Bystyrets behandling 05.05.2022:
Fra Trond Svandal (V)
Regjeringen vedtok i 2021 «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt
friluftsliv». Fredrikstad kommune har en svært viktig rolle å spille i arbeidet med å bedre
tilstanden i fjorden, sikre tilgang til friluftsliv og være en aktiv medspiller i den helhetlige
forvaltningen av fjorden.
Så vidt vi har forstått skal det rapporteres til Miljødepartementet hvilke tiltak som er
gjennomført, og hvilke tiltak som planlegges fra hver enkelt kommune.
Spørsmålene til ordfører er:
-

Hvilke tiltak har Fredrikstad kommune rapportert på, eller kommer til å rapportere på i
år, til statlige myndigheter knyttet til arbeidet med helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden?
Hvilke tiltak tenker Fredrikstad kommune å gjøre i årene fremover knyttet til arbeidet
med tiltaksplanen?

Ordførers svar:
Kommunene har fått en rekke oppgaver som følge av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.
Fredrikstad kommune er godt i gang med arbeidet, og har utarbeidet seks tiltakskort i tråd
med bestilling fra miljødirektoratet.
Tiltakskortene dreier seg i hovedsak om:
 Hvordan kommunen skal sikre at utslipp fra avløpsanlegg for spredt bebyggelse og
mindre tettbebyggelser renses i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
 At kommunen skal øke tilsyn av vegetasjonssoner mot vassdrag.
 Fraråde etablering av kunstige sandstrender og unngå andre inngrep og tiltak på
bløtbunnsområder for å skåne verdifulle bløtbunnsområder, inklusive ålegrasenger og
verdifulle kulturmiljø, og sikre forekomstene i arealplanleggingen.
 Sikre viktige naturforekomster også i sjø i kommunal arealplanlegging.
 Følge nasjonale forventninger om helhetlig planlegging av land- og sjøareal, blant annet
for å sikre friluftsliv langs sjøen.
 Sikre en streng praktisering av plan- og bygningsloven § 1-8 med byggeforbud i
strandsonen.
Hvordan tiltakskortene skal følges opp, samt hva det skal rapporteres på, er nokså
omfattende og derfor ikke egnet for muntlig gjennomgang i bystyret.
Det er utarbeidet en 12-siders skriftlig sammenstilling av tiltakskortene, som kan oversendes
på forespørsel.

