Evensen
Beskrivelse:
Mener det har blitt gjort en feil i forrige rullering der
byggeområdet har blitt omgjort til LNF. Ønsker at det gjøres
om til byggeområde igjen, for å kunne sette opp garasje
uten å søke disp. fra kommuneplanen.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Ikke i konflikt.
Ikke i konflikt.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Usentralt og utenfor stamnett.

Ingen trusler.

Ikke støyutsatt.
Ca. 650 m til gang- og sykkelvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Trolig blitt gjort en kartfeil i forrige rullering slik at formålet eksisterende bebyggelse og anlegg har falt vekk. Feilen
rettes opp da det er et område der eksisterende bebyggelse ønskes videreført.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

268 (309)

17-7665
GU 217
DNR: 654
Gnr/bnr: 108/3 (Engelsviken)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: 14,4 daa
Forslagsstiller: Yngvar Arntzen
Beskrivelse:
Ønsker å omdisponere deler av eiendommen fra LNF til
bolig. Grunneier mener at arealet ikke egner seg til dyrket
mark på grunn av stor vannansamling.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Registrert en eik sørvest som er lokalt viktig.
Området ligger innenfor et registrert
friluftslivsområde. Turområde-LNF.
Området kan bli eksponert spesielt mot vest på
grunn av høydeforskjell og jorder. Silhuett må
unngås.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører dyrket mark.
Usentralt og lav kollektivdekning. Avkjørsel må
opparbeides.
Ikke flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Området er ikke støyutsatt (støykart).
Gang- og sykkelvei ligger minimum 800m unna,
ved Engelsvikenveien.
Noe ledig kapasitet på skoler.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området består av dyrket mark, som ikke skal omdisponeres. I tillegg ligger det utenfor lokalsenter med lav
kollektivdekning. Området er ikke egnet for utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

269

17-7665
GU 218
DNR:
Gnr/bnr: 423/2 FMV
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: ca. 23 daa
Forslagsstiller: Griff arkitektur / Værste AS
Beskrivelse:
Ønsker å etablere datasenter med tilhørende
gasskraftsentral. Ønsker også å ta i bruk og å utvide fjellhall
under Åsgårdsvarden.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Automatisk fredet kulturminne på toppen av
Åsgårdsvarden.
Ingen registreringer.
Turområde-LNF. Kommer ikke i konflikt.
Åsen i sør kan hindre silhuett sett fra nord og vest.
Kan bli noe eksponert mot sjøen i vest.
Grunnen er forurenset.
Berører ikke dyrka mark.
Området er utenfor sone C i gangbarhet. Trenger
avkjøring fra veien. Ca. 450m til stamnett for buss
med 2 avganger i timen.
Ikke flomutsatt. Skred ikke vurdert, men området
er flatt.
Området er innenfor rød sone (støykart). Støykrav
må ivaretas i reguleringsplan.
Gang- og sykkelvei går langs veien i nord.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området som er byggeområde og eksisterende fjellhall kan tas i bruk som datalagringssenter innenfor dagens formål.
Uttak av masser er ikke ønskelig ettersom det er et meget stort masseoverskudd i kommunen fra før. Det bør stilles krav
om gangadkomst til Åsgårdsvarden.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

270 (309)

17-7665
GU 219
DNR: 654
Gnr/bnr: 423/2 FMV
Dagens formål: farled
Foreslått formål: bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: 38 daa
Forslagsstiller: Værste AS
Beskrivelse:
Ønsker å fylle ut i elva for å skape mer byggeareal
ved FMV vest.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Området grenser til to registrerte
friluftslivsområder. Kyststien går sør for tomt.
Området vil være eksponert og silhuetter vil
oppstå.
Landarealene i sør er forurenset.
Berører ikke dyrka mark.
Delvis innenfor sone B og utenfor C i gangbarhet.
Kort avstand til byferge og stamnett til kollektiv
med 2 adganger i timen.
Tilliggende landarealer er flomutsatt.

Innenfor gul sone (støykart). Støykrav må ivaretas i
reguleringsplan.
Mellom 300-400m til gang- og sykkelvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Fortettingsstrategien viser at det i lang tid fremover er tilstrekkelig areal til fortetting i sentrum. At elva har varierende
bredde er en del av vår identitet. Det store vannspeilet er viktig å bevare for at problemene med stormflo ikke skal
øke. Det er viktig å bevare romslig manøvreringsareal ved «knutepunktet» Floa. Delrapport FMV vest viser ca 19 da
utfylling for å få kvartaler som er brede nok til at det kan dannes indre gårdsrom for uteopphold. Rapporten legges til
grunn for arealplanen.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.
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17-7665
GU 220
Gnr/bnr: Småbåthavner og friluftsområde i sjø ved FMV
vest.
Dagens formål: farled
Foreslått formål: småbåthavn og friluftsområde i sjø.
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Småbåthavner og badeplass ved FMV vest er ønsket.
Tiltakene er ikke utredet i delrapport FMV vest.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv

Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen kulturminner i sjø er registrert. Dokka ses
som en viktig konstruksjon å bevare.
Ingen registreringer i sjø
Kyststien går gjennom området. To registrerte
friluftslivsområder og et leke- og
rekreasjonsområde. Turområde-LNF i sørøst.
Badeplass vil kunne komplettere turstiene.
Landskapet vil endres fra et mekanisk verksted til
boligområder, sentrumsstruktur, småbåthavner
osv. Tiltaket vil endre bruken av området, bli godt
synlig fra Glomma og sjøen samt områder rundt.
Utvikling av FMV-vest vil føre til økt byliv.
Grunnen er forurenset.
Berører ikke dyrka mark.
Hele området trenger ny veistruktur med
avkjørsler som kobler seg på Selma Nygrens vei.
Området ligger til dels innenfor sone B i
gangbarhet, resten utenfor sone C.
Store områder ligger under faresonen flomfare.
Skred ikke vurdert, men området er bebygd i dag.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer gang- og sykkelvei langs Selma Nygrens
vei.
Ikke ledig kapasitet på skoler, men skolebruksplan
legger opp til ny skole på FMV-vest etterhvert.
Badeplass vill være et positivt tiltak for barn og
unge

