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Sammenstilling av alle innspill og uttalelser  
For høringsperioden 08.07.2020 – 09.10.2020, ved høring av planprogrammet 

til kommunedelplan for Skjærhalden 
 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 10.07.2020 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har 
sendt på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og 
sender derfor dette generelle svaret.  
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:  
• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter  
• Transport av farlig gods  
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg  
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om 
at høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til.  
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter. 
 
Kommentar: Vi kan foreløpig ikke se at planen vil berøre ovennevnte områder (se 
kulepunkter). Kommunen tar kontakt med DSB ved behov. 
 

Bane nor, 14.07.2020 

Planen berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader. 
 

Forsvarsbygg, 10.07.2020 
Vi viser til mottatt planprogram. Forsvarsbygg uttaler seg med den hensikt å ivareta 

Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles etter plan- og bygningsloven. 

Forsvaret har ingen landbaserte anlegg som blir berørt av planarbeidet. Øst og nord for 

Skjærhalden ligger skyte- og øvingsfeltene Ø13 og Ø14. Disse feltene ble allerede i NOU 

2004:27 foreslått avviklet. En endelig avklaring av feltenes status er ventet å komme i 

forbindelse med den pågående revideringen av den landsdekkende strukturen for Forsvarets 

skyte- og øvingsfelt på sjøen. 

For øvrig har vi ingen merknader til planprogrammet. 

 

Kommentar: Nevnte skyte- og øvingsfeltene Ø13 og Ø14 øst og nord for Skjærhalden er 

utenfor planavgrensnig. Disse områdene vil ev. beskrives i fremtidige arealplaner (arealdel), 

og sikres med hensynsone/arealformål om det blir behov for dette. 

 



2 
 

Riksantikvaren, 28.07.2020 

Vi viser til oversendelse fra Hvaler kommune den 30.06.2020, av høring og offentlig ettersyn 

av planprogram ‐ Kommunedelplan for Skjærhalden. 

Riksantikvaren gir med dette uttalelse vedrørende de forvaltningsområdene hvor direktoratet 

har ansvar som fagmyndighet. I dette tilfellet gjelder det Hvaler middelalderkirke som 

automatisk fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml), § 4 første 

ledd pkt. a og j. 

Hvaler middelalderkirke er av nasjonal interesse. Ved konsekvensutredning av tiltak i kirkens 

nærhet skal forholdet til kirken være en del av vurderingen. Alle tiltak innenfor kirkestedet 

skal vurderes av kulturminneforvaltningen opp mot bestemmelsene i kulturminneloven. Ved 

all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal det tas hensyn til kirkens plassering og 

virkning i landskapet. 

Fylkeskommunen er delegert ansvaret som kulturminnemyndighet i plansaker etter plan‐ og 

bygningsloven, og skal avgi kulturminneforvaltningens samlede uttalelse. 

 

Kommentar: Kommunen ønsker å ta være på kulturminner og viktige kulturmiljøer. Alle tiltak i 

kirkens nærhet vil bli grundig vurdert med hensyn til kulturminneinteresser og 

landskapsvirkning. 

 

Halvor og Nanna Torgersen, 30.07.2020 
Bo-miljø i Storveien 

Vi håper planen tar hensyn til at det skal bo folk i Storveien og ikke bare har ensidig fokus på 

masse folk og trafikk som skal frem. Storveien er regulert for både bolig og næring. Det er 

ikke bare en innfartsåre og handel. Det er også et boligfelt. Som beboere i Storveien merker 

vi et økt trafikk-press. Bil-tellingene som er gjennomført i Storveien viser også at trafikken 

øker jevnt. Her er det mye trafikk og mange som skal fort frem. 

Vi håper planen vil inneholde løsninger for denne økende trafikken, og at det ikke innebærer 

at vi som beboere blir skviset av en veiutvidelse som gjør at vi får folk og trafikk enda tettere 

innpå oss. Vi mener vi allerede har tatt vår del av belastningen på sommeren og alt den fører 

med seg. Sommeren er en hektisk periode. Noe vi har stor forståelse for i forhold til lokal 

næring og turisme. Men på sommeren må vi regne med høy musikk frem til midnatt og en 

del fyll og bråk. Vi blir ofte vekket av feststemte folk som går hjem ved stengetid i 02-03 tiden 

på natta. Vi regner med, og tåler det her, og reiser bort nå og da hvis det blir for mye, men vi 

ønsker ikke dette enda tettere innpå oss og ber om å få beholde den buffersonen hagen 

utgjør i forhold til sommerkaoset. 

Grunnforhold 

Vibrasjoner fra trafikken forplanter seg i grunnen i Storveien. Hele vegetasjonen bak huset 

beveger seg noen ganger, bilder kan falle ned av veggen, skapdører åpner seg og man 

kjenner det godt når tungtrafikk og bussen treffer fartsdumpene. En frest tverrgående 

asfaltkant ga voldsomme vibrasjoner i huset når fartsdumpene ble bygget. Når tunge 

kjøretøy bremser ned før fartsdumpen blir det store vibrasjoner. Det er viktig å unngå 

ujevnheter i veien som skaper vibrasjoner ved en eventuell omgjøring av veibanen. Spesielt 

små skarpe kanter gir stor effekt. Kantstein og brostein kan kanskje gi en sånn effekt og 

dette bør i så fall testes ut før det eventuelt bygges. 

 

Kommentar: Kommunen vil vurdere muligheter for nye trafikkløsninger innen Skjærhaldens 

sentrum, med fokus på sikkerhet, funksjonalitet og støy. Parkeringsløsninger, behov for 

fortau/gang- og sykkelveier, plassering av bussholdeplasser og fergekai, endringer i 

trafikkmønster, m.m. skal vurderes videre i planarbeidet. 
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Borg Havn, 30.07.2020 
Borg Havn har noen innspill til planprogrammet i den innledende fasen som kan vurderes i 
det videre arbeid.  
Vi legger til grunn at det innenfor planarbeidets formål om å legge til rette for bærekraftig 
utvikling, ligger en bredere forståelse av Skjærhalden som et kommunesenter og knutepunkt 
for næringsutvikling og samferdsel i vid betydning. Våre innspill relateres til havn og 
sjøområde, men vi trekker også inn noen tema som oppfattes å ligge litt på siden selv om vi 
ser det som indirekte utløst av vårt fag- og ansvarsområde.  
I det overordnede mål i planarbeidet foreslår vi å legge inn to punkt/tema om:  

 Fremme god knutepunktsutvikling mellom land og sjø for å bygge opp om bosetting 
og næringsutvikling i omlandet, herunder Østre Øyer.  

 Legge til rette for en havneutvikling som balanserer stedsutvikling med kollektivtrafikk, 
næring og rekreasjon.  
 
Temaene som dels er overlappende har forankring i statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig- areal- og transportplanlegging. Det underbygger det som er lagt inn under kap 5.13. 
Selv om det sies at planområdet er tettstedsgrensen til Skjærhalden, kan det være tema som 
nevnt over som tidlig utfordrer disse grensene. Dette er det åpning for i det foreslåtte 
planprogrammet.  
Under kap. 5.10 tas temaet parkering inn. Utover det som er skrevet, mener vi det er viktig å 
det er viktig å peke på parkering som et nødvendig virkemiddel for i det å se på Skjærhalden 
som et viktig senter for kommunikasjon til øyer, samt næringsmessig innenfor turisme og 
kommunikasjon til Strømstad. En riktig dimensjonert og lokalisert parkeringsløsning kan både 
fremme næringsutvikling, øke attraktivitet for bostedsutvikling på øyer og redusere unødig 
bilkjøring og bilfrakt med ferjer til de Østre Øyer. Dette underbygger det som er skrevet i kap 
5.12 Næringsutvikling. I en ny konsesjon for fergetrafikken til Østre Øyer er det forskjell på 
om trafikken bilferjer vil være høy/økende eller om det kan legges mer vekt på god 
persontrafikk uten unødig trafikk med større fartøy med bildekk.  
 

Under kap 5.13 kan begrepet «Grønne havner» forankres. Det tiltak som nevnes vil bidra 

sterkt til å gjøre fritidsbåtbruk mer miljøvennlig. 

 

Kommentar: Kommunen ønsker å utvikle Skjærhalden i tråd med planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og FNs 17 bærekraftsmål. Vi vil vurdere 

muligheter for nye trafikkløsninger innen Skjærhaldens sentrum, inkludert fergeforbindelse, 

med fokus på sikkerhet og funksjonalitet. Parkeringsløsninger, behov for fortau/gang- og 

sykkelveier, plassering av kollektive holdeplasser/knutepunkter, endringer i trafikkmønster, 

m.m. skal vurderes videre i planarbeidet.  

 

Avinor 04.08.2020 
Ingen merknader. 

 

Skjærhalden slippforening, 08.08.2020 
Hei, vil på vegne av Skjærhalden Slippforening komme med et innlegg for å bevare slippen i 

fremtiden og. Den ligger mellom Schrambua og Rorbuene, sammen med kjørerampen for 

utsett og opptak av båter. Det har vært slipping av båter der i 102 år, dagens utgave ble lagd 

av Reidar Karlsen i samband med Motor og Maskin i 1982.Siden overtok Erik Nordum og 

nåværende eier Installatøren AS.Nordum ga uttrykk for å legge ned slipp, noe han la på is. 

Samme med Installatøren, som har uttrykt at vi ikke kan regne med å holde på veldig lenge. 
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Hva området kan nyttes til uten å ødelegge kjørerampen samtidig, er ikke lett å se. 

Kjørerampen har bortimot 2000 opp- og uttak av båter i året, derav halvparten fra 

Skjærhalden Marina, Sandbakken. Samtidig er slippen 0 meter fra Schrambua,som jo vil ha 

et ord med som nabo ved omlegging. 

Andre moment er at det ikke er mange slipper igjen i fjorden, og lang ventetid. Vi er for tiden 

ca.10 medlemmer i slippforeningen, og driver til selvkost nærmest,60kr/fot, inkl. 

høyttrykkspyler og strøm. Grunneier får en fast sum pr.båt. Skjærhalden Marina eier 50% i 

høyttrykkspyler. 

Vi tar opp 20-30 båter i året, flere ganger har Redningskøyta kommet med havarister med 

lekkasje og pumpe ombord, som har blitt reddet opp på slippen, senest i fjor en fiskebåt som 

nesten sank ved kai. 

Om slippen er verneverdig pga alder har jeg ingen kunnskap om, men det er et av de siste 

maritime innslag i Skjærhalden oppi all kommers med øl og pizza og gallerier, og den betyr 

mye for de som bruker den. 

 

 

Til vår info: slippen er plassert i regulert område SP.M (formål: Maritim virksomhet/slipp) 

 

Kommentar: Eventuelle endringer i bruk av sjø- og sjønære arealer vil vurderes videre i 

planarbeidet. Alle nye tiltak vil bli vurdert i forhold til sikkerhet, funksjonalitet, landskap, natur 

og kulturmiljø, m.m. 

 

NVE, 13.08.2020  
Det er kartlagt marine strandavsetninger i deler av planområdet, jf. NGUs løsmassekart på 

Hvaler (www.ngu.no).  

http://www.ngu.no/
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Til info: kart for løsmasser. http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/  

 

Generelle innspill NVE:  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter 

plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i 

planarbeidet.  

 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, 

overvann, erosjon og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot 

flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte 

være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Utbygging i nedbørfeltet gir økt 

andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder vann på 

terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i 

vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere 

avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i 

uønsket retning. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt 

avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes 

påvirkning på avrenningen i byggeområdene må avklares. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur 

planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Vassdrag- og grunnvannstiltak  

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 

skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 

vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av 

vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE 

kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt 

nok ivaretatt i planen. 

  

Energianlegg  

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for 

samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter 

energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør 

berørte energiselskap involveres tidlig.  

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:  

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at 

en unngår innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen.  

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.  

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 Klimaprofilene 

https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler  

 Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-

28- 1469  

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.  

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.  

 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 

ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige 

regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene 

er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder 

må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no.  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 

til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs 

bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i 

oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Kommentar: 



7 
 

Alle tiltak som kan forårsake skader eller ulemper for allmenheten, og som kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn skal konsekvensutredes. 

 

I planarbeidet skal det utarbeides ROS-analyse som omfatter bl.a. radon aktsomhet, flom, 

erosjon, skred og overvann. Områder som ligger i faresoner vil sikres med bestemmelser 

og/eller hensynsoner i planen. 

 

Hvaler kommune har utgitt egne retningslinjer for overvannshåndtering, hvor bruk av 

naturbaserte løsninger er anbefalt. Vi har også tilgang til kart som viser flomveier for å unngå 

bygging i risikosoner. Disse områder vil også sikres i planen med hensynsoner.  

 

Kommunen ønsker å øke bevissthet for mer aktiv bruk av blågrønnstruktur og mindre andel 

tette flater i byggeprosjekter. Behov for krav til blågrønn faktor for konkrete områder i 

sentrum vil vurderes videre i planarbeidet og kan f.eks. sikres i planbestemmelser. 

 

Vi tar kontakt med NVE ved behov for veiledning. 

 

Halvor Torgersen, 13.08.2020  
Jeg synes Hvaler skulle sørge for nok gratis parkering for å løse kaoset i Skjærhalden og 

dekke behovet til de Østre øyene. Jeg tenker på området nordvest for Floren og rådhuset på 

begge sider av veien. Her er det store muligheter for innfartsparkering. Gjerne med 

vegetasjonsskjerm slik at plassen kan bli uten innsyn. Parkeringen bør være gratis og godt 

skiltet for å lede trafikk til innfartsparkeringen. Dette vil redusere bil-parkering på de østre 

øyene og løse en del av kaoset med trafikken i sentrum av Skjærhalden. Slik det er i dag 

lønner det seg å kjøre bil til de østre øyene pga parkeringskostnaden. Slike løsninger er 

gjennomført ved mange andre tettsteder og fungerer veldig bra. 

 

Kommentar:  

Hvaler kommune vil vurdere muligheter for nye løsninger og tiltak for trafikken innen 

Skjærhaldens sentrum, med fokus på sikkerhet og funksjonalitet. Parkeringsløsninger, m.m. 

skal vurderes videre i planarbeidet.  

 

Hvaler Innovasjon AS, 20.08.2020 
Vedrørende F108 gjennom Skjærhalden: Storveien. 

Det har tidligere vært snakk om å anlegge gang- og sykkelsti enten på høyre eller venstre 

side av Storveien, fra Kiwi og til Skjærhalden sentrum. Begge alternativer vil måtte spise av 

private eiendommer langs veien. Mens det på venstre side nedover kun er tre store 

eiendommer og ingen stikkveier, er det på høyre side tre stikkveier og åtte innkjørsler til 

eiendommer. Tomtene der er smale ut mot Veien, så gang- og sykkelstien vil gå inntil 

husene. Med tanke på innkjørslene og sideveiene blir en løsning på høre side nedover helt 

uegnet. 

I tillegg har undertegnede (Hvaler Innovasjon AS, Storveien 2-8) syv parkeringsplasser på 

sin tomt som nå blir administrert av Apcoa (tidligere Europark). Disse parkeringsplassene er i 

utgangspunktet kundeparkeringer for bedriftene i huset, men er i prinsippet åpne for alle, 

spesielt på kveldstid og i helger/ fridager. Disse plassene er en del av vår næringsvirksomhet 

og utgjør en god inntekt. Dersom det blir gang- og sykkelsti i stedet, vil dette frata våre 

leietakere kundeparkeringene, og oss næringsinntekt i all framtid. Dette må i tilfelle 
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kompenseres av kommunen/ fylkeskommunen, og vil nødvendigvis utgjøre et betydelig 

beløp. Men det fins gode alternativer! (Se vedlagte kart) 

Det er fullt mulig å både gå og sykle fra kirkekrysset til Skjærhalden uten å benytte Storveien! 

Det er jo allerede på plass en sti fra kirkekrysset til Rådhuset. Derfra er det to muligheter: 

Følge fortauet på høyre side så langt det går, ta til høyre i Prestehavna, deretter første vei til 

venstre som går parallelt med Storveien helt til Kornmagasinet. Den andre muligheten er å ta 

til høyre ved Rådhuset, ta første sti til venstre ned Granstuveien via Løkka og fram til 

Kornmagasinet. Begge disse alternativene er helt ubetydelig lengre enn å ta Storveien! For 

ikke å snakke om mye lunere og koseligere. 

Det eneste som trengs er god skilting. Lys er det jo hele veien. Med en av disse løsningene 

trenger en ikke å gjøre noe som helst kostbar inngripen som vil ødelegge eiendommene 

langs Storveien!  
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Kommentar:  

Hvaler kommune vil vurdere muligheter for nye trafikkløsninger innen Skjærhaldens sentrum, 

med fokus på sikkerhet og funksjonalitet. Behov for fortau/gang- og sykkelveier, parkering, 

plassering av kollektive holdeplasser/knutepunkter, endringer i trafikkmønster, m.m. skal 

vurderes videre i planarbeidet. 
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Det er også viktig å se på samspill mellom plassering av næringsbebyggelse og plassering 

av hoved fortau til sentrum (sammenheng mellom plassering av transport/trafikkmønster og 

tjenester). 

 

HS arealplan, 27.08.2020 
FELLESPARKERING, del av GNR/BNR 4/4 og 4/282 

HS arealplan fremmer på vegne av grunneier på gnr/bnr 4/4 og 4/282 innspill til varslet 

oppstart av arbeid med kommunedelplan for Skjærhalden. 

Det aktuelle området ligger innenfor det varslede planområdet. Arealet benyttes i dag som 

langtidsparkering, dette har pågått siden 2014 og er godkjent frem til 2023. Grunneiers 

ønske er å legge til rette for at denne bruken kan opprettholdes også for fremtiden. 

Den 29.01.2020 ble det behandlet en planforespørsel i planutvalget for det aktuelle arealet. 

Den gang var grunneiers ønske å initiere et arbeid med detaljreguleringsplan for å sikre et 

varig bruk av arealet som langtidsparkering. Innholdsmessig er dette innspillet 

sammenfallende med det som den gang ble spilt inn og behandlet. 

I figur 1 vises en avgrensning til det aktuelle arealet. Området berører eiendommene gnr/bnr 

4/4 og 4/282, tiltakshaver er grunneier på begge eiendommene. 

 

1. Beskrivelse av området 

Arealet er et tidligere beiteområde, men har siden 2014 blitt benyttet som parkeringsplass. 

Arealet inngår som en del av et mindre gårdsbruk, hovedbygningen på eiendommen har 

også tidligere blitt driftet som et pensjonat. Planområdet har beliggenhet nord for 

Skjærhalden sentrum, med gangavstand til sentrum (rundkjøringen) på cirka 650 meter via 

Stenlia-veien. 

Det er i dag lagt til rette for totalt cirka 150 parkeringsplasser. Innkjøring til parkeringsplassen 

er i både nord- og sørenden av området, med direkte avkjørsel fra Sigrid Bjørseths vei. 

Området er forholdsvis flatt, med et slakt fall fra innkjøringspunktet til parkeringsplassen. 

Innenfor planområdet utgjør vegetasjonen for det meste gress og noe kantvegetasjon. 

Området er imidlertid omgitt av skogsterreng mot både vest, nord og øst. Den delen av 

eiendommen som utgjør parkering ligger i et lavtliggende parti i terrenget, og det er åsrygger 

på både vest- og østsiden. Mot sør stiger terrenget, men det er noe innsyn til parkeringen fra 

nord når man ankommer Sigrid Bjørseths vei. Parkeringsplassen vurderes å ikke være til 

nevneverdig sjenanse for omgivelsene. 

Gang- og sykkelvei grenser inntil planområdet langs Sigrid Bjørsethsvei. Dette gir gode 

forutsetninger for de som ferdes til fots til og fra planområdet. 

Det er ikke registrert noen arter for noen form for vern innenfor området.  

Sør for parkeringen er det 5 SEFRAK-registrerte bygninger. Parkeringsplassen er i 

tilstrekkelig avstand fra disse bygningene, slik at tiltaket vurderes å ikke komme i konflikt 

med vernehensynet og opplevelsen av de aktuelle bygningene. 

 

2. Hva man ønsker å oppnå – tiltaket  

Gjennom arbeidet med kommunedelplanen ønskes det lagt til rette for en videreføring av 

dagens parkeringsanlegg på en del av eiendommene gnr/bnr 4/4 og 4/282. I dagens anlegg 

er det totalt cirka 150 parkeringsplasser. Parkeringsplassene er etablert med cirka 3 meters 

bredde.  

Det er ønskelig at arealet gis formålet parkeringsplasser med sosikode 2082 i ny 

kommunedelplan, slik at arealet sikres som en fremtidig langtidsparkering i Skjærhalden. I 
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figur 4 er det vist en illustrasjon som viser dagens faktiske bruk av arealet. Dagens arealbruk 

ønskes videreført. 

 

 

3. Virkninger av tiltaket  

De som bruker parkeringsplassen  

Dagens brukere av parkeringsplassen er for det meste hytteferierende på de østre øyer. I og 

med at avstanden frem til den enkelte fritidsbolig betinger en viss reiseavstand (fra hytten), 

er dette å anse som en langtidsparkering med en liten grad av «småturer». Det betyr at 

mesteparten av bilene blir stående i ro en viss periode når de først har ankommet, dette 

begrenser trafikken til og fra området.  

Dagens brukere av anlegget har uttrykt stor bekymring over at dette er et tilbud som vil 

opphøre fremtiden. Flesteparten av brukere er fastboende og hyttebrukere på de østre øyer. 

Påde østre øyer er det anslagsvis 800 fritidsboliger (uoffisielt tall), og majoriteten av disse 

ankommer fritidsboligen med personbil (som parkeres i Skjærhalden) og ferge. Det er med 

andre ord svært mange som er avhengige av et sted å parkere bilen i Skjærhalden. 

Sommeren 2020 var det nærmest kaotiske tilstander ved parkeringen siden «alle» skulle på 

hytta dette året. Tiltakshaver har også fått tilbakemeldinger om at parkeringstilbudet anses 

som trygt, med tanke på å ikke være utsatt for hærverk og tyveri. Parkeringsplassene i 

Skjærhalden sentrum er vesentlig mer utsatt for dette.  

Det skal også legges til at det opprinnelig var Hvaler kommune som i 2014 henvendte seg til 

tiltakshaver om å etablere parkeringsordningen. Dette skulle være en erstatning for 

langtidsparkeringene ved Floren og Rådhuset som skulle opphøre. Dette var en ordning der 

man kunne tegne et langtidsabonnement og parkere hele hyttesesongen. 

Parkeringsordningen på gnr/bnr 4/4 og 4/282 ble tatt i bruk påsken 2014.  

Parkeringssituasjon generelt i Skjærhalden  
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Det er en kjent sak at det er tidvis utfordringer med tilgjengelige parkeringsplasser i 

Skjærhalden. Kommuneplanens arealdel åpner for etablering av parkeringsanlegg i 

Hvileberget og Kristinelia, begge disse alternativene har vist seg å være krevende å 

gjennomføre.  

 

4. Oppsummering  

Nedenfor gjengis en punktvis oppsummering:  

• Det anviste arealet ønskes avsatt til/regulert til parkeringsplasser, sosikode 2082.  

• Tiltaket vil bidra til å gi besøkende, spesielt på østre øyer, et godt og trygt parkeringstilbud. 

Det er meget stor etterspørsel etter disse parkeringsplassene.  

• Tiltaket representerer en videreføring av dagens parkeringsordning, som har vist seg å 

fungere veldig bra.  

• Arealet kan enkelt omdisponeres til andre arealbruksformål på et senere stadium.  

