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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  15/02485-589 
Saksbehandler Hege Hornnæs 
 
 
 
 

"Kommunedelplan for kystsonen 2021 - 2033 for Sarpsborg 
kommune" til offentlig ettersyn 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 2019 - 2023 27.08.2020 70/20 
2 Bystyret 2019-2023 10.09.2020 71/20 
3 Formannskapet 2019 - 2023 24.09.2020 81/20 
4 Bystyret 2019-2023 06.10.2020 83/20 

 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 27.08.2020:  
Saksordfører Henriette Gausdal (Sp) hadde forfall til møtet.  
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Stein Erik Westlie (FRP)  
 
Representanten Svein Larsen (AP) fremmet følgende forslag på vegne Arbeiderpartiet, 
Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet:  
Saken utsettes.  
 
Votering 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling  
Saken utsettes. 
 
 
 
 
Behandling i Bystyret 10.09.2020:  
Saksordfører Henriette Gausdal (SP) orienterte om saken.  
 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:  
Ingen  
 
Votering  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Bystyrets vedtak  
Saken utsettes. 
 
 
 



 

  side 2 av 9 

 
Behandling i Formannskapet 24.09.2020: 
Det vises til notater fra kommunedirektøren (dok 15/02485-665 og 667) sendt 
Formannskapet 23.09.2020. 
 
Representanten Anna Margaretha Solberg (KRF) ba i forkant av møtet om å få sin habilitet 
vurdert iht. forvaltningsloven § 6, 1. ledd punkt c. Hun ble enstemmig erklært inhabil og 
fratrådte ved behandlingen av habilitetsspørsmålet og ved behandlingen av saken.  
Det var ingen vararepresentant og det var 10 stemmeberettigede representanter til stede ved 
behandlingen av saken. 
 
Saksordfører Henriette Gausdal (SP) orienterte om saken. 
 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Per Olaf Toftner (DRP), Harald Rønneberg (H), Annar Hasle (KRF) 
 
Saksordfører fremmet følgende innstilling: 
Forslag til kystsoneplan for perioden 2021 – 2033 med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende endringer: 

1. Forandre streken på kartet så Komperødlandet 98a, 98b, 100 og 104 blir med 
innenfor byggegrensen 

2. § 4.24.1 Bestemmelsesområde H570_01 Høysand 
o Eiendommene i Høysand som har fått tillatelse om fradeling, kan bebygges 

3. Innspill A071 legges inn i planen 
4. Seilerhytta, A049b – endring av status til fritidsbebyggelse: 

           1) Eiendom 1112/1/15 endres fra allmennyttig formål- forsamlingslokale til     
               fritidsbebyggelse, og området må reguleres.  
           2) Det skal legges til rette for at reguleringsplanen ivaretar og sikrer allmenn  
               ferdsel og tilgang til brygger og strandsone. 
           3) Det kan åpnes for en hytteenhet. 
           4) Parkering til fritidseiendommen ivaretas av bestemmelse i kystsoneplanen  
               med minimum 1 plass per hytteenhet. Parkering til båtplassene må løses i  
               reguleringsplanen for området. 
           5) Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging.   
               Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av  
               påfølgende ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før  
               tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et evt. planarbeid. 

 
Votering 
Saksordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling  
Forslag til kystsoneplan for perioden 2021 – 2033 med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende endringer: 

1. Forandre streken på kartet så Komperødlandet 98a, 98b, 100 og 104 blir med 
innenfor byggegrensen 

2. § 4.24.1 Bestemmelsesområde H570_01 Høysand 
o Eiendommene i Høysand som har fått tillatelse om fradeling, kan bebygges 

3. Innspill A071 legges inn i planen 
4. Seilerhytta, A049b – endring av status til fritidsbebyggelse: 

           1) Eiendom 1112/1/15 endres fra allmennyttig formål- forsamlingslokale til     
               fritidsbebyggelse, og området må reguleres.  
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           2) Det skal legges til rette for at reguleringsplanen ivaretar og sikrer allmenn  
               ferdsel og tilgang til brygger og strandsone. 
           3) Det kan åpnes for en hytteenhet. 
           4) Parkering til fritidseiendommen ivaretas av bestemmelse i kystsoneplanen  
               med minimum 1 plass per hytteenhet. Parkering til båtplassene må løses i  
               reguleringsplanen for området. 
           5) Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging.   
               Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av  
               påfølgende ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før  
               tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et evt. planarbeid. 