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Småbåthavner og badeplass vil komplettere utbyggingen på FMV. Det vil også bidra til å trekke besøkende til området.
Badeplassen vil bli den første badeplassen sentralt i Fredrikstad og vil sånn sett være et viktig komplement til hele
byen.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen
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17-7665
GU 221
Gnr/bnr: Næringsområde i Ålekilene
Dagens formål: Eksisterende bebyggelse
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: ca. 270 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Det er ønskelig å markere hvor de viktigste
næringsområdene er i byen. Disse bør ikke transformeres til
boligområder.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ingen registreringer innenfor området.
Yngleområde for Laksand (viktig) i området ved
nordlige bebyggelse og anlegg. Bløtbunnsområder i
strandsonen (viktig), men utenfor området.
Kyststien går langs grensen i øst. Leke- og
rekreasjonsområde ved nordlige bebyggelse og
anlegg.
Området er i dag næringspreget, og landskapet vil
dermed ikke endres i stor grad. Eksponering fra
sjøen bør likevel unngås.
Deponi ved fremtidig bebyggelse og anlegg.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor sone C i gangbarhet. Ligger
ved stamnettet for buss, med avgang 2 ganger i
timen i rushtiden. Eksisterer veier og avkjørsler.
En lokasjon av tungmetaller i jord. Området har
flere brenselstanker.
Store områder ligger under faresonen flomfare.
Skred ikke vurdert, men området er bebygd i dag.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer flere gang- og sykkelveier innenfor
området.
Ikke relevant.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Her er det eksisterende næring i dag, det gjøres kun en endring i kartet for å vise at formålet næring skal opprettholdes.
Det vil dermed ikke bli noen umiddelbare konsekvenser av endringen. Dersom det skal foretas endringer i området vil
det kreve reguleringsplan der forhold beskrevet i KU må ivaretas.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.
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17-7665
GU 222
Gnr/bnr: (Grønli)
Dagens formål: bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Sentrumsformål
Arealstørrelse: ca. 100 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Knutepunktsutvikling i området rundt ny jernbanestasjon.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen kulturminner, men minst 27 SEFRAKbygninger innenfor området. Området rundt
Glemmen kirke er avsatt som et viktig
parklandskap.
Ingen registreringer innenfor området.
Berører to leke- og rekreasjonsområder (viktig
friluftslivsområde og ikke verdisatt) og et registrert
friluftslivsområde.
Kan endre landskapet i form av tettere og høyere
bebyggelse.
Vil bidra til å skape byliv rundt ny stasjon på Grønli.
3 lokasjoner av tungmetaller i jord.
Berører ikke dyrka mark. Sørvestlige del for
hovedveien er byjord.
Området ligger innenfor sone A og B i gangbarhet,
samt innenfor arbeidsplassintensive virksomheter.
God kollektivdekning. Eksisterer veier i dag.
Området ligger innenfor en infrastruktursone.
Flere brenselstanker på området.
Ikke trussel mot flom. Området er allerede bebygd,
så anser skredfaren som liten.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer gang- og sykkelvei på området.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Sentrumsformålet markerer knutepunktsutvikling rundt Grønli. Foreløpig er hele områder omfattet av båndlegging i
påvente av avklaringer av traseer for bane og vei. Utbyggingen vil dermed måtte skje frem i tid. Området bør få høy
utnyttelse. Det er også et sted i bylandskapet som tåler høyere høyder. Det er behov for å etablere ny nærmiljøpark
sør i området.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.
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17-7665
GU 223
Gnr/bnr: (Merkurbanen)
Dagens formål: Idrettsanlegg og eksisterende bebyggelse
Foreslått formål: Idrettsanlegg
Arealstørrelse: 41 daa
Forslagsstiller: Kommunens administrasjon i samarbeid med
BaneNOR.
Beskrivelse:
Erstatningsareal for fotballbanene på Mercuranlegget. Det
har vært vurdert mange alternative plasseringer, men ingen
andre steder er det mulig å plassere to 11erbaner.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Veumbekken (lokalt viktig) ligger i øst, men utenfor
området.
Leke- og rekreasjonsområde (ikke verdisatt).
Landskapet vil ikke i stor grad endres.
Bidrar ikke i vesentlig grad til forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger innenfor sone B og C i gangbarhet.
Ligger ved stamnettet for buss, med 2 avganger i
timen i rushtiden. Eksisterer veier og avkjørsler.
Ikke flomutsatt eller skredfare.

Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer gang- og sykkelvei langs Knipleveien i
nord.
Kan bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det har ikke vært mulig å finne andre alternativer der det kan plasseres to 11erbaner. Plasseringen må være sentralt i
byen for å ivareta Trosvik Ifs sitt opptaksområde. Alternativ plassering nær Kvernhuset skole vil være i konflikt med
jordvern samt trekke ballbanene for langt ut fra sentrum. Plasseringen forutsetter at tomt fra Fredrik II frigjøres til
idrettsformål.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Rambøll

275

17-7665
GU 224
Gnr/bnr: (Cicignon)
Dagens formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål.
Foreslått formål: Offentlig formål (skole)
Arealstørrelse: ca. 7,8 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Skolebruksplanen viser til området som sted for ny
ungdomsskole. Skolekapasiteten er sprengt i sentrum og
transformasjonen av sykehusområdet til boliger vil kreve ny
skolekapasitet. Det finnes ikke alternative skoletomter i
området.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området. Rødmerket
villa skal bevares, men vurderes kan tatt i bruk som
skole.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Vil ikke endre landskapet betydelig, men antall
etasjer vil ha noe å si.
Det er behov for å utøke skolekapasiteten i
sentrum.
Bidrar ikke i vesentlig grad til forurensing.
Berører ikke dyrka mark, men ligger på byjord.
Området ligger innenfor sone B i gangbarhet og
nærhet til byferga. Eksisterer veier rundt området.
Området er ikke flom- eller skredutsatt.

Området ligger innenfor gul sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer fortau langs veiene.
Området avsettes til ny skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Skolebruksplanen viser til området som sted for ny ungdomsskole. Skolekapasiteten er sprengt i sentrum og
transformasjonen av sykehusområdet til boliger vil kreve ny skolekapasitet. Det finnes ikke alternative skoletomter i
området.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.
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17-7665
GU 225
Gnr/bnr: (Gressvikstranda)
Dagens formål: Næringsformål og bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 57 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Det er gjort vurderinger av næringsområder langs elva med
tanke på mulig transformasjon.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
To store gamle trær (lokalt viktig) i sørvest.
Kommer ikke i konflikt.
Eksisterer allerede bygninger her, men vil bli
eksponert fra sjøen/Glomma i nordøst, øst og sør.
Fortetting nært sentrum vil styrke bylivet
Bidrar ikke i vesentlig grad til forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Byferga har kai i sør. Rundt 300 m til stamnett for
buss med 2 avganger i timen i rushtid. Må
opparbeides avkjørsler.
Brenselstanker på området.
Området ligger innenfor hensynssone flomfare.
Flomfare, men ikke skredfare.
Området ligger innenfor gul sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer sykkelvei nord for området. Ellers er
veiene rundt adkomstveier.
Ikke ledig kapasitet på skoler, vil kreve endring i
struktur eller utvidelser.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Et så sentrumsnært område langs elva bør vurderes transformert til boliger. Sør for fergeleiet opprettholdes næring.
Mellom fergeleiet og Floa-broa ønskes transformasjon til boliger. Området har en veiadkomst som er mer egnet for
boligområde enn næringsområde.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.
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17-7665
GU 226
Gnr/bnr: (Sleipnertomta/Seiersborg fabrikker)
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: ca. 17,5 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon.
Beskrivelse:
Tomten har et verneverdig fabrikkbygg. Det er behov for å
finnet et nytt egnet sted for kunstnermiljøet som de siste
årene har holdt til nordvest på Øra.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Fabrikkbygningen har verneverdi.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Bebyggelse i dag og antar at landskapet ikke
endres betraktelig.
Det er behov for å utøke skolekapasiteten i
sentrum.
Bidrar ikke i vesentlig grad til forurensing.
Berører ikke dyrka mark. Er en del av byjorda.
Området ligger innenfor sone B i gangbarhet.
Stamnett for buss med 2 avganger i timen i rushtid
går forbi området.
Flomfare og faresone flom. Skred er ikke vurdert,
men eksisterer bebyggelse i dag.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer gang- og sykkelvei.
Etablering av uteareal tilpasset barn og unge vil
være mulig.

Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Fabrikkbygningens verneverdi styrkes ved markering med hensynssone kulturmiljø. Formål fremtidig bebyggelse og
anlegg gir mange muligheter for fremtidig bruk av området.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.
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GU 227
Gnr/bnr: (Moum næringsområde)
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Kai
Arealstørrelse: ca. 24 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Moun næringsområde vil fungere som komplement og
avlastningsområde til havne- og industriområdet på Øra.
Det ligger også strategisk riktig med en beliggenhet nær nytt
regionalt næringsområde på Tofteberg samt ny bro over
Glomma ved Torp. Områdets kai vil ha en viktig funksjon.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Området ligger innenfor et registrert
friluftslivsområde, grønnkorridor.
Kaien kan bli eksponert fra Glomma og motsatt
side av elven.
Bidrar ikke i vesentlig grad til forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor sone C i gangbarhet. Må forlenge vei.
Riktig plassering i forhold til E6, Glommakryssing
og regionalt næringsområde.
Drift vil medføre en viss risiko for ulykker, men det
er tilstrekkelig manøvreringsareal i elva.
Området er flomutsatt. Området i sør ligger under
faresone for flomfare i kommuneplanen. Området
er også utsatt for skred.
Området er utenfor gul og rød støysone.
Gang- og sykkelvei eksisterer langs Sarpsborgveien
rundt 400m unna området.
Ikke relevant.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Moun næringsområde vil fungere som komplement og avlastningsområde til havne- og industriområdet på Øra. Det
ligger også strategisk riktig med en beliggenhet nær nytt regionalt næringsområde på Tofteberg samt ny bro over
Glomma ved Torp. Områdets kai vil ha en viktig funksjon, noe som vil være riktig å prioritere foran evt.
friluftslivsverdier og ferdsel langs elva.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.
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GU 228
Gnr/bnr: (Nøkleby/Råbekken)
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg, samt LNF
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: ca. 320 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Som et ledd i transformasjon av arealer langs elva er alle
næringsområders egnethet vurdert. Næringsområdet ved
Tomteveien er et område som er viktig å ivareta som
næringsområde også på sikt. Det tydeliggjøres ved
formålsendring til næring.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko

Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Området ligger innenfor hensynsone, naturmiljø.
Langs områdeavgrensingen i nord går et viktig
bekkedrag (verdi: viktig).
Glommastien går gjennom området (svært viktig
friluftslivsområde). Turområder-LNF eksisterer
innenfor området.
Området består av plasskrevende næring, og
dermed vil ikke landskapet endres betraktelig.
Området i nord har 6 lokasjoner av tungmetaller.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor sone C i gangbarhet.
Stamnett for buss med 2 avganger i timen i rushtid
går gjennom området.
Nord på tomten er innenfor faresone for
høyspenningsanlegg. Nordvest på tomten er det 5
brenselstanker, samt 1 i sør. Infrastruktursone
lengst vest mot jernbanen.
Området i øst er flomutsatt. Ligger også som
faresone, flomsone i kommuneplan.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer gang- og sykkelvei på området.
Ikke relevant.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Som et ledd i transformasjon av arealer langs elva er alle næringsområders egnethet vurdert. Næringsområdet ved
Tomteveien er et område som er viktig å ivareta som næringsområde også på sikt. Området har en egnet
eiendomsstruktur, bra adkomst til hovedvei og god mulighet for kai. Hensynssone - Bevaring naturmiljø fjernes, da det
ikke er sporbart grunnlaget for tildelingen av denne.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Ramboll

280 (309)

17-7665
GU 229
Gnr/bnr: (Øra)
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: ca. 1700 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Som et ledd i transformasjon av arealer langs elva er alle
næringsområders egnethet vurdert. Næringsområdet på
Øra er et område som er viktig å ivareta som
næringsområde også på sikt. Det tydeliggjøres ved
formålsendring til næring.

Tema

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Ett arkeologisk minne (ikke fredet) midt på
området.
Helt i sør er et viktig rasteområde for Kvinand.
Naturbeitemark (viktig) og bløtbunnsområder i
strandsonen (svært viktig) i øst.
Kyststien går i øst. Helt i sør er området
turområde-LNF.
Området består av næringsvirksomhet og havn, så
landskapet vil ikke endres betraktelig.
Forurenset grunn og tungmetaller i grunnen.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor sone C i gangbarhet.
Stamnett for buss med 2 avganger i timen i rushtid
går gjennom området.
Brenselstanker på området.
Området er flomutsatt. Ligger også som faresone,
flomsone i kommuneplan.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Det eksisterer gang- og sykkelvei på området, men
ikke lengst ned i sør.
Ikke relevant.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Som et ledd i transformasjon av arealer langs elva er alle næringsområders egnethet vurdert. Næringsområdet på Øra
er et område som er viktig å ivareta som næringsområde også på sikt. Området er det største næringsområdet i
Fredrikstad. Det inneholder også Borg Havn.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Rambøll
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17-7665
GU 230
Gnr/bnr: (Torp bruk)
Dagens formål:
Foreslått formål: Småbåthavn
Arealstørrelse: ca 3,4 daa
Forslagsstiller: Torp Marinepark AS
Beskrivelse:
I møte med kommunen presenterte forslagsstiller ikke bare
transformasjon til boliger, men også en småbåthavn langs
Glomma. Deler av området er allerede regulert til
småbåthavn, men formålet bør også vurderes i arealplanen.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold

Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Området ligger innenfor et registrert
friluftslivsområde (grønnkorridor). (Det er uvisst
om den sørlige delen akkurat berører/ikke berører
et turområde-LNF.)
Kommer ikke i konflikt.
Kaien vil bli godt synlig fra Glomma og motsatt side
av elva.
Området består av forurenset grunn.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor sone C i gangbarhet. Må
opparbeide avkjørsel fra eksisterende vei.
Underkant av 500m til buss med 4 avganger i
timen i rushtid.
Området er flomutsatt.
Helt i sør er det faresone for kvikkleire. Faregrad
lav, konsekvens alvorlig.
Området ligger utenfor gul og rød sone (støykart).
Underkant av 500m til gang- og sykkelvei.
Ikke relevant.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er regulert småbåthavn langs Torp bruk. Dette bør videreføres i forbindelse med transformasjon av området til
boligområde. Småbåthavnen bør kombineres med elvepromenade slik at området blir tilgjengelig og en attraksjon.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Ramboll

282 (309)

17-7665
GU 231
Gnr/bnr: Lisleby bruk
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg og boligformål
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: 224 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse: Endring av formål fra bebyggelse og anlegg til
næringsformål.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Berører småbiotoper (viktig) i øst. I sørøst vil
tiltaket muligens unngå en gammel fattig
edellauvskog (svært viktig).
Berører turområde-LNF i øst.
Området består av næring, så landskapet vil ikke
endres betydelig. Kan likevel eksponeres fra
Glomma og motsatt side av elva.
Forekomst av punktforurensing.
Berører dyrka mark. Frigitt i reguleringsplan
Området ligger delvis innenfor/utenfor sone C i
gangbarhet. Eksisterer veier på tomt. Stamnett for
buss med 2 avganger i timen i rushtid går gjennom
området.
Brenselstanker på området.
Østre del er flomutsatt. Ikke skredfare.

Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Nord for området er det gang- og sykkelfelt.
Ikke relevant.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Som et ledd i transformasjon av arealer langs elva er alle næringsområders egnethet vurdert. Næringsområdet på
Lisleby bruk er et område som er viktig å ivareta som næringsområde også på sikt. Det tydeliggjøres ved
formålsendring til næring. Området har god veiadkomst med en nylig opparbeidet samlevei.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Rambøll
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17-7665
GU 232
Gnr/bnr: 208/7 Bydalen/Utsikten
Dagens formål: Bolig og grønnstruktur
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: 4,5 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Det er kommet et planinitiativ om å endre plasseringen av
område til nye boliger innerst i Bydalen og plassere det i
forlengelsen av Natalie Bings gate.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Viktig friluftslivsområde nord og øst for tomt.
På grunn av terreng i vest og blokkbebyggelse kan
man unngå silhuett. Kan likevel bli godt synlig.
Bidrar ikke i vesentlig grad til forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Innenfor sone B i gangbarhet. Ca. 450m til
stamnett for buss med 2 avganger i timen.
Infrastruktursone sør-øst på området markert gult.
Ikke flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Utenfor støysone.
Hovednett til fortau er ca. 450m unna, men
eksisterer noe langs Kringsjåveien.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Nederst i den mørke og noe fuktige dalen er det ikke egnet til utbygging. Området i forlengelsen av Natalie Bings gate
har en sti som er viktig å ivareta, men før den vil området kunne bebygges. De eldre boligblokkene på Utsikten er
markerte i bylandskapet. De nyere boligblokkene danner nærmest en nedtrapping. Ytterligere boligblokker bør
utformes på lignende måte som de andre nyere boligblokkene.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Ramboll

284 (309)

17-7665
GU 233
Gnr/bnr: 727/370 og 726/3
Dagens formål: Bolig og LNF
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 61 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Adkomst til nytt kommunalt boligområde krever at
markagrensen endres.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
3 automatisk fredete kulturminner.
Ingen registreringer.
Innenfor marka - svært viktig friluftslivsområde.
Dalsøkk i øst, men mye vegetasjon rundt. Usikkert
om det kan skape silhuett sett fra naboer i øst.
Fører ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Overkant av 300m til
stamnett for buss med 2 avganger i timen.
Grenser til faresone – høyspenningsanlegg i øst.
Ikke flomutsatt. Skred er ikke vurdert.