 

Kommentar: Hvaler kommune vil i planarbeidet vurdere parkeringsløsninger innen 

Skjærhaldens sentrum, med fokus på optimal plassering, funksjonalitet og sikkerhet. 

Trafikkløsninger vurderes videre i planarbeidet. 

Per i dag er område avsatt til «bebyggelse og anlegg» i kommuneplanens arealdel, og en del 

av område med hensynsone for krav om felles planlegging. Dette forlaget skal vurderes mot 

helheten av området. 

 

HS arealplan, 27.08.2020 
Innspill til kommunedelplan for Skjærhalden:  

Hvaler park boligsameie gnr/bnr 23/53  

HS arealplan fremmer på vegne av grunneier på gnr/bnr 23/53 innspill til varslet 

oppstart av arbeid med kommunedelplan for Skjærhalden.  

Det aktuelle arealet inngår i detaljreguleringsplan for Hvaler park boligsameie (planID 

0111141). Grunneiers ønske er å legge til rette for at deler av eiendommen kan 

omdisponeres til boligformål.  

Eiendommen ble nylig regulert (plan vedtatt den 19.03.2020), og i den innledende fasen av 

planarbeidet ble det arbeidet med å legge til rette for ytterligere 3 tomannsboliger på 

eiendommen. Dette bli imidlertid tatt ut av reguleringsplanen etter anbefaling om at dette 

først burde forankres i overordnet plan. Med dette innspillet ønskes det lagt til rette for en 

utvidelse av regulerte boligformål/konsentrert småhusbebyggelse innenfor reguleringsplanen 

Hvaler park boligsameie (plan ID141). Se utvidelse i figur 2.  

 

1. Planprogrammet og Kommunestyrets vedtak 18.06.2020  

Etter hva vi forstår, av saksutredninger fra Hvaler kommunes behandling av planprogrammet 

den 18.06.20, ble planområdet utvidet utover hva som fremkommer av kartillustrasjonen i 

planprogrammet. Ved behandlingen ble det tatt inn tilleggskommentarer som inkluderer mer 

areal langs FV108 i retning mot tunnelen (se utklipp på neste side). Det virker som at 

plangrensen ikke ble oppdatert i tråd med dette, men vi oppfatter likevel at dette arealet kan 

regnes som en del av planområdet. 

Foreslåtte innspill legger til rette for en fortetting på en eksisterende boligeiendom.  
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2. Beliggenhet  

I figur 1 og 2 vises det aktuelle arealets plassering. Arealet ligger i sin helhet på eiendommen 

gnr/bnr 23/53. Tiltakshaver er også grunneier. 

 

Figur 2: Gjeldende reguleringsplan for området med forslag til utvidelse av boligformål vist 

med blått omriss. Utvidelsen utgjør cirka 530 m2.  

 

3. Beskrivelse av eiendommen og området  

Avstanden til rådhuset er cirka 1,2 km. Nærmeste kollektivholdeplass ligger inntil 

eiendommen, og det gir svært god tilgjengelighet for reisende med buss. Herfra går det 

regelmessige avganger til både Fredrikstad og Oslo.  

Det er også regulert gang- og sykkelvei fra rådhuset som passerer eiendommen, det er 

initiert prosesser for å sikre opparbeidelse av dette. Blant annet har grunneier/tiltakshaver 

nylig avstått areal til Statens vegvesen for opparbeidelse av gang- og sykkelveien. 

Oppsummert vil det være svært god tilgjengelighet for både de som reiser med buss samt 

myke trafikanter.  

Den aktuelle delen som ønskes utbygget er flat og inngår delvis som hagearealet til Hvaler 

park boligsameie (den delen som er regulert til boligformål). Vegetasjon bidrar til å skjerme 

området mot sjøen og nasjonalparken, slik at uheldig eksponering kan unngås.  

I følge Hvaler kommunes kartportal er det ingen arter med noen form for vern innenfor det 

aktuelle arealet. Når det gjelder kulturminner, er det registrert en SEFRAK-bygning på 

eiendommen, folkets hus. Her må det imidlertid være en feil, siden folkets hus ble revet i 

forbindelse med etablering av dagens anlegg for flere år siden.  

På eiendommen er det allerede tilrettelagt for gode uteoppholdsarealer, og det er i tillegg 

rikelig og god tilgang til andre tilstøtende områder velegnet til friluftsliv og rekreasjon, både 

Ørekroken og skogsområder. Det ligger derfor til rette for gode bokvaliteter for fremtidige 

beboere i området. 

 

4. Hva man ønsker å oppnå – tiltaket  

Det ønskes lagt til rette for en utvidelse av eksisterende anlegg med flere boenheter. 

Nedenfor vises en skisse som illustrerer et utbyggingsprinsipp som ble presentert i 
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planarbeidet for reguleringsplan Hvaler park boligsameie. Hvaler kommunes administrasjon 

og planutvalget anbefalte å gå videre med dette som en del av planarbeidet, men etter 

anbefaling fra fylkesmyndighetene søkes dette forankret i overordnet plan først. Derav dette 

innspillet.  

I illustrasjonen i figur 3 vises eksisterende bebyggelse, parkeringsplass og lekeplass (flyttet 

noen meter mot øst, uendret størrelse) og 3 stk. tomannsboliger sørvest i området. Hver av 

tomannsboligene er inntegnet med en grunnflate/fotavtrykk på cirka 135 m2. De nye 

boligene foreslås oppført med 1,5 etasje og saltak. Høyder og takvinkler vil være tilpasset 

eksisterende bebyggelse. Maksimal mønehøyde kan typisk være 7,0 meter og takvinkelen 

30-45 grader. Ny foreslått bebyggelse vil med derfor være godt tilpasset eksisterende 

bebyggelse uten å virke prangende og skape uheldig eksponering.  

Parkering foreslås løst mellom eksisterende bebyggelse og FV108. Regulert parkeringsplass 

har kapasitet til å betjene flere biler enn hva antall boenheter i reguleringsplanen krever. I 

tillegg ligger det godt til rette for etablering av noen ekstra parkeringsplasser like på utsiden 

av regulerte parkeringsplass, men altså på østsiden av dagens bebyggelse. 

 

Figur 3: Illustrasjon som viser eksisterende anlegg forslag til ny bebyggelse med tre nye 

tomannsboliger. 

 

5. Oppsummering  

Nedenfor gis en punktvis oppsummering:  

• Det ønskes lagt til rette for en utvidelse av Hvaler park boligsameie med tre nye 

tomannsboliger i tråd med figur 3.  

• Tiltaket vurderes å ikke komme i konflikt med eksisterende bebyggelse, natur og 

kulturmiljø.  

• Tiltaket vil være en fortetting av et eksisterende boligkompleks.  
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• Eiendommen har svært god tilgjengelighet for myke trafikanter og reisende med kollektiv 

transport.  

 

Kommentar: KU – nødvendig – endring av arealformål (naturområde i reguleringsplanen), 

areal er per i dag utenfor tettstedsgrense.  

 

Boligfortetting er et viktig tema som vil vurderes i planarbeidet. Plassering av nye boliger vil 

vurderes bl.a. i forhold til retningslinjer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging, 

m.m. 

 

Bjørn Eliassen, 13.07.2020 
Arbeidet med kommuneplaner har pågått gjennom flere år og rulleres løpende. Det bes nå 

om innspill på kommunedelplan Skjærhalden.  

I forbindelse med kommuneplanens arealdel (2071 – 2029) ble det foretatt en 

konsekvensutredning av enkeltinnspill. Mitt innspill den gangen finner jeg nødvendig å 

gjenta, og det vises med små endringer nedenfor. Som en vil forstå er det kommunens 

(gamle) alternative forslag til adkomst for den såkalte hotell-tomta, samt innregulert 

bebyggelse i samme område, som gir grunnlag for å gjenta tidligere innspill. (Jeg er for øvrig 

klar over at tomta til hotellet nå kan gir mulighet for bolig(er) og ikke som næringseiendom 

som det var før vedtaket 15.02.18 i kommunestyret )  

Planforslaget til kommuneplanens arealdel 2019 – 2031, ble sluttbehandlet i kommunestyret 

20.06.19. Jeg har ikke funnet noe om alternativ adkomstvei fra nord over Stenane i noen av 

planforslagene, men vil altså allikevel forsikre meg om at ikke nye forslag «dukker opp av 

hatten»  

Jeg har også behov for å minne om et allmøte på Skjæhalden den 26.juni 2017 der blant 

annet ny adkomst til Stenheim og andre planlagte boliger var ett av temaene. En rekke av 

møtedeltakerne viste sin misnøye over at dette fortsatt var et aktuelt tema, og kritiserte 

rådmannens udokumenterte vurdering av et veialternativ fra nord over Stenane. På et 

konkret spørsmål om ikke dette alternativet nå kunne legges dødt, bekreftet alle i 

møteledelsen, inkludert ordfører, politikere og konsulent den gang Susanne Johansen at 

alternativet «gravlegges».  

Etter oppfordring fra en lang rekke beboere på Kjølholtåsen, faste så vel som hytte-eiere, 

gjentar jeg jeg derfor mitt innspill fra 2016: 

 

NY KOMMUNEPLAN SKJÆRHALDEN  

I forbindelse med oppstart av kommuneplanarbeidet for Skjærhalden, inviteres befolkning til 

innspill og kommentarer.  

Et av temaene som spesielt skal drøftet på det varslede folkemøte den 2.februar er som 

følger:  

«Flere tomter i Skjærhalden som er viktige for fortetting og videreutvikling mangler 

tilfredsstillende adkomst. Hvor skal disse ha adkomst fra?»  

Saken var til behandling i UMT(UFS) den 4.juni 2014 bl.a begrunnet i en søknad fra eierne 

av Stenheim II, den såkalte hoteltomta, om å omgjøre bygningen fra en næringseiendom til 

boliger. Et enstemmig utvalgt besluttet at «Saken utsettes og en eventuell bruksendring sees 

på i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel» Sakens kompleksitet ligger ikke 

primært i at bygningen i flere år har vært brukt ulovlig som ferieleiligheter og derfor har vært 

gjenstand for ulovlighetsoppfølging fra kommunen, men heller at kommunen ikke anser 

dagens adkomst fra Strandveien til Stenheim II som tilfredsstillende.  
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Før ovennevnte møte hadde kommunens planavdeling sammen med ingeniørfirma Cowi 

avholdt et informasjonsmøte den 14.mars 2014, primært for beboerne på 

Stenane/Kjølholtåsen da ett av alternativene for adkomstvei til Stenheim II kunne være 

gjennom dette boligfeltet nordfra. I referatet fra dette møtet av 17.mars, der det var 32 

fremmøtte, var det generelle inntrykket at de fleste uttrykte seg negativt til en løsning 

gjennom Stenane. Det ble videre gitt sterkt uttrykk for at valg av veitrase’ må baseres på en 

grundig vurdering av hvilket alternativ som gir minst inngrep i etablert bomiljø. Dette må 

være et hovedprinsipp. Gjennom Stenane er veien smal, og gir ikke rom for biler som 

møtes. Nye boliger ligger tett inntil kjøreveien, og støy og forurensning vil øke. Det mest 

alvorlige og helt uakseptable ville dog være at det må foretas ekspropriasjon fra 

eiendommene 4/251, 4/228, 4/229 og 4/213. Min klare anbefaling er at dette alternativet 

skrinlegges for godt.  

Den mest aktuelle adkomstveien synes for meg klart å være fra Stenlia via 4/41 og 

4/180 og inn på sydsiden av eiendommene 4/180 – 4/183. Hovedargumentet med denne 

løsningen er det åpenbare poeng at det ikke er oppført boliger der – ennå. Dette kan 

kommunen styre idet en byggetomt skal være sikret vegforbindelse som kommunen godtar 

som tilfredsstillende, før eiendommen endres eller opparbeides. (Plan- og bygningsloven § 

27-4. kf TEK 10 § 8-8 )  

Avslutningsvis vil jeg bemerke at det i en sak av så stor betydning for godt etablerte 

boligeiere, må ikke interessene til de aktuelle grunneierne blir mer ivaretatt enn vi som har 

bygd og innrettet oss etter gjeldende reguleringsbestemmelser. Å avgi grunn til adkomst til 

egne boenheter burde være et krav, når alternativet først og fremst vil berøre deres naboer.  

Jeg ønsker å ha tillit til egen kommune, men den ble dessverre svekket når det i 2013 ble gitt 

tillatelse til å oppføre 6 boenheter på tomt 4/230 – nordøst og tett ved Stenheim II – med 

samme tiltakshavere som står som eiere av hotellet. Byggetillatelse ble som kjent gitt med 

den forutsetning at adkomsten skal skje – fra Strandveien. At veiretten var privat, ga altså 

adgang til å se helt bort fra lover og forskrifter – og grunneierne av den store nye bygningen 

kan kjøre og parkere 9 biler i eget bygg i tillegg til uteparkering. 

 

Kommentar: Tomt 4/230 er avsatt til «FBA2» fremtidig bebyggelse og anlegg i k-planen – 

plankrav, men ikke flere bestemmelser. Det foreligger også eldre reguleringsplan for 

eiendommen (hotellformål). 

 

Boligfortetting i Skjærhalden er et viktig tema som vil vurderes i planarbeidet. For å tillate nye 

boliger, er det nødvendig å ha tilstrekkelig infrastruktur, her bl.a. adkomstvei, tilstrekkelige 

uteoppholdsarealer, m.m. Veistruktur og trafikkmønster i sentrum vil vurderes i videre 

planarbeid, med hensyn til funksjonalitet og sikkerhet.  

 

Optimal plassering av boliger og andre funksjoner, samt infrastruktur i Skjærhalden vil 

vurderes bl.a. i forhold til retningslinjer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging, 

m.m. 

 

Skjærhalden Gjestehavn AS, 02.09.2020 
På vegne av Skjærhalden gjestehavn AS ber vi om at det vurderes og planlegges/endres for 

følgende utvikling i indre havneområdet 

Plass til kortidsfortøying for handlende og spisende gjester, kapasitet min 30 plasser , 50 er 

ønskelig, ingen slike plasser er idag tilgjengelig. 

Annen plassering enn i gjestehavna kan og bør vurderes til slik trafikk 
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Mulig utvidelse av gjestehavnas areal, gjestehavna har idag ca 100 plasser , behovet tilsier 

en dobling av overnattende båter men dette er ikke mulig iht reg plan 

Dagens anlegg er også veldig utsatt for vind/strøm og bølger pga manglende 

bølgebrytere/molo i innløpet. Dette medfører at ved vindstyrker over 8‐10 m sek fra vest/sør 

kan bare deler av bryggeanlegget benyttes. Ønskelig at det kan etableres gode og trygge 

plasser for helårs gjestehavn drift. 

Plan for avskjerming ved hjelp av flytemolo eller annet bør realisereres. 

Det ønskes etablert et flytende turist/havnekontor i indre havn og reg planer bør tillate dette. 

 

Kommentar: 

Brygger og molo 

Bruk av sjøarealer i Skjærhalden er et viktig tema som vil vurderes i planarbeidet. Nytt 

anlegg i sjøen vil vurderes i videre planarbeid, med hensyn til sikkerhet, funksjonalitet, natur, 

landskap, m.m.  

 

Flytende turist/havnekontor 

Reise- og opplevelsesbasert næring er en stor og viktig del av næring på Hvaler. Utvikling av  

Optimal plassering av slike funksjoner i Skjærhalden vil vurderes bl.a. i forhold til 

retningslinjer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging, prinsipp om «rett virksomhet 

på rett sted», m.m. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning, 04.09.2020 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 

ovennevnte sak, datert 30. juni 2020. 

 

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 

ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 

bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 

utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 

mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 

 

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 

og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 

utnyttelse. 

 

Om planen 

Hvaler kommune har lagt ut planprogram for kommunedelplan for Skjærhalden til 

høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 

bærekraftig utvikling som fremmer stedskvalitet og stedsidentitet til tettstedet 

Skjærhalden. Planområdet og grunnlaget for vurdering i planprogrammet er foreslått 

til tettstedsgrensen for Skjærhalden. Kommunedelplanen skal gi rammer for hvordan 

Skjærhalden skal utvikles i et langsiktig perspektiv. 

 

Uttalelse fra DMF 

DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av 

mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut 

fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av 

mineralloven. Videre kan vi ikke se at kommunedelplanen omhandler massehåndtering 

eller tilsvarende som krever input fra DMF. 
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Vi har derfor ingen merknader til oppstart av kommunedelplan for Skjærhalden. 

Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre 

fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring 

og offentlig ettersyn. 

 

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på 

www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for 

oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante 

kartdata fra andre etater. 

 

Ingen kommentarer. Kommunen tar kontakt ved behov. 

 

Ivar Fredriksen, 09.09.2020 
Vi viser til vårt møte den 8. juni med deg og Bjørn Winther Johansen vedrørende utviklingen 

av vår tomt i Strandveien 36 (eiendommen gnr 4, bnr. 134. )  

Vårt ønske er å bebygge tomta med 4 til 8 boenheter. Det betinger at vi får til en adkomst til 

eiendommen, som ikke belaster trafikken gjennom Skjærhalden sentrum. Derfor støtter vi 

forslaget fra rådmann Dag Willien Eriksen, som er nedfelt i brev fra Hvaler kommune om 

prosessledende beslutning for Stenheim II. (saksnr: 2013/3112 – detaljplan-Stenheim II – 

Doknr 7) Her skriver rådmann «det må være en premiss for planarbeidet at ny trafikk ikke 

ledes via Strandveien, og at nye boliger på Hotelltomta får adkomst fra nord via Stenane og 

Sigrid Bjørsethsvei. Kommunen vil ta en aktiv rolle ved gjennomføringen av planen dersom 

det blir nødvendig.»  

Ved å anlegge vei fra nord, så vil det også bidra til å løse overvannsproblematikken ved 

gangveien som kommer fra Stenlia, og skaper stor problemer for beboerne i Gilboveien. 

Dette er jo et punkt som er omtalt som en sak som Hvaler kommune arbeider med parallelt 

med kommunedelplanen.  

Adkomst fra nord vil også kunne gi de nye eierne av Strandveien 44 mulighet til å få en 

adkomst til hytta, noe de ikke har pr dags dato.  

Vi ser fortsatt frem til en konstruktiv dialog og positiv behandling av vår søknad. 

 

Kommentar: 

Tomten 4/134 er i kommuneplanens arealdel avsatt til «fremtidig bebyggelse og anlegg» 

(FBA2) og omfattes av eldre reguleringsplan med arealformål «hotell». Nytt formål for tomten 

skal vurderes i planen, bl.a. i forhold til samordnet bolig- areal og transportplanlegging. 

 

Boligfortetting i Skjærhalden er et viktig tema som vil vurderes i planarbeidet. For å tillate nye 

boliger, er det nødvendig å ha tilstrekkelig infrastruktur, her bl.a. adkomstvei, tilstrekkelige 

uteoppholdsarealer m.m. Veistruktur og trafikkmønster i sentrum vil vurderes i videre 

planarbeid, med hensyn til funksjonalitet og sikkerhet.  

 

Optimal plassering av boliger, andre funksjoner og nødvendig infrastruktur i sentrum vil 

vurderes bl.a. i forhold til retningslinjer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging, 

m.m. 
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Herføl Vel, 10.09.2020 
Herføl Vel skal være en aktiv, engasjert og relevant forening og jobbe med saker for øyas 
beste og medlemmenes felles interesser. Foreningen har omlag 130 medlemmer, 
representert ved både enkeltmedlemmer og familiemedlemskap. Herføl Vel ønsker å være 
en relevant samarbeidspartner for Hvaler kommune, samtidig som vi vil være en aktiv 
pådriver ovenfor kommunen i forhold til viktige drifts- og forvaltningsoppgaver. Velforeningen 
er videre engasjert i øyas kulturhistorie og flotte natur, og virker for å fremme kunnskap om 
dette. 
 
Styret i velforeningen opplever for tiden et godt samarbeid med kommunen. Både innenfor 
kultursektoren og teknisk sektor med blant annet pilotprosjekt for ny renovasjonsordning. 
Skjærhalden er kommunesenteret og et viktig knutepunkt for fastboende, hytteeiere og 
gjester til de østre øyer. Infrastrukturen på Skjærhalden og eventuelt framtidig endringer får 
betydning for Herføl-samfunnet. 
 
Herføl Vel ønsker derfor å komme med noen innspill til planprogrammet. 
Herføl vel ønsker at det fokuseres på følgende forhold i det videre arbeidet med 
kommunedelplan for Skjærhalden: 
 
Parkering - bil 
Vi ber om at det gjennom planarbeidet arbeides med en bedre tilrettelegging for parkering på 
Skjærhalden for innbyggere og hytteeiere på de østre øyer. Gode parkeringsløsninger på 
Skjærhalden med riktig dimensjonering og lokalisering er et viktig virkemiddel for økt 
attraktivitet for bosetting på de østre øyer samt næringsutvikling. Dessuten vil det redusere 
unødig bilfrakt med Hvalerferga, bilkjøring og villparkering på de østre øyer. På Herføl har vi 
opplevd en stor økning av biltrafikk de siste årene, med en topp denne sommeren. 
Den bilfrie idyllen på øya er i ferd med å forsvinne til manges fortvilelse. Den smale 
kommunale veien på Herføl er ikke dimensjonert for hyppig bilkjøring, og det finnes få steder 
hvor biler kan møtes. Det er ingen skilt som viser hastighetsbegrensninger og det mangler 
tilfredsstillende parkeringsmuligheter. Veien tåler ikke den trafikkmengden vi nå opplever 
uten vesentlig økt vedlikehold fra kommunens side. Økt biltrafikk utfordrer også 
trafikksikkerheten for de som beveger seg rundt på øya. Feilparkerte biler påvirker også 
kommunale tjenester som renovasjon og er til hinder for søppeltømming. Trafikkmengden i 
sommermånedene gjør det dessuten vanskelig å sikre plass på fergen for nyttekjøretøyer. 
 
Kommunes prising av parkeringsplassene på Skjærhalden utgjør den største årsaken til 
veksten i biltrafikken på Herføl. Mange ville gjerne parkert bilene sine på Skjærhalden 
dersom prisene ble redusert. I dag koster parkering ved rådhuset for fastboende 3 635 
kroner for perioden 15.3.-15.9. For alle med fritidsbolig er prisen 190 kroner per døgn på 
samme sted. Fire ukers ferie + fire helger koster dermed 6 840 kroner. Da er det langt 
rimeligere å ta bilen med til Herføl. All denne unødvendige kjøringen skader miljøet, utfordrer 
trafikksikkerheten og medfører at kommunen går glipp av betydelige inntekter i tillegg til å 
utfordre den skjærgårdsidyllen som kjennetegner Herføl og de øvrige østre øyene. Vi ønsker 
derfor at ordningen for fastboende vurderes utvidet til å gjelde alle som betaler kommunale 
avgifter og eiendomsskatt til Hvaler kommune. 
 
Herføl har også de senere år blitt en turistdestinasjon. Øya, som en av de fire østre 
Hvalerøyene, markedsføres som bilfrie. Øyhopping har blitt et svært populært tilbud, og vi 
registrerer en stor økning i dagsbesøk til Herføl. 
 
Besøkende kommer hit både med og uten sykkel med ønske om å oppleve stillhet og nærhet 
til naturen, langt ute i havgapet. I sommer har de til tider blitt møtt av noe helt annet! 
I Riksantikvarens rapport fra 2015, Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold, 
fremheves nettopp de østre Hvalerøyene som et område av nasjonal interesse. Området 
beskrives som et bilfritt skjærgårdslandskap, og det påpekes at det representerer 
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kystkulturlandskapet ved Oslofjorden på en god måte særlig fordi dette er et landskap som 
ikke er tilrettelagt på bilens premisser. Rapporten konkluderer med at landskapet ikke bør 
åpnes for biltrafikk til fritidsformål. 
 