 
 
 
 
. 
Behandling i Bystyret 06.10.2020: 
Representanten Anna Margaretha Solberg (KRF) ba i forkant av møtet om å få sin habilitet 
vurdert iht. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Det vises til utsendt habilitetsvurdering. 
Hun fratrådte ved behandlingen av habilitetsspørsmålet og ved behandlingen av saken.     
Vararepresentant Bjørn Lande (KRF) tiltrådte ved behandlingene.  
Det ble votert over habilitetsspørsmålet. Representanten Anna Margaretha Solberg (KRF) 
ble erklært inhabil med 40 mot 3 stemmer (SaFoSa 2, UH 1). 
 
Følgende hadde ordet til habilitetsspørsmålet: 
Ståle Solberg (SaFoSa) 
 
Saksordfører Henriette Gausdal (SP) orienterte om saken. 
 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Annar Hasle (KRF), Ståle Solberg (SaFoSa), Jan Petter Bastøe (R), Frank Vigart T. Eriksen 
(MDG), Bjørn Lande (KRF), Svein Larsen (AP), Harald Rønneberg (H), Kai Roger Hagen 
(SaFoSa), Andreas Brännström (FRP). 
 
Representanten Annar Hasle fremmet forslag til protokolltilførsel fra Kristelig 
Folkeparti samt uavhengig representant.  
(Vedlagt protokollen)  
 
Representanten Frank Vigart T. Eriksen (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av 
Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti: 
Følgende legges til § 4 Generelle bestemmelser i kystsoneplanen: 
a) Utvendig belysning skal bidra til trygghet og trivsel i bebygde områder. 
b) Ved valg og utforming av utendørs belysning skal det legges vekt på å redusere mengden  
    strølys så mye som mulig.  
 
Votering 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti, ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren godtok protokolltilførselen fra Kristelig Folkeparti. 
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Bystyrets vedtak  
Forslag til kystsoneplan for perioden 2021 – 2033 med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende endringer: 

1. Forandre streken på kartet så Komperødlandet 98a, 98b, 100 og 104 blir med 
innenfor byggegrensen 

2. § 4.24.1 Bestemmelsesområde H570_01 Høysand 
o Eiendommene i Høysand som har fått tillatelse om fradeling, kan bebygges 

3. Innspill A071 legges inn i planen 
4. Seilerhytta, A049b – endring av status til fritidsbebyggelse: 

           1) Eiendom 1112/1/15 endres fra allmennyttig formål- forsamlingslokale til     
               fritidsbebyggelse, og området må reguleres.  
           2) Det skal legges til rette for at reguleringsplanen ivaretar og sikrer allmenn  
               ferdsel og tilgang til brygger og strandsone. 
           3) Det kan åpnes for en hytteenhet. 
           4) Parkering til fritidseiendommen ivaretas av bestemmelse i kystsoneplanen  
               med minimum 1 plass per hytteenhet. Parkering til båtplassene må løses i  
               reguleringsplanen for området. 
           5) Vann- og avløpssystemet må trolig utbedres i forkant av en evt. utbygging.   
               Dette forutsetter at Sarpsborg kommune gjør undersøkelser og setter av  
               påfølgende ressursbehov. Det kan ikke forventes at VA er tilgjengelig før  
               tidligst 3 år etter varsel om oppstart av et evt. planarbeid. 

5.   Følgende legges til § 4 Generelle bestemmelser i kystsoneplanen: 
      a) Utvendig belysning skal bidra til trygghet og trivsel i bebygde områder. 
      b) Ved valg og utforming av utendørs belysning skal det legges vekt på å redusere     
           mengden strølys så mye som mulig.  