Ikke støyutsatt.
Kort avstand til gang- og sykkelvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er tidligere arbeidet med reguleringsplan og vært fattet politisk vedtak om at saken bør vurderes på
kommuneplannivå. Markagrense endres slik at adkomst til nytt boligområde blir mulig å etablere fra samleveien i
forlengelse av veien ved Rekustad skole. Markagrensen endres også slik at bekkefaret i vest får en buffersone. Totalt
vil et større areal inngå i marka etter endringen. Kvaliteter i marka er i varetatt og forsterket. Den delen av
boligområdet som ligger under faresone for kraftledningen er fjernet.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Rambøll
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17-7665
GU 234
Gnr/bnr: 208/1034 Stjernehallen
Dagens formål: bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: bolig og parkering
Arealstørrelse: ca. 23 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Ishallen skal flyttes til FMV. I dag er den øverste parkeringen
plassert i LNF-område innenfor markagrensen og lysløypa
er plassert i byggeområde. Det er behov for å ivareta både
transformasjon til boliger og friluftsverdier i området.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer.
Ingen registreringer.
Nordre del berører hensynssone – friluftsliv.
Berører grønnkorridor i vest og Marka i nord
(svært viktige friluftslivsområder).
Ligger på en rygg, men er relativt flatt der ishallen
og parkeringen er. Uvisst om det vil oppstå
silhuetter.
Tungmetall i jord nordvest.
Berører ikke dyrka mark.
Delvis innenfor sone C i gangbarhet. Eksisterer vei
til området. Lav kollektivdekning.
Ikke flom eller skredutsatt.

Ikke støyutsatt.
Ca 200m til fortau.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området bør bebygges med boliger etter at ishallen er flyttet. Samtidig er det svært viktig å ivareta friluftslivsverdier i
området. Den øverste parkeringsplassen er viktig for brukere av Fredrikstadmarka. Lysløypa forbi Stjernehallen er
viktig å ivareta ettersom den er en del av en sammenhengende grønnstruktur via Bratliparken helt til Fredrikstad
sentrum. Markagrensen justeres slik at friluftslivsverdiene kan ivaretas. Nytt boligområde får samme areal som
området for bebyggelse og anlegg i gjeldende plan. Parkeringsplassen får formål parkering.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Ramboll

286 (309)

17-7665 NTP-tomta
GU 235
Gnr/bnr: 300/205, 300/1377, 300/1378, 300/1562,
300/1507,
Dagens formål: Bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Kombinert bolig og offentlig/privat
tjenesteyting
Arealstørrelse: 45 daa
Forslagsstiller: kommunens administrasjon.
Beskrivelse:
Skolekapasiteten i sentrum må økes for å ivareta fortetting
og transformasjon. Det er få andre muligheter for skoletomt
i området. Ny sentrumsskole på FMV vest vil dekke behovet
der, men det vil være behov for mer skolekapasitet også
nord for Vesterelva. Tomtene eies av kommunen og festes
av NTP. Tomten forvaltes av det kommunale
eiendomsutviklingsselskapet.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Fabrikkbygningen har verneverdi.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Bebyggelse i dag og antar at landskapet ikke
endres betraktelig.
Det er behov for å utøke skolekapasiteten i
sentrum.
Bidrar ikke i vesentlig grad til forurensing. I et
tidligere industriområde vil grunnundersøkelser
være nødvendige.
Berører ikke dyrka mark. Er en del av byjorda.
Området ligger innenfor sone B i gangbarhet.
Stamnett for buss med 2 avganger i timen i rushtid
går forbi området.
Flomfare og faresone flom. Skred er ikke vurdert,
men eksisterer bebyggelse i dag.
Området ligger innenfor gul og rød sone (støykart).
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Eksisterer gang- og sykkelvei.
Avsettes til ny skole.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Skolekapasiteten i sentrum må økes for å ivareta fortetting og transformasjon. Det er få andre muligheter for
skoletomt i området. Ny sentrumsskole på FMV vest vil dekke behovet der, men det vil være behov for mer
skolekapasitet også nord for Vesterelva
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Rambøll
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17-7665
GU 236
Gnr/bnr:
Dagens formål: naturområde - grønnstruktur
Foreslått formål: Næring
Arealstørrelse: ca. 23 daa
Forslagsstiller: Griff kommunikasjon
Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å etablere
datalagringssenter i fjellhallene og nord for Åsgårdsvarden.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing

Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området. Automatisk
fredet fornminne på toppen av Åsgårdsvarden.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Arealet ligger i bunnen av en høy fjellskjæring og vil
derfor sannsynligvis ikke gi silhuettvirkning.
Bebyggelse vil imidlertid bli synlig fra Vesterelva.
Hele området for eksisterende bebyggelse og
anlegg og deler av den foreslåtte utvidelsen inngår
i et stort areal hvor det er registrert tungmetaller i
jorda.
Berører ikke dyrkamark
Området ligger i overgangen mellom
gangbarhetssone B og C. Det er 500 meters
gangavstand til stamlinje for buss.
Ingen registreringer innenfor området.

Arealet ligger i sin helhet innenfor rød støysone.
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Det er etablert gang- og sykkelvei på motsatt side
av Selma Nygrens vei. Prosjektet vil ved riktig
utforming kunne øke tilgjengeligheten til
Åsgårdsfjellet.

Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Det foreslås å ta inn deler av området som næringsområde.
Avgrensingen gjøres for å ivareta landskapsbilde og av hensyn til fornminnet på Åsgårdsvarden. Næringsvirksomheten
i et så sentrumsnært område bør være arbeidsintensiv næring. Viktig at bedre tilgjengelighet til Åsgårdsfjellet som
turområde sikres. Masseuttak som følge av utbyggingen bør begrenses av hensyn til et stort masseoverskudd i hele
kommunen.
Konklusjon: Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

288 (309)

17-7665
GU 237
Gnr/bnr: 303/1462
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Idrett
Arealstørrelse: 5,3 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad modellflyklubb
Beskrivelse: En etablert modellflyplass ønskes tatt inn i
arealplanen. Hensynssone for landbruk opprettholdes.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Området er registrert som svært viktig
friluftslivsområde. Tiltaket kommer imidlertid ikke i
konflikt med friluftslivet.
Tiltaket medfører ikke endringer i landskapet.
Ingen registreringer innenfor området.
Området består av dyrkamark. Tiltaket er
imidlertid reversibelt.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Ingen registreringer innenfor området.

Området ligger utenfor registrerte støysoner.
Modellflyene gir lite støy.
Området er ikke koblet på gang. Og
sykkelveinettet.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Området er allerede tatt i bruk som modellflybane ved en tidsbegrenset
dispensasjon. Det er i dispensasjonen satt vilkår for å ivareta jordvernet. Disse bør videreføres.
Konklusjon: Innspillet tas til følge.