Vi mener det haster med å ta grep for å hindre en videre negativ utvikling med bilkjøring på 
de østre øyene, og parkering på Skjærhalden er et viktig virkemiddel. 
 
Parkering - båt 
Herføl Vel mener det er viktig med bedre tilrettelegging for korttidsparkering med båt på 
Skjærhalden, og at det får fokus i videre arbeid med kommunedelplan for Skjærhalden. Dette 
bør gjelde både for fastboende og hyttefolk. 
 
De siste årene har det vært litt frem og tilbake med flytting av kaiplass reservert for 
fastboende på de østre øyer. Dagens tilbud utenfor «Første Reis» er begrenset med hensyn 
til antall plasser og utforming. Vi ser positivt på at det er innført betaling for å hindre at båter 
blir liggende der over lang tid, og at det nå er mulighet for betaling via app. Vi savner 
imidlertid et gratis tilbud for de som bare skal en tur innom butikken eller har et annet kort 
ærend. Hva med å innføre 30 min gratis parkering og deretter progressive takster? 
 
Kommunikasjon Hvalersambandet 
Vi ønsker at tilrettelegging og utvikling av fergeleie som en naturlig møteplass og et 
knutepunkt for trafikken til de østre øyer får fokus i arbeidet med Kommunedelplan for 
Skjærhalden. At det i planarbeidet legges til rette for gode venteområder for buss og ferge, 
av- og pålessingssoner for person- og varetransport, sykkel etc. Dettesamtidig som stedets 
historiske og kulturelle karakter ivaretas. 
 
I kommende ny konsesjon for fergetrafikken bør det også legges mer vekt på persontrafikk, 
fremfor å legge til rette for mer transport av biler ut til øyene. Dette krever igjen bedre 
parkeringsløsninger på Skjærhalden, som nevnt over. 
 
Avslutningsvis vil vi gjerne få påpeke at både fastboende og hyttefolk på Herføl er godt 
fornøyd med dagens fergetilbud. Fergemannskapet gjør en utmerket jobb og de fortjener 
honnør for hvordan de har håndtert den stadig mer krevende situasjonen for rutebåten etter 
at bilforbudet ble opphevet, samt en særdeles utfordrende sommer i år med mye trafikk og 
covid-19. 
 
Herføl Vel ønsker som nevnt innledningsvis å være en aktiv og relevant samarbeidspartner 
for Hvaler kommune i saker som har betydning for Herføl-samfunnet. Vi setter pris på at vi 
har fått tilsendt høringsplanene og muligheten for å kunne uttale oss. 
 
Kommentar: 
Hvaler kommune vil vurdere nye trafikkløsninger innen Skjærhaldens sentrum, med fokus på 

sikkerhet og funksjonalitet – her bl.a. parkering, plassering av kollektive 

holdeplasser/knutepunkter (inkludert fergekai), endringer i trafikkmønster, behov for 

fortau/gang- og sykkelveier, småbåthavn m.m. Alt dette vil vurderes videre i planarbeidet. 

 

Andre tiltak som f.eks. priser for parkering vil også vurderes som en del av 

samfunnsplanlegging på Hvaler, og som en del av trafikksystem i Skjærhalden. 

 
 

Fredrik Eriksen, 14.09.2020 
Vi har drevet næring i Skjærhalden sentrum siden 1999. Vi har også eid og utviklet en 

næringseiendom i dette området siden 2001. I løpet av disse årene har kommunale planer, 
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skapt både problemer og løsninger for vår drift. Vår tilstedeværelse i Skjærhalden sentrum 

med restauranter og eiendom, er erfaringsgrunnlaget for ulike problemstillinger som vi mener 

denne planen bør favne om. Derfor finner vi det nødvendig å komme med følgende innspill til 

«Kommunedelplan Skjærhalden».  

• Kommunen begynte en fantastisk jobb, med å utbedre torget på Skjærhalden sommeren 

2019, vi fikk forståelse av at det kom en del 2 av dette arbeidet. Men sommeren 2020 har 

vært uten en slik fortsettelse av arbeider på torget. Vi har selvfølgelig all forståelse for at 

covid-19 situasjonen har gjort det vanskelig å prioritere et slik arbeid. Men dersom det ikke 

finnes en plan for «del 2». Er det kanskje på sin plass å innlegge slike konkrete planer i 

denne planen?  

• Søppelhandtering for gjestehavn. Det er en kjensgjerning at vi som ligger i umiddelbar 

nærhet til gjestehavn og fergekai, får mye søppel fra disse tredd nedi våre søppelkasser, og i 

verste tilfelle også plassert på utsiden av våre vegger. Alt fra ødelagte fluktstoler til matavfall, 

er ting vi må rydde opp i nesten hver dag, i sommersesongen. Når det gjelder fergekai, så er 

det passasjerer som har tatt med seg søppel fra øyene, og når de går i land på Skjærhalden 

er det dessverre en del som velger å sette fra seg avfallet hos oss. Dette er ofte større 

gjenstander. Som ikke passer i poseinnkastene på de kommunale kontainerne.  

• Vi har ved tidligere tidspunkt opplevd forsøk på å lage reguleringsplan som omfavnet vår 

eiendom, uten at vårt innspill hverken ble hensyntatt eller fremlagt for politikerne. Men takket 

være fornuftige politikere ble vi «tatt inn i varmen», og det resulterte i både 

Sjømatrestauranten Førstereis, og byggingen av «lilleputtsenteret» med krabbebasseng, 

akvarium og infotavler for nasjonalparken.  

Poenget med dette tilbakeblikket er ikke å være bitter, men å påpeke viktigheten av at 

fremtidige planer for Skjærhalden både hensyntar og respekterer den private 

eiendomsretten. Det betyr at «større» aktører ikke skal trumfe sine planer, på bekostning 

annen manns eiendom og dens utviklingsmuligheter.  

• Det er viktig for våre bedrifter, at vår drift blir hensyntatt i de nye planene. Og det er kun en 

måte å vite om vi blir det. Da må vi forelegges planer, og eventuelle innspill som berører vår 

drift, og vår eiendomsrett medfølgende vår «tilflottsrett». Det vil si at ingen politiker eller 

saksbehandler kan uttale seg om våre behov på vegne av oss.  

• Vi ser også at det verserer planer om å bygge fortau langs Storveien, de siste meterne ned 

til sentrum. Vi har som sagt drevet næring i sentrum i over 20 år, og har selvfølgelig registrert 

at det er mennesker som til dels går i vegbanen her i juli måned. Og at vi som bilister må 

kjøre sakte og hensynsfullt i dette området. Men vi har aldri opplevd dette som et problem. 

Det oppleves heller som en del av Skjærhaldens identitet, og litt sjarmerende at det litt kaos i 

dette området. Har heller aldri hørt at det har vært noen ulykker i dette området. Og i så fall, 

så er nok det fordi det er åpenbart for alle trafikanter at her må man ferdes hensynsfullt. Er 

derfor litt skeptisk til at hager skal raseres for å bygge fortau i dette området. Kunne det vært 

en mulighet og skiltet bedre til grusveien som går parallelt med Storveien som gangvei til 

sentrum?  

• Korttidsparkering for småbåter. Det er en rekke hyttefolk/båtfolk som ønsker å bruke 

Skjærhalden og næringslivet her. Det kan være seg for å handle, spise på restaurant, gå på 

posten eller bare spise en is. Vi ser helt klart at disse ikke bør belastes dagsleie i 

gjestehavna for et 1-3 timers besøk. Og at det heller ikke er gjestehavnens plikt alene, å løse 

dette problemet. Det bør derfor opprettes noen båtplasser for korttidsparkering av båt. Dette 

skal selvfølgelig ikke være gratis, men prisen bør oppleves som «fair». Timetakst på linje 

med parkering av bil?  

• Søppelhandtering for næringsliv. Vi som driver i Skjærhalden blir stadig minnet om den 

avfallshandteringen vi har i dag, med såkalte næringskontainere. Er av midlertidig art, og at 

kommunen ikke plikter å kjøre søppel for næringslivet. Det betyr vel at næringen må gå 
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sammen om å få på plass ett felles system, eller at alle må sørge for seg selv. Det siste ville 

være ekstremt dårlig miljøpolitikk. Hvis hver enkelt bedrift skal ha en egen bil, som går tur 

retur Øra, samtidig som det finnes et søppelmottak på Sandbakken. Vi har et håp om at 

kommunen kan lage et system for fremtidig avfallshandtering for næringslivet i den nye 

kommunedelplan.  

 

Kommentar: 

 Utvikling av møteplasser (her bl.a. torg, promenade) vil vurderes videre i planarbeidet. 

 Avfallshåndtering vurderes i planarbeidet. Planavdeling er i dialog med avdeling for vei og 

renovasjon for å finne optimale løsninger og plassering for renovasjonsanlegg. 

 Næringsaktivitet er viktig for Skjærhalden. Kommunen ønsker at planen ligger til rette for 

næringsutvikling i Skjærhalden i tråd med prinsipp «rett virksomhet på rett sted» og 

«Hvaler hele året». 

 Hvaler kommune vil vurdere trafikkløsninger innen Skjærhaldens sentrum, med fokus på 

sikkerhet og funksjonalitet. Behov for fortau/gang- og sykkelveier, parkering, plassering av 

kollektive holdeplasser/knutepunkter, endringer i trafikkmønster, m.m. skal vurderes 

videre i planarbeidet. Det er viktig å se på samspill mellom plassering av 

næringsbebyggelse og plassering av hoved fortau til sentrum, promenade o.l. 

(sammenheng mellom plassering av transport/trafikkmønster og tjenester). 

 Priser for parkering (inkl.småbåthavn) skal vurderes som del av arbeid med 

samfunnsutvikling på Hvaler og som del av trafikksystem i Skjærhalden. 

 

Beboere i Stenane, 14.09.2020 

Vi, beboerne i Stenane, sameiene med adressene (25,27,29,31,33,35,37,39), 

(45,47,49,51,53,55), (57,59,61,63,65,67) og Stenane 70,72,74,76,78,80,82,84, i alt 28 

boenheter, ser positivt på at Hvaler kommune legger opp til et enhetlig og sammenholdt 

planverk. Samtidig ønsker vi å medvirke til en proaktiv dialog med kommunen. I del 3 i 

planprogrammet omtales dette.  

Allikevel er vi bekymret for vårt felles bomiljø for Stenane relatert til adkomstveier ved 

utbygging av tomtene for hele Strandveienområdet. I tidligere planer var et av alternativene å 

legge adkomstvei til dette området fra Stenane, til store protester fra beboerne i hele vårt 

område.  

Nå når hotellet er revet og tomtearealet omregulert til boligformål og hytta på fjellkollen er 

solgt, vil dette kunne føre til store belastninger for bomiljøet i Stenane dersom adkomstveien 

for Strandveienområdet blir lagt via Stenane.  

Hele området som omfatter Stenane og Stenkroken med småhus, boligsameier og 

eneboliger var fra starten av en helt ny måte å planlegge og tilrettelegge bebyggelse på, i 

Hvaler kommune. Det plan-og bygg fikk igjennom den gangen, har vist seg som svært 

vellykket. Beboerne har god kontakt med hverandre, er på god talefot, trives godt og 

samarbeider til det beste for alle. De fellesarealene som er etablert gir oss pusterom i 

hverdagen og ligger vakkert til i boområdene.  

Det var aldri i planene den gang å åpne for økt biltrafikk gjennom svært trange og kronglete 

veier hvor bebyggelsen ligger helt inntil veien. Det unike med området trafikalt- og 

miljømessig sett, er at alt går stille og rolig for seg. Veisystemet inviterer nettopp til 

saktegående og kontrollert kjøring til egne eiendommer. Veibreddene er smale, 

trafikksystemet er lagt opp som «shared space» uten fortau, og bebyggelsen som ligger tett 

på smale og snodde veier reduserer fart gjennom begrenset siktlengde. Det bidrar til god 
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sikkerhet for gående og syklende både for små og store så lenge veisystemet kun har 

funksjon som direkte adkomst til de tilhørende eiendommene. Gangstien fra Stenkroken til 

Stenane og ned til Gilboveien som fører ned til Bystranda og Skjærhalden sentrum, benyttes 

flittig av områdets beboere og hytteeiere. Stien snor seg vakkert gjennom småskogen og 

bebyggelsen.  

Med adkomstvei til Strandveien gjennom Stenane vil deler av gangstien forsvinne og presset 

på det etablerte veisystemet ødelegge for hele bomiljøet. Det unike ved området vil med 

dette raseres. Med økt trafikkmengde vil også risikoen for alvorlige ulykker øke. Dette 

veisystemet er dimensjonert som adkomstvei med minimal bredde, og dersom det også skal 

fungere som gjennomkjøringsvei til utenforliggende eiendommer, må vegbredden økes, eller 

det må etableres fortau. Dette er det ikke plass til uten å gripe inn i naboeiendommene til 

veiene. Siden eiendommene er små og har relativt høy utnyttingsgrad vil et slikt prosjekt 

redusere bokvaliteter for de berørte og kommunen må regne med å gjennomføre 

tvangserverv av grunn.  

I del 5.14 i planprogrammet som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) sies 

det:  

sitat: «analysen skal kartlegge og forebygge eventuelle uønskede hendelser i planområdet 

og tilliggende områder. Det skal vurderes både om området kan være utsatt for uønskede 

hendelser eller om tiltak i planen kan medføre dette».  

Vi mener klart at økt trafikk med gjennomkjøring i Stenane klart ligger innenfor analysen.  

Vi ønsker også å se på alternative løsningsforslag.  

Da området vårt ble etablert, var tilførselsveien til området vårt gjennom Stenlia. I tillegg var 

også Stenlia eneste adkomstvei for alle hyttene i området. Sigrid Bjørseths vei ble derfor 

bygd for å avlaste Stenlia. Den allerede regulerte forbindelsen via Kristinelia til Stenlia ble 

ikke bygget, uten at vi kjenner årsaken til dette. I praksis betyr dette at Stenlia som er 

bredere og har færre boenheter enn Stenane fått mindre trafikk. All trafikk fra hytteområdene 

og våre boområder loses inn og ut Sigrid Bjørseths vei og ut i to retninger i Kjølholtveien ved 

Rove.  

Det er også verdt å merke seg at Stenlias øvre del har regulert bredde på 8 m, mens 

Stenane og Stenkroken har regulerte bredder på 5 m. En logisk slutning av dette er at 

Stenlia etter vår mening kan tåle noe større belastning. Dersom det er ønskelig å unngå 

belastning på nedre del av Stenlia /Julsebakken finnes det som nevnt en løsning på dette, 

gjennom den regulerte forbindelsen mellom Kristinelia og Stenlia i planen for del av Kjølholt, 

forbi det foreløpig uutbygde området «C» i planen.Traseen her er regulert i 8 m bredde med 

fortau, og kapasiteten er dermed meget god. 
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Kartskissen over viser området slik det er i dag. Gangstien fra Stenlia til Kristinelia er 

markert med tykk rød strek. 

Vi ønsker som sagt å videreføre vårt unike bomiljø uten gjennomgangstrafikk. Alle de 

ubebygde tomtearealene som har adresse Strandveien 24 A-D kan ha sine adkomster 

fra Stenlia. Skjærhalden Eiendom AS står som eiere av de ubebygde tomtene. Da kan 

området utvikles og tilrettelegges helhetlig med felles adkomstvei. Vi foreslår 

adkomstveien fra Stenlia og frem til Stenlia 9 tett inntil Stenlia 11 og inn i overkant av 

tomtearealene. Merbelastningen med utvidet adkomstvei vurderer vi som liten. Det blir 

ikke snakk om annet en saktegående kjøring frem til eiendommene. I tillegg er det 

mulighet for kjøring i begge retninger i Stenlia, enten ned Julsebakken eller ut via Sigrid 

Bjørseths vei. 

 

Vi ser allerede at adkomstveien til Stenheim (6-mannsboligen) med adresse Strandveien 
26 A-F kommer via det vi kaller «hotellbakken» fra hovedveien (også Strandveien). Etter 
hva vi forstår er dette blitt en permanent adkomstvei.  
Et annet alternativ er også å etablere adkomstvei for Strandveien 24 A-D via 
«hotellbakken».  
Alle eiendommene som har adresse Strandveien kan naturligvis ha adkomst til nettopp 
Strandveien via «hotellbakken».  
Hotelltomta som nå er omgjort til boligformål og hytta kan også benytte «hotellbakken».  
Det er her ikke snakk om gjennomkjøring, men saktegående kjøring til egne 
eiendommer.  
Ingen av våre alternativer åpner for ekstraordinær merbelastning slik vi ser det. Våre 
forslag tar helhetlig hensyn til alle berørte parter.  
 
Med vennlig hilsen beboere i Stenane 

 

Kommentar: 

Boligfortetting i Skjærhalden er et viktig tema som vil vurderes i planarbeidet. 

For å tillate nye boliger, er det nødvendig å ha tilstrekkelig infrastruktur, her bl.a. adkomstvei, 

og tilstekkelige uteoppholdsarealer, m.m.  
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Alle endringer i veistruktur og trafikkmønster i sentrum vil gjøres med fokus på funksjonalitet 

og sikkerhet. Det er viktig at man tar en helhetlig vurdering av trafikksystem i hele 

Skjærhalden. 

 

Optimal plassering av boliger og andre funksjoner, samt nødvendig infrastruktur og 

trafikksystemet i sentrum vil vurderes i videre planarbeid. Boligfortetting vil baseres på 

overordnede planretningslinjer. 

 

Halvor Homme, 15.09.2020 
Det er spennede med ny regulering av Skjærhalden hvor «Hensikten med planarbeidet er å 

utarbeide en plan som legger til rette for en bærekraftig utvikling, fremmer stedskvalitet og 

stedsintentiteten til Skjærhalden.» 

 

Jeg savner litt flere fakta om det eksisterende Skjærhalden og utfordringer de kommende år 

 Befolkningsutvikling og befolkningssammensetning 

 Levekår l Næringsutvikling og sysselsetting 

 Miljø og klima 

 Teknologi 

 

Jeg savner flere datapunkter om de som bor og oppholder seg i Skjærhalden. Under er bildet 

av de 911 som bor i Skjærhalden sentrum. 

 aldersdistribusjon på de 911 som bor i Skjærhalden (Hvaler kommune har 37 % over 

60 år ifølge SSB. Dette er det høyeste tallet i blandt alle Viken kommunene) Tallet er 

stigende. Fra 32% til 37% i løpet av de siste årene. Er tallet høyere for Skjærhalden 

enn for Hvaler kommune som helhet. Er det ønskelig å lage Skjærhalden til et stort 

eldrehjem ? Kan de skape grunnlag nye servicenæringsdrivende ? 

 hvor mange husstander det er i Skjærhalden (Ifølge Posten er det 480 hustander i 

Skjærhalden og i tillegg 120 ekstra på sommeren) 

 hvor mange hus er definert som sekundærboliger (Er dette det enklest grepet å få 

folk til å bli fastboende fremfor sekundærboliger ? Dersom spørsmålet er om hva skal 

kommunen gjøre for eiere av sekundærboliger ? Det kan gi økt bærekraftig utvikling 

(ingen investeringer i ny bygninger), fremme stedskvaliteten (lys i vinduene og lengre 

sesong for restaurantene), bedre stedsidentiteten(mer mennsker og lettere å drive 

kommunal service i et tettsted) 

 hvor mange nybygde boliger (195 nye boliger i hele Hvaler kommune ifølge SSB) 

 hvor mange nye hytter (67 nye hytter siste 4 år i hele Hvaler ifølge SSB) 

Hvaler kommune er opptatt av menneskene som er i Skjærhalden både sommer og vinter; 

både innbyggere i kommunen, beboere i Skjærhalden, næringsdrivende i Skjærhalden, eiere 

av hus og hytter i Skjærhalden og gjester som skal bidra til at de næringsdrivende kan leve 

av sin virksomhet og gi lokal sysselsetting for kommunens innbyggere. 

 

Jeg vil gjerne bebo den eksisterende eiendomsmassen for å fremme hensikten med planen. 

Kanskje folk kan bo lenge i husene sine i sentrum uten hjelp fra kommunen ? Det vil være 

effektiv bruk av ressurser, men hvordan skal kommunen legge til rette for dette ? 

Har kommunen spurt de 911 beboerne eller alle de andre som har sekundærbolig og hytter 

om hva som kan bedre livssituasjonen for å legge til rette for bærekreftig utvikling og 

stedskvalitet. Hvilke aktiviteter ønsker beboere og gjester å utøve i Skjærhalden og på Kirkøy 

? Du når mye på 15 min til alle ting i Skjærhalden. 
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Tall fra SSB: 

Antall bosatte over 60 år (Viken): Oslo 17%, Hvaler over 30%. 

 

Kommentar: 

Alle relevante bakgrunnsinformasjon fremheves bedre i planarbeidet, bl.a. ved fastsetting av 

planprogram. 

 

Hensikten med planen er å skape sentrum som attraktiv sted å bo, jobbe og besøke i tråd 

med visjon i næringsstrategi «Hvaler hele året». For å oppnå dette skal vi forsøke å legge til 

rette for gode bomiljøer, trivelige møteplasser, stedstilpasset næringsutvikling, og trygge 

trafikksystemer.  

 

Kommunen ønsker en dialog med innbyggere og næringsdrivende om utvikling i 

Skjærhalden. Det blir flere muligheter i planprosessen å komme med innspill og 

kommentarer.  

 

Geir Bakken/ Installatøren eiendom AS, 15.09.2020 
Installatøren Eiendom eier to sentrale eiendommer på Skjærhalden (Vadbenken 8 og Torvet 

10/12). Derfor kommer vi med innspill til arbeidet med kommunedelplanen for Skjærhalden.  

Vår motivasjon for å investere i eiendom på Skjærhalden er at vi ønsker å bidra til 

arbeidsplassutvikling og utvikling av Skjærhalden som reiselivsdestinasjon. Området har 

noen helt unike egenskaper, hvor sjøen og havna er helt sentral.  

Området har dessverre også noen helt klare begrensninger, slik situasjonen er i dag. Det er 

dårlige parkeringsmuligheter og havna er full store deler av sommeren. Det er spesielt kritisk 

med tanke på småbåttrafikken.  

Vi er opptatt av at «sentrum» på Skjærhalden strekkes i to retninger, både mot bystranda og 

mot rorbuene. For å lykkes med videre utvikling av arbeidsplasser og næring på Skjærhalden 

er det avgjørende å utvikle områder for parkering og skape større tilgang for besøkende som 

kommer med båt.  

Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til videre utvikling på Skjærhalden. 

 

Våre konkrete innspill til kommunedelplanen: 

 

 Søke kreative og varige parkeringsmuligheter i nærhet til sjøen, eksempelvis i fjellet.  

 Bedre tilkomst for bil/trafikanter til Skjærhalden sentrum.  

 Etablering/utvidelse av småbåthavn for både korttid og permanente plasser i området 

Vadbenken.  

 Utvidelse av eksisterende Gjestehavn for store fritidsbåter.  

 Permanent og praktisk søppelhåndtering for næringsdrivende i servicenæringen på 

Skjærhalden.  

 Strekke sentrum i begge retninger fra dagens sentrum mot bystranda i ene enden og 

Sjøbuene i andre enden.  
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 Kommunens VA-anlegg oppgraderes for å sikre utvikling av næring på Skjærhalden.  

 Se på nytt og mer hensiktsmessig anløp for fergene.  

 Øke antall drivstoffutsalg i havneområdet.  

