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1 Generelle opplysninger 
 
Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  
Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 x  Detaljreguleringsplan 

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.):  23/45 m.fl. 
Plankonsulent: HS Arealplan 
e-post: hs@hsarealplan.no 
Forslagsstiller:  Kirkøy VVS v/Vidar Asbjørnsen 
Nasjonal planID:  3011 145 Kirkøy Næringspark  
Kommunens saksbehandler: Katarzyna Mitwicka 
Tlf:  69375022 
e-post:  katmit@hvaler.kommune.no 
Møtested: Skype-møte Møtedato: 05.05.2020 
Deltakere: 
 
Fra plankonsulent:  
Håvard Skåden 
Vidar Asbjørnsen 
 
Fra kommunen:  
Aleksander Andreassen 
Katarzyna Mitwicka 
 

 
 

2 Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen til 
næringsformål, i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Den delen av planområdet som planlegges utviklet har tidligere vært benyttet 
som stendeponi fra den tid da Hvaler-tunnelen ble etablert. Det er fremdeles 
synlige rester i form av stenmasser som har blitt liggende igjen. Tilsvarende står 
det også enkelte brakker og redskaper igjen fra tidligere aktiviteter på 
eiendommen. 
 
Som en del av planområdet er det også tatt med tilstøtende arealer rundt selve 
næringsarealet. Hensikten med det er å sikre kvaliteter i form av blant annet 
vegetasjonsskjerming og grøntstruktur. Det er foreløpig uavklart hvor den 
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endelige adkomsten vil være, og derfor er også en del av Rødshueveien tatt 
med. 

 
For å imøtekomme flest mulig bedrifters behov, er det nødvendig å sikre en viss 
grad av fleksibilitet for hva slags typer næringer som kan etableres. Eksempler 
på typiske aktuelle næringsvirksomheter kan relateres til: 
 Lager, båthotell o.l. 
 Håndverksbedrifter 
 Verksted 
 Videreforedling av rene naturmasser 
 Lett industri 
 Entreprenørbedrifter 
 Kommunale virksomheter 
 Med mere 

 

 
Område FN5 er avsatt til fremtidig næringsvirksomhet i gjeldende kommuneplan 
 
3. Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 
 

1. Regulert gang- og sykkelvei Tangenbekken – Skjærhalden:  
 Hva er status i dette arbeidet?  
 Hvor stor del av strekningen vil utbygges?  
 Hva er kommunens planer for utbygging av VA i dette området? Det er 

ønskelig at dette etableres så langt frem til planområdet som mulig.  
 
Svar fra kommunen: Viken Fylkeskommune skaffer avtalene med grunneiere, 
og byggearbeidene vil starte når eierforholdene/ev. ekspropriasjon er avklart.  
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Det ønskes utbygging av en strekning fra Skjærhalden sentrum til 
bussholdeplassen ved tunnelen.  
 
De nye kommunale ledningene for VA mellom Skjærhalden og Bølingshavn vil 
ligge i den nye gang- og sykkelveien. 
 
Traseen for gang- og sykkelvei endres ved kryss FV108-Rødshueveien- Vestre 
Veien med hensyn til bekk (godkjent ved dispensasjon i sak 2019/2041), se den 
gule strekningen på bilde under: 

 
 
2. Avkjørsel  

 Foreslått to alternativ, ett direkte fra FV108 og et via Rødshueveien.  
 Ved alternativ fra FV108 er det spesielt viktig å sikre en god avkjørsel 

med frisiktsoner osv.  
 Kan det være aktuelt, eller har det vært vurdert å fartsgrensen forbi 

planområdet, langs FV108?  
 
Svar fra kommunen: Etter kommunens foreløpig vurdering er foreslått 
avkjørsel fra FV108 (alt.1) gunstig i forhold til begrenset arealinngrepp, og i 
forhold til tomtens topografi.  Endelig plassering og utforming av avkjørsel til 
området, og ev. endring av fartsgrense på FV108 skal behandles av Viken 
Fylkeskommune v/samferdselsavdeling.  
 