Rambøll
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17-7665
GU 238
Gnr/bnr: 661/3, 661/18, 661/17, 661/11, 661/12, 657/41 og
del av 662/45
Dagens formål: LNF, Bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: skole
Arealstørrelse:ca. 3,5 daa
Forslagsstiller: Kommunens administrasjon
Beskrivelse: Ca. 3,5 daa foreslås endret fra LNF til skole. I
tillegg foreslås ca.9 daa av eksisterende bebyggelse og
anlegg spesifisert som skoleformål.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Området ligger innenfor hensynssone kulturmiljø
og er del av et helhetlig kulturlandskap.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Området ligger med skog i vest og syd. Det ligger i
direkte tilknytning til eksisterende skole og annen
bebyggelse. Eventuelle bygninger her vil derfor
kunne bli en utvidelse av eksisterende klynge med
bebyggelse.
Ingen registreringer innenfor området.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjerfor buss.
Ingen registreringer innenfor området.

Halvparten av arealet ligger i gul støysone.
Støykrav må ivaretas i reguleringsplan.
Området er koblet på gang- og sykkelveinettet.
Arealet som tas inn i planen brukes i dag som
uteareal for skolen.
Området er en viktig del av skolegården.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Skolegården aktivitetsområde er viktig å opprettholde.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Ramboll

290 (309)

17-7665
GU 239
Gnr/bnr: 300/537, 300/340, 300/342, 300/344 og del av
300/348.
Dagens formål: framtidig parkering
Foreslått formål: nåværende bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: ca. 1 daa
Forslagsstiller: Kommunens administrasjon
Beskrivelse:
Det er mer ønskelig med fortetting i sentrum enn at
eksisterende bebyggelse erstattes av parkeringsplass, som
vist i gjeldende plan for byområdet.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap

Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens
(verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Området ligger inne i bebyggelsen i Fredrikstad sentrum.
Generelt vil fjernvirkninger i sentrum avhenge av høyde
på bebyggelsen. Bebyggelse over hva som er vanlig
byggehøyde i området vil danne ny silhuett og bryte
med den homogene høyden i sentrum. Området ligger
imidlertid også rett ved Glemmen kirke, men med
skjermende vegetasjon på kirkegården.
Tiltaket vil støtte opp om mer aktivitet i sentrum.
Området ligger innenfor området med byjord.
Berører ikke dyrka mark.
Ligger i gangbarhetssone A. Tilgang på alle stamlinjer
som går gjennom Fredrikstad sentrum.
Ingen registreringer innenfor området.

Området ligger i rød og gul støysone.
Ligger i nær tilknytning til hovedsykkelveinettet.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Mange kvartaler vest for Gunnar Nilsens gate står overfor transformasjon. Utbyggingsområdet her er viktig sett i
sammenheng med de andre kvartalene. Det er også et uttrykkelig ønske om færre overflateparkeringer i sentrum,
tettere bebyggelse og mer liv i gatene.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Rambøll

291

17-7665
GU 240
Gnr/bnr: 423/2
Dagens formål: Sjø, vassdrag - Farled, Bebyggelse- og anlegg
Foreslått formål: Småbåthavn.
Arealstørrelse: 9 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad kommune
Beskrivelse:
Småbåthavn på FMV vest nær Værstebroa. Området er
fremst tenkt som gjestehavn.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Det er registrert en svært viktig friiluftslivstrasé
forbi området.
Området ligger synlig fra Vesterelva og motsatt
elvebredd. Småbåtanlegget ligger forankret i
kaifronten.
Støtter opp under økt aktivitet og attraktivitet i
sentrum
Det er registrert tungmetaller i grunnen på
tilgrensende landarealer.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger i gangbarhetssone B og dekkes av
stamlinje for buss.
Tilgrensende landarealer er flomutsatte.

Området ligger i gul støysone. Det er ikke
støyfølsom arealbruk som foreslås.
Området er koblet til gang- og sykkelveinettet.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er behov for gjestehavn for litt større fartøy, nært sentrum men likevel utenfor broene. Tiltaket vil støtte opp
under mer aktivitet i sentrum.
Konklusjon: Innspillet tas til følge.

Ramboll

292 (309)

17-7665
GU 241
Gnr/bnr: del av 301/1
Dagens formål: parkeringsanlegg og farled
Foreslått formål: småbåthavn på land, småbåthavn i sjø
Arealstørrelse: ca. 16 daa
Forslagsstiller:
Beskrivelse: Området skal brukes til båthavn og sted for
restaurering av historiske båter.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv

Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Området er en del av et kulturmiljø. Det er også
registrert kulturminner både på land og i elva
innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Området er registrert som svært viktig
friluftslivsområde. Historiske båter og istandsetting
av disse utgjør en viktig del av rekreasjonsverdien i
området.
Området er synlig fra elva. Foreslått bruk har lang
historisk forankring.
Ikke registrert forurensing innenfor området. Det
er en ned gravd parafintank i området.
Berører ikke dyrka mark
Området ligger i gangbarhetssone B. Området
dekkes ikke av stamlinjer for buss. Fergeleie
innenfor området.
Området er flomutsatt

Området er registrert som et stilleområde
Området er koblet på gang- og sykkelveinettet og
Byferga.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Tilpasning til kulturmiljøet vil være nødvendig, og gjøres også i gjeldende reguleringsplan. Virksomheten fartøysvern
på stedet er viktig å opprettholde.
Konklusjon:
Innarbeides i arealplanen.

Rambøll

293

17-7665
GU 242
Gnr/bnr: Ingen opplysning (Glombo)
Dagens formål: Sjø, vassdrag - Farleder
Foreslått formål: småbåthavn i sjø
Arealstørrelse: ca. 9 daa
Forslagsstiller: Stene Stål AS
Beskrivelse:
Ny småbåthavn utenfor det som er Stene Stål i dag. Glombo,
Kråkerøy. Det ønskes transformasjon til boliger på Stene stål
sin eiendom. Småbåthavnen ønskes etablert i tilknytning til
boligene.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Området er synlig fra Vesterelva og motsatt
elvebredd. Tiltaket vil løfte elvebredden i området.
Det er registrert tungmetaller i grunnen.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor kartlagte
gangbarhetssoner. Området dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Området er utsatt for flom.

Området ligger delvis i gul støysone.
Området er koblet til gang- og sykkelveinettet.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Der det er mulig å en småbåthavn i tilknytning til nye boligområder vil dette kunne minske behovet for transport.
Innspillet tas bare delvis til følge, pga. farleden i elva også må ha tilstrekkelig plass.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

294 (309)