 

 

Kommentar: 

 Næringsaktivitet er viktig for Skjærhalden. Kommunen ønsker at planen ligger til rette for 

næringsutvikling i Skjærhalden i tråd med prinsipp «rett virksomhet på rett sted» og 

«Hvaler hele året». 

 Hvaler kommune vil vurdere trafikkløsninger innen Skjærhaldens sentrum, med fokus på 

sikkerhet og funksjonalitet. Behov for fortau/gang- og sykkelveier, parkering, plassering av 

kollektive holdeplasser/knutepunkter (inkl. ferge), endringer i trafikkmønster, utvidelse av 

småbåthavn m.m. skal vurderes videre i planarbeidet. Det er viktig å se på samspill 

mellom plassering av næringsbebyggelse i forhold til trafikkmønster i sentrum (fortau, vei, 

promenade). 

 Priser og løsning for parkering (inkl. småbåthavn) skal vurderes som del av arbeid med 

samfunnsutvikling på Hvaler og som del av trafikksystem i Skjærhalden. 

 Avfallshåndtering vurderes i planarbeidet. Planavdeling er i dialog med avdeling for vei og 

renovasjon for å finne optimale løsninger og plassering for renovasjonsanlegg i sentrum. 

 Utvikling av VA-nett påregnes. Planavdeling er i dialog med avdeling for vann og avløp for 

å finne optimale løsninger og plassering for VA-anlegg. 

 

Jeanette Andersen, 17.09.2020 
Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting av områder og 

transformasjonsprosjekter, bør kommuneplanen gi føringer til hvordan hensynet til endret 

klima kan ivaretas. 

De bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra til økt kvalitet på 

uteområdene på Skjærhalden. 

Planer bør ta hensyn til behovet for åpne vannveier, sette overordnede krav til blågrønn 

faktor både for offentlig og private reguleringsplaner samt fremme forsvarlig  

vervannshåndtering. 

Naturbaserte løsninger slik som naturlige bekker, våtmark, dammer ol eller etableringen av 

slike bør vurderes. Dersom ikke-naturbaserte løsninger velges bør det søkes om 

dispensasjon. 

Ved planlegging av VA hvor det ikke er to adkomstveier til området bør klimafaktor for 200 år 

brukes i beregningsmodell for dimensjonering av vann og avløp. 

Kommunen bør definere risikoakseptnivåer for overvannskader, sette tydelige krav til 

vurderingsnivå for overvann ifm. reguleringsplaner samt utarbeide veileder for vurdering av 

overvann ifm reguleringsplaner for boligbebyggelse. 

Krav til blågrønn faktor for boligbebyggelse i sentrumsnære strøk bør være minimum 0,30 for 

boligbebyggelse og 0,80 for offentlige rom. 
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Kommentar: 

Kommunen anser blågrønnstruktur som viktig del av sentrum. Den gir mange fordeler, bl.a. i 

forhold til overvann og estetikk. Vi ønsker å øke bevissthet for mer aktiv bruk av 

blågrønnstruktur og mindre andel tette flater i byggeprosjekter. Hvaler har i forbindelse med 

dette utgitt egne retningslinjer for overvannshåndtering, hvor bruk av naturbaserte løsninger 

er anbefalt. Vi har også tilgang til kart som viser flomveier for å unngå bygging i risikosoner. 

Disse områder vil også sikres i planen som hensynsoner. 

 

Behov for krav til blågrønn faktor for konkrete områder i sentrum vil vurderes videre i 

planarbeidet og kan f.eks. sikres i planbestemmelser. 

 

Veronica Berge Rød, 19.09.2020 
Vi har alle et felles ønske om at Skjærhalden skal være et attraktivt sted for barnefamilier. 

Mitt ønske for Floren-tomten er derfor et tilbud som alle kan nyte godt av, ung som gammel 

fra alle samfunnslag. Kapasiteten i Hvalerhallen er allerede sprengt og mange barn og unge 

har kanskje ikke ønske eller mulighet til å trene lagidrett, eller så forsvinner deres tilbud 

grunnet lite eller ingen halltid. 

 

Vi er alle tjent med at barn og unge på Hvaler holder seg aktive og ikke minst at de tidlig blir 

svømmedyktige. Vi reiser ofte inn til Røykenbadet i Røyken kommune. Her har kommunen 

satset på folkehelsen i form av mulighet for trening, rehabilitering, forebygging og ikke minst 

en sosial plattform hvor innbyggerne kan møtes i koselige omgivelser, på tvers av alder og 

sosiale forskjeller. Dette er et tilbud det virkelig står respekt av! Ikke bare tar kommunen 

folkehelsen på alvor, men det er et trekkplaster for besøkende hele året. 

 

Vinteren på Hvaler er vi ikke kjent for stabilt vær og snø, så et tilbud innendørs er nok å 

foretrekke for de aller fleste, året rundt. Spesielt i vinterhalvåret kan være tungt for mange og 

effekten av trening og sosial omgang bør vi ta på alvor. Skal barnefamilier velge å flytte til 

Skjærhalden, så må vi nok satse på et attraktivt tilbud, fremfor bare hus og leiligheter. Vi må 

først skape et ønske om å flytte hit, så vil nok etterspørselen øke av seg selv. 

 

Jeg har selv barn, som er interessert i svømming, stuping og dødsing. De ønsker seg 

muligheten til å kunne trene og konkurrere, men da kreves 10 meters stupetårn. Det 

nærmeste innendørs stupetårnet på 10 meter er på Hamar og det nærmeste utendørs 

stupetårnet er på Kongsten, men dette er ikke åpent utover sommersesongen. Et utendørs 

stupetårn i forbindelse med «bystranda» eller et annet egnet sted, burde vi absolutt se på 

muligheten for å bygge. 

 

Tenk så spennende om Hvaler kunne lagt til rette for konkurranser både i stuping, dødsing 

og svømming. Da kreves 10 meters stupetårn og 50 meters svømmebasseng. Det ville 

trukket besøkende og utøvere fra hele Viken og omegn. Som en bonus får vi arbeidsplasser 

på Skjærhallen, noe som er sårt etterlengtet. Hvem vet hva ringvirkningene av et slikt anlegg 

ville fått. Dette er vårt største ønske for Floren-tomten!! 

 

Kommentar:  

Skjærhalden trenger flere attraktive møteplasser, og næringsutvikling.  Etterbruk av Floren-

område er et viktig tema i denne planen.  
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Ny svømmehall har et potensial til å være et attraktivt sted for boende og besøkende, og kan 

bidra til å skape nye arbeidsplasser. 

 

Kommunen mottok mange innspill for dette området. Hvordan Floren skal utvikles fremover, 

vil vurderes i videre planprosess. 

 

Caroline Nygren, 19.09.2020 
Hei. Jeg vil foreslår at det blir bygget en hundepark. Vi har mye beite dyr på hvaler og det er 

sjeldent man finner steder 

der man kan slippe hunden så den får løpt litt. Tenker at det er fint for hundene og oss eiere. 

Sosialt og hyggelig. 

 

Supplert den 09.12.2020: 

Område er ikke så nøye, om det er kupert og litt avsindig er greit.  

 

Den burde jo være attraktiv med benker spredt, trær, vannstasjon, søppel dunk,tre  stammer 

liggende slik at hundene har noe å klatre på, en sti man kan gå mens hunden er løs, tenker 

at parken bør være attraktiv og ikle vare en firkant som er kjedelig (slik de har i Fredrikstad ) . 
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Kommentar: 

Nye møteplasser og rom for aktiviteter i Skjærhalden er et viktig tema i denne planen.  

 

Man bør se på optimal plassering av hundepark i forhold til bl.a. mulighet for støy. Dette vil 

vurderes videre i planarbeidet. 
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Kystverket, 21.09.2020 

Vi viser til brev av 30.06.2020 vedrørende høring av planprogram for kommunedelplan for 

Skjærhalden i Hvaler kommune.  

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for en bærekraftig  

utvikling, fremmer stedskvalitet og stedsintentiteten til Skjærhalden.  

Kystverket  

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 

forurensning og jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta 

transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i 

planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.  

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Havne- og farvannsloven har som 

formål å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og 

miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et 

konkurransedyktig næringsliv. Kystverkets regionkontorer skal ivareta disse interessene i det 

regionale og lokale planarbeidet.  

Innspill til planen  

Planområdet omfatter sjøområdene ved Skjærhalden, og består av flere større 

bryggeanlegg, fergekai og fiskerihavn. I forbindelse med regionreformen ble fiskerihavna 1. 

januar i år overført fra staten til Viken fylkeskommune. Det er viktig at det ikke legges til rette 

for tiltak i sjø som kan svekke sikkerheten eller ferdselen for de sjøfarende. Ved eventuell 

planlegging av tiltak i sjø minner vi om at eventuelle konsekvenser for sjøfarende og andre 

brukere av sjøområdet belyses og vurderes i det videre planarbeidet. 

 

Kommentar: 

Kommunen ønsker å ta hensyn til sikkerhet og framkommelighet på sjøarealer i planarbeidet. 

Vi ønsker også å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av 

farvann gjennom dette planarbeidet, bl.a. gjennom «grønn havn» prosjekt, som pågår 

parallelt til planarbeidet. Prosjektet kan bidra til bærekraftig utvikling av sjø- og 

sjønærearealer. 

 

 

Rolf Strand, 21.09.2020 
Beholde dagens fergekai i Skjærhalden sentrum. 

 

Beliggenheten av fergeleiet har hatt stor betydning for Skjærhaldens vekst og kulturhistorie. 

Det har vært båt/ferge adkomst helt fra slutten av 1890- tallet med passasjerer og gods fra 

både Halden og Fredrikstad. Brygga er en del av Skjærhaldens identitet og sjel, sammen 

med slippen og den gamle bebyggelsen i området. 

 

Aktiviteten rundt ferga er viktig identitetsskapende for et levende lokalsamfunn på øyene. Alt 

av gods og tjenester må fraktes med ferge for å oppfylle kommunens ønsker om økt 

bosetting og et levende lokalsamfunn på øyene uten fastlandsforbindelse. Fergekaia ligger 

sentralt til i forhold til bilparkering for fastboende og hytteeiere på øyene. Det er særdeles 

viktig for fastboende spesielt, men også for hyttefolk og tilfeldige besøkende, a t ferga ligger 

sentralt på Skjærhalden med kort vei til både lege, buss og forretninger. I tillegg er dette en 
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IPS havn med båtanløp til Strømstad. Det arbeides med el-lading av fremtidens ferger, og 

fergekaia ligger i nærheten av alternative strømforsyningsmuligheter. 

 

I perioder om sommeren kan det til tider være noe problematisk med avvikling av gods- og 

bil- trafikken til og fra de østre øyene. 

 

Dette kan løses på forskjellige måter. Enkleste måten er å stenge veien Under kollen for 

gjennomkjøring til Vadbenken. Da kan en kjørefil merkes opp for parkering for de som skal 

med bil på ferga. De som skal iland kan kjøre som vanlig rett mot rundkjøringen. 

 

Det kan lages en tunnell fra fergekaia gjennom kollen slik at de som skal i land kan kjøre ut 

ved sydsiden av Kornmagasinet. 

 

Et tredje alternativ kan være en "avskalling/sprenging"av kollen mellom Kornmagasinet og 

dagens fergekai, slik at det kan anlegges en bredere vei til og fra ferga. Dette er et 

kontroversielt forslag, men kan gi et langt bedre tilbud enn dagens adkomst til og fra ferga.  

Det kan da også lages en ny adkomst tilutsikten på kollen. 

 

Det er både nasjonale, regionale og lokale ønsker at flest mulig skal bruke kollektivtilbudet 

som forefinnes. Fylkesvei 108 går mellom Fredrikstad og Skjærhalden. Ved å lage en ny 

bussholdeplass på kaia kan dagens bussholdeplass flyttes fra restauranten Big Fish og 

rundkjøringen. Det vil kunne tilpasses en bedre adkomst for lastebiler/privatbiler som skal 

med ferga og avkjøring fra og til ferga vil bli enklere. 

Ferga går til de Østre øyene 18 ganger om dagen, fra kl 0545 til 2210. Vi ser at det er en 

økning i bosettingen på øyene som følge av dette. 

Det er en økende tendens til et flere reiser med Hvalerferga for å oppleve de østre øyer ved 

øyhopping og annen markedsføring av Hvaler kommune. 

 

Å ha nærhet mellom ferga og buss vil være i tråd med målsetting om en enkel overgang. 

Det finnes 3 busstopp innenfor tettstedsgrensen for Skjærhalden. En stor del av sentrum har 

nær tilgang til bussen, og til fergekaia er det i dag underkant av 100 meter. Det er spesielt 

viktig for barn, unge og eldre som ikke disponere egen bil. 

 

Et svært dårlig alternativ vil være å flytte fergekaia til ytterkanten av tettstedsgrensen for 

Skjærhalden. Å flytte fergeleiet langt unna både privat- og offentlig parkering og 

kollektivtilbud til og fra Oslo og Fredrikstad vil gjøre kollektivtilbudet svær mye dårligere enn i 

dag, og vil være særdeles uklokt også i forhold til klima og miljø. 

 

Borg Havn vurderer muligheten for å flytte ferga fra dagens fergekai sørover til den ytre 

båthavna til Lorentzen. Det vil både være ulogisk og i strid med vedtak i kommuneplanen å 

flytte dagens fergeleie til utkanten av planområdet. Da må det også bygges ny vei fra 

Rådhuset mot Hvileberget og tunnell gjennom fjellet. (Avstanden Hvileberget -Rådhuset- 

Skjærhalden torg blir Ca.1700 meter fra sentrum. Alternativ gangvei langs sjøen til 

lege/butikk eller Rådhuset blir ca.1000 meter.)En ny vei ble grundig vurdert og skrinlagt i 

forbindelse med vedtak av ny kommuneplan 2019-2031. 

Ved å flytte ferga vil mye av sjarmen med et levende skjærgårdsmiljø forsvinne og det som 

gjør Skjærhalden til det det er i dag vil forsvinne. Vill det være fornuftig å endre hele dette 

miljøet for å løse noe som vel egentlig ikke er et stort problem utenom noen få hektiske 

sommeruker?. 
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Kommentar: 

Fergekai er et viktig element i flere temaområder: bl.a. knutepunktutvikling, 

transportsystem/trafikkmønster, bruk av sjø- og sjønærearealer, næringsutvikling, utvikling av 

attraktive møteplasser i sentrum, og bevaring av landskap og kulturmiljøer. I planarbeidet vil 

optimal plassering for fergekai vurderes. 

 

Trafikksystem/trafikkmønster i sentrum generelt vil vurderes nærmere i videre planprosess, 

her bl.a. fergeforbindelse, småbåthavn, bussholdeplasser, parkering, fortau/bilfrie soner, 

m.m. Det kommer sannsynligvis flere alternativer for trafikkløsninger i Skjærhadlen. 

 

Hvaler MDG, 21.09.2020 

Boligbygging 

Skjærhalden sentrum bør beholde et visst tradisjonelt preg, byggestil, eplehager etc. Utenfor 

kjernen bør boliger bygges fremtidsrettet, både med tanke på byggestil, materialvalg, antall 

etasjer, innovative løsninger med tanke på vann og energi, fellesarealer/hager og 

møteplasser. 

 

Skjærhalden trenger sårt boliger for unge og enslige, som er tilpasset disse gruppene i 

størrelse og prisklasse. Boliger egnet for eldrekollektiver med sentral plassering bør også 

vurderes. Det vil være meget kostnadsbesparende for Hvaler kommune og satse på slike 

kollektiver, da det vil konsentrere mange tjenester på ett sted. Dessuten vil boliger for unge, 

for enslige i kombinasjon med eldre kollektiver, kunne skape svært gode møteplasser og rom 

for gode relasjoner mellom mennesker der de bor. Det vil også kunne være svært gunstig 

sett gjennom et folkehelseperspektiv. Hvaler MDG foreslår at man ser på etterbruk av Floren 

til bygging av dette. Her har man også grønt- og rekreasjonsområder som nærmeste nabo, 

samt muligheter for møteplasser og aktivitetsområder for barn og unge i nær tilknytning. I 

tillegg kunne man vurdere et servicebygg, der man kunne åpne opp for ulike tjenester, f.eks. 

bibliotek. 

 

Dette vil kunne skape et meget godt miljø med gode møteplasser for alle på tvers av alder. 

Boligbygging må ellers skje i form av fortetting av allerede utbygde arealer. For å sikre 

bevaring av biologisk mangfold og grønne korridorer, må grøntområder i så stor grad som 

mulig bevares for fremtiden. 

 

Sentrum og havneområdet 

Hvaler MDG mener at det er viktig at sentrum beholder sitt sjarmerende små-sted preg ved 

hovedstripa langs sjøen, med blanding av bolig og næring. Det må legges til rette for bedre 

framkommelighet for gående og syklende, spesielt i sesongen blir det svært trangt, med 

altfor mye biltrafikk. Hvordan kan dette løses? 

Skjærhalden sentrum er vårt trekkplaster for turister. Turismen skal møte fremtidens krav i 

henhold til økoturisme; sporløs og ikke-motorisert ferdsel. Sykkel og gange skal foretrekkes, 

utleie stativ med sykler bør etableres ved parkeringsplassene våre. 

Hvaler MDG foreslår et mer bilfritt sentrum i sommerperioden. Trafikk ned til sentrum 

forbeholdes til kollektivtransport, boende og varetransport. Man kan vurdere 

gjennomkjøring for privatbiler til visse tider av døgnet, f.eks. mellom 20:00 og 08:00. 

Parkering bør i størst mulig grad foregå utenfor sentrum. MDG Hvaler kan se for seg en 

utvidelse av parkeringsmulighetene ved rådhuset eller et større parkeringshus under bakken 

i forbindelse med etablering av nybygg. Utleie av elektriske varesykler i tilknytning til 

sentrum hadde vært et flott tilbud. Med en slik løsning kunne vi løst utfordringen med den 

store trafikken ned til sentrum i sommerperioden. Et «bilfritt» sentrum vil skape mer plass til 
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næring og aktivitet. 

 

Fremkommelighet for «myke trafikanter» bør prioriteres i videre planarbeid, i tillegg til 

universell utforming av alle nye anlegg, flere møteplasser med sittemuligheter og mer grønt! 

Sentrumsområdet bærer slik det framstår i dag mye preg av asfalt og mur. 

Det bør settes av plass til lek og aktivitet for de minste. 

Sentrum og havneområdet må utvikles videre med tanke på kommende klimaendringer, alt 

må planlegges med tanke på mulig overvannsproblematikk. Det må etableres fasiliteter for 

kloakktømming for fritidsbåter i tilknytning til havnen, og det må planlegges for gode 

renovasjonsordninger. 

 

Tydelig merking til kyststien, skal finnes også i Skjærhalden sentrum. 

Næringsdrivende som tilbyr utstyr og tjenester for sporløs og ikke-motorisert ferdsel skal gis 

tillatelse til skilting 

 

Hvaler MDG ønsker seg Gratis torgplass til selgere av lokalprodusert mat på nye 

Skjærhalden torg, samt etablering av Bondens marked. 

Ved «kong Neptuns plass» ønsker vi et proaktivt minisenter for nasjonalparken der fokus er 

på hvordan folk i hverdagen kan komme i gang med opprydding av marint søppel, utdeling 

av sekker for kystlotteriet og mottak av ulike ideer fastboende og besøkende har for å bidra 

til en ren Hvaler Skjærgård. 

 

Barn og unge 

Området på Floren som i dag fungerer som volleyballbane, ballbinge og aktivitetsområde, 

utvikles med tanke på barn og unges behov og ønsker. En skaterampe har visstnok vært 

ønsket. Her bør de unge selv spørres om hva de ønsker. I skogen bak Floren kunne man 

etablere en aktivitetsløype, som kan brukes av både unge og gamle, med ulike øvelser og 

enkle apparater langs tursti. Dette er også et positivt tiltak med tanke på folkehelse. 

Hvaler er fra før av kjent for kyststien, hva med å utvide begrepet og innføre «aktivitetsstier» 

for alle aldre? 

 

Grøntområder og «grønne lunger» 

I planarbeidet må bevaring av grøntområder og natur i tilknytning til sentrum være et 

absolutt utgangspunkt. Dette er viktig både med tanke på biologisk mangfold, og folkehelse, 

og ikke minst områdets estetiske uttrykk. Det er også viktig å ta hensyn til at alle grupper må 

kunne nyte godt av dette. I tillegg til grøntområdene som allerede finnes, bør det planlegges 

med små grønne lunger i sentrum, der man kan sitte og nyte solen og livet rundt. Dette kan 

være så enkelt som små klynger med trær og bærbusker i tilknytning til benker. 

 

Kommentar: 

 Boligfortetting er et viktig tema i planen. Optimal plassering og utforming av ny 

bebyggelse vil vurderes i videre planarbeid. Varierte typer boliger i sentrum er ønsket 

for å imøtekomme ulike behov i samfunnet, og skape mangfoldig bomiljø. Vi vil også 

se på hvordan kan man legge til rette for attraktive, grønne og trygge uteområder. 

 Planen skal legge til rette for flere attraktive møteplasser og aktiviteter for alle i alle 

aldersgrupper. 

 Trafikksystem/trafikkmønster i sentrum generelt vil vurderes nærmere i videre 

planprosess, her bl.a. fergeforbindelse, småbåthavn, bussholdeplasser, parkering, 

fortau/bilfrie soner, sykkelparkering,m.m. Det kommer sannsynligvis flere alternativer 

for trafikkløsninger i Skjærhalden. Det er også viktig å se på sammenheng mellom 

trafikkmønster i forhold til plassering av ulike funksjoner.  
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 Næring skal utvikles basert på Hvalers særpreg og lokalt behov, dvs. «rett virksomhet 

på rett sted» og «Hvaler hele året».  

 For å sikre et bærekraftig utvikling må man balansere mellom utvikling og vern. 

Viktige naturområder og kulturmiljøer bør vernes. 

 Det er ønsket å øke blågrønnfaktor i sentrumsområdet med hensyn til klima, miljø og 

estetikk. 

 

Hvaler idrettsråd 
Hvaler idrettsråd takker for at vi kan være høringsinstans til: «Planprogram - 

kommunedelplan for Skjærhalden» 

Hvaler IR har i styremøte 16.09.20 drøftet planene for Skjærhalden. Vi støtter det som står 

under: 

5.7 Folkehelse 

«Kommunen skal se om det er tiltak som kan bedre folkehelsen for de som bor og bruker 

Skjærhalden. Ta vare på eksisterende møteplasser, utvikle nye og sørge for at disse er 

tilgjengelige, enten de er offentlige, halvoffentlige eller områder for friluftsliv og aktivitet.» 

 

5.8 Barn og unges nærmiljø og oppvekstsvilkår 

«Møteplasser og aktivitet På Skjærhalden ble det registrert ulike aktiviteter. Dette var ballspill 

på Floren, sykkel, svømming og shopping. Noen mener at det burde bygges en 

skateboardbane i stedet for tennisbane, og noen vil ha en større ballbinge.» 

«Det er registrert mye aktivitet på skolen, og i kommentarene er det skrevet at elevene er der 

mye etter skoletid også. Det kan være hensiktsmessig å se på hva skolene samles til Rød. 

Floren-området blir mye brukt barn og det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en ny 

barnetråkk etter at skolene er blitt slått sammen for å se hvor mange som bruker dette 

området da.» 

 

5.9 Områder for offentlig og privat tjenesteyting 

«Etterbruk av Floren skoleområde Floren skole har en sentral beliggenhet på Skjærhalden. 

