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TYSKA OG HOLLENDEREN 

Innsigelse vedrørende utbygging av Fredrikshalds brygge 

- Det er svært betenkelig at kommunen har brukt store summer på å 

tilrettelegge for dette kostbare og usikre prosjektet.   

 

- Grunnforholdene er klassifisert som veldige giftige. Arsenikk, kobber 

mm. 

 

- Prisen på opprydningsarbeidet som kommunen har ansvar for er ikke 

kjent 

 

- Det er ikke tatt høyde for at det finnes metan i grunnen. Mengden av 

denne brennbare gassen er ukjent.  

 

- Det finnes blåleire/kvikkleire både i Bøkeveien og Refneveien. Øverst i 

Bøkeveien og ved Den østre Remmenblokka var det kvikkleireras for få år 

siden. 

 

- Hva skjer under pæling for å finne fast grunn. Kan det påvirke/true 

allerede eksisterende boligområder. 

 

- Rød herregård og Rødsparken med sin 1700 talls utsikt blir forringet. 

Haldens eldste bilde ble malt derfra i 1699. Blokker vil forandre dette 

utsnittet. Haldenserne blir frarøvet en del byens identitet ved dette ikke 

reversible inngrepet.  

 

- Den gamle trehusbebyggelsen på Refne blir gjemt bak nye høyhus, på 

minst 19 meters høyde, og vil havne i skyggenes dal hvis dette prosjektet 

blir realisert.  

 

https://prod01.elementscloud.no/publikum/959159092/Case/1158


- Det er også betenkelig at støyskjerm ble tegnet inn på jernbanens grunn. 

Det kan virke som om planleggerne mangler oversikt. Vi bør forvente at 

de har det. 

 

- Arkitektfirma Ole Roald prøver å selge en fantastisk sjøutsikt, til noen få, 

som har mulighet/råd til å kjøpe seg inn på de mest attraktive 

leilighetene mot sjøsiden. Byens siste ikke utbygde sjøside vil derfor 

bygges ned for å gi utsiktsleiligheter. Det er trist og unødvendig.  

- Haldenserne fortjener noe bedre enn det.  

 

 

- FRAMTIDSVYER: 

 

 

- Tilslutt vil jeg komme med en fremtidsvisjon som jeg beskrev i boken 

«Halden Naturligvis, Ask Forlag 2004. Der omtalte jeg dette stedet for 

«Haldens nye grøntområde». Den gangen synes jeg det var 

foruroligende det som kunne skje.  

 

- Dette er et område jeg har hatt nærkontakt med siden 1983, helt fra det 

gamle høvleriets dager. I 1991 ble tømmerlageret fjernet. Området var 

da uten vegetasjon og minner litt om området slik som det i dag 

framstår.  

 

- Med forsiktig tilrettelegging, kan det bli et viktig område for oss som 

lever her nå, både gamle og unge, og våre etterkommere. Dette er viktig 

turområde. Det har vist seg, og det er ennå ikke for sent. Det er mer 

aktuelt enn noen sinne, med det presset som er på natur og miljø i våre 

dager.  

 

- FN’s naturpanel beskriver artstap ved siden av klima som en stor trussel. 

Ta denne utfordringen. Ivareta natur og kulturminner. Også til glede for 

oss mennesker.  

 