17-7665
DNR: 104, 117
Gnr/bnr: Ingen opplysning (Slevikilen)
Dagens formål: Bruk og vern av sjø, vassdrag, strandsone.
Samt delvis Framtidig Sjø, vassdrag - Småbåthavn.
Foreslått formål: Framtidig Sjø, vassdrag - Småbåthavn.
Arealstørrelse: ca. 20 daa
Forslagsstiller: Slevik båtforening
Beskrivelse:
Det ønskes en utvidelse av eksisterende og framtidig
småbåthavn i Slevikkilen, som i dag benyttes av Slevik
Båtforening. Utvidelsen vil innebære at sjøarealet, slik det
vises i nåværende kystsoneplan, trekkes lengre utover.
Dette for å legge grunnlaget for ny og større bølgebryter, at
mudring av indre delene av havna kan unngås, samt
forlengelse av dagens flytebrygger for å dekke behovet for
flere plasser.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Et lokalt viktig Ålegrassamfunn ligger mellom
tiltaksområdet og fastlandet. Registrert ørretbekk
innerst i kilen.
Området ligger innenfor hensynsone – friluftsliv.
Havnen vil bli mer markant i Slevikkilen, sett fra
alle kanter.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Utenfor gangbarhetssonene. Dekkes ikke av
stamlinjerfor buss.
Ikke skredutsatt. Ingen registreringer for flom.
Området er utsatt for stormflo
Området er ikke berørt av gul eller rød støysone.
Tilgjengeligheten til gang- og sykkelvei er dårlig.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er ikke heldig at det mudres og at en bygger ved innløpet til en ørretbekk. Området lenger ut tåler utvidelse av
småbåtanlegget av hensyn til bl.a. natur. Utstrekningen bør imidlertid minskes noe for å ivareta landskapsbildet. Som
rekkefølgekrav til utvidelsen av småbåthavnen stilles det at de innerste båtplassene i kilen (utenfor området avsatt til
småbåthavn) fjernes slik at det ikke er behov for mudring eller annen konflikt med ørretbekken. Parkering kan ikke
etableres nær ørretbekken, på dyrket mark eller andre steder. Det må løses i reguleringsplan ved det stilles krav om
kobling mellom båtplasser og eiendommer i gangavstand fra småbåthavnen.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Rambøll

295

17-7665
ORG 02
DNR: 133
Gnr/bnr: 721/6, 722/1 (Rekustad)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Idrettsanlegg
Arealstørrelse: ca. 17 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad Roklubb - Egel Sten Eriksen
Beskrivelse:
Fredrikstad roklubb ønsker å bygge nytt klubbhus med
båthall og brygger ved Visterflo, da de mener det ikke lengre
er egnet og plass til roklubb og treninger på Floa.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Området ligger innenfor hensynssone for
kulturlandskap i kommuneplanen
Berører et viktig bekkedrag.
Området ligger innenfor et registrert
friluftslivsområde, utfartsområde.
Kan bli synlig fra elva samt fra veien i sør.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører fulldyrka jord.
Området ligger utenfor kartlagte
gangbarhetssoner. Området dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Området ligger innenfor faresone for flom i
kommuneplanen. Skred ikke vurdert.
Området ligger innenfor gul og rød støysone.
Støykrav må iverksettes.
God dekning til gang- og sykkelvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er ønskelig at roklubben finner et nytt sted. Det foreslåtte stedet er imidlertid i konflikt med jordvern og
naturverdier ved bekken. Det foreslås at klubben frem til neste rullering av kommuneplanen arbeider med å finne et
annet sted. Det anbefales å ta kontakt med kommunen for å drøfte muligheter ved Samhold litt lenger sør ved
Visterflo.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

296 (309)

17-7665
ORG 03
DNR: 156
Gnr/bnr: 62/24 (Øienkilen)
Dagens formål: Bruk og vern av sjø, vassdrag, strandsone
Foreslått formål: ingen opplysning
Arealstørrelse: ca. 0,3 daa
Forslagsstiller: Øienkilen Båtforening
Beskrivelse:
Ønske om utvidelse av havneområdet slik at moloen i
Øienkilen kan utvides med inntil 30m. Behov for utvidelse
for å beskytte båthavnen på innsiden. Eiendommen er
kommunal og vedlikeholdes av båtforeningen. Eiendommen
omfattes av reguleringsplan for Øienkilen planID 0106 64.
Oområdet for molo på land er avsatt til samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur med hensynssone naturmiljø og
faresone flom.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Området ligger innenfor hensynssone for bevaring
av naturmiljø i kystsoneplanen. Berører også et
viktig ålegrassamfunn.
Kommer ikke i konflikt.
Øyenkilen vil i større grad bli lukket av moloen.
Synlig fra sjø og kilen.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor kartlagte
gangbarhetssoner. Området dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Ikke skredutsatt. Ingen registreringer for flom.
Området er utsatt for stormflo.
Området ligger utenfor gul og rød støysone.
Det bygges ny gang- og sykkelvei til Øyenkilen,
men ikke direkte ut til tiltaksområdet.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er registrert store naturverdier i Øyenkilen havn. Derfor er det ikke ønskelig med flere tiltak utover det som er
angitt i gjeldende kystsoneplan. Det finnes andre måter å sikre havnen mot vind og vær enn å utvide den.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

297

17-7665
ORG 05
DNR: 187
Gnr/bnr: 662/3 (Borge kirke)
Dagens formål: Framtidig offentlig eller privat tjenesteyting
Foreslått formål: Framtidig grav- og urnelund
Arealstørrelse: ca. 1,6 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Beskrivelse:
Fredrikstad kirkelige fellesråd ser behov for og fremmer
følgende innspill for Borge kirke:
Ny parkeringsplass, skissert i eksisterende
arealdel.
Kirkevergen ber om å bli tatt med på råd vedrørende arealer
rundt kirker og kirkebygg i kommunen, både med tanke på
eget behov for areal og med tanke på eventuelle nye tiltak
som foreslås i nærheten.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det gjøres ingen endringer her. Det er derfor ingen KU plikt.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

298 (309)

17-7665
ORG 05
DNR: 187
Gnr/bnr: 663/11 (Borge gravlund)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Framtidig grav- og urnelund
Arealstørrelse: ca. 19 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Beskrivelse:
Fredrikstad kirkelige fellesråd ser behov for og fremmer
følgende innspill for Borge gravlund:
Utvidelse er lagt inn i eksisterende arealdel, men
arealet må utvides slik at hele eiendommen kan
utnyttes som gravplass.
Kirkevergen ber om å bli tatt med på råd vedrørende arealer
rundt kirker og kirkebygg i kommunen, både med tanke på
eget behov for areal og med tanke på eventuelle nye tiltak
som foreslås i nærheten.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Området ligger innenfor kulturmiljøet Oldtidsveien
– Skjebergsletta. 5 automatisk fredete
kulturminner er fjernet på tomten. Hensynssone
kulturmiljø og kulturlandskap i kommuneplan.
Tiltaket ligger innenfor et registrert
friluftslivsområde, nærturterreng.
Landskapet vil ikke i vesentlig grad endres, men
tiltaket kan bli synlig hvis all skog nærmest dyrka
mark i vest og langs veien fjernes.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor kartlagte
gangbarhetssoner. Området dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Ikke flom- eller skredutsatt

Området ligger innenfor gul og rød støysone.
Støykrav må iverksettes.
Dårlig tilrettelegging for gang- og sykkel.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er behov for større areal til gravlund på Østsiden. Andre kirkegårder har liten kapasitet. Hensyn til kulturmiljø må
avklares i forbindelse med reguleringsplan.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

299

17-7665
ORG 05
DNR: 187
Gnr/bnr: 685/43, 685/44 (Torsnes kirke)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Framtidig Bebyggelse og anlegg, samt
Grav- og urnelund
Arealstørrelse: ca. 5 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Beskrivelse:
Fredrikstad kirkelige fellesråd ser behov for og fremmer
følgende innspill for Torsnes kirke:
Planlegger ny p-plass og driftsbygning på
nordsiden av eksisterende kirkegård. Ligger ikke
inne i gjeldende arealdel.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Tiltaket ligger i kulturmiljøet Oldtidsveien –
Skjerbergsletta. Funn av tre flintavslag i pløyelaget
(ikke fredet).
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Hensynssone – landskap i kystsoneplanen. Tiltaket
vil bli godt synlig fra veien og jordene i nord.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører dyrka mark.
Området ligger utenfor kartlagte
gangbarhetssoner. Området dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Ikke flom- eller skredutsatt