Og som beskrevet i Barnetråkkkapittelet blir skolen brukt mye på fritiden. Og det er av 

kommunens interesse å videreutvikle og transformere området nå som skolen skal flyttes til 

Rød.» 

 

Kommentar: Hvaler idrettsråd er opptatt av at de områdene som er regulert for 

idrettsformål på Skjærhalden beholder denne statusen. Blant annet er områdene rundt 

Floren skole og lysløypa på Skjærhalden områder vi ønsker skal være regulert til 

idrettsformål. Vi ønsker at denne presisering kommer med i kommunedelplan for 

Skjærhalden. 

 

Det er viktig å beholde møteplasser der barn, unge og voksne kan være i aktivitet 

sammen der de enten kan drive egenorganisert eller organisert fysisk aktivitet. Vi ser 

at område rundt skolen på Floren brukes av mange i på fritiden. Selv om skolen skal 

flyttes til Rød er det viktig at lysløypa, tennisbanen, petanque-banen, parkour-området 

og lekeapparatene beholdes, vedlikeholdes og videreutvikles. 
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Kommentar: 

Planen skal legge til rette for flere attraktive møteplasser og aktiviteter for alle i alle 

aldersgrupper, her bl.a. Floren-området. 

 

Kommunen mottok mange innspill for dette området. Hvordan Floren skal utvikles fremover, 

vil vurderes i videre planprosess. 

 

Kristin Stuestøl, 22.09.2020  
Jeg våger meg herved på å komme med et forslag til bruk av Floren skole etter nedlegging. 

Jeg er nyinnflyttet på Skjærhalden og gjør mine uerfarne, og ikke kjentmannsbetraktninger ut 

ifra egne behov og ønsker. 

Det virker som om det er et yrende kunstliv her ytterst på Kirkeøy så hva med å samles i et 

kunst og håndverkssenter på skolen? 

Skoler har store luftige klasserom med mye lys som egner seg suverent til atelierer, 

verksteder og gallerier. 

Ideen springer ut ifra mitt eget behov for å få et atelier i nærheten og behovet for et 

kunstnerisk fellesskap. 

Så jeg stiler dette som en søknad om å få leie et atelier og drømmer om et senter hvor 

kunstnere arbeider og samarbeider. 

Å få smed, keramiker, glasskunst, tekstilkunst og tre‐ og to‐dimensjonal kunst samlet, vil 

skape et dynamisk miljø som lett vil trekke publikum og ikke kreve enorme byggeprosjekter. 

Så kan det lett utvides med kafe og galleri og skape noen få arbeidsplasser. Kanskje kafeen 

kan ansette mennesker med spesielle behov? 

I tillegg ønsker jeg inderlig at gymsalen kan brukes til joga, dans, trimkurs osv. det hadde 

vært suverent! 

Hvis jeg kunne få være med i et så fargerikt fellesskap og arbeidsmiljø, så kan jeg bidra med 

åpent atelier, kurs og foredrag f.eks. Jeg har undervist i årevis, blant annet 10 år i kunstfag 

på videregående skole i Kongsberg. 

 

(vedlagt mange bilder av kunst/galleri) 

 

Kommentar: 

Planen skal legge til rette for flere attraktive møteplasser og aktiviteter for alle i alle 

aldersgrupper, her bl.a. Floren-området. 

 

Kommunen mottok mange innspill for dette området. Hvordan Floren skal utvikles fremover, 

vil vurderes i videre planprosess. 

 

HS arealplan, 24.09.2020 
HS arealplan fremmer på vegne av tiltakshaver Skjærhalden senter AS innspill til 

varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan for Skjærhalden. Aktuelle eiendom er 

gnr/bnr 3/162.  

Det aktuelle arealet inngår i detaljreguleringsplan for Prinsebakken (planID 133). 

Tiltakshavers ønske er å legge til rette for at deler av eiendommen kan utvikles med 

høyere bebyggelse enn hva reguleringsplanen åpner for.  

Eiendommen ble regulert og vedtatt den 21.06.2012. Eiendommen inngår som en del av 

reguleringsplan for Prinsebakken, med tilstøtende boligprosjekt under utvikling på motsatt 

side av Storveien.  
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Hensikten med innspillet er et ønske om å legge til rette for økte høyder sammenlignet med 

gjeldende reguleringsplan og underjordisk parkeringsanlegg.  

 

1. Beliggenhet  

I figur 1 og 2 vises det aktuelle arealets plassering. Arealet ligger i sin helhet på eiendommen 

gnr/bnr 3/162. Eiendommen har en særdeles sentral beliggenhet i Skjærhalden. 

  

 

 

2. Beskrivelse av eiendommen og området  

Avstanden til rådhuset er cirka 150 meter. Avstanden til nærmeste kollektivholdeplass er 

cirka 100 meter, og det gir svært god tilgjengelighet for reisende med buss. Herfra går det 

regelmessige avganger til både Fredrikstad og Oslo. Det er også etablert gang- og sykkelvei 

fra rådhuset som passerer eiendommen. Oppsummert vil det være svært god tilgjengelighet 

for både de som reiser med buss samt myke trafikanter.  

Eiendommen utgjør i dag en gruset parkeringsplass. Eiendommen er å regne som flat, på 

samme høydenivå som tilstøtende kjørevei Storveien.  

 

3. Hva man ønsker å oppnå – tiltaket  

Gjeldende reguleringsplan åpner for at det kan etableres ny bebyggelse med maksimalt 7 

meter gesims og 9 meter mønehøyde. Tiltakshaver ønsker å legge til rette for etablering av 

bebyggelse i 3,5 etasjer på eiendommen med takterrasse. Dette medfører behov for en 

økning av dagens gesimshøyde til 10 meter og mønehøyden til 12 meter (+ trapperom).  

Som en del av prosjektet ønskes det også tilrettelagt for et underjordisk parkeringsanlegg i to 

nivåer. Hensikten med dette er å legge til rette for et parkeringstilbud blant annet til 

hyttebeboere på Østre øyer som har behov for et trygt sted å parkere bilen.  

Det er utarbeidet et skisseprosjekt som viser hvordan ny bebyggelse kan bli, med de 

høydene som foreslås innarbeidet i kommunedelplanen. I det skisserte prosjektet er det 20 

boenheter fordelt på 2. og 3 (og 3,5). etasje og tjenesteyting i 1. etasje. 
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4. Vurdering  

Eiendommen har en sentral beliggenhet i Skjærhalden. Skjærhalden er kommunens 

administrative og senter og største tettsted. For tomter med en sentral beliggenhet som 

dette, bør det være viktig med høy fortetting for å sikre best mulig arealutnyttelse.  

Det skisserte prosjektet viser ny bebyggelse i 3,5 etasjer med takterrasse. Takform og 

estetikk vil sikres i tråd med kommunens forventninger og føringer. Det skisserte prosjektet 

vil ikke danne silhuetter i landskapet, og vurderes å heller ikke bryte nevneverdig med 

eksisterende bebyggelse, selv om det altså er noe høyere. Det skal også legges til at mye av 

den eksisterende bebyggelse i nærområdet er av eldre dato, og det er påregnelig at det sikt 

vil skje en fortetting på flere eiendommer i dette området.  

Når det gjelder parkeringsanlegget, er det i dag en underdekning på parkeringsdekning i 

Skjærhalden, og nær sagt alle eksisterende parkeringsplasser er overflateparkering.  

 

5. Oppsummering  

Nedenfor gis en punktvis oppsummering:  

• Det ønskes lagt til rette for ny bebyggelse i 3,5 etasjer.  

• Tiltaket vurderes å ikke komme i konflikt med eksisterende bebyggelse, natur og 

kulturmiljø.  

• Tiltaket vil representere en fortetting på en sentrumsnær tomt.  

• Eiendommen har svært god tilgjengelighet for myke trafikanter og reisende med kollektiv 

transport.  

• Bebyggelse vil sikres god estetikk og tilpasning til eksisterende bebyggelse.  

 

 

Kommentar: 

Det skal være sammenheng mellom reguleringsplanprosess og områdeplanprosess når 

disse pågår parallelt.  

 

Ved utvikling av området bør man ta hensyn til fv.108, som er et viktig element i 

Skjærhaldens trafikksystem. Viktige trafikkårer må sess i sammenheng med plassering av 

næring og servicefunksjoner.  

 

Boligfortetting i sentrum er også et viktig tema. Optimal plassering og utforming av ny 

bebyggelse vil vurderes i videre planarbeid. Varierte typer boliger i sentrum er ønsket for å 

imøtekomme ulike behov i samfunnet, og skape mangfoldig bomiljø. Vi vil også se på 

hvordan kan man legge til rette for attraktive, grønne og trygge uteområder, samt ta hensyn 

til verneverdige kulturmiljøer. 
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Fiskedirektoratet, 29.09.2020 
Vi viser til oversendelse datert 30.06.2020 om høring av oppstart av kommunedelplan for 

Skjærhalden.  

 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for en bærekraftig 

utvikling, fremmer stedskvalitet og stedsintentiteten til Skjærhalden. Kommunedelplanen skal 

gi rammer for hvordan Skjærhalden skal utvikles i et langsiktig perspektiv.  

 

Fiskeridirektoratet  

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens 

og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder ivaretakelse av marint biologisk 

mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.  

 

Innspill  

Oversendt planprogram, overordnede mål, henviser til at tiltak gjennom arbeidet med planen 

skal være bærekraftig i et langsiktig perspektiv sett opp mot viktige utviklingstrekk på Hvaler 

og i samfunnet for øvrig, og referer i denne sammenheng til samfunnsplanen. 

Fiskeridirektoratet region Sør gav tilbakemelding på varsling om oppstart av planarbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel i brev, datert 06.08.2020, også vedlagt. Her viser vi til 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og FNs bærekraftsmål. Videre 

gav vi innspill knyttet til ivaretagelse av marint biologisk mangfold, småbåthavner, 

næringsutvikling og vekst i fiskeri- og sjømatnæringen samt tilrettelegging for fritidsfiske og 

annen rekreasjonsbruk av kysten. 

 

Fiskeridirektoratets karttjeneste Yggdrasil https://portal.fiskeridir.no/plan gir informasjon om 

ressursområder og fiskeriinteressenes bruksområder i kystområdene utenfor Skjærhalden og 

Hvaler.  

 

Vi finner det positivt at kommunen gjennom dette planarbeidet skal sette klare linjer for å 

oppnå ønsket utvikling, blant annet gjennom å sette byggegrenser mot sjø. Hvaler kommune 

viser også til at det er avgjørende å ha oversikt over naturtyper og arter for å sikre at nye 

utbygginger ikke ødelegger viktige naturverdier. I denne sammenheng finner vi det relevant å 

gjenta følgende fra vårt brev datert 06.08.2020:  

 

«Fiskeridirektoratet region Sør påpeker at grundig planlegging er avgjørende for at 

menneskelig aktivitet i så liten grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i sjøen 

negativt. Dette er spesielt viktig ved planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning 

til sjø, lokalisering og utbygging av småbåthavner, havneanlegg, industriområder og vann- og 

avløpsnett. Ofte vil planlegging av bo- og hytteområder nær sjøen generere behov for å 

benytte sjøareal til blant annet avløp, vannforsyning, småbåthavn og marinaanlegg. Der slike 

tiltak kommer i, eller i nærheten av viktige områder for fiskeri og havbruk, deriblant viktige 

ressursområder som eksempelvis gytefelt, ålegrassamfunn og bløtbunnsområder, kan dette 

medføre økt konfliktpotensial.  

En god klargjøring av kommunens strategiske valg knyttet til utvikling og arealbruk i 

kystsonen vil derfor kunne være både avklarende og konfliktdempende.»  
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Som det fremgår innledningsvis ønsker Hvaler kommune å legge til rette for en bærekraftig 

utvikling som fremmer stedskvalitet og stedsidentiteten til Skjærhalden.  

Andre overordnede mål i planarbeidet er blant annet:  

 Funksjon av sjønære areal og sjøarealene i forhold til næring og private  

 Ivareta Skjærhalden historiske kulturelle karakter  

 

I tillegg til de innspill som Fiskeridirektoratet gav til kommuneplanens samfunndel er det i 

denne sammenheng særlig viktig for oss at kommunen har fokus på å ivareta og 

videreutvikle fiskeri- og kystkulturen på Skjærhalden. Etter vår vurdering legger Hvaler 

kommune frem et planprogram som balanserer fornuftig mellom bærekraftig bruk og vern når 

det gjelder eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer og kystkultur.  

 

Avslutning  

Vi benytter anledningen til å minne Hvaler kommune om at Fiskeridirektoratet, etter plan- og 

bygningsloven, skal medvirke til planer og saker som berører kommunenes sjøområder eller 

som for øvrig kan berøre fiskeri- og akvakulturnæringen. Det innebærer blant annet at vi skal 

involveres ved oppstart i planprosesser. Vi skal også avgi høringsuttalelser til søknader etter 

annen lovgivning, hvor det er planlagt tiltak i, eller med virkning i sjø.  

 

Vi ønsker Hvaler kommune lykke til i det videre arbeidet med kommunedelplanen som vi 

forutsetter vil gi gode vilkår for å sikre eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer 

og kystkultur i et langsiktig perspektiv. 

 

Kommentar: 

Havet gir mye muligheter. Hvaler kommune ønsker å utvikle sjøbasert næring, med den 

forutsetning at havressurser brukes på en skånsom måte, og på naturens premisser.  

 

Vi ønsker også å utvikle sjøarealer og kystnæreområder, og vi er enige med 

Fiskedirektoratet at dette må skje på en balansert måte. Viktige hensyn som bl.a. marint 

biologisk mangfold vil vektlegges.  

 

Torill Hagelund, 01.10.2020 
På Skjærhalden er det flere frivillige og politiske organisasjoner for å hjelpe folk på Hvaler. 

Jeg er imponert over alle frivillige på Hvaler og hvilken god jobb de gjør for samfunnet her . 

Jeg opplever at hver gruppe jobber hver for seg ,og jeg tror det vil være mye å hente hvis 

man har noe felles. Gruppene hjelper alle beboere som trenger hjelp. Det være seg spesielt 

psykriati , eldre , handikap og annet. Det jeg ser er at det hadde vært mye å tjene å få til et 

felles sted sentralt, kan være f eks Floren eller i havna i nybygg e.l Kan kalles en Frivillighets 

sentral hvor samarbeid står i fokus, og hvor det tvinges frem helhetstenking i alle 

grupperingene. Det vil da bli vinn vinn for alle, også de som trenger hjelpen. Setter opp de 

org. jeg vet om : Sanitetskvinnene Liens Røde Kors besøksvenn Pensjonistforening Spesiell 

gruppe i kommunen for eldre og for de med handikap. 

 

Kommentar: 

Kommunen ønsker å koordinere frivilligheten på Hvaler. I forbindelse med dette ble det 

opprettet ny stilling som frivilighetskoordinator i enhet Friskliv, mestring og læring. 
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Endelig plassering av frivillighetssentralen(e) i kommunen, og om den skal være innen 

Skjærhalden, vil avklares i planprosessen. 

 

Skjærhalden sjøboder, 05.10.2020 
 Anlegg Gnr. 3 og Bnr. 70  

Anlegget ble planlagt og bygget på slutten av 1990-tallet med formål som turist anlegg og 

med en økonomisk grunnforutsetning om et minimums belegg gjennom året på 40%. Etter få 

måneders drift gikk selskapet bak anlegget konkurs da de økonomiske forutsetningene for 

anlegget viste seg ikke å være til stede og konseptet var ikke drivverdig.  

Nåværende eierkonstellasjon av hovedanlegget tok over hele konkursboet, etter en tids 

stillstand, og sluttførte investeringene og har senere vedlikeholdt anlegget. Fra 2007 og frem 

til nå har man prøvd 6 (seks) ulike drivere med ulike konsepter for å prøve å finne en 

bærekraftig driftsmodell ut fra de opprinnelige forutsetningene bak anlegget. Ingen av 

initiativene har lykkes og de ulike driverne har ikke funnet det økonomisk drivverdig med en 

slik modell på Skjærhalden.  

Den tekniske infrastrukturen tilfredsstiller nå ikke dagens krav fra forbrukerne. Hyttene er ca 

90 m2 med 3 soverom og bad på gangen. Oppnådde priser dekker knapt renhold og 

vedlikehold av en hytte ved korttids bruk. Konseptet som sådant er ikke økonomisk 

drivverdig for korttidsutleie og hovedanlegget har siste 2 år stått tilnærmet uvirksomt.  

Anlegget har i perioden fra 2012 blitt seksjonert og vi betaler i dag eiendomsskatt per hytte ut 

fra en fritidsbolig definisjon i eiendomsskatteloven. Innspillet til områdeplanene for 

Skjærhalden er at vi ønsker området regulert til fritidsbolig. Utvidet eierbruk vil gi betydelig 

bedre økonomisk bidrag til butikker og restauranter på Skjærhalden. På nitti tallet var «varme 

senger» definert som utleiesenger. Samfunnet har utviklet seg i en retning hvor det i dag er 

eierbruk som gir de «varme sengene» som følge av ovale weekender, hjemmekontor etc. Vi 

ber om at rammene rundt vårt anlegg tilpasses samfunnets utvikling som igjen vil bidra til 

mer økonomisk aktivitet på Skjærhalden.  

 

Kommentar: 

Endring av formål fra turistanlegg (utleiehytter) til fritidsboliger krever konsekvensutredning. 

Området ligger ved sjøen, sentralt i Skjærhalden. Det er viktig å vurdere ønsket endring i 

forhold til bl.a. tilgjengelighet og fremkommelighet, som ansees å være viktige hensynene for 

dette området som ligger innen 100-meterbletet. 

 

I utgangspunktet ønsker kommunen ikke å legge til rette for flere fritidsboliger i denne 

planen, i samsvar med det generelle forbudet mot ny fritidsbebyggelse i kommuneplanens 

arealdel. 

 

HS arealplan, 06.10.2020 
Viser til høring av planprogram for arbeid med ny kommunedelplan på Skjærhalden. 

Nedenfor følger et innspill på vegne av grunneier på eiendommen gnr/bnr 4/149 for 

utarbeidelse av innspill til varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan for 

Skjærhalden.  

Det aktuelle området ligger innenfor det varslede planområdet. Grunneiers ønske er å 

legge til rette for etablering av tre nye boenheter på eiendommen.  

I figur 1 vises den aktuelle eiendommen. Tiltaket vil også medføre opparbeidelse av en enkel 

adkomstvei frem til eiendommen. Tiltakshaver har sikret nødvendige rettigheter med 

grunneier for fremføring av adkomstvei, som vil skje via gnr/bnr 4/1. 
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I figur 2 vises et utdrag av kommuneplanens arealdel og den aktuelle eiendommens 

beliggenhet. Eiendommen er avsatt til bebyggelse og anlegg med krav om utarbeidelse 

av områdeplan (felles planlegging). Tiltaket er i tråd med formålet i kommuneplanen. Det 

aktuelle arealet som omfattes av sonen med krav om felles planlegging berører mange 

eiendommer.  

 

 

 

1. Beskrivelse av området  

Eiendommen ligger i utkanten av et større skogsområde med spredt bebyggelse. 

Eiendommen har et svakt fall mot sørvest. Det er ikke registret noen kulturminner eller 
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biologisk mangfold med noen form for vern innenfor planområdet. Eiendommen kan 

ankommes via direkte fra Sigrid Bjørsethsvei. Tiltakshaver har veirett frem til offentlig vei 

over gnr/bnr 4/1.  

Eiendommen ligger innenfor varslet område for kommunedelplan for Skjærhalden. 

Eiendommen har god tilgjengelighet for offentlige tjenestetilbud og servicefunksjoner. 

Avstanden til Hvaler rådhus er cirka 950 meter (via Kjølholtveien og/eller Kristinelia) og 

Skjærhalden (rundkjøringen) sentrum er 850 meter (via Stenlia). Nærmeste 

kollektivholdeplass er ved rundkjøringen i sentrum. Herfra går det regelmessige avganger til 

blant annet Fredrikstad sentrum, Oslo og ungdomsskolen (og fremtidig barneskole) på 

Rød/Asmaløy.  

Det går en sti som fungerer som adkomstvei/turvei til blant annet rådhuset gjennom 

skogsområdet ved Kristinelia. Stekningen benyttes både av turgåere andre som skal gjøre 

daglige ærend som for eksempel å handle på Kiwi eller reise med bussen (som har 

holdeplass rett ved Kiwi). Dette er et godt alternativ for dem som foretrekker å heller gå via et 

skogsterreng fremfor langsmed Kjølholtveien (som har omtrent lik avstand), spesielt med 

tanke på at det er etablert fortau langs Sigrid Bjørsethsvei i sydgående retning.   

 

 

2. Hva man ønsker å oppnå – tiltaket  

Gjennom arbeidet med kommunedelplanen ønskes det lagt til rette for etablering av nye 

boenheter på den aktuelle eiendommen. I forbindelse med dette arbeidet foreslås det å åpne 

for tre nye boliger i rekke med tilhørende anlegg. Eiendommens beliggenhet og størrelse 

tilsier at det ligger godt til rette for etablering av rekkehus på tomten, beregnet for familier. I 

figur 4 vises et grovt forslag til planskisse som viser hvordan ny bebyggelse og anlegg kan 

plasseres på tomten.  

I skissen er det vist tre boliger i rekke. Hver av boligene utgjør 118 m2. I tillegg er det 

inntegnet carport og felles lekeplass. Planlagte tiltak vil innrette seg etter de gjeldende 

kommunale retningslinjene som angår høyder, krav til bilparkering, uteoppholdsareal med 

mere. I skisseforslaget er BYA for tomten cirka 18 %.  

Det vil legges vekt på god terrengtilpasning, bevaring av mest mulig eksisterende vegetasjon 

og bruk av natur- og stedstilpassede materialer og farger.  

I figur 5 vises et bilde av boligen som ønskes oppført. Tiltakshaver jobber for øvrig med 

oppføring av samme boligtype i Kjølholtveien 14. 
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3. Virkninger av tiltaket  

Tiltaket vil bidra til å stimulere for etablering av nye barnevennlige helårsboliger med egnet 

beliggenhet i Skjærhalden. Det vurderes å også virke positivt med tanke på at kommunen 

ønsker å legge til rette for at denne delen av kommunen også skal utvikles.  

At eiendommen omfattes av krav om områdeplan, gjør det imidlertid svært krevende for 

grunneiere og utviklere som ønsker å utvikle denne delen av Skjærhalden. Sonen med krav 

om felles planlegging er cirka 124 daa. stor og berører anslagsvis 20 eiendommer. For 

private grunnere er det praktisk talt ikke mulig å innfri kommuneplanens krav for dette 

området. Derfor mener vi det bør åpnes for at mindre utbyggingsprosjekt, slik som dette, 

likevel kan tillates uten områdeplan.  

Det skal også nevnes at det for kort tid siden er gitt igangsettingstillatelse for oppføring av en 

ny tomannsbolig på eiendommen gnr/bnr 4/202 – Sigrid Bjørsethsvei 13/15. Sigrid 

Bjørsethsvei 13/15 ligger riktignok utenfor sonen med krav om felles planlegging. Avstanden 
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til denne eiendommen er cirka 70 meter, slik at det praktisk talt ikke er forskjell på de to 

eiendommene sin egnethet med tanke på ny boligbebyggelse. 

 

Kommentar:  

Eiendommen 4/149 ligger innenfor nesten urørt område FBA1, med krav til felles 

planlegging, og derfor bør utnytting av eiendommen sees i en sammenheng med 

omkringliggende arealer.  

 

Boligfortetting er et viktig tema i dette planarbeidet. Optimal plassering og utforming av ny 

bebyggelse med tilhørende infrastruktur (vei, VA, utearealer/lekeområder m.m.) vil vurderes i 

videre planprosess.  

