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Planinitiativ for reguleringssak:  

KIRKØY NÆRINGSPARK 
 
 
Datert 05.06.20 

 
 
 
Hensikten med planinitiativet er å gi kortfattet informasjon om planlagte tiltak.  
 
HS arealplan er engasjert av Kirkøy maskinentreprenør AS for å utarbeide 
reguleringsplan for eiendommen gnr/bnr 23/45 i Hvaler kommune. Hensikten med 

planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen til næringsformål, i tråd 
med kommuneplanens arealdel.  

 
 
 
Beliggenhet  
Planområdets beliggenhet er ved tunnelåpningen på Kirkøy. Avstanden til Hvaler rådhus er cirka 

2,0 km.  
 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Hvaler kommune, fremhevet med rød sirkel. 

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Den aktuelle eiendommen der tiltaket planlegges 

gjennomført er gnr/bnr 23/45, men en del av eiendommene gnr/bnr 511/8, 23/44 og 23/119 
berøres også av planområdet. 511/8 eies av Viken Fylkeskommune, og en del av denne 
eiendommen tas med for å sikre hensiktsmessig påkobling til Fylkesvei 108 og frisiktsoner. Når det 
gjelder 23/119, så inngår to mindre deler av (cirka 50 m2) av eiendommen i kjøreveien og 
fritidsiktsonen ved Rødshueveien. I tillegg berøres en liten del av 23/44 (cirka 7 m2) av den ene 
frisiktsonen fra Rødshueveien, dette arealet er imidlertid allerede regulert til gang- og sykkelvei.  
 

Plangrensen ønskes drøftet i oppstartsmøtet med Hvaler kommune.  
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Figur 2: Forslag til plangrense er fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 53,0 daa.   

 

Beskrivelse  
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av næringsvirksomheter innenfor 
planområdet, i tråd med kommuneplanens arealdel.  
 
Beskrivelse av planområdet  

Den delen av planområdet som planlegges utviklet har vært benyttet som steindeponi fra den tid 
da Hvaler-tunnelen ble etablert. Det er fremdeles synlige rester i form av steinmasser 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 endelige adkomsten vil være, og derfor er også 
en del av Rødshueveien tatt med.  
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Figur 3: Flyfoto som viser nærmiljøet innenfor og rundt planområdet. 

 

Planområdet ligger på et høyere terrengnivå sammenlignet med FV108. Selve næringsområdet er 
godt skjult bak eksisterende vegetasjon, og derfor kan det tilrettelegges for at fremtidige anlegg 
ikke vil være til sjenanse for omgivelsene.  
 
Naturverdier   
Av Hvaler kommunes kartportal fremkommer det at Tangenbekken er registrert som et viktig 

bekkedrag. Foruten et lite område ved innkjøringen til Rødshueveien, ligger Tangenbekken utenfor 
planområdet. Det vil også sikres at det ikke oppstår avrenning eller forurensning fra planområdet 
som kan ha negativ effekt for naturverdiene i og ved Tangenbekken.  
 
Kulturminner  

Av Hvaler kommunes kartportal er det ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Det 
forventes at fylkeskonservatoren eller Viken fylkeskommune vil kommentere noe rundt dette i sin 

uttalelse.  
 
 
Gjeldede plansituasjon  
Kommuneplanens arealdel  
Arealene innenfor planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig næringsvirksomhet 
og LNF og veg.  

Arealet avsatt til næringsvirksomhet 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:  
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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 og 
skogsarealer, 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.  

 

 
Figur 4: Utdrag av kommuneplanens arealdel sammen med plangrensen. 

Reguleringsplan  
Planområdet berøres av gjeldende reguleringsplan for Gang- og sykkelvei for Tangebekken – 
Skjærhalden (ID123) i nordøst. I forbindelse med planarbeidet vil det påses at nødvendige hensyn 

ivaretas og at ikke planlagte prosjekt forringer intensjonene for deler av gjeldende reguleringsplan.  
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Figur 5: Utdrag av gjeldende reguleringsplaner sammen med plangrensen. 

 
Planlagte tiltak  

Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for en utvikling av området anvist som FN5 i 
kommuneplanen (se figur 4) med næringsvirksomheter. Adkomsten ønskes primært å være fra 
FV108, som sekundært alternativ kan også en adkomst fra Rødshueveien være en mulighet. Dette 
fremkommer av figur 6.  
 
Tiltakshaver Kirkøy Maskinentreprenør, er en entreprenørbedrift som også vil etablere sin 

virksomhet på området. Tiltakshaver har imidlertid ikke behov for hele arealet selv, det er derfor 
ønskelig å legge til rette for et allsidig næringsområde der også andre bedrifter kan etablere seg. 
Foreløpig er prosjektet i en idé- og skissefase, og hvordan de endelige løsningene vil bli er ikke 
avklart i detalj, men det foreløpige ønsket er å legge til rette for at området kan deles inn i mindre 
parseller. Parsellene kan være tiltenkt andre næringsdrivende. Størrelsen på parsellene vil avhenge 
av arealbehovene til den enkelte aktør (deriblant tiltakshaver). I illustrasjonen i figur 6 er det vist 
et eksempel hvordan en slik inndeling kan være.  
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Figur 6: Illustrasjon/situasjonsplan som viser hvordan området kan utvikles. I parsell 7 vises et 
eksempel på hvordan bebyggelse og anlegg kan plasseres samt to adkomstalternativ.  