Området ligger utenfor gul og rød støysone.
Dårlig tilrettelegging for gang- og sykkel.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Enhver utvidelse av kirkens behov ved Torsnes kirke vil være i konflikt med dyrket mark. Det er ingen andre arealer i
nærheten som kan omdisponeres. Åpen plass rett sør for kirken er en del av gårdstunet der. Til nærmeste alternative
parkeringsplass som ikke er i konflikt med dyrket mark, gårdstun, 100 m-beltet eller strandsonen er det ca. 500 m. Det
er for lang avstand til kirken. Ved begravelser, konfirmasjon og jul har kirken kraftig underkapasitet på
parkeringsplasser. Bruk av buss, gange og sykkel er ikke et alternativ ved slike sammenkomster. Utvidelsen av
parkeringsplassen mot nord ivaretar landskapet på en god måte. Det tilsvarer en parkeringskapasitet på i snitt 2,5
besøkende i hver bil ved fullsatt kirke. Utvidelsen representerer altså ikke overkapasitet av parkeringsplasser. Det er
behov for utvidelse av gravlunden på sikt. Dette bør ivaretas i kommuneplan allerede nå. Dyrket mark der vil fortsatt
kunne brukes en tid fremover.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

300 (309)

17-7665
ORG 05
DNR: 187
Gnr/bnr: 27/17, 27/15, 27/14, 27/10. 27/7, 27/4, del av
102/91 (Onsøy kirke)
Dagens formål: LNFR
Foreslått formål: Nåværende grav og urnelund, samt
bebyggelse og anlegg
Arealstørrelse: ca. 41 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Beskrivelse:
Fredrikstad kirkelige fellesråd ser behov for og fremmer
følgende innspill for Onsøy kirke:
Planlagt kirkegårdsutvidelse. Ligger som LNF i
gjeldende arealdel.
Kirkevergen ber om å bli tatt med på råd vedrørende arealer
rundt kirker og kirkebygg i kommunen, både med tanke på
eget behov for areal og med tanke på eventuelle nye tiltak
som foreslås i nærheten.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ligger innenfor hensynssone kulturmiljø og
kulturlandskap i kommuneplanen. Kirken er vernet,
men tiltaket berører ikke denne
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt
Vil ikke føre til større landskapsendringer.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor kartlagte
gangbarhetssoner. Området dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Ikke flom- eller skredutsatt

Området ligger utenfor gul og rød støysone.
Dårlig tilrettelegging for gang- og sykkel.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Gravlunden foreslås utvidet mot vest innenfor eiendommen. Dette vil ikke komme i konflikt med annen arealbruk.
Hele området er i dag avsatt til LNF-formål, noe som åpenbart er feil da kirken er fra 1800-tallet. Det er behov for å
endre arealformålet slik at det bedre speiler dagens bruk, med noe utvidelse av gravlunden og mulighet for bedre
tilrettelegging rundt parkering.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

301

17-7665
ORG 05
DNR: 187
Gnr/bnr: 114/1 (Manstad)
Dagens formål: Idrett, samt LNFR
Foreslått formål: Ingen opplysning
Arealstørrelse: ca 3,5 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Beskrivelse:
Fredrikstad kirkelige fellesråd ser behov for og fremmer
følgende innspill:
Nytt menighetssenter på Manstad: Ønsker at det
settes av areal til dette.
Kirkevergen ber om å bli tatt med på råd vedrørende arealer
rundt kirker og kirkebygg i kommunen, både med tanke på
eget behov for areal og med tanke på eventuelle nye tiltak
som foreslås i nærheten.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Hensynssone kulturlandskap i kommuneplan.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Tiltaket vil bli synlig fra vei i sør og jordet i vest.
Vil ikke føre til større landskapsendringer.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger nær skole. Området dekkes ikke av
stamlinjer for buss.
Ikke flom- eller skredutsatt

Området ligger utenfor gul og rød støysone.
Det eksisterer gang- og sykkelvei sør for
tiltaksområdet.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det åpnes for muligheter for etablering av menighetssenter lengre nord i lokalsenteret. (Det vises til innspill GU 63,
Dnr. 125+292). Området ved idrettsplassen, skolene og barnehagen er trangt. Fremtidig utbygging bør prioriteres for
behov til idrett og skole, i henhold til kommunal idrettsplan.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Ramboll

302 (309)

17-7665
ORG 05
DNR: 187
Gnr/bnr: 727/57 (Rolvsøy kirkegård)
Dagens formål: Framtidig offentlig eller privat tjenesteyting.
Foreslått formål: ingen opplysning
Arealstørrelse: ingen opplysning
Forslagsstiller: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Beskrivelse:
Fredrikstad kirkelige fellesråd ser behov for og fremmer
følgende innspill for Rolvsøy kirkegård:
Behov for utvidelse. Det er satt av areal til dette i
gjeldende arealdel, men arealet vil kunne bli
berørt av jernbaneutbyggingen. Nytt areal må
eventuelt vurderes.
Kirkevergen ber om å bli tatt med på råd vedrørende arealer
rundt kirker og kirkebygg i kommunen, både med tanke på
eget behov for areal og med tanke på eventuelle nye tiltak
som foreslås i nærheten.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt
Tiltaket vil bli synlig fra vei, men ligger i et etablert
boligområde/kirke.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører dyrka mark.
Området ligger utenfor kartlagte
gangbarhetssoner. Området dekkes av stamlinje
for buss.
Faresone, høyspenningsanlegg over deler av tomt
Ikke flom- eller skredutsatt.

Området ligger innenfor gul og rød støysone.
Støykrav må iverksettes.
Tilgang til gang- og sykkelvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Nytt areal må avklares i forbindelse med planarbeidet for jernbaneutbyggingen.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

303

17-7665
ORG 05
DNR: 187
Gnr/bnr: 208/1427, 208/860, 208/861 (Glemmen kirke)
Dagens formål: Parkeringsanlegg
Foreslått formål: Grav-og urnelund
Arealstørrelse: ca. 1,6 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Beskrivelse:
Fredrikstad kirkelige fellesråd ser behov for og fremmer
følgende innspill for Glemmen kirke:
Påpeker at det må tas hensyn i
sentrumsutviklingen.
Kirkevergen ber om å bli tatt med på råd vedrørende arealer
rundt kirker og kirkebygg i kommunen, både med tanke på
eget behov for areal og med tanke på eventuelle nye tiltak
som foreslås i nærheten.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Ingen registreringer innenfor området.
Berører naturtype, viktig parklandskap.
Representerer ingen endring av dagens bruk av
området.
Kommer ikke i konflikt
Vil ikke endre landskapet i stor grad.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger innenfor sone B i gangbarhet og
innenfor sone for arbeidsplassintensive
virksomheter. Området dekkes av stamlinje for
buss.
Ikke flom- eller skredutsatt.

Området ligger innenfor gul og rød støysone.
Støykrav må iverksettes.
Tilgang til gang- og sykkelvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Kirkegårdsarealet er videreført i arealplanen. Kirkegårdens formål har fått en avgrensning som stemmer med dagens
bruk av området.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

304 (309)

17-7665
ORG 05
DNR: 187
Gnr/bnr: 202/39 (Gamle Glemmen kirke)
Dagens formål: Nåværende bebyggelse og anlegg
Foreslått formål: Parkering
Arealstørrelse: ingen informasjon
Forslagsstiller: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Beskrivelse:
Fredrikstad kirkelige fellesråd ser behov for og fremmer
følgende innspill for Gamle Glemmen kirke:
Behov for noe mer parkering som eventuelt kan
skje ved utvidelse av eksisterende parkering.
Kirkevergen ber om å bli tatt med på råd vedrørende arealer
rundt kirker og kirkebygg i kommunen, både med tanke på
eget behov for areal og med tanke på eventuelle nye tiltak
som foreslås i nærheten.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området er fra før et område for Bebyggelse og anlegg. Parkering er i tråd med formålet. Det gjøres ingen endringer
her. Det er derfor ingen KU plikt. Arealformål i arealdelen opprettholdes.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

305

17-7665
ORG 05
DNR: 187
Gnr/bnr: 300/859, 300/5 (Fredrikstad Domkirke)
Dagens formål: Nåværende park
Foreslått formål: ingen opplysning
Arealstørrelse: ingen opplysning
Forslagsstiller: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Beskrivelse:
Fredrikstad kirkelige fellesråd ser behov for og fremmer
følgende innspill for Fredrikstad Domkirke:
Bruken av Kirkeparken er viktig.
Kirkevergen ber om å bli tatt med på råd vedrørende arealer
rundt kirker og kirkebygg i kommunen, både med tanke på
eget behov for areal og med tanke på eventuelle nye tiltak
som foreslås i nærheten.