Vi ber om at forslag til avkjørsel (både alt. 1 og 2) skisseres på situasjonsplan i 
plandokumentet. Hensyn til trafikksikkerhet, omfanget av inngrep i LNF-område 
er de mest relevante faktorene som må vurderes. 
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Ved beslaglegning av relativt stort areal innenfor område avsatt til LNF i 
kommuneplanens arealdel, kan det komme et krav til KU (etter vedlegg I i 
forskrift). Grunnen er at nytt veianlegg vil stride med overordnet planformål. 
 
3. Gebyr  

 Tidligere prosess for utvikling av det samme området stoppet opp på 
bakgrunn av utenforliggende årsaker. Tiltakshaver ble likevel fakturert for 
et fullstendig planarbeid. Det er derfor ønskelig at Hvaler kommune 
reduserer gebyrsatsene på bakgrunn av historikken i saken.  

 
Svar fra kommunen: Dere har anledning til å søke nedsettelse av gebyr. 
Søknaden må begrunnes. Saken behandles av virksomhetsleder for areal og 
byggesak. Se pkt.9 i gebyrregulativet: 
http://www.hvaler.kommune.no/globalassets/egenbetalinger/gebyrregulativ.pdf  

 
3.1 Andre relevante tema som ble diskutert i møte 

1. Foreslått planavgrensning 
Den følger hovedsakelig eiendomsgrense, og del av veigrunn som er nødvendig 
for å få avkjørsel til området. Planavgrensningen kan justeres etter endelig 
plassering og utforming av avkjørsel er godkjent av Viken Fylkeskommune. 
 
2. Utforming av bebyggelse og terreng 
Snitt viser at næringsområdet vil etableres i et planert område på kote +13 
m.o.h. Dette vil medføre relativt stort terrenginngrep, og utløser behov for 
massehåndteringsplan. Det er også krav til renovasjonstekniskplan, jf. forskrift 
om renovasjon for Hvaler kommune. Vi anbefaler å ta kontakt med kommunens 
avdeling for vei og renovasjon hvis dere har spørsmål rundt denne planen. 
 
Etter kommunens foreløpige vurdering er foreslått utforming av område 
hensiktsmessig i forhold til planlagt formål, topografi ved avkjørsel, samt at 
området vil få en skjerming i landskapet. 
 
Vi ber om å markere eksisterende terrenglinje på terrengsnitt for å vise planlagt 
endring. 
 
Tiltakets estetikk skal vurderes i byggesaken etter pbl. §§ 29-2 og 29-4. Vi viser 
også til kommuneplanens bestemmelser § 4.15 om estetikk som utgangspunkt 
for alle tiltak på Hvaler.  
 
Vi anbefaler å utforme planbestemmelser om bebyggelsens utforming og 
plassering (bl.a. høyde, høydeplassering, materialbruk, takform osv.) for å sikre 
ønsket utvikling av området. 
 
3. Infrastruktur 
Som nevnt over, vil de nye VA-ledningene ligge langs ny gang- og sykkelvei.  

http://www.hvaler.kommune.no/globalassets/egenbetalinger/gebyrregulativ.pdf
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Det er krav til slokkevannskapasitet på 50 liter per sekund. Behovet skal dekkes 
via vannledning, og/eller kompenserende tiltak som f.eks. tank-løsning. 
 
Overvann må håndteres på egen tomt, ettersom det finnes ikke kommunale 
overvannsnett i det nærmeste området.  
 
For mer informasjon rundt VA, slokkevann og overvannsforholdene, ta kontakt 
med kommunens VA-avdeling v/Per-Kåre Rubach pkru@hvaler.kommune.no 
 
Vi anbefaler å prosjektere fibernett til området samtidig med øvrig infrastruktur. 
Vennligst ta kontakt med Eivind Nappen eivnap@hvaler.kommune.no hvis dere 
har spørsmål til kommunalt fibernett. 
 
Behov for parkering skal beregnes i utgangspunktet etter § 4.9 i 
kommuneplanen. 
 