 
Protokolltilførsel fra Kristelig Folkeparti vedlegges protokollen. 
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"Kommunedelplan for kystsonen 2021 - 2033 for Sarpsborg kommune" til 
offentlig ettersyn 

Saksordførersak.  
Saksordfører: Henriette Gausdal 
Medsaksbehandlere: Eirik Milde, Ole Ringsby Førland 
 
Saksordførers innstilling: 
Legges fram i møtet 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1 Planbeskrivelse 
Vedlegg 2 Bestemmelser 
Vedlegg 3 Plankart kystsonen 
Vedlegg 4 Plankart formål kystsonen 
Vedlegg 5 Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø 
Vedlegg 6 Temakart Luftforurensing 
Vedlegg 7 Temakart Flom 
Vedlegg 8 temakart Støy 
Vedlegg 9 Temakart Natur 
Vedlegg 10 Temakart Kulturlandskap og kulturmiljø 
Vedlegg 11 Temakart Grunnforurensing 
Vedlegg 12 temakart Grunnforhold 
Vedlegg 13 temakart Friluftsliv 
 
 
Sammendrag: 
Utkast til kystsoneplanen er en revisjon av «Kommunedelplan for kystsonen 2015 – 2026». 
Ny planperiode er 2021 – 2033. Det ble varslet oppstart av planarbeidet 12. desember 2017, 
samtidig som planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet ble stadfestet 
i formannskapet 22. mars 2018. Frist for innspill til planarbeidet var 5. februar 2018. Det kom 
ca. 30 innspill til planarbeidet. 
 
Hovedtemaer for planarbeidet har vært; 
1. Bolig - Planen åpner ikke opp for nye boligområder 
2. Fritidsbebyggelse - Det tillates ikke nye fritidsboliger i områder avsatt til landbruk, natur 

og friluftsliv (LNF) og bebyggelse og anlegg. 
3. Kystbasert næring - Planen åpner opp for utvikling av kystbasert næring og reiseliv 

samt akvakultur.  
4. Foreninger skal få mulighet til å sikre et godt aktivitetstilbud for barn og unge- 

Planen åpner for nytt klubbhus med garderobefasiliteter for Sarpsborg seilforening i 
Seilerbakken. 

5. Vern av naturressurser og rekreasjonsområder - Kyststien skal innarbeides i alle 
reguleringsplaner der det er relevant. Det er tatt inn på plankartet hensynssoner med 
tilhørende restriksjoner på verdifulle naturmiljøområder, samt båndleggingssoner på 
naturvernområdene. Det legges ikke inn nye formål i planutkastet som åpner for bruk av 
dyrket mark. 

6. Kulturlandskap og kulturmiljøer tas vare på og brukes som ressurs - Høysand og 
Feriehjemmet er definert som egne bestemmelsesområder for kulturmiljø i 
kystsoneplanen. 

7. Brygger - Planen legger opp til et redusert antall brygger ved å samle småbåter i 
fellesanlegg. Ulovlige brygger får krav om regulering og/eller må fjernes.  
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8. Klimatilpasning - Temakart havnivåstigning / stormflo viser områder hvor det må 
planlegges for at vannet kan stå høyt.  

 
Planutkastet viderefører ordningen med at muddermasse ikke kan dumpes i sjø.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at Sarpsborg kommune legger forslag til kystsoneplan med 
vedlegg for perioden 2021-2033, ut til offentlig ettersyn. 
 
Utredning: 
Utkast til kystsoneplanen er en revisjon av «Kommunedelplan for kystsonen 2015 – 2026». 
Ny planperiode er 2021 – 2033. Kommuneplanens arealdel er en del av revisjonen, men den 
fremmes som en egen sak i samme møte. Kystsoneplanen skal vise områder for utbygging 
og områder for vern. Den er et virkemiddel for å sikre at arealbruken bidrar til å nå målene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Revideringen har også som formål å styrke kystsoneplanen 
som styringsverktøy for detaljplanlegging og byggesaksbehandling.  
 
Planprosessen 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet den 12. desember 2017, samtidig som 
planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet ble stadfestet i 
formannskapet 22. mars 2018. Frist for innspill til planarbeidet var 5. februar 2018. Det kom 
ca. 30 innspill til planarbeidet, for detaljer se vedlegg 14 «Innspill med vurdering» på 
nettsiden www.sarpsborg.com/arealplan Administrasjonen har vært på befaringer sammen 
med grunneiere og forslagsstillere til de foreslåtte utbyggings- eller verneområdene. De ulike 
innspillene er presentert på kart i kommunens innsynsløsning slik at de er tilgjengelig for alle 
til enhver tid. Planarbeidet har også en nettside som oppdateres fortløpende.  
 
