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Innspill til planprogram for rullering av arealplan og kystsoneplan for Sarpsborg kommune, med 

høringsfrist 5. februar.  

 

Vi har følgende kommentarer til forslag til planprogrammet: 

 

4. Temaer som skal vurderes i planarbeidet. 

Attraktive næringsarealer 

Vi synes det er positivt at man har etablert et samarbeid for å se på arealer i Fredrikstad, Hvaler og 

Sarpsborg under ett. Rett virksomhet på rett plass er viktig for god utnyttelse av arealene.  

Fortetting 

Å bo tett er noe alle må regne med i byene framover. Tilgang på natur og rekreasjonsområder blir 

desto viktigere for at folk skal komme seg ut, og det er viktig at arealplanleggingen sikrer korridorer 

som er trygge, slik at man kan komme seg ut uten å bruke bil. Gang og sykkelveger som forbinder 

boligområder med by og mark må være en selvfølge.  

Næring i kystsonen 

At kystsonen kan være opphav til mange forskjellige typer næring er en viktig ressurs å ta vare på, 

men dette punktet blir for ensidig om man ikke i samme tekst redegjør for bærekraftig bruk, slik at 

ressursene ikke blir ødelagt av utbygging, forurensning eller for hard beskatning. Dette må være et 

viktig tema som omtales i planen. Kommunen må være tydelig i arealplan for kystsone på hvilke 

områder som egner seg for næring og hvilke områder som må avsettes til friluftsliv og/eller vern. 

Friluftsliv ved kysten er allerede i områder vanskelig å bedrive, og dette må sikres gjennom 



 

oppfølging av allemannsretten og kartlegging og oppfølging av sjikanøse stengsler som hindrer folks 

tilgang på sjøarealene. Det er kommunens oppgave å se til at friluftsloven blir fulgt og gjennomføre 

tiltak som hindrer at strandsonen blir ytterligere privatisert. Om vi kan komme med et ønske så er 

det også at kommunen ser på muligheter for å sette fra seg bil på strekninger nær kysten som i stort 

sett er utbygget med hytter og hus. Fritidsfiske er en populær form for friluftsliv, men kysten kan 

oppleves som lite tilgjengelig mange steder. God informasjon om hvilke måter man kan reise 

kollektivt til kjente friluftsområder i kommunen er også viktig. Det er mulig kommunen tenker at 

friluftsliv omhandles under andre punkter i arealplanen, men vi mener dette bør omtales på lik linje 

som næring når det gjelder bruk av kystsonen.  

Vi leser i samfunnsdelen av kommuneplanen, som også er på høring, at sikring av grøntkorridorer til 

marka er viktig for kommunen. Å sikre tilgjengelige friluftsområder både nært boliger og større 

utfartsområder må være et hovedpoeng i arealplanen, slik at de gode intensjonene sikres og 

grensene blir juridisk bindende.  

Vi synes ellers det er gledelig at frivilligheten nevnes som en viktig samarbeidspartner i å skape gode 

folkehelsetiltak, og vi har ikke noe ytterligere å kommentere i forhold til samfunnsdelen, annet enn å 

understreke viktigheten av at arealdelen reflekterer intensjonene i samfunnsdelen.  

 

Vennlig hilsen 
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Nina Frydenlund 
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