Avfall fra næringsvirksomheter skal håndteres i samsvar med gjeldende 
forskrifter. Ved spørsmål kan dere ta kontakt med kommunens avdeling for vei 
og renovasjon v/Tone Jakobsen tonjak@hvaler.kommune.no  
 
4. Natur- og friluftsinteresser 
Kommunens naturforvaltere har kommet med følgende uttalelse til 
planinitiativet: 
 
«Dersom planen omfatter arealet der Tangenbekken krysser Fv 108 kan ikke 
mer av bekken legges i rør. Da må hele løpet under Fv 108 endres og utbedres. 
 
Tangenbekken ligger like ved. Viktig å sikre at det ikke går avrenning ned i 
bekken. Dette er Hvalers største bekk. Løsmassene i området der har dårlig 
infiltrasjonsevne, som gjør det viktigere å hindre avrenning. 
 
Kyststien går i grensepunktet mot eiendommen. Denne er viktig å ivareta. 
 
Vi antar at naturverdiene innenfor det planlagte området ikke er veldig store, 
men mener det likevel er viktig å få dette kartlagt tidlig i prosessen.» 
 

4. Eksisterende arealbruk 
Området er satt av til framtidig næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  
 
Arealet avsatt til næringsbebyggelse ønskes utviklet i tråd med 
kommuneplanens intensjoner og føringer. Det kan være aktuelt å anlegge 
adkomstveg inn til planområdet via arealet avsatt til LNF, avhengig av hva man 
kommer til enighet om med Hvaler kommune og Statens vegvesen.  
 
Arealet berøres for øvrig av følgende hensynssoner: 

mailto:pkru@hvaler.kommune.no
mailto:eivnap@hvaler.kommune.no
mailto:tonjak@hvaler.kommune.no
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 Friluftsliv: Er mest relevant for kyststien som passerer planområdet i 

vest. Selve kyststien ligger utenfor planområdet og vil ikke berøres. 
 

 Kulturmiljø: Kartleggingen i kommuneplanen er upresis og dekker et stort 
område. Omgivelsene til planområdet nok mer verdifulle enn selve 
byggeområdet. Det vil imidlertid legges til rette for at eksponering o.l. 
begrenses. 

 
 Landskap: Områdene som omgir byggeområdet består av både 

jordsbrukslandskap ogskogsarealer, i tillegg er det forholdsvis kort 
avstand til Ørekroken og nasjonalparken. I forbindelse med planarbeidet 
vil det gjøres grundigere analyser for å kartlegge eventuell grad av 
eksponering og sikring av nødvendige tiltak for å ikke forringe 
landskapsverdien i nærområdet. 

 
5 Overordnede føringer 

5.1 Planstatus 
 
Merknader 
Fylkesplan for Østfold Relevant. Området er avsatt til LNF i 

fylkesplanen (2018). Kommuneplanen 
er nyere (2019), og går dermed foran. 
Fylkesplan er dessuten mer grov, og 
vurderer ikke denne typen områder i 
detalj.   

Fylkesdelplan: Kystsoneplan for 
Østfold 

Relevant – aktuelle føringer belyses og 
følges opp i planarbeidet 

Andre fylkesdelplaner se Østfold 
fylkeskommune internettsider 

Regional plan for næringsutvikling, 
forskning og innovasjon i Østfold 
2017-2021 – aktuelle føringer belyses 
og følges opp i planarbeidet.  

Kommuneplanens arealdel Relevant. Området er avsatt til 
fremtidig næringsvirksomhet. 
Planarbeidet vil være i tråd med 
kommuneplanen, og aktuelle føringer 
vil følges opp.  

Kommuneplanens samfunnsdel Relevant – aktuelle føringer belyses og 
følges opp i planarbeidet  

Kommunedelplan for klima og energi Relevant – aktuelle føringer belyses og 
følges opp i planarbeidet  

Kommunedelplan for kulturminner Relevant – planarbeidets påvirkning 
på omgivelsene vil vurderes.  