Utgangspunktet for arbeidet har vært en lettere revisjon av planen. Medvirkning og 
involvering har vært begrenset til åpne kontordager på Sarpsborg-kontoret, workshops med 
næringslivet, presentasjoner/møter med lag og organisasjoner etter oppfordring og 
oppfølging av ulike politiske råd, nemnder og utvalg – inkludert ungdommens bystyre. Det er 
sendt brev til grunneiere som er direkte berørt av større endringer i planen. 
 
Planarbeidet er drøftet i regionalt planmøte1 to ganger og skal også presenteres for disse 
myndighetene i høringsfasen. 
 
 
 
Fokus i planarbeidet 
Planen kan oppsummeres med følgende hovedgrep: 
 
1. Bolig – planen åpner ikke opp for nye boligområder  

 Det finnes tilstrekkelig med boligområder for å møte befolkningsveksten. 
 Det åpnes kun opp for flere boenheter innenfor fortettingsområdet Kvastebyen. 
 Utbygde områder i 100-metersbeltet med få konflikter knyttet til natur, landskap og 

friluftsliv kan eksisterende boliger utvides med inntil 80 m².  
 Skape et godt og forutsigbart styringsverktøy for boligbebyggelsen i strandsonen. 
 Tydelig definere områder der det tillates fortetting i boligmassen, slik at  

                                                
1 Regionalt planforum er et møte der kommunene kan presentere planarbeid og få en umiddelbar og 
uformell respons på planarbeidet. Dette møtet består av representanter fra; Fylkesmannen i Viken, 
Viken fylkeskommune, inkl. fylkeskonservator, Statens vegvesen, Bane Nor, Mattilsynet, Norges 
vassdrag og energiverk, Kystverket og Direktoratet for mineralforvaltning.  

http://www.sarpsborg.com/arealplan
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 Streng holdning til bruksendring av boligbebyggelse. 
 Tillate bruksendring fra fritidsbolig til bolig i Kvastebyen. 

 
Planprinsippene peker på at det skal åpnes for 10% vedlikeholds utbygging 2 km rundt 
lokalsentrene Stasjonsbyen og Ullerøy. Dette ivaretas gjennom boligområdene som ligger i 
arealplanen samt boligområdet Strandvollen i kystsoneplanen. 
 
2. Fritidsbebyggelse  

 Utbygde områder i 100-metersbeltet med få konflikter knyttet til natur, landskap og 
friluftsliv kan eksisterende hytter utvides med inntil 80 m².  

 Det tillates ikke nye fritidsboliger i områder avsatt til landbruk, natur og friluftsliv (LNF) 
og bebyggelse og anlegg. 

 Hyttefelt som er under planlegging og utbygging er lagt inn som fremtidig 
utbyggingsfelt.  

 
Ved forrige rullering av kystsoneplanen i 2015 ble det lagt inn over 50 nye hyttetomter. 
Mange av disse områdene er verken ferdig regulert eller utbygd. Det legges derfor ikke inn 
nye hytteområder i denne planen. Det er lagt inn byggegrensei mot sjø for 7 nye områder 
som ikke har byggegrense fra før i kystsoneplanen. Kjennetegnet for alle disse er at de ligger 
minst 15 meter fra sjøen i et fra før tett utbygd område. 
 
3. Kystbasert næring   

 Planen åpner opp for utvikling av kystbasert næring og reiseliv av Olseng marina. 
 Planen setter av områder med formål bruk og vern av sjø og vassdrag. Ved 

regulering kan det åpnes opp for akvakultur i disse områdene. 
 
Det har vært særlig fokus på å vurdere næringspotensialet for kysten i dette planarbeidet. 
Strategien for vurdering av næringspotensialet langs kysten har basert seg på punkter:  

- Rett virksomhet på rett sted.  
- Legge til rette for videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet, samt for 

etablering av nye næringsvirksomheter og aktivitetstilbud basert på lokale ressurser  
- Øke tilgjengeligheten til kysten for den delen av befolkningen som ikke har private 

hytter, ved å utvide campingtilbudet, tilbudet om utleiehytter og tilbudet om andre 
overnattings- og feriemuligheter langs kysten. 

- Øke satsingen på vekst i marine næringer. 
 
Kjennetegnet for mange av kystnæringene er at de er sesongbasert. Dette skyldes blant 
annet de mange hyttene som er langs kysten. Nærheten til E6 gjør også at mange turister 
velger å besøke kysten i sommerhalvåret. Det er ønskelig at disse næringene kan 
videreutvikle seg. Det er også et mål at flere næringsaktører skal kunne utnytte sjøområdene 
på nye måter. 
 
 
 
4. Foreninger skal få mulighet til å sikre et godt aktivitetstilbud for barn og unge 

 Planen åpner for nytt klubbhus med garderobefasiliteter for Sarpsborg seilforening i 
Seilerbakken. 

 
5. Vern av naturressurser og rekreasjonsområder 

 Forbud mot spredt boligbygging og fritidsboliger i områder for landbruk, natur og 
friluftsliv. 
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 Fremføring av kyststi skal prioriteres i alle reguleringsplaner.  
 Alle sjøørretbekker vises i plankartet med hensynssone.   

 
Det legges ikke inn nye formål i planutkastet som åpner for økt bruk av dyrket mark. Planen 
har sterkt fokus på at strandsonen ikke skal privatiseres. 
 
6. Kulturlandskap og kulturmiljøer tas vare på og brukes som ressurs 

 Kulturmiljøer er kartlagt og sikret med bestemmelser. 
 
Høysand og Feriehjemmet er definert som egne bestemmelsesområder for kulturmiljø i 
kystsoneplanen. 
 
7. Brygger  

 Planen legger opp til et redusert antall brygger ved å samle småbåter i fellesanlegg.  
 

8. Klimatilpasning 
 Krav om håndtering av overvann på egen tomt videreføres, samt at krav om 

overvannsplan er innskjerpet for å sikre at det skjer. 
 Temakart flomveier viser hvor vannet renner og er et underlag i byggesaker og 

reguleringsarbeid. 
 Krav om at uteoppholdsarealer utformes med en del vegetasjon – blågrønne 

kvaliteter. 
 Temakart havnivåstigning / stormflo viser områder hvor det må planlegges for at 

vannet kan stå høyt. Kartet skal være underlag i byggesaker og reguleringsarbeid. 
 
Kommunedirektøren foreslår å videreføre formål som sikrer at det ikke kan dumpes 
muddermasser i sjø. Dette begrunnes i en rekke potensielle konflikter knyttet til kvalitet på 
badevann/friluftsliv, fare for partikkelforurensing og giftstoffer/tungmetaller. 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Planutkastet legger til rette for økt verdiskaping i Sarpsborg. Gjennom å peke på områder for 
næringsutviklingsutvikling gir planen grunnlag for nye investeringer. Flere arbeidsplasser 
skaper bedre inntektsgrunnlag i kommunen.  
 
Miljø: 
Det er strenge bestemmelser for utvikling av bebyggelse i det sårbare kystlandskapet. Det er 
tatt inn på plankartet hensynssoner med tilhørende restriksjoner på verdifulle 
naturmiljøområder, samt båndleggingssoner på naturvernområdene. Det åpnes ikke for 
deponering av muddermasser. Det er ikke pekt på nye utbyggingsområder som berører 
dyrket mark. Planen viderefører utbyggingsområder som berører ca.16 daa dyrket mark, 
dette er på områdene Strandvollen i Høysand og Bukkenes i Ullerøy.  
 
Folkehelse: 
Planen bygger på et prinsipp om at nye boenheter ikke skal etableres lenger unna enn 2 km 
reell skolevei. Dette øker sannsynligheten for at barn kan gå og/eller sykle til skolen.  
Det er krav om å legge til rette for kyststien i alle reguleringsplaner. Krav om 
uteoppholdsarealer og vern av viktige leke- og rekreasjonsområder sikrer mulighet til fysisk 
aktivitet. 
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Kommunedirektørens anbefaling: 
Forslag til kystsoneplan for perioden 2021-2033 med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
Rett utskrift. 
Dato: 08.10.2020 

Hilde Øisang 
Formannskapssekretær 
 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 
Saken oversendes saksbehandler for oppfølging. 
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