 

Kommunen ønsker at det kommer varierte typer boliger i sentrum, for å imøtekomme ulike 

behov i samfunnet, og skape mangfoldig bomiljø. Vi vil også se på hvordan kan man legge til 

rette for attraktive, grønne og trygge uteområder i tilknytning til boligområder. 

 

Utvikling av FBA1 område, inkludert eiendom 4/149 vil avklares i videre planarbeid. 

 

Lars Grette, 06.10.2020 
Ønsker bare med dette og formidle 3 ting og det er: 

1. Angående parkering så mener jeg det IKKE bør bygges parkeringshus (i fjellet), men 

heller bygge på en enkel " 2 eta" ved parkeringen ved kommunehuset. Kan ikke se at 

Skjærhalden er tjent med å øke og føre trafikk igjennom boligfelt med 

diverse utbygginger. Det samme mener jeg også om innkjøringen til Skjærhalden sentrum 

igjennom Storeveien - over til punkt 2. 

2. Selv om det er trangt i Storeveien 1 mnd i året, mener jeg det har sin sjarm at biler må 

tilpasse seg en slags "gågate". 

Noe som gjør og at man føler man girer ned for å komme inn i et ferieparadis og den roen 

det har. Jeg har aldri opplevd aggresjon i denne lille stubben av en vei, men føler heller dette 

som litt pulsdempene å passere i som både bilist og gående. I tillegg vil man spare kost og 

eiere bekymringer. Ellers så er jeg for fortau og sykkelfelt generelt. Strekningen kan 

eventuelt merkes på en enkel måte med striper i veien eller skilt av noe slag. 

3. Sentrum av skjærhalden må også få lagt inn et par HC plasser for biler rett i nærhet av 

restaurantene med en 3 timers grense slik at handikappede også kan ta seg en matbit ute. 

Ellers vil jeg bare si ifra om min skuffelse ang skolesammenslåingene. Et stort nederlag for 

våre barn og muligheten for fin fordeling av familier som ønsker å flytte hit til Hvaler. 

Storskoler har aldri bidratt til det gode for selve barna, men det motsatte blir alltid sett på i 

ettertid som en fin barndom. 

 

(07.10.2020) 

Hei igjen. Glemte et par innspill til kommuneplanen som kommer her. 

4. Har lagt merke til at bebyggelsen i sentrum av Skjærhalden og sørlandsidyll har "rød" 

takstein. Dette er også etter min smak. Jeg håper virkelig at dette er et pålegg, men ser at 

det har dukket opp et par svarte. Hvis dette ikke er regulert håper jeg det blir. 

5. Ikke et tema nå, men vindmøller ønsker jeg bannlyst for all tid.... 

6. "Hotelltomta" i Strandveien ble i fjor omregulert til bolig. Dette ønskes tilbakestilt. Hvaler 

kommune ønsker jo et hotell på Hvaler så er det et sted som passer så er det akkurat her, 
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eventuelt et aktivitetshus. Hvis dette ikke skjer ønskes det i det minste at tomten kun får 

bygge i en etasje. Ikke mye lekkert og god byggeskikk og bygge en "høy" bolig eller rekkehus 

i første rekke. 

 

Kommentar: 

Trafikksystem/trafikkmønster i sentrum vil vurderes nærmere i videre planprosess, her bl.a. 

parkering, fortau/bilfrie soner, sykkelparkering, knutepunktutvikling, fergeforbindelse, 

småbåthavn, bussholdeplasser, m.m. Det kommer sannsynligvis flere alternativer for 

trafikkløsninger i Skjærhalden. Det er også viktig å se på sammenheng mellom 

trafikkmønster i forhold til plassering av ulike funksjoner.  

 

Planen skal legge til rette for flere attraktive møteplasser og aktiviteter for alle i alle 

aldersgrupper, her bl.a. etterbruk av Floren-tomten er et viktig tema. 

 

Planen vil også ta stilling til hvordan skal man bevare viktige kulturmiljøer, her bl.a. 

bestemmelser for materialbruk. 

 

«Hoteltomta» ble ikke omregulert til bolig, men ble avsatt til kombinert formål «bebyggelse og 

anlegg» i den nye kommuneplanens arealdelen. Området heter «FBA2» og skal videre 

reguleres før eiendommen kan bebygges. Kommunedelplan for Skjærhalden kan gi noe mer 

konkrete føringer til fremtidig utvikling av denne tomten. 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken, 07.10.2020 

Vi viser til deres oversendelse datert 30. juni 2020 med varslet oppstart av kommunedelplan 

for Skjærhalden. Viser også til brev 11. september 2020, hvor innspillfristen utvides til 9. 

oktober 2020.  

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for en bærekraftig  

utvikling, fremmer stedskvalitet og stedsintentiteten til Skjærhalden. Hvaler kommune skal nå 

se på status, utviklingsretning og utredningsbehov for områdesenteret. Planområdet og 

grunnlaget for vurdering i planprogrammet vil være tettstedsgrensen for Skjærhalden. En 

justering av tettstedsgrensen vil bli vurdert gjennom planprosessen. Kommunedelplanen skal 

gi rammer for hvordan Skjærhalden skal utvikles i et langsiktig perspektiv. Det er fastsatt 

noen overordnede mål for planarbeidet. Det er også utarbeidet et forslag til planprogram.  

 

Fylkesmannens rolle  

Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 

klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. 

Fylkesmannen skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer 

innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet 

og har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess 

oppfylles i planarbeidet.  

 

Fylkesmannens innspill Det er i varslingen en noe uklar avgrensning av planområdet, i og 

med at kommunestyret har vedtatt at «Planen skal involvere bebygd areal på begge sider 

langs Fv 108 frem til tunnelen. Grensen skal gå der det er hensiktsmessig slik at dette blir en 

stripe som skal tilhøre kommunesenteret.» I mottatt varsel er imidlertid plangrensen på kartet 

lagt rundt områdesenteret Skjærhalden. Vi har lagt denne sistnevnte grensen til grunn for 

vårt innspill og forutsetter at vi varsles på nytt når og hvis det blir fastsatt en annen 

plangrense.  
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Varselet er heller ikke tydelig på konkrete tiltak det planlegges for. Vårt innspill blir derfor av 

generell karakter. Dersom det i løpet av planprosessen blir aktuelt med større tiltak vil vi 

anbefale bruk av regionalt planforum for å avklare eventuelt konfliktnivå og handlingsrom. 

 

Vi legger til grunn at kommunedelplanen utarbeides i tråd med føringene i kommuneplanens 

arealdel. I kommuneplanens arealdel er det vedtatt en utbyggingsfordeling hvor 30 % av nye 

boenheter skal etableres i områdesenteret. Vi mener det må legges til rette for tilstrekkelig 

boligbygging, slik at man får en ønsket styrking av områdesenteret og sentrumsfunksjonene 

her. Dette vil også være viktig for å følge opp de nasjonale og regionale føringene for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging hvor det blir lettere for befolkningen å 

gjennomføre daglige gjøremål uten å måtte benytte bil. Korte avstander er også viktig for den 

del av befolkningen som ikke kan eller ønsker å bruke bil, som blant annet barn og unge, 

mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre, jf. blant annet føringene om et aldersvennlig 

samfunn i Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. 

  

Det vil være viktig å få avklart hvilke tiltak som kan gjennomføres med direkte hjemmel i 

kommunedelplanen og hvilke tiltak som forutsetter en videre reguleringsplanprosess. I den 

grad tiltak skal kunne behandles direkte fra kommunedelplanen er det spesielt viktig med et 

godt beslutningsgrunnlag og juridiske rammer for senere byggesaksbehandling.  

Vi ser det som positivt at statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen og Kystsoneplan for Østfold er lagt til grunn for arbeidet. Det bør arbeides for å 

opprettholde og styrke befolkningens adgang til ferdsel og opphold i strandsonen i 

planområdet. For de deler av planen som ligger i sjø anbefaler vi Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets veileder Planlegging i sjøområdene.  

 

Føringene i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

(2018) tilsier at det bør benyttes naturbaserte løsninger for håndtering av overvann. Det 

forventes at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig i både intensitet og hyppighet, og 

fører til mer overvann. I klimaprofilen for Østfold anbefales det et klimapåslag på minst 40 % 

på regnskyll med kortere varighet enn 3 timer. Håndtering av overvann og 

bevaring/etablering av naturelementer/utearealer bør ses i sammenheng slik at man kan 

etablere overvannsløsninger som også bidrar positivt til naturmangfold og et spennende 

utemiljø. Kommunen må også ta hensyn til prognosene for havnivåstigning og stormflo ved 

planlegging nær sjøen. 

 

UTTALELSE TIL FORESLÅTT PLANPROGRAM  

Det ser ut til å være gjort et godt forarbeid ved utarbeidelse av foreslått planprogram. Vi har 

imidlertid noen merknader til planprogrammet nedenfor, og vil anbefale Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og 

bygningsloven og Miljødirektoratets veileder Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og 

databaser for innlegging av data.  

Vi mener planprogrammet burde vært tydeligere på hva som skal utredes og hvordan. Vi 

mener dette er en viktig del av medvirkningsperspektivet ved høring av planprogram. Vi 

savner også en vurdering av hvorvidt det er aktuelt å utrede ulike alternativer. Dette må ikke 

nødvendigvis bare være ulike lokaliseringer, men også alternativ utforming, byggehøyde, 

tetthet osv. Utredning av alternativer vil kunne synliggjøre muligheter for å redusere de 

negative konsekvensene av planen, og øke de positive effektene.  
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Nasjonale føringer  

Det kan vurderes om også Fylkesmannens forventningsbrev skal innarbeides som føringer 

for kommunedelplanen. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) bør innarbeides som en 

nasjonal føring for planarbeidet. Vi gjør oppmerksom på at en revidering av retningslinjen 

nylig har vært på høring. Det kan bli vedtatt en revidert versjon i løpet av planprosessen.  

Vi regner videre med at kommunen er kjent med at den statlige planretningslinjen for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er under revidering.  

 

AVSLUTNINGSVIS  

Vi viser til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 av 29. januar 2020 og 

Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 

14. november 2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og 

www.miljøstatus.no.  

Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale 

og regionale hensynene er fulgt opp. Vi anbefaler kommunen å vurdere bruk av regionalt 

planforum om det planlegges for større tiltak eller tiltak som kan komme i vesentlig konflikt 

med nasjonale og regionale føringer. 

 

Kommentar: 

Mulig justering av planavgrensning og andre viktige tema i planen ble diskutert i regional 

planforum den 19.01.2021. Eventuell endring av grensen vil vurderes i videre planarbeid, og 

da vil kommunen innhente råd og veiledning fra Fylkeskommunen ved behov. 

 

Vi har en ambisjon om å skape Skjærhalden som et attraktiv og kompakt tettsted, i tråd med 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi ønsker å fremme stedskvaliteter i 

sentrum, som bl.a. kystlandskap og kulturmiljøer. 

 

Klimaendringer, overvann o.l. skal belyses nærmere i ROS-analysen. Kommunen ønsker 

også å fremme naturbaserte løsninger for regn- og overvannshåndtering i bygge- og anleggs 

prosjekter, for å skape robust og attraktivt sentrum. 

 

I planarbeidet vil det vurderes alternativer for plassering og utforming for ulike tiltak og 

funksjoner, her bl.a. fergekai, boligfortetting, næringsutvikling, veistruktur. Dette belyses 

nærmere i planprogrammet. 
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Tone Hol m.m., tonehol@hotmail.com 
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Kommentar: 

 Hensikten med planen er å finne en balanse mellom vern og utvikling. Viktige 

naturområder, friluftsområder og kulturmiljøer/kulturminner i Skjærhalden vil vernes, 

og tilgang til disse områder vil forbedres. 

 Trafikksystem/trafikkmønster i sentrum vil vurderes nærmere i videre planprosess, 

her bl.a. parkering, fortau/bilfrie soner, sykkelparkering, knutepunktutvikling, 

fergeforbindelse, småbåthavn, bussholdeplasser, m.m. Det kommer sannsynligvis 
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flere alternativer for trafikkløsninger i Skjærhalden. Det er også viktig å se på 

sammenheng mellom trafikkmønster i forhold til plassering av ulike funksjoner, samt 

offentlige/alminnelig tilgjengelige soner (særlig langs sjøen).  

 Kommunen ønsker ikke å legge til rette for flere fritidsboliger i denne planen, i 

samsvar med det generelle forbudet mot ny fritidsbebyggelse i kommuneplanens 

arealdel.  

 Utvikling av bolig- og næringsbebyggelse må sees i en sammenheng med 

trafikksystem/trafikkmønster, og bør i utgangspunktet fokuseres på allerede bebygde 

områder fremfor å ta i bruk uberørte naturarealer. 

 Hvileberget er utenfor planavgrensning. Hvis det skal ev. gjøres endringer i 

arealformål, kan det vurderes å ta med i en planavgrensning (men utenfor 

tettstedsgrense). Dette må utredes. 

 

Ellen Syvertsen, 06.10.2020 

Vi representerer F7 i gjeldende reguleringsplan for Skjærhalden. I reguleringsplanen fra 2004 

ble F7 opprinnelig behandlet på samme måte som de øvrige eiendommene langs sjøfronten. 

Vedtaket ble i siste runde endret slik at vår eiendom vedtas med andre betingelser for formål, 

høyder og utnyttelse enn de øvrige eiendommene. 

I tillegg har undertegnede blitt fratatt utbyggingsretten i sjø i forhold til Skjærhalden 

Gjestehavn AS som skulle bidra til inntekter som kompensasjon for de kostnader prosjektene 

pålegges ved etablering av kaifront og bryggepromenade. 

Denne eiendommen er sentral på Skjærhalden og den fortjener en snarlig oppstart for å 

bidra til å sluttføre et mer samlet Skjærhalden med fokus på sjøfronten. Vi mener den beste 

garanti for videreutvikling av eiendommen er at det gis rom og mulighet for en lønnsom 

utbygging som gjør prosjektet regningsvarende. 

Man må erkjenne at det må store investeringer til i forhold til grunnarbeider og 

fundamentering ut i sjøarealene. Disse grunnarbeider og at det er en liten tomt, gjør at det 

må tilrettelegges for et prosjekt som kan bære de relativt store grunnlagskostnadene. 

I reguleringsplanen fra 1990 hadde F7 ikke bare boliger i annen etasje, men også 

fritidsboliger. De ble fjernet i 2004. Sett i lys av den generelle utviklingen med 

fortetningstrategier i byer mener vi det er behov for å se på muligheten for bebyggelse i tre 

etasjer, boliger og høy utnyttelsesgrad. 

I forbindelse med oppstart av den nye områdeplanen for Skjærhalden blir det viktig at denne 

eiendommen gis rammer som gjør at et prosjekt kan gjennomføres i løpet av de nærmeste 

årene. 

Vi ønsker sterkt å utvikle eiendommen og finner det meningsløst at en så sentral eiendom i 

hjertet av sentrum ligger "brakk". Det kan bli en liten perle som kan være med løfte sentrum. 

Vi tør be om et møte med kommunen for å drøfte blant annet byggehøyder, byggegrenser og 

bolig. Vi ser frem til konstruktivt samarbeid. 

 

Kommentar: 

Utforming av bebyggelse og utnytting av sentrumsområde langs sjøen er et viktig tema i 

denne planen.  

 

Umiddelbart vurderer vi at det er viktig å plassere service/næring i 1.etasje, da eiendommen 

ligger i et populært område mellom torvet og bystranda, hvor folk ferdes mye, alt. 

sentrumsformål for hele tomten. Det er ikke minst viktig å sikre gode muligheter til ferdsel 

langs sjøen (promenade).  
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Videre i planarbeidet vil det vurderes alternativer for utnyttingsgrad, høyder/etasjeantall og 

funksjoner for området. Utvikling av deres eiendom bør sess i en sammenheng med 

omkringliggende arealer/naboeiendommer for å oppnå helhetlig utvikling av sentrum langs 

sjøen.  

 

Hvaler ungdomsråd, elby@hvaler.kommune.no 
Innspill og merknader til varsel om oppstart av planarbeid - Kommunedelplan 

Skjærhalden  

Hvaler ungdomslag (heretter ungdomslaget) er eier av Kjølholtveien 95. Eiendommen er 

merket med lyseblått og mørkeblått på vedlagte bilde. Eiendommen grenser til Kjølholtveien i 

vest, til veien nord for eiendommen inn til Kjølholtveien 101 og 103, til veien mot øst som går 

langs ridebanen, til veien forbi Kjølholtveien 101 inn mot Hvaler idrettslags klubbhus i øst og 

til fotballbanen i sør.  

 

Ungdomslaget tilbyr varierte aktiviteter for barn, unge og voksne. Lokalet er flittig brukt av 

foreninger, lag, grupper og privatpersoner, og det leies ut til ulike formål gjennom hele året. 

De siste 50 år har deler av eiendommen, primært på grusbanen, vært brukt til 

langtidsparkering. I noen år var det et samarbeid mellom Øykameratenes idrettslag/Hvaler IL 

og ungdomslaget hvor idrettslaget leide grusbanen av ungdomslaget og inntekten fra 

parkeringen ble delt mellom lagene. Etter at avtalen gikk ut har ungdomslaget fortsatt driften. 

I dag leies det ut 58 plasser fordelt på to områder,18 biler nord på eiendommen og 40 biler 

på grusbanen. Leieperioden er i perioden fra påske til og med uke 40, og er 

langtidsparkering for hyttefolk primært fra de østre øyene. Dette er en inntekt laget er helt 

avhengig av.  

 

Kort tid etter at Øykameratenes idrettslag/Hvaler idrettslag solgte Øykameratenes klubbhus, i 

dag Kjølholtveien 101, som bolighus, ble parkeringen på ungdomslagets eiendom omstridt 

av kjøper av Kjølholtveien 101. Tvisten var i forbruksrådet, så i tingretten. Rett til å drive 

parkering på grusbanearealet ble utfordret av nabo, og det ble inngått ett rettsforlik som 

innebar at innkjørsel til parkeringen skulle flyttes til over ungdomslagets eiendom og 

parkering skulle skje på et mer begrenset areal av ungdomslagets eiendom. Ungdomslaget 

kunne tilby kun 40 plasser på grusbanens nordvestre del.  

Ungdomslagets parkering på grusbanen utnytter pr i dag ca 1/3 av grusbanens areal. Laget 

er positiv til å utvide parkeringen til hele grusbanens areal.  

I så fall er det ønskelig med innkjørsel i til grusbanen fra Kjølholtveien sør for grusbanen. I 

dag kjøres det over gårdsplassen. Økt ferdsel her vil være til hinder for sikkerheten ved 

aktiviteter og utleie av lokalet.  

Arealet merket med lyseblått inngår i lokalets nærområde og skal videre fremstå som 

gårdplass og gressplen. 
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Kommentar: Det er behov for parkering i Skjærhalden, men plasseringen av slik type 

infrastruktur skal blir vurdert videre i planarbeidet. Og innspillet skal bli konsekvensutredet i 

forbindelse med utarbeiding av planforslaget, som må ses må sammen med den helhetlige 

utviklingen av Skjærhalden.  

 

 

Trine Møllerop-Allum, t.m.allum@live.no 
Turisme. 

Hvaler er gode på mye men vi er faktisk ikke veldig gode til å ta vare på turistene våre. 

Vårt forslag er å gjøre om Floren skole til Vandrerhjem. 

et vandrerhjem med fokus på miljø og som viser bærekraft ved å fokusere på gjenbruk. 

Bruke rakved og plast til innredning, gjort på rette måten blir dette knall. 
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Det er fult mulig å gjøre dette til et helårs Vandrerhjem ved å fokusere på rimelige kurs og 

konferanser på vinterstid. 

Å bruke ressursene vi har i umiddelbar nærhet vil vi her kunne vinne på. Hva med å bli den 

første kystkommunen på Østlandet som tilbyr dette? 

 

Uteområdet bør fortsette å ha lekeområdene kanskje utvide dette med spennende 

sykkelløyper. 

Det er god plass til og gjøre klart til bobilparkering her og da kan garderobene som allerede 

er i tilknytning til gymsalen brukes av dem. 

Gymsalen bør jo kunne fortsette som i dag hvor den kan leies ut til trening/lan/bursdager o.l. 

 

Vi har begge kjørt taxi på Hvaler i turistsesongen og det er veldig mange som etterlyser en 

slik mulighet. 

 

Om dere ønsker mer informasjon om våre tanker og ideer rundt dette ta gjerne kontakt med 

oss. 

 

Kommentar: Vandrerhjem, lekeområde og sykkelløyper er alle gode ideer. Deres innspill blir 

tatt videre til vurdering om det er realistisk i forhold til videre bruk av Floren. Innspillet vi bli 

konsekvensutredet i neste fase ved utarbeiding av planforslaget, sammen med de andre 

alternativene for Floren.  

 

Tor-Anders Puck, pucktoranders@gmail.com 
Innledningsvis ønsker jeg å nevne at jeg var med på folkemøtet som ble avholdt på Floren i 

2016, og at det etter dette møtet også ble sendt inne flere innspill til kommuneplanarbeidet 

for Skjærhalden og torget spesielt. Det er med en viss skuffelse jeg ser at vi ikke har kommet 

spesielt mye lenger ved inngangen til 2021 enn vi var ved inngangen til 2016, annet enn at 

kostnadene rundt flere planarbeider og prosesser har skapt en økende kostnad for Hvaler 

kommune og innbyggerne. Under vil jeg, på en kortfattet måte, beskrive hva jeg mener er 

viktig for å videreutvikle Skjærhalden fremover for å kunne få et bedre sentrum og for å 

kunne legge best mulig til rette for fastboende, tilflyttere og tilreisende. Punktene er i all 

hovedsak de samme som ble sendt inn i 2016, dog med noen endringer. 

 

Tilflytting – økt bebyggelse 

Byggefeltet mellom dagens Kjølholdtfelt og Rove bør videreutvikles som boligområdet. Her 

er det, så vidt meg bekjent, allerede regulert inn nye tomter. For å få tilflytting av unge 

mennesker, som fortsatt er i produktiv alder bør man se på muligheten for en 

boligkompensasjon for unge familier i etableringsfasen, hvor en kan bruke nærheten til 

Floren som et spesielt godt salgsargument, den tid man nå har valgt å fortsette dagens 

skolestruktur. Dette ble skrevet i 2016, og skolestrukturen er allikevel blitt endret, men det er 

kanskje derfor enda viktigere å legge til rette for at nettopp barnefamilier skal kunne se 

nytten av å flytte til Skjærhalden. Man kan se på muligheten for rimelige tomter eller 

frafallelse av tilkoblingsavgift, som noen eksempler. Dette mener jeg vil føre til en mer 

produktiv og fremsynt tilflytting, enn å subsidiere strandtomter for rike eldre, som er blitt uttalt 

i media tidligere. Hvaler trenger tilflytting av et ungt klientell. Det bør i denne sammenhengen 

ikke etableres en ny bilvei over Kristinelia, men heller utbedre dagens gangvei mellom 

boligfeltet og Stenlia med belysning. 

 



57 
 

Tilflytting av unge og barnefamilier. 