Næringsstrategi Relevant – aktuelle føringer belyses og 
følges opp i planarbeidet  

Havnestrategi Ikke relevant  
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Gjeldende reguleringsplaner/ 
bebyggelsesplaner 

Planområdet berører reguleringsplan 
for «Rv. 108 Gang- og sykkelveg 
Tangebekken – Skjærhalden». Dette 
planarbeidet vil imidlertid ikke tilsette- 
eller komme i konflikt med gjeldnede 
reguleringsplan.  

Tilliggende reguleringsplaner Fremtidig reguleringsplan vil grense 
inntil «Rv. 108 Gang- og sykkelveg 
Tangebekken – Skjærhalden» 

Andre planer/vedtak Kommuneplanens arealdel, området 
ble tatt inn som et fremtidig 
næringsområde ved forrige behandling 
i 2019.  

Annet planarbeid som kan ha 
betydning for utarbeiding av 
planforslaget 

Ingen kjente planarbeid.  

 
 

5.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner 
 
Merknader 
2014 Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

Relevant – planarbeidet vil være i tråd 
med planretningslinjnen.  

2011 Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen  

Planretningslinjen omfatter hele Hvaler 
og er således relevant. Tiltaket vil 
imidltid ikke komme i konflikt med 
intensjonene i planretningslinjen. Dette 
vil belyses nærmere i planarbeidet.  

2009 Statlig planretningslinje for 
klima- og energiplanlegging i 
kommunene 

Ikke relevant. Dette vurderes ivaretatt i 
kommunedelplan for klima og energi.  

1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 

Relevant. Kommunen har egen 
barnetalsperson som vil følge opp 
barn- og unges interesser.  

1994 Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

Ikke relevant.  

2008 Rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre 

Ikke relevant  

2019 Nasjonale forventninger til 
regional og lokal planlegging 

Relevant – aktuelle føringer belyses 
og følges opp i planarbeidet 

 

Rapporter og veiledere 
For sentrale veiledere se www.planlegging.no  
 

http://www.planlegging.no/
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6 Avklaring av konsekvensutredning (KU) 
 
Merknader 
Tiltaket krever konsekvensutredning  
Plankonsulent må gjøre en vurdering 
av om prosjektet vil utløse krav om 
konsekvensutredning 

Avhengig av hvor mye av LNF-området 
skal beslaglegges for regulering av nytt 
veianlegg. 
 
Plankonsulent skal tilsende nye 
illustrasjoner til planavdelingen. 

Tiltaket krever ikke 
konsekvensutredning 

 

 
7  Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig 
vurdering 
Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 
 

Følgende tema må belyses av 
plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

Barn og unges interesser. i 
planområdet 

(behov/bruk av areal til 
lek/aktiviteter) 

f.eks. friluftsliv og rekreasjon, 
trafikksikkerhet 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 
Gang, og sykkelveier, kollektiv-
tilgjengelighet, parkering, 
adkomst, kapasitet, sikkerhet og 
standard, VA, fjernvarme 

Fiber, overvann 
 

Sosial infrastruktur irrelevant 
Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 
geoteknikk, drikkevann 

Vurderes også i ROS. 

Universell utforming TEK 17 gjelder 
Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, 
sti/korridor, tur, strand) 

Tangebekken 

Estetikk/Typologi/Byggeskikk 
(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

Terrenginngrep/ bebyggelsens 
høydeplassering er del av 
estetikkvurdering. Dette bør 
beskrives i planen, og fastsettes i 
bestemmelser. 
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Se også kommuneplanens 
bestemmelser om estetikk, § 4.15 

Verneinteresser 
biologisk mangfold, fauna, 
fornminner, verneverdige 
bygninger, miljø, anlegg, etc 

Friluftsinteresser (bl.a. kyststien),  
Tangebekken 
 

Risiko og sårbarhet (ROS) 
Flom, rasfare 

Radon, støy, luftforurensning, 
grunnforurensning osv. 