 
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 

 

Det forventes blant annet at det vil være en viss interesse blant andre små- og mellomstore 
bedrifter som har behov for et tilholdssted for lagring av maskiner og kjøretøy. 
  
For å tilrettelegge for et funksjonelt næringsområde, vil det være behov for planering av arealet. I 
tillegg er det en viss høydeforskjell fra FV108 og «opp» til planområdet. Det forventes at flere 
tunge kjøretøy skal benytte området, og da kan ikke stigningen være for bratt. I foreliggende 
eksempelskisse med to forslag til adkomster er det lagt til grunn en stigning på cirka 5 %, det 

betyr at planert næringsområde vil være på kote 13. I figur 7 vises et prinsippsnitt for hvordan 
området kan bli. Som man kan se av snittene, er prosjektert terreng godt tilpasset naturlig terreng 
i byggeområdets avslutning mot øst og nord. I de delene av planområdet vil det derfor bli en 
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naturlig overgang mellom næringsområdet og omgivelsene/eksisterende terreng, spesielt mot øst. 

Snittet ligger også vedlagt planinitiativet i en mer hensiktsmessig målestokk (1:1000) og størrelse 
(A3). Vegetasjonen rundt næringsområdet vil bevares, og om nødvendig forsterkes for å sikre at 
det blir skjermet av stedegen vegetasjon.  
 

 
Figur 7: Prinsippsnitt som viser forslag til fremtidig terreng og plassering av bygninger m.m. 
Vegetasjonen på rundt næringsområdet vil bevares.   

 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet  
Tiltaket vil være i tråd med kommuneplanens arealdel. Tiltaket innebærer tilrettelegging for 
etablering av et nytt næringsområde.  
 
Planområdet har beliggenhet rett ved FV108 og ligger sentralt til på Kirkøy. Tilgjengeligheten er 
derfor god med tanke på at man har tilgang rett fra hovedferdselsåren i Hvaler kommune. På den 

måten kan man også avlaste andre mindre lokalveier med begrenset beskaffenhet. Avstanden til 
nærmeste kollektivholdeplass er cirka 50 meter, dette bidrar også til å gi reduserte 
transportbehov.  
 
Ny bebyggelse og anlegg vil oppføres i tråd med gjeldende byggtekniske forskrifter, som har 
strenge krav til blant annet miljø, kvalitet og sikkerhet.  
 

 
Samfunnssikkerhet  
I forbindelse med planprosessen vil det bli utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne skal 

kartlegge og ivareta nødvendig hensyn vedrørende potensiell fare for ulykker og uønskede 
konsekvenser som følge av planarbeidet.  
 

Tiltaket vil generere en trafikkøkning frem til planområdet. Dette vurderes imidlertid å ha liten 
påvirkning på den totale trafikkbelastningen på FV108. Det skal også legges til at en utvikling av 
dette området kan gi en trafikkreduksjon andre steder i kommunen, da næringsdrivende kan flytte 
sin virksomhet til dette området. Det ønskes lagt til rette for direkte avkjørsel til FV108 fra 
planområdet. Dette må avklares med Statens vegvesen og Hvaler kommune. Avkjørsler vil selvsagt 
prosjekteres i tråd med Statens vegvesens håndbøker.   
 

Med tanke på samfunnssikkerhet, er det ingen åpenbare faremoment. Dette vil imidlertid avklares 
nærmere i forbindelse med intern høring i kommunen, varsel om igangsetting av planarbeidet og 
utarbeidelse av plandokumentene.  
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Konsekvensutredning  

Forholdet til konsekvensutredning er vurdert i eget vedlagt notat. Forslagsstillers vurdering er at 
krav om konsekvensutredning ikke utløses, bl.a. da nødvendige kriterier er konsekvensutredet i 
overordnet plan.  
 
 
Prosess og medvirkning  

Når det gjelder medvirkningsprosess i planarbeidet, tas det sikte på at dette gjennomføres iht. 
plan- og bygningslovens generelle bestemmelser.  
Den 3. mars ble det holdt en presentasjon for Formannskapet. Responsen fra presentasjonen var 
positiv.  
 
Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning vil vurderes underveis i prosessen.  
 

Hvem som skal varsles vil avklares i samråd med Hvaler kommune, både naboer og offentlige 

instanser og organisasjoner.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 
 
Håvard Skaaden  
41676496,  
Daglig leder, arealplanlegger 


