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Nye forskrifter for Storesand og Stuevika, Hvaler kommune 
 
 
Sammendrag 
 
Hvaler kommune skal overta driften av teltplassene på Storesand og Stuevika. Alt praktisk rundt 
telting har tidligere blitt håndtert av Storesand teltplass SA etter avtale med blant andre Oslo 
friluftsråd. Hvaler kommune ønsker imidlertid regulere driften av dette i større grad enn tidligere, og 
har derfor utformet to forskrifter om adferdsregler for Storesand og Stuevika. Disse plassene har ikke 
en regulering av området nå, så vi ønsker å regulere disse områdene. 
 
Saken har blitt grundig debattert i media de siste ukene, og det forutsettes at kommunestyret kjenner 
til sakens bakgrunn. Denne saken gjelder å sende forskriftene ut på høring, sånn at allmennheten kan 
bidra i utviklingen.  
 
 
Saksopplysninger 
 
Det finnes i dag ingen gjeldende forskrifter som regulerer noe av områdene, og områdene har ikke 
hatt en regulering siden forskrift om regulering av ferdselen i Prestegårdsskogen og 
Storesandområdet i Hvaler fra 1983. Den har imidlertid blitt opphevet for en god del år tilbake, så det 
foreligger gode grunner til å vedta nye forskrifter for disse områdene. Forskriftene er foreslått med 
hjemmel i friluftsloven § 15.  
 
Forskriftene er likelydende og regulerer ordensregler, motorisert ferdsel, telting, bruk av ild, mm. De er 
utviklet i samarbeid mellom Hvaler kommune, Oslo friluftsråd og styret i Ytre Hvaler nasjonalpark. 
Vedlagt forskriftene er også kartutsnitt over hvilke områder som reguleres av forskriftene.  
 
 
Vedlegg 
Forskrift om adferdsregler for Stuevika friluftsområde 
Forskrift om adferdsregler for Storesand friluftsområde 
 
Innkomne merknader 
Foreløpig ingen.  
 
Hjemmelsgrunnlag 
Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) § 15. 
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Vurdering 
 
I denne saken skal kommunestyret ta stilling til om vi skal sende to forskrifter om adferdsregler for 
kommunens mest populære teltområder på høring. Kommunen er avhengige av allmennhetens 
innspill for å gå videre med saken. Forslagene er innenfor hva kommunen kan bestemme, jf. 
friluftsloven § 15, og det er viktig å få på plass en regulering av disse områdene som per dags dato 
ikke har en gyldig forskrift om adferdsregler.  

Konklusjoner 
Forskriftene er viktige for å få på plass en regulering av adferdsregler i Stuevika og på Storesand. Det 
er viktig med allmennhetens innspill i saken, og forskriftene bør derfor sendes på høring.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Forskrift om adferdsregler for Stuevika og Storesand sendes på høring. Høringsfrist er seks uker fra 
kommunestyrets beslutning.  
 
Hvaler kommune, 18.02.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Formannskapet 11.03.2021: 
 
Kultursjef Thomas Holmen Olsen orienterte formannskapet om bakgrunnen for saken. 
 
Mona Vauger (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Forskrift om adferdsregler for Stuevika og Storesand sendes på høring med foreslått endring i siste 
linje i § 6 til: Kommunen kan gi løyve til at eier eller bruker kan kreve en rimelig avgift for adgang til 
telting etter friluftslovens § 14. 
 
Høringsfrist er seks uker fra kommunestyrets beslutning.  
 
Til saksfremlegget: 
Første setning i sammendraget i saksfremstillingen er ikke korrekt og strykes. 
 
Votering: 
Vauger sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Innstilling fra Formannskapet 11.03.2021: 
Forskrift om adferdsregler for Stuevika og Storesand sendes på høring med foreslått endring i siste 
linje i § 6 til: Kommunen kan gi løyve til at eier eller bruker kan kreve en rimelig avgift for adgang til 
telting etter friluftslovens § 14. 
 
Høringsfrist er seks uker fra kommunestyrets beslutning.  
 
Til saksfremlegget: 
Første setning i sammendraget i saksfremstillingen er ikke korrekt og strykes. 
 
 



 
 
Behandling i Kommunestyret 25.03.2021: 
 
Kultursjef Thomas Holmen Olsen orienterte kommunestyret om bakgrunnen for saken. 
 
Ordfører Mona Vauger (Ap) fremmet følgende korrigering til formannskapets innstilling: 
Forskrift om adferdsregler for Stuevika og Storesand etter Friluftsloven § 15 sendes på høring med 
foreslått endring i siste linje §6 til: Kommunen kan gi løyve til at bruker kan kreve en rimelig avgift for 
adgang til telting etter friluftslovens §14. 
 
Votering: 
Innstillingen fra formannskapet, med ordførers korrigering, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 25.03.2021: 
Forskrift om adferdsregler for Stuevika og Storesand etter Friluftsloven § 15 sendes på høring med 
foreslått endring i siste linje §6 til: Kommunen kan gi løyve til at bruker kan kreve en rimelig avgift for 
adgang til telting etter friluftslovens §14. 
 
Høringsfrist er seks uker fra kommunestyrets beslutning.  
 
Til saksfremlegget: 
Første setning i sammendraget i saksfremstillingen er ikke korrekt og strykes. 
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