For at man skal få barnefamilier til å flytte til Skjærhalden må man legge til rette for nettopp 

dette. Det er skrevet i «Høring - Hvaler kommuneplans samfunnsdel» at andelen unge er 

fallende, og andelen over 80 år er økende. Det var en initiativrik gutt fra Hvaler som stod 

frem i Fredrikstad blad i sommer og var bekymret for barns tilbud og tilflytting av unge til 

Skjærhalden, når skolen nå forsvinner, og dette med rette. Det var gode forslag som ble lagt 

frem, med stupetårn, klatrepark, og friluftsaktiviteter1. Hvaler kommune må vise at man 

satser på barn og unge, samt at man legger til rette for barnefamilier. Hvaler er allerede 

kommet skjevt ut, da ungdomselever på Hvaler har en høyere andel som har vært beruset 

enn Østfold og landet for øvrig, 16% i Hvaler mot 12% i hele landet, og det er tre ganger så 

mange som har brukt cannabis på Hvaler enn i resten av landet2. Er dette en trend man skal 

akseptere. Her må Hvalers politikere vise handlekraft, noe de nå kan gjøre med 

kommuneplanen for Skjærhalden. 

 

Trafikkutfordringen på Skjærhalden 

Det er viktig at man får på plass et fortau som strekker seg helt ned til Skjærhalden. Slik jeg 

ser det vil det være tilstrekkelig med et fortau på en side, noe som vil føre til at berøringen av 

eiendommene langs veien blir begrenset. Dette vil også medføre at en får de myke 

trafikantene til å oppholde seg på en side av veien, og ikke vakene rundt på begge sider som 

i dag. 

 

Det bør informeres bedre om at beboere i Stenane, hyttefeltet bakenfor og de som parkerer 

på parkeringsplassen som er opprettet på Skogen skal kjøre via Rove. I dag er det en 

vesentligandel av de fastboende og ferierende som kjører via Skjærhalden og Stenlia, noe 

som unødvendig øker trafikken ned mot og gjennom Skjærhalden. Det kan heller ikke være 

slik at disse beboerne må ha en ny vei over Kristinelia (som da vil bli en vei som går gjennom 

et allerede etablert boligfelt) for å innkorte kjøreveien fra Kiwi med ca. ½ minutt for å unnlate 

å kjøre via Skjærhalden. Denne gangstien, som nevnt tidligere, må forbeholdes barn til og fra 

Floren skole (ett år til), og mellom byggefeltene Omarfletet, Stenane og Stenlia. Ved å lose 

majoriteten av trafikken som i dag går gjennom Stenlia til i stedet å gå via Rove vil dette føre 

til at denne trafikken også blir fjernet fra et allerede trafikkert Skjærhalden. Det kan være en 

løsning å sette opp en mindre bom ved Stenlia 13, slik at alle som bor fra Stenlia 13 og 

Stenlia 10 og videre oppover veien må kjøre via Rove. Slik det er gjort i Prestehavna, for 

nettopp å unngå bilkjøring. 

 

En må se på muligheten for å la timeekspressen få en større plass ved Kiwi, en utvidet 

parkering der busslommen er i dag, slik at man slipper å ha bussen stående midt på 

Skjærhalden i 10-15 minutter hver time. En kan starte og stoppe ruten på Kiwi, og kjøre via 

Skjærhalden før og etter ruten Fredrikstad – Oslo og Oslo – Fredrikstad. 

En må avvikle samtlige private parkeringsplasser på Skjærhalden som ikke er godkjent iht 

gjeldende reguleringsplan, og en må etablere vesentlig flere parkeringsplasser mellom 

kommunehuset og kriken. Det er også nyttig å se på prisreguleringen, og se på muligheten 

for å sette ned prisen betraktelig, da gjerne med 3-5 timer gratis parkering. Dette vil igjen 

føre til økt bruk av Skjærhaldens fasiliteter, som igjen vil gi inntekter til Hvaler kommune. Det 

viktige her er å få ned trafikk og parkeringsproblemene for Skjærhalden, så får overskuddet 

fra parkeringsplassen komme som en eventuell bonus. 

 

Det er også viktig at «tjuvparkering» langs trange veier på Skjærhalden, slik som i Stenlia og 
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Prestegårdsskogen blir slått hardt ned på. Dette er i dag et stort problem mtp barns sikkerhet 

ifm lek, og fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Her må det settes opp parkering forbudt 

skilt. Dette er også blitt meldt inn flere ganger tidligere til kommunen, i 2018, 2019 og i år 

2020 uten noe bevegelse i saken. 

 

Torget 

Torget må videreutvikles fra slik det er i dag. Jeg syntes dere hadde flere gode forslag tilbake 

i 2016, men hoved essensen må være å fjerne dagens parkering, samt tilføre flere grønne 

lunger og sitteplasser. Salgsbodene som er satt opp er en god start, og de bør være av en 

slik standard og karakter at de eventuelt også vil føre til at det kan bli et supplement til 

dagens matvarehandel. 

Torget bør også organiseres slik at det har muligheten for å huse noe større konserter og 

arrangementer, så som havnefestivalen og Hvaler triatlon. 

 

Gjestehavnen og båtplasser generelt 

Det er svært viktig, som det også ble sagt på folkemøtet tilbake i 2016, at Skjærhalden 

gjestehavn blir en positiv opplevelse for båtfolket. Det er viktig at selve havnen blir driftet på 

en seriøs og troverdig måte, med imøtekommende og løsningsorientert personell. Det er 

tross alt disse som er båtfolkets førsteinntrykk av Skjærhalden. Det er viktig at man ser på 

mulighet om å få en bedre løsning på dusj og toaletter, samt søppelhåndteringen for 

gjestene i havnen. 

 

For at gjestehavnen, og de øvrige havnene på Skjærhalden skal være best mulig bør det 

anlegges en molo fra Lorentzen havna og over mot Tareholmen, med en avsluttende bro 

som mindre fartøy kan seile under. Resterende fartøy kan seile på nordsiden av Tarholmen. 

Det er også en løsning å ha mola fra Hvileberget et stykke syd for dagens molo i Lorentzen 

havna og over til Store Ellingholmen, for så å knytte Store Ellingholmen til Tareholmen med 

en liten bro som blant annet redningsskøyta kan seile under. Vanngjennomstrømningen til 

havnebassenget vil opprettholdes ved store undervannskanaler i moloen, samt åpningen 

under broene. Dette vilogså føre til at flere beboere og turister kan benytte Tareholmen, som 

da vil bli en fantastisk rekreasjonsmulighet også for de uten båt. Dette vil også føre til at 

værbelastingen og vedlikeholdsutgiftene på dagens bryggeanlegg til Skjærhalden 

båtforening og gjestehavna vil bli vesentlig redusert. Man åpner da samtidig for å få flere 

gode båtplasser som, som blant annet Senterpartiet gikk til valg på i siste kommunevalg. 

Samtidig får man også mulighet for å utvikle området fra Lorentzen havna og utover mot 

planlagt molo. Dette vil være ett fantastisk området for å etablere dykkesenter for dykking i 

nasjonalparken, utkikkspunkt, stupetårn, strand, hummerfredningsområdet i moloen osv. 

Majoriteten av de som flytter til Hvaler og kanskje Skjærhalden spesielt gjør dette for at de 

ønsker å benytte skjærgården med egen båt, men slik det er i dag er det svært få som 

ønsker å benytte den ytre havnen til Skjærhalden båtforening, da båtene rett og slett ligger 

for værhardt og at det forekommer ødeleggelser hvert eneste år. 

 

Stenlia 13 – 4/18/0 

Det er regulert inn en vei over vår eiendom i Stenlia 13. Jeg har vært i kontakt med Hvaler 

kommune flere ganger tidligere vedrørende veien. Det ble meg da fortalt at dette var en feil 

som var blitt gjort ved digitalisering av kartdataene, da flybilder ofte forvekslet oppsatte 

gjerder med vei, og at veien kunne slettes i sin helhet. Dette er enda ikke gjort, og jeg håper 

nå at denne veien kan slettes når man nå ser på endringene av reguleringsplanene på 
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Skjærhalden i sin helhet. Veien er lysegrå som går i øst/vest retning fra parkeringsplassen – 

4/200/0. Se bildet under. 

Det er flere eiendommer som ligger i nærheten av hverandre i Stenlia og som er av samme 

art, men som allikevel har forskjellig utnyttelsesgrad (U). Det bør sees på om eiendommene 

skal få de samme mulighetene når det kommer til utnyttelsesgrad og mulighet for bebyggelse 

på egen eiendom. 

  

 

 

Sluttord 

Det er viktig at man er positiv i utviklingen av Skjærhalden, og at man bør sette en 

arkitektonisk standard for bygningsmassen. Dette både for private, offentlige og næring, da 

Skjærhalden ikke har noe særpreg, og at det kan virke som om det har vært litt fritt vilt de 

siste tiårene. 

Ved utvikling og utvidelse vil man få tilflytting som igjen vil føre til vekst. Det er spesielt viktig 

at vi ikke baserer fremtiden på pensjonister, da vil Hvaler og Skjærhalden som 

helårssamfunn dø ut sammen med de. 

Takk for at dere tok dere tid til å lese mine innspill. 

 

Kommentar:  

Utbedring av dagens gangvei mellom boligfeltet og Stenlia med belysning er tiltak som ikke 

er knyttet til planarbeidet. Andre tiltak som unntak av tilkoblingsavgift o.l. kan man heller ikke 

knytte opp mot en kommunedelplan. Allerede regulerte områder som ikke har blitt bebygd 

som du nevner mellom Rove og Kjøholtfeltet er noe som må bli vurdert videre i prosessen, 

samt en ev. oppheving av reguleringsplan.  

 

Gode møteplasser og en mulighet til å utfolde seg i alle aldre er et kriterie vi ønsker å 

oppfylle for så styrke bomiljø lokalt, og i hele kommunen. Det er like viktig at voksne med 

barn, som barna selv har mulighet til å drive med ønsket aktivitet i sitt nærmiljø. Det samtidig 

et sterkt fokus på å høre hva barn og unge ønsker siden de ikke har stemmerett og ikke er 

direkte med på med demokratiet, og må høres gjennom bl.a. planprosesser.  
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Det er i dag startet en planprosess fra privat hold i Prinsebakken som skal utrede og 

planlegge for fortau ned mot Skjærhalden. 

 

Å planlegge for bom og stengsvel med Stenlia er tiltak som er for detaljert i dette planarbeiet, 

men det er gode poenger om omlegging av vegstruktur vi kan ta med veidere i planarbeidet, 

for planlegging av framtidig infrastruktur og transportmønster.  

 

Knutepunktutvikling er et tema som blir sett på i planarbeidet. Det er viktig med trygge og 

sømløse overganger til og ved bytte av kollektivtransport.  

Trafikksikkerhetstiltak er viktig med tanke på ferdsel av alle myke trafikanter, temaet du tar 

opp med parkering i Stenlia og Prestegårdsskogen kan være av mer privatrettslig karakter. 

Dette er tema som er viktig å se på i en framtidig trafikksikkerhetsplan, og ev. 

parkeringsplanen. Forbudssoner mot parkering er også et tiltak man kan se på videre, men 

dette berører ikke kommunedelplanen. Mer parkering og plassering av disse er noe som 

vurderes videre i planarbeidet.  

 

I dag er torget hovedsakelig delt i to, en torghandelsdel, og en aktivitetsdel for festivaler og 

andre arrangementer. Når det ikke er arrangementer på torget bruker man hele området til 

torghandel. Mer sitteplasser og bedre utforming er noe kommunen må se på i budsjettet sitt 

fremover, og er ikke noe man kan legge til rette for i en kommunedelplan uten videre.  

 

Utnyttelse av småbåthavn, plassering av ferjekai, infrastruktur tilknyttet disse anlegge vil 

også være et tema og blir vurdert videre i planprosessen. Påvirkningen disse eventuelle 

tiltakene vil ha på omgivelsene vil også bli vurdert videre i planprosessen.  

 

Gjesteplasser i Skjærhalden er et viktig moment videre i utviklingen av Skjærhalden. Det 

med plassutnyttelse og hvordan man ev. skulle ha hatt en type sanitærbygg tilknyttet 

gjestehavna vil vurderes.   

 

Den regulerte veien ligger i en detaljplan, og må ev. omreguleres for å kunne gjøres noe 

med. Og veien starter på din egen tomt, hvis man skal bygge ut veien må man først ha din 

tillatelse om veirett. Dette er en kommunedelplan og skal i gå så langt inn i detaljene på de 

detaljerte boligområdene.  

 

Utnyttelsesgrad for ulike områder i Skjærhalden blir vurdert videre i planprosessen. 

 

I gjennom planarbeidet skal vi kartlegge og se hvilke bygningstypologi som passer inn, hvilke 

kulturmiljø og byggeskikker bør bevares på Skjærhalden. Estetikk, høyder og utforming vil 

være et tema for videre vurdering.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel har en visjon som sier Sammen er vi Hvaler – Hele året. 

Dette påpeker at vi skal skape et helårssamfunn der det ikke bare skjer noe i 

sommersesongen, men at vi ønsker aktivitet hele året. Det er en utfordring å løs dette med 

enkelttiltak i en områdeplan, men en ønsker å tilrettelegge for både møteplasser, og kreative 

løsninger.  
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Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no  

Vi viser til brev av 30. juni 2020 fra Hvaler kommune vedlagt om ovennevnte plandokumen-

ter til høring og offentlig ettersyn.  

 

Bakgrunn  

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for en bærekraftig ut-

vikling, fremmer stedskvalitet og stedsintentiteten til Skjærhalden. Kommunedelplanen skal 

gi rammer for hvordan Skjærhalden skal utvikles i et langsiktig perspektiv. Det skal gjennom 

planarbeidet settes klare linjer for å oppnå ønsket utvikling ved hjelp av å bl.a. lage bygge-

grenser mot offentlig veg, mot sjø, avklare maksimale byggehøyder, avklare bygningstypo-

logi i områder, steder for aktivitet og møteplasser.  

 

Statens vegvesens ansvar  

Statens vegvesen er vegadministrasjon for riksveger. Dette innebærer at vi har ansvaret for 

å planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde riksvegene på en best mulig måte for brukerne og 

samfunnet ellers. Samtidig er vi et fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsde-

partementet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på det 

offentlige vegnettet og ivareta hensyn som trafikksikkerhet, kollektivtransport, gåing, syk-ling, 

luft, støy og universell utforming i områder hvor andre enn staten har myndighet.  

 

Innspill til planprogram  

Samferdsel og infrastruktur  

Syklende og gående  

Det er en overordnet nasjonal strategi om å øke andelen syklende, jf. Nasjonal sykkelstrategi 

– Sats på sykkel! Sykling gir god helse, sykling er bra for miljøet og sykling er god sam-

funnsøkonomi. For å oppnå dette er det blant annet viktig å etablere sammenhengende ho-

vednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder, herunder å sørge for sikker sykkelparkering.  

Statens vegvesen har utarbeidet en Nasjonal gåstrategi. Strategien har to hovedmål om at 

det skal være attraktivt å gå for alle og at flere skal gå mer. Økt gange vil medføre redusert 

biltrafikk og gi positive helseeffekter. Dette omfatter først og fremst gåing i nærmiljøet der folk 

bor og i byer og tettsteder. Det er her flest går i hverdagen og det største potensialet for økt 

gåing ligger.  

 

Ved riktig utforming av fysiske omgivelser kan man legge til rette for mer gåing, f.eks. vil 

snarveger (stier, trapper og forbindelser gjennom bebyggelse) fungere som supplement til 

resten av gangnettet. Snarvegene bidrar til effektive og raskest mulige gangforbindelser. Der 

en snarveg er hovedløsningen, må denne ha universell utforming. 

 

Trafikksikkerhet  

Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafi-

kantgrupper. Vi vil også peke på at Nasjonal transportplan 2018-2029 for første gang inne-

holder et eget kapittel om Barnas transportplan. Regjeringen vil:  

 Legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen  

 Styrke trafikksikkerheten for barn og unge  

 Legge vekt på barn og unges behov i planleggingen og utviklingen av transportsystemet  

 At det skal legges vekt på hensynet til barn og unge i lokal og regional planlegging  

 Følge opp transportetatene og Avinor når det gjelder hensynet til barn og unge i utvik-

lingen av transportinfrastrukturen  

mailto:firmapost@vegvesen.no
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 Styrke kompetansen om trafikksikkerhet i barnehage og skole  

 

I planen presiseres det at barn og unge er dagens og framtidens trafikanter, og dette må det 

tas hensyn til også i overordnede planer.  

 

 

 

Kollektivtrafikk  

Det må utredes hvordan planområdet kan betjenes av kollektivtrafikk. Beskrivelsen bør også 

omfatte gangforbindelser og avstander til relevante stoppesteder. Økt bruk av miljøvennlig 

transport i byer og tettsteder vil gi bedre bymiljø, klima og framkommelighet. God fram-

kommelighet i byene er viktig for både nærings- og persontransport. Dette gir også synergi-

effekter i form av bedre folkehelse.  

 

Parkering  

Parkeringsavgifter og tilgang til parkeringsplasser har stor betydning for bilbruken. Parke-

ringsbegrensning bør derfor i større grad brukes som trafikkregulerende virkemiddel. For 

bedre arealutnyttelse bør parkering legges under bakken.  

 

Universell utforming  

Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter det 

at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det 

enkelte byggetiltak. Dette betyr at likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal fremmes 

gjennom plan- og bygningslovens system og bestemmelser. Universell utforming er en 

samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse, jf. re-

gjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. Vi viser også til likestillings- og 

diskrimineringsloven som trådte i kraft 1. januar 2018.  

Et universelt utformet transportsystem er en samfunnskvalitet med særlig betydning for per-

soner med funksjonsnedsettelser, samtidig som det bidrar til økt mobilitet for alle. Det skal 

gjennomføres tiltak for universell utforming i forbindelse med bygging og utbedring av kol-

lektivfelt, holdeplasser, knutepunkter og stasjoner.  

 

Folkehelse  

Luft  

Arealplanlegging har stor betydning for luftkvalitet og hvor mange mennesker som berøres 

av luftforurensning. I framtidens bærekraftige byer vil vi bo tettere, samtidig som vi må sørge 

for at innbyggerne ikke utsettes for helseskadelig luftforurensning. Dårlig luftkvalitet utgjør et 

betydelig helseproblem i mange norske kommuner. Noen dager er det så mye sve-vestøv og 

NO2 i lufta at astmatikere må holde seg inne. Planlegging etter plan- og bygnings-loven har 

stor betydning for hvordan luftkvaliteten vil være i fremtiden og hvem som vil be-røres av 

forurensingen.  

 

Støy  

Støy bidrar til mistrivsel og svekket helsetilstand. Støy forstyrrer blant annet nattesøvn og 

hindrer kommunikasjon, konsentrasjon og læring. Det er påvist at støy kan gi kortvarige fy-

siologiske forandringer som er typiske for psykisk stress. Helseplager grunnet støy er det 

miljøproblemet som rammer flest personer i Norge. Trafikkstøy bør utredes for å få oversikt 

over støyutfordringene. 
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Kommentar:  

Kommunen skal kartlegge turstier og andre snarveier som ikke ligger i kartgrunnlaget 

igjennom planarbeidet. Krav til fortau og GS-veger blir kartlagt i arbeidet samtidig som 

vurdering av boligutvikling og fortetting. Krav til utbyggingsavtaler, og krav i 

utbyggingsavtalene til boligområder, og ev. fortettingsområder vil man se på i planarbeidet.  

 

Det er foretatt en barnetråkksregistrering på alle skolene på Hvaler i 2019 som tar for seg 

problematikken. Barn og unges ferdselsårer og oppholdsområder som de bruker. Det skal 

ses på ulike løsninger for trafikksikkerhetstiltak i Skjærhalden. 

 

Dette er et tema som skal bli tatt opp sammen med fylkeskommunen og Borg havn. Vi har 

knutepunkt i Skjærhalden som bør utvikles videre til å være mer brukervennlig med lettere 

overganger, og et mer tilgjengelig holdeplass. En vurdering om hvordan vi skal legge til rette 

for flere busser og hvordan de skal parkeres er et tema. Videre er temaet om man bør 

videreutvikle resten av kollektivstoppene, og om det er en mulighet for å gjøre dette i de 

neste årene. Trykket på til Skjærhalden er meget stort i sesongperiodene.  

 

En parkeringsplan med strategi er under arbeid, og en slik vurdering ligger sentralt i 

utarbeiding av parkeringsplasser. Kommunen ønsker ikke flere parkeringsmuligheter i 

sentrumsområdene. Og å gi dispensasjoner i Skjærhaldens mest attraktive områder er ikke 

aktuelt fremover. Det er ønskelig med så mange innfartsparkeringer som mulig til 

Skjærhalden.  

 

Planen skal legge til rette for universelt utformede offentlige områder. Samtidig har vi i 

bakhodet reformen "Leve hele livet", hvor en ønsker å tilrettelegge for en aktiv livsstil uansett 

alder. Dette kan man gjøre ved å gjøre en andel av nye boliger universelt utformet, da 

livsløpsboliger. Det er ikke sagt at alle er friske hele livet, og kan ha behov for å ha et 

tilrettelagt hjem, og det gjelder ikke bare eldre eller de som allerede har en 

funksjonsnedsettelse.  

 

Folkehelse er et eget vurderingstema i planarbeidet. Luftkvalitet og støy blir vurdert i hver 

nye endring i planen, samt en helhetlig vurdering. Kommunen er i gang med et prosjekt hvor 

man skal måle luftkvalitet i Skjærhalden torg, og langs fv. 108 i sesong. Dette for å se om 

man bør iverksette tiltak i de mest travle periodene.  

 

Forum for Natur og Friluftsliv Østfold, ostfold@FNF-nett.no  
Vi synes det er bra at Hvaler kommune vil holde fast på sin utbyggingsgrense, som definerer 

Skjærhalden som kommunesentrum. Naturområdene som omkranser sentrum er sårbare og 

svært viktige for biologisk mangfold og friluftslivet. At Hvaler kommune kaller dette for en 

markagrense gir de rette signalene.  

 

Planprogrammet henviser til kartlegging av barnetråkk som viktig informasjon om hvor barn 

leker, ferdes og oppholder seg. Vi synes at man i samme avsnitt bør nevne den 

kartleggingen og verdisettingen som er gjort av kommunens friluftsområder, da denne 

informasjonen er lett tilgjengelig i naturbase, og sier noe om bruksfrekvens og kvalitet på 

områder brukt til friluftsliv.  

 

mailto:ostfold@FNF-nett.no
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God tilgjengelighet til brygger og strandsone, samt ivaretakelse av naturmangfold i sårbare 

områder er vel i denne runden de viktigste momentene for oss, og vil følge planprosessen 

videre mot forslag til kommunedelplan for Skjærhalden. 

 

Kommentar: En markagrense mot nasjonalparken, og verneområdet ved tettstedsgrena er til 

vurdering. Planprogrammet tar til grunn barnetråkk og kartlegging og verdisetting av 

friluftsområde. Natur- og biomangfold vil være viktige tema i vurdering av eksisterende 

forhold og nye tiltak. Allmennretten og tilgjengelighet i strandsonen er et fokusområde i 

planen.  

 

Johnny Sundby, Johnny.Sundby@movar.no  
Jeg har følgende innspill til kommunedelplanen for Skjærhalden: 

 

1. Skjærhalden har behov for en roligere havn. Både båtforeningens ytrehavn og 

Skjærhalden gjestehavn får tøff medfart, og dette gir begrenset med mulighet for utvidelser. 

Det bør etableres molo som verner Skjærhalden havn for vind og sjø fra sør og sørvest som 

er en dominerende vindretning. Molo kan anlegges ved havna til Harald Lorentzen, eller 

lenger ut, og gjerne med en møtende molo fra Tareholmen, som gir en sjikanene som 

demper vind og sjø. Arealer i tilknytning til moloen kan benyttes som fergeleie om man 

ønsker flytting av fergene hit, eller til annet næringsformål, for eksempel tilrettelagt for en 

marina/verksted. 