Levekår og folkehelse  
 
 
Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 
alternativvurderinger skal dokumenteres. 
 
Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.  
 

8 Åpenhet og medvirkning 
Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og 
bygningslovgivningen (bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte 
prosessbestemmelser), og berørte enkeltpersoner og grupper skal gis 
anledning til å delta aktivt i planprosessen. 
 
Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i 
forhold til naboer og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 
Hvem:  Hvordan: Når: 
Formannskapet  Orientering/presentasjon 03.03.2020 
Oppstartsmøte  Møte – skype  05.05.2020 
Varsel om oppstart  Via e-torg og 

kunngjøring i avis 
Mai 2020 

Førstegangs- oversendelse av 
planforslag 

Elektronisk  Okt/nov 2020 

 
Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, 
med et konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig 
planforslag oversendes.  Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i 
prosessen. 
Møter avholdes etter behov. 
 

9 Planavgrensning 
Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning: 
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Den følger hovedsakelig eiendomsgrense, og del av veigrunn som er 
nødvendig for å få avkjørsel til området.  
 
Som et resultat av planutarbeidelsen kan endelig planforslag få en endret 
avgrensning, f.eks. når endelig plassering og utforming av avkjørsel er godkjent 
av Viken Fylkeskommune. 
 

10 Kart 
Merknader 
 
 
Digitalt grunnkart.  

Grunnkart og plankart bestilles via 
Geomatikk-avdelingen, og leveres på 
SOSI-format i henhold til gjeldende 
sosi-standard 

Det er behov for tilleggsoppmålinger.  
 
Oversikt over hjemmelshavere, 
naboer og gjenboere 
 

Henvendelse til Geomatikk-
avdelingen. Gnr/bnr må oppgis for de 
eiendommer det ønskes opplysninger 
om. 

 
 

11 Gjennomføring 
Aktuelle rekkefølgekrav: Merknader 
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Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 
Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av annen 
infrastruktur 

VA, brannsikkerhet, 
overvannshåndtering, 
renovasjonsløsning, adkomst 
og vei, massehåndtering 

 
Ev. utbyggingsavtale diskuteres ved behov, senere i prosessen. 
 

12 Oppstart av planarbeidet 
x Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 
Til orientering Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

 Endelig annonsetekst i RTF- eller Word-format 
 Planavgrensning i jpg- eller pdf-format 
 Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format 

 

13 Komplett planforslag – innhold og materiell 
Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte 
tilfeller være  
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det 
enkelte tilfelle. Alle kart skal brettes i A4-format 
Reguleringsbestemmelser på RTF- eller Word-format. 
Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på 
RTF- eller Word-format. 
Nødvendige illustrasjoner og modeller 
Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 
Kopi av varslingsbrev 
Varslingsliste 
Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 
Liste over innsendte merknader med plankonsulents 
kommentarer 
Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har 
betydning for vurdering av planforslaget 
Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 
Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle 
endringer/tillegg i basis geodata følger i egne SOSI-filer. 
Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 
.pdf fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast 
størrelse (A0, A1, A2, A3, eller A4) i målestokk 1:1000 (eller 
1:500) slik at den kan skrives ut i riktig målestokk. 

Til orientering 
 
 
 
 
 
 

 

Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller 
tilsvarende programvare ønskes en .dwg fil levert som et 
supplement til SOSI. 

 
Digital fremstilling skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes 
som komplett 
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14  Framdrift 
Plankonsulents planlagte dato for varsling: Sommer 2020 
Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med 
overordnede planer og/eller begge parter er enige om 
det, skal det avtales egen frist for behandling når 
komplett planforslag foreligger. 

Egen frist avklares 
 
 

 

15 Gebyr 
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens 
betalingsregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 

16 Bekreftelser 
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som 
forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og 
prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært 
mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter 
interne kommunale avklaringer. 
 
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i 
rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan 
føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra 
beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre 
krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet. 
 
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at 
det er avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som 
uaktuell og etter en periode avslutte saken. 
 
Planforslaget utarbeides av fagkyndige. 
 
 
 
  
 