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det gjøres ingen endringer her. Det er derfor ingen KU plikt. Arealformål i arealdelen opprettholdes.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

306 (309)

17-7665
ORG 05
DNR: 187
Gnr/bnr: del av 303/1421 (Krigskirkegården)
Dagens formål: Friområde
Foreslått formål: Framtidig Grav- og urnelund
Arealstørrelse: ca. 16 daa
Forslagsstiller: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Beskrivelse:
Fredrikstad kirkelige fellesråd ser behov for og fremmer
følgende innspill for Krigskirkegården:
Er i eksisterende arealdel hensynssone
kulturmiljø. Burde kanskje vært lagt ut som
gravplass. Fellesrådet har tanker om å kunne
benytte krigskirkegården som urnegravplass
framover.

Tema
Kulturminner og kulturmiljø

Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Tiltaket berører hensynssone, kulturmiljø.
Kulturmiljøet er Fredrikstad festning, Gamlebyen
og byens marker. Krigskirkegården kan ses som et
kulturminne.
Småklokkemose (VU-sårbar). Naturtype, viktig
parklandskap.
Berører et svært viktig friluftslivsområde, men er
allerede i bruk som kirkegård.
Ikke vesentlige landskapsendringer hvis trær
bevares.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører ikke dyrka mark.
Området ligger utenfor kartlagte
gangbarhetssoner. Området dekkes delvis av
stamlinje for buss.
Ikke skred- eller flomutsatt.

Området er innenfor gul sone (støykart).
Tilgang til gang- og sykkelvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Det er behov for mer areal til gravlunder på Østsiden. Krigskirkegården er i dag avsatt til Friområde, noe som ikke
samsvarer med dagens bruk som kirkegård. Formålet endres til gravlund slik at den kan tas i bruk også for nye graver.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Rambøll

307

17-7665
VEL 02
DNR: 105
Gnr/bnr: 425/89, 425/3 (Langøyåsen)
Dagens formål: Turvegtrase
Foreslått formål: Framtidig sykkelvei
Arealstørrelse: strekning på ca. 600 m
Forslagsstiller: HS Arealplan for Langøyåsen velforening
Beskrivelse:
Formålet med innspillet er å legge til rette for oppgradering
av eksisterende sti som forbinder boligfeltet Langøyåsen
med blant annet Rød skole og Kråkerøy ungdomsskole.
Tiltaket vil kunne føre til at flere velger å sykle eller gå til og
fra skole og fritidsaktiviteter. Området er av verdi for
friluftsinteresser, og tiltaket vil kunne bidra til å fremme
disse

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Tiltaket berører hensynsone, kulturlandskap.
Ingen registreringer innenfor området.
Tiltaket berører et viktig friluftslivsområde og et
registrert friluftslivsområde, men kan styrke
tilgjengeligheten og forbindelsen.
Ikke vesentlige landskapsendringer fra sti til
sykkelvei
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører/berører ikke dyrka jord. I så fall langs
kanten og vil ikke stykke opp jordet.
Området ligger utenfor kartlagte
gangbarhetssoner. Området dekkes delvis av
stamlinje for buss.
Området ligger i faresone for flom.

Ikke innenfor gul eller rød støysone.
Tiltaket vil styrke gang- og sykkelvei

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Stien finnes og ved å bredde den noe vil den kunne fungere bedre som snarvei til skolen. Det er ikke en gang- og
sykkelvei som blir prioritert i kommunens eller fylkeskommunens budsjett, se Hovedsykkelplanen. Men det er likevel
ønskelig å legge til rette for muligheten.
Konklusjon:
Innspillet tas til følge.

Ramboll

308 (309)

17-7665
GU 145
DNR: 448
Gnr/bnr: 696/4 (Torsnes)
Dagens formål: LNF
Foreslått formål: Boligformål
Arealstørrelse: ca. 14 daa
Forslagsstiller: Unni Madsen
Beskrivelse:
Det er oppgitt et ønske om "å få området inn på
kommunens arealplan". Det legges til grunn at boligformål
foreslås på eiendommen (696/4).

Tema
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter
Området ligger i kommuneplanen som hensynsone
– kulturlandskap. Berører SEFRAK-bygg.
Ingen registreringer innenfor området.
Kommer ikke i konflikt.
Vil ikke endre landskapet i vesentlig grad.
Bidrar ikke i vesentlig grad til økt forurensing.
Berører noe dyrka mark.
Området ligger utenfor kartlagte
gangbarhetssoner. Området dekkes ikke av
stamlinje for buss.
Ikke skred- eller flomfare.

Utenfor gul og rød sone (støykart).
Dårlig tilrettelagt for gang- og sykkel.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
Området ligger i underkant av 2 km fra barneskolen. Skolen har kapasitet, men områder i gangavstand fra skolen vil bli
prioritert til utbygging.
Konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge.

Rambøll

309

17-7665
ORG 12
DNR: 495
Gnr/bnr: 433/1 (Kjøkøy Marina)
Dagens formål: Framtidig småbåthavn
Foreslått formål: Ingen opplysning
Arealstørrelse: ca. 15 daa
Forslagsstiller: Lekteren Båthavn v/ Julie Sandvik
Beskrivelse:
På vegne av Lekteren Båthavn anmodes det om at SB307
(utvidelse av småbåthavn) fjernes fra kystsoneplanen i
revidert arealdel med bakgrunn i blant annet:
• Arealet er plassert i konflikt med hovedvannledningen til
Hvaler kommune.
• Det er allerede en båthavn der. Kystsoneplanen tar i liten
grad opp i seg privatrettslige forhold.
• De to aktuelle planforslagene som dannet grunnlaget for
arealet er avvist i planutvalget. I Rådmannens innstilling av
Kjøkøysunds Marinas behandling av planprogram fra
26.05.2016 står det i den negative innstillingen følgende;
"Rådmannen vil derfor foreslå at det ved neste rullering av
kystsoneplanen, foretas en nærmere vurdering av om det
nevnte området vil være egnet for utbygging med
småbåthavn, eventuelt om område SB307 bør tas ut av
kystsoneplanen".

Tema

Konsekvens (verdi og
omfang)

Forklaring (kunnskapsgrunnlaget), usikkerheter

Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold
Friluftsliv
Landskap
Byliv
Forurensing
Sikring av jordressurser, jordvern
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger
Beredskap og ulykkesrisiko
Mulige trusler som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og
skred
Befolkningens helse og helsens
fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging

Samlet vurdering og eventuelle alternativer:
På bakgrunn av vedtak i planutvalget den 26.05.2016 reduseres areal avsatt til framtidig småbåthavn til eksisterende
opparbeidet areal til småbåthavn, avgrenset mot land etter kystkontur. Endringen utløser ikke krav om KU.
Konklusjon:
Innspillet tas delvis til følge.

Ramboll