 

2. Det tidligere kjøreforbudet på de østre øyene bør gjeninnføres, for å redusere trykket og 

fergetrafikken på Skjærhalden (om ikke fergeleie flyttes). I sommer var det store kø 

utfordringer og mye trafikk som utgjør risiko for påkjørsler av gående syklende rundt 

fergeleiet. 

 

3. Kommunen bør begrense bruken av dispensasjoner fra reguleringsplaner, samt unngå for 

høye hus på Skjærhalden. Område bør fortsatt ha uttrykk som er «Sørlandsidyll» eller 

plassen vi kjenner fra Svenskekysten (for eksempel Fjällbacka). Dette skaper også 

attraktivitet for turistene. 

 

4. De som bosetter seg på Hvaler har nok det til felles at de er glad i og ønsker å bruke 

havet. Derfor må det sørges for at fastboende og hytteeiere har mulighet til å skaffe seg 

båtplasser. Skjærhalden båtforeningen har få plasser igjen, og hos Lorentzen er det også 

fullt, så langt jeg kjenner til. Innenfor molo, nevnt i punkt 1, kan Harald Lorentzen og/eller 

Skjæhalden båtforeningen få anledning til å etablere nye båtplasser. 

 

5. Skal næringslivet på Skjærhalden overleve (særlig utenfor sesong), så må det fortsatt 

være mulig å kjøre bil på Skjærhalden. Om kommunen ønsker å redusere trafikken, så må 

dette skje igjennom et rimelig og godt merket parkeringstilbud overfor sentrumskjernen. 

 

6. I Stenane har det vært snakk om å lage gjennomgangstrafikk fra området ved det gamle 

hotellet. Dette bør unngås, da veiene i boligfeltet Stenane er smale og kun dimensjonert for 

trafikk til dagens boliger. Gjennomgangstrafikk vil også skape et mindre trivelig bomiljø. 

Ønsker man mindre trafikk fra boområdene, så kan jo trafikken fra hele eller deler av Stenlia 

ledes samme vei (mot Rove) som trafikken fra Stenane, ved at det opprettes bom. 

 

mailto:Johnny.Sundby@movar.no
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7. For økt bokvalitet, så trenger Skjærhalden en hundeluftepark, særlig fordi vi har båndtvang 

året rundt. Her kunne kanskje deler av arealene til idrettslaget på Rove vært benyttet? 

 

8. Skjærhalden trenger også en bobilparkering. Her burde parkeringsplassen bak 

Kornmagasinet blitt benyttet, slik at de kunne benyttet felles sanitæranlegg som gjestehavna. 

Alternativt arealene ved den gamle trelasten om dette bygget kunne rives, og kanskje blitt et 

servicehus kombinert med servering etc. og med leiligheter i 2. etg. 

 

Ønsker administrasjonen og politikerne lykke til med arbeidet, og ser frem til å se resultatet. 

 

Kommentar: Bruk sjøområdet, tilrettelegging for fritidsbåter og ferjetrafikk, transportbehov, 

parkering og infrastruktur er viktige tema som blir tatt i opp i planarbeidet. Enkelte innspill blir 

vurdert videre i planarbeidet og de realistiske tiltak som grunneier ønsker å få inn på sine 

eiendommer blir vurdert og konsekvensutredes.  

 

Vurdering av høyder knytte knyttet til alle områder i Skjærhalden skal bli vurdert særlig i 

forhold til landskapsvirkninger, kulturmiljø, og infrastruktur. Det er et fokus på å beholde 

stedsidentiteten og samtidig skape utvikling. 

 

Nye trafikkruter inn og ut av Skjærhalden blir også vurdert i forhold til trafikksikkerhet og 

tilgjengelighet. En enveiskjøring inn og ut av Skjærhalden er ikke utenkelig. Samtidig må vi 

vurdere særlige tiltak i høysesong-periodene.  

 

Hundeluftepark er et godt forslag, men her må man finne en god plassering, i forhold til bruk, 

vern og støyproblematikken som kommer med et slik park. Vi har til nå ikke sett et godt sted 

å ha dette, særlig innenfor tettstedsgrensen til Skjærhalden. Dette forslaget må nok vurderes 

i en annen plan eller sammenheng.  

 

Etter sommersesongen som har vært ser man definitivt behov for å tilrettelegge for bobiler. 

Men det er ikke ønskelig å skape mertrafikk ned til Skjærhalden. En må vurdere alternative 

områder utenfor selve sentrumskjernen.  

 

Prestehavna vel, birger_e@hotmail.com 
Bakgrunn 

Prestehavna Velforening representerer 60 adresser i sentrum/syd på Skjærhalden, nærmere 

bestemt samtlige adressater i Granstuveien, Prestehavna, Orestubben, Lillesand, 

Skomakerveien og Løkka. 

 

Denne henvendelsen kommer på bakgrunn av beslutning på foreningens årsmøte 3.oktober 

2020 der det ble enstemmig vedtatt at styret i foreningen skal skrive innspill til 

kommunedelplan for Skjærhalden på vegne av alle medlemmene, for å sikre bevaring og 

tilgjengelighet av stranden ved Omnen, samt fjerning av den inntegnede parkeringshallen i 

Hvileberget. 

 

Stranden ved Omnen 

Båthavna til Lorentzen ble etablert på siste halvdel av 1980-tallet. 
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Fram til dette var området et rekreasjonsområde for beboere, hytteeiere og tilreisende. Hele 

bukta var langgrunn, og det var en fin middels stor og mye brukt sandstrand ved Stolen, og 

svaberg brukt til soling lengre sydover. I nordkanten lå flere mindre småpartier med 

sandstrender som også ble brukt som solingsområder, og langs vestsiden mot Hvileberget 

var det etablert 5-6 brygger med 15-20 båter av lokale fastboende og hytteeiere. Mange av 

oss hadde barndommens hovedbadeplass i denne bukta, når man ikke gikk til Storesand. 

Utbyggingen av båthavna ble gjort etter mange runder med klager fra naboene og området 

rundt, og endte til slutt i rettsvesenet. Lorentzen fikk tilslutt lov å bygge båthavn, men ikke 

uten forutsetninger: Allmennheten skulle fremdeles ha adgang til området, og som erstatning 

for fjerningene av strendene i området skulle Lorentsen etablere en strand på utsiden av 

moloen (Omnen). 

 

Selv om denne stranden ikke er så fin og stor som den gamle stranden ved Stolen, har den 

vært godt brukt fra den har blitt etablert fram til nå. Spesielt er det mange i området som 

bruker denne nærmeste stranden til morgenbading, og på fine dager har det i sommer vært 

på det meste 25 mennesker der samtidig. Brukerne sier at de bruker den fordi den ligger 

nærmere enn Storesand og Kroksand, og at selv om Kroksand er større og finere, er det ofte 

veldig fullt der og det er lettere å være uforstyrret og privat ved stranden ved Omnen. 

Stranden er også et yndet turmål for folk med bevegelseshemming som bor i området, samt 

folk som arbeider på Skjærhalden og tar lunchen der ut mot havet. 

Problemstillingen har blitt aktualisert i sommer, da eieren av marinaen satte opp sperring på 

veien ut mot stranden. På direkte spørsmål fra representanter fra styret i velforeningen i juli 

2020 om han skulle sperre hele adkomsten til stranda og kyststien bekreftet han dette. 

Andre medlemmer har tidligere år henvendt seg til ham og beklaget at det er vanskelig å 

komme ut til stranda med kajakker, noe han har avvist strikt og bedt dem bruke Kroksand i 

stedet. 

 

På vegne av våre medlemmer ønsker vi at kommunen sikrer bevaring og tilgjengeliggjøring 

av denne stranden i kommunedelplan for Skjærhalden, siden stranden er en verdifull 

naturressurs som betyr mye for mange. Inkludert i dette er bade-området utenfor: å sikre at 

eventuelle andre tiltak i området ikke ødelegger bademuligheter og/eller vannkvalitet. 

Vi ønsker at det jobbes med å forbedre dette, slik det står i gjeldende reguleringsplan: 

“Områdene reguleres til friområde hvor det ønskes å utvikle friområder for bading og 

rekreasjon. Det skal legges vekt på skjerming med vegetasjon mot omgivelsene. Innenfor 

områdene kan det etableres tiltak for å styrke bruken som friområde. Innenfor friområde F2 

kan anlegges for eksempel stupetårn, badehus og anlegg knyttet til bading og 

friluftsaktiviteter."; med fokus på rekreasjon og at det skal være et hyggelig sted. 

 

Parkeringshallen i Hvileberget 

I området vårt (Prestehavna vel) er det spredt bebyggelse med gamle hyggelige hus, store 

vakre hager, lite trafikk og gammeldagse hyggelige sandveier. Dette representerer det 

“gamle Skjærhalden”, ettersom resten av Skjærhalden etterhvert har blitt tettere og mer 

moderne bebygget, asfaltert, og etablert som et trafikk-senter mot de østlige øyene. Mange 

fastboende og tilreisende setter pris på å gå tur igjennom våre veier mellom hagene våre, og 
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vi mener dette området er en viktig del av identiteten til Skjærhalden slik at ikke 

gjennomkjøringstrafikk tar overhånd. 

Vi er derfor sterkt imot all økning i biltrafikk på veiene våre, som forøvrig også er private og 

ikke kommunale. 

 

I gjeldende kommuneplan er det inntegnet parkeringshall i Hvileberget, og det skapte stor 

motstand i lokalbefolkingen (blant annet folkemøte på Floren med 200 deltakere) da en 

utbygger ville bygge denne parkeringshallen og lage tilkjøringsvei gjennom skogen på 

Hvileberget. Tilsvarende motstand var det også blant våre 60 husstander, som også så at 

en parkeringshall på lengre sikt vil måtte ha åpning i to ender: Siden det på nedsiden ikke er 

mulig å dra mer trafikk langs sjøen, forbi Kornmagasinet og gjennom Skjærhalden; ville man 

- om enn ikke i første omgang men på sikt - få økt press for å legge tilkjøringsvei gjennom 

Prestehavna og opp til Rådhuset. Og dette er vi spesielt sterkt i mot, i tillegg til nevnte 

ødeleggelse av de etterhvert minkende skogsområdene for å etablere tilkjøringsvei fra 

oversiden; dumping av sprengmasser i havet; perforering av Hvileberget med mer. 

Det finnes mange andre, og mye bedre måter, å løse det kortvarige parkeringsproblemet i 

fellesferien på enn denne parkeringshallen. 

Prestehavna Vel ønsker på vegne av sine 60 husstander på Skjærhalden at inntegningen av 

parkeringshall i Hvileberget fjernes fra Kommunelpanen. 

 

Oppsummert 

På vegne av våre 60 husstander på Skjærhalden ønsker vi at parkeringshallen i Hvileberget 

fjernes fra kommunedelplanen. I tillegg ønsker vi bevaring, tilgjengeliggjøring og helst 

forbedring av stranden ved Omnen. 

Vi er sterkt imot all utbygging av området syd for dagens havneområde som på kort eller 

lang sikt kan medføre økt biltrafikk gjennom Prestehavna; og også ødeleggelse av den for 

oss viktige stranden ved Ovnen. 

 

Kommentar: Stolen-stranda ved Omnen, samt kyststien til områder er lagt inn i kartlegging 

og verdisetting av friluftsområder. Stolen-stranda er vurdert som et svært viktig 

friluftsområde, og kyststien som viktig og svært viktige. Det er fokus på å beholde den 

grønne strukturen i Skjærhalden og bevare og utvikle friluftsområdene man har. Det er viktig 

i planarbeidet at man ivaretar allmennretten i strandsonen, som åpner for fri ferdsel.  

 

Hvileberget ligger utenfor kommunens tettstedsgrense, og planområde. Tiltak som 

omhandler utvikling av vei og Hvileberget har vi ikke mottatt. Det du nevner om tiltak med vei 

og parkeringskjeller ble tatt bort fra kommuneplanens arealdel på grunn av en innsigelse til 

forslaget. Mulighet for parkeringskjeller ligger fremdeles inne i kommuneplanens arealdel. Og 

det vil kreves utredninger og en egen detaljregulering ved gjennomføring av en slik prosess.  

 

Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & CO, sarah@adv-bs.no 
Innledning. 

Jeg representerer Skjærhalden Eiendom AS. Selskapet eier/disponerer bl.a. eiendommen 

gnr/bnr. 4/106 (hvor det det nedlagte trelastlageret på Skjærhalden ligger). Skjærhalden 

Eiendom AS har igangsatt et arbeid for å utvikle tomta med tilliggende arealer i samsvar 
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med de føringer som ligger i gjeldende arealplaner. Det er engasjert arkitekt for i første 

omgang å utarbeide en mulighetsstudie. Det er meningen at denne skal danne grunnlag for 

et senere byggeprosjekt. Gjennom dette arbeidet har det dukket opp ulike problemstillinger 

som krever avklaring, enten i en etterfølgende byggesak eller gjennom planarbeid. 

 

Når kommunen nå ha tatt initiativ til å lage en kommunedelplan for Skjærhalden, ønsker vi å 

benytte anledningen til å spille inn forslag som løser uklarheter og uhensiktsmessige rammer 

i gjeldende planvedtak. 

 

I dag omfattes eiendommen gnr/bnr. 4/106 med omkringliggende arealer av 

reguleringsplanen for Skjærhalden av 2004 og gjeldende kommuneplan for Hvaler 2019- 

2031. 

 

Kort om eiendoms- og rettighetsfold og gjeldende arealplaner. 

Gnr/bnr. 4/106 på Skjærhalden er en eiendomstomt. I likhet med øvrige deler av 

strandarealene på Skjærhalden ligger denne på eldre fyllingsarealer i sjø. 

Eiendommen grenser mot vest til gnr/bnr/festenr. 4/1/54. Denne tomta fester Skjærhalden 

Eiendom AS av Ole Kristian Kjølholt. Den benyttes i dag som midlertidig parkeringsareal 

(tidsbegrenset til 30.11.2020). 

 

Gnr/bnr. 4/106 og festetomta (gnr/bnr/festenr. 4/1/54) er i gjeldende reguleringsplan (med 

unntak for en mindre del i vest) utlagt som byggeområde F 9. Innenfor dette området er det 

åpnet for forretnings- og servicevirksomhet. Samtidig tillater planen at 2. og 3. etg. kan 

benyttes til helårsboliger. 

 

I vest er en del av festetomta, sammen med gnr/bnr. 4/278, regulert som friområde park i 

kombinasjon med parkeringsareal (Fp/Pa). Skjærhalden Eiendom AS har også 

disposisjonsrett til denne del gjennom en avtale med nåværende hjemmelshaver. 

Langs sjøen fra bnr. 278 i vest, til og med bnr. 106 i øst, er det regulert til offentlig 

trafikkområde kai (K). Sjøen utenfor er avsatt til småbåthavn (Sp 2). Etter bestemmelsene 

kan sjøområdet bare benyttes som gjestehavn. Planen inneholder derfor forbud mot 

langtidsutleie ol. 

 

Mot øst støter det gamle trelastlageret mot eiendommene gnr/bnr. 4/135 og 4/30. Dette er 

to strandparseller. De eies/disponeres av Skjærhalden Eiendom AS. Mellom disse ligger det 

en strandparsell som tilhører Ole Kristian Kjølholt, men hvor Skjærhalden Eiendom AS har 

bruksrett i henhold til avtale. I dette området er det et bryggeanlegg med utleieplasser som 

har eksistert i mange tiår. 

 

Området i sjøen utenfor strandparsellene er i dag dels regulert til byggeområde (F9), dels kai 

(K) og dels småbåtanlegg (Sp 3). Det regulerte arealet for småbåtanlegg er i 

planbestemmelsene forutsatt benyttet som erstatningsplasser for båtplasser som avstås fra 

Bøbakke-eiendommen, gnr/bnr. 5/31. Disse plassene er nå etablert i et nytt bryggeanlegg 

som kommunen har etablert i eiendomsdelet mot badestranden i vest. 
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Tanker om fremtidig bruk. 

Siv. Ark. Per Bjar er engasjert av Skjærhalden Eiendom AS for å utvikle planer for området. 

Han kjenner Hvaler-samfunnet godt. Han har lang erfaring som arkitekt i området. Han har 

også erfaring fra lignede prosjekter andre steder. 

 

Selv om arbeidet foreløpig er på et forberedende stadium, ser vi allerede nå at det ligger 

noen uhensiktsmessige løsninger i gjeldende planvedtak som det er ønskelig å gjøre noe 

med. Våre innspill (nedenfor) er knyttet til dette: 

 

Fastlagte byggehøyder gjør det vanskelig å oppnå forutsatt etasjetall. 

Et viktig punkt for fremtidig utvikling av Skjærhalden og de aktuelle eiendommene er 

byggehøydene. 

 

Gjeldende reguleringsplan fastlegger byggehøyden til cote 11. Planen forutsetter at det kan 

bygges hus i inntil 3 etasjer. Høyde topp gulv i første etasje er ikke fastlagt i plan, og vil 

derfor måtte fastlegges med utgangspunkt i reglene i TEK 17 § 7-2. 

 

Vi antar at kommunedelplanen vil få hensynssoner mot sjø som nærmere definerer høyde 

topp gulv. Det betyr at den totale byggehøyden vil bero på dette målet. Vi er kjent med at 

gjeldende kommuneplan fastlegger en byggehøyde topp gulv til cote 2,5 og vi ser at dette 

fort kan bli resultatet også i kommunedelplanen for Skjærhalden. Om dette er 

hensiktsmessig, og om dette gir en god løsning for Skjærhalden – som allerede er bygd ut – 

går vi ut fra blir avklart ifm. den videre behandlingen av planen. 

 

Usikkerheten knyttet til hvilke krav som stilles til høyde topp gulv, og det faktum at byggverk 

i dag krever en del andre tekniske løsninger enn det som var situasjonen da 

reguleringsplanen ble vedtatt med en cotehøyde 11, gjør det nødvendig å se på høydene på 

nytt. 

 

Vedlagt følger en prinsipptegning utarbeidet av siv.ark. Bjar som synliggjør eiernes ønske for 

endrede rammebetingelser. Se bilag. Tegningen illustrerer problemstillingene som oppstår 

med en ny definert minste gulvhøyde på cote 2,5 meter når man skal implementere et bygg 

med inntil 3 etasjer, slik gjeldende regulering legger opp til. 

 

Arkitekten mener det er behov for en mønehøyde på cote 12,5 for å ivareta tekniske krav og 

samtidig realisere et bygg med en takvinkel som er tilpasset det som er vanlig på Hvaler (slik 

gjeldende regulering krever). 

 

Samtidig er det av hensyn til variasjon og bruksforhold ønskelig at man - for deler av 

bebyggelsen – åpner for muligheten til ytterligere å heve takhøyden på loft med en ekstra 

etasje, eventuelt åpner for større takhøyder i loftsetasjen. 

 

Byggeavstand. 

Det kommer frem av pbl. § 29-4 at de vanlige krav til bygge avstand fra grense skal være 
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minimum 4,0 meter dersom ikke annet er fastlagt i plan. 

 

I gjeldende regulering er det i pkt 2.2. i planbestemmelsene angitt at det kan oppføres bygg i 

nabogrense «dersom forholdene ligger til rette for det». 

 

Jeg har i andre sammenhenger pekt på at bestemmelsen – slik den er formulert – ikke er 

lovlig. Det skyldes at det overlates til byggesaksbehandlingen å bestemme om man kan 

bygge slik eller ikke. Loven krever imidlertid at dette skal vurderes i plan. Fylkesmannen har i 

en tidligere klagesak vært enig i dette. (Det vises til en eldre klagesak om tilbygg på gnr/bnr. 

3/238). 

 

Jeg ber derfor om at man konkret vurderer områder hvor det kan bygges i grensen, og om 

det i denne sammenheng eventuelt skal settes begrensninger mht. fasadelengder, siktlinjer 

etc.  

 

Det er vårt syn at det i en så sentral del av Skjærhalden bør kunne bygges i grensen så 

lenge ny bebyggelse innordner seg kravene til skala og fasadelengde som nevnt i punkt 4.21 

og i gjeldende kommuneplanen. 

 

Planformål – plankrav – motstrid og behovet for ytterligere reguleringsbehandling. 

Vi foreslår at gjeldende planformål, som er angitt som forretnings- og servicevirksomhet med 

mulighet for boliger, oppdateres i samsvar med dagens krav, slik de er nedfelt i kart- og 

planforskriften. Da er det vel kode 1130 sentrumsformål som passer best? 

 

Sentrumsformål inngår som et underformål til Bebyggelse og anlegg i pbl. § 11-7 nr. 1, som 

definerer nærmere hvilke arealplanformål som lovlig kan benyttes ved behandlingen av 

kommuneplaner, herunder også kommunedelplaner. Begrepet ble ikke brukt i den 

tilsvarende bestemmelsen i tidligere lovs § 20-4. Underformålene som er angitt i loven, er 

uttømmende. Presiseringer av innholdet kan eventuelt gis gjennom generelle bestemmelser 

etter § 11-9 nr. 5. 

 

Noen klar avgrensning av hva som ligger i begrepet «sentrumsformål» finner man ikke i 

hverken loven eller lovforarbeidene. I departementets planveileder på side 56 uttales 

følgende om sentrumsformål som underformål: 

«Dette er en åpen formålsangivelse som omfatter de formål som er vanlige i et by- eller 

tettstedssentrum. Sentrumsformål innbefatter forretninger, tjenesteyting og 

boligbebyggelse, herunder nødvendige grønne (ute-)areal til bebyggelsen. Dersom et av 

disse formålene ikke tillates, bør ikke dette underformålet brukes, men heller de aktuelle 

underformålene i kombinasjon. Sentrumsformål er mest aktuelt å benytte i overordnete 

planer (for regional- og lokalsentre), og bør bare brukes der det er stilt krav om 

reguleringsplan før det kan gis tillatelse til gjennomføring av tiltak». 

 

I veileder til kart- og planforskriften er sentrumsformål angitt slik (side 58): 

«• Formålet innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, 

hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen, 
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• Skal et av de nevnte formålene utelukkes, må det angis i bestemmelser. 

• Dersom man ønsker å sondre mellom sentrumsformål og bybebyggelse i en 

kommuneplan, anbefales det å anvende kode 1500 og angi i bestemmelse at formålet 

er bybebyggelse». 

 

Siden vårt område er regulert fra tidligere, er det ikke ønskelig at man for vår trelastlageret 

med tilhørende arealer krever ny reguleringsplan. Det er etter vårt skjønn hensiktsmessig at 

gjeldende regulering fortsatt gjelder med de endringer som eventuelt følger av ny 

kommunedelplan. 

 

Det innebærer at man bør kunne gå fra kommunedelplan/eldre reguleringsplan direkte til 

byggesaksbehandling. Dermed slipper man det tid- og kostnadskrevende mellomleddet med 

ny regulering. 

 

Som følge av dette bør kommunen ved behandlingen av kommunedelplanen legge arbeid i 

utforming av motstridsbestemmelsen, slik at man innenfor de ytre rammer som legges inn i 

den nye kommunedelplanen kan realisere de ulike tiltakene som faller inn under begrepet 

sentrumsformål. 

 

Tomteutnyttelse. 

I gjeldende regulering er tomteutnyttelsen satt til BYA 90 %. I kommuneplanen kan de se ut 

som dette er forlatt, og at man har satt en lavere ramme på 50 %. Vi har imidlertid tolket 

motstridsbestemmelsen i § 2.2 slik at det for trelastlageret del fortsatt gjelder en BYA på 

90 %. 

 

Det er etter vårt syn tilfredsstillende og ivaretar de planer vi nå arbeider med. Vi føler oss 

også trygge på at dette ivaretar eventuelle andