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Samtykke til omdisponering av areal i Bukkholmen og 
Håholmen statlige friluftslivsområder i Fredrikstad 
kommune 

Miljødirektoratet samtykker til omdisponering av friluftslivsareal til gang- og 
sykkelvei i Bukkholmen (gnr. 432 bnr. 22) og Håholmen (gnr. 432 bnr. 24 og 73) 
statlige friluftslivsområder i Fredrikstad kommune. Tiltaket vurderes som 
samfunnsnyttig og antas ellers at nytten er større enn ulempen for 
allmennhetens bruk av områdene. 

Miljødirektoratet viser til brev fra Fylkesmannen i Østfold datert 4. juli 2017 med oversending av 
søknad fra Rambøll Norge AS om samtykke til omdisponering av areal datert 21. juni 2017. 
Fylkesmannen gir samtidig uttalelse i saken.  
   
Bakgrunn for saken 
Rambøll Norge AS er engasjert av Hvaler kommune for å utarbeide reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei langs fv. 108 fra Kjøkøy/Puttesundbrua i Fredrikstad kommune til Sildeodden på Vesterøy i 
Hvaler kommune. Gang- og sykkelveien er planlagt etablert i forbindelse med etablering av ny 
strømforsyning til Hvaler kommune. I den forbindelse er det behov for å omdisponere areal i to 
statlig sikrede friluftslivsområder. Søker mener at tiltaket kan medføre økt bruk av områdene.  
 
Omdisponering av areal til annet enn friluftslivsformål for allmennheten er i strid med formålet med 
sikringen av området, og forutsetter samtykke fra staten ved Miljødirektoratet. Bukkholmen og 
Håholmen ble statlig sikret gjennom at staten medvirket med økonomisk støtte til kommunalt 
erverv av eiendommene i henholdsvis 1961 og 1970.  
 
Fylkesmannens tilrådning 
Fylkesmannen viser til at den omsøkte traséen vil følge dagens fylkesvei over Bukkholmen og 
Håholmen. Holmene er mest attraktive som utgangspunkt for fiske fra land og noe bading og soling. 
Fylkesmannen vurderer at etablering av gang- og sykkelvei kan gjøre områdene lettere tilgjengelig 
for gående og syklende. I friluftslivssammenheng er ikke arealene langs veien de mest attraktive 
arealene på holmene. Gjennomføring av tiltaket vil derfor ikke forringe områdene, men kan bidra 
til økt bruk.   

Rambøll Norge AS 
Gamle Beddingvei 28 
1671 KRÅKERØY 
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Miljødirektoratets vurdering av saken 
Utgangspunktet for forvaltningen av de statlig sikra friluftslivsområdene er at områdene er sikret for 
allmennhetens friluftslivsutøvelse for all framtid. Ut fra dette skal omdisponering av statlig sikra 
friluftslivsområder i prinsippet ikke forekomme. Dette er i seg selv god nok grunn til ikke å 
akseptere annen bruk av områdene, og omdisponering av statlig sikrede friluftslivsområder skal i 
prinsippet ikke skje. Miljødirektoratet kan likevel gi samtykke til omdisponering dersom det 
foreligger spesielle forhold som f. eks tungtveiende samfunnstjenlige eller allmennyttige hensyn, 
eller dersom en omdisponering bedrer forholdene for utøvelse av friluftsliv i området. Ved 
behandling av søknader blir forhold som tiltakets art, plassering i området og arealbehov vurdert 
opp mot formålet med sikringen av friluftslivsområdet.  
 
I denne saken vurderer Miljødirektoratet at det foreligger samfunnstjenlige hensyn til at det kan gis 
samtykke til varig omdisponering av arealet. Formålet med tiltaket er å bedre forholdene for 
gående og syklende, og økt tilgjengelighet for denne gruppen kan medføre økt bruk av 
friluftslivsområdet. Vi viser forøvrig til at nærliggende areal allerede er omdisponert til fv. 108, og 
at størrelsen på det omsøkte arealet er forholdsvis begrenset. Vi kan derfor ikke se at gjennom-
føring av tiltaket vil medføre vesentlig ulempe for allmennhetens bruk av friluftslivsområdet. Det 
vektlegges ellers at tiltaket planlegges som følge av utarbeiding av reguleringsplan for området. På 
bakgrunn av dette gir Miljødirektoratet som rettighetshaver samtykke til omdisponering av arealet.   

Hilsen 
Miljødirektoratet 
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Berit Lein Terje Qvam  
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