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Uttalelse til søknad om mudring i sjø mellom Tangen og Håholmen, Fredrikstad kommune, samt
utfylling av masser i sjø på strekningen Håholmen-Økholmen, Fredrikstad og Hvaler kommune.
Hafslund Nett har fått konsesjon til å bygge nye forsyningslinjer (145 kV) mellom Kråkerøy og
Vesterøy (Hvaler) som erstatning for dagens 52 kV anlegg. Tiltaket inkluderer etablering av nye
sjøkabler mellom Tangen og Håholmen, hvorav gamle ledninger sannsynligvis skal fjernes. I
strekningen mellom Håholmen og Økholmen skal kabelanlegget etableres i felles trasé med ny gangog sykkelveg (G/S-veg) langs Fv108. Dette tiltaket medfører en breddeutvidelse av eksisterende veg
vha. flere mindre utfyllinger i sjø, noe sprengning på land og etablering av en ny G/S-bru ved
Revholmen.
Prosjektet har tre entrepriser som medfører tiltaket i sjø:
• EP4 – Revholmen G/S-bru
• EP1.1 – Utbygging av G/S-veg
• EP2 – Sjøtraseen
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Våre kommentarer:
Vi synes det er positivt at forholdene for gående og syklende forbedres på en ellers farlig
veistrekning. Dette betyr at flere kan ta seg ut til Hvaler enten ved å gå eller sykle, noe som vi ser på
som positivt for friluftslivet og folkehelsen.
Vi har følgende innspill til søknaden:
Dagens 52 kV-anlegg må fjernes dersom det ikke skal brukes, da dette er inngangsportalen til Hvaler.
Det er svært mange fugler, spesielt svaner, som omkommer og skaper forstyrrelser i strømnettet.
Videre er det viktig med god vanngjennomstrømning under Revholmen G/S-bru da dette har
innvirkning på vannkvaliteten på østsiden av fastlandsveien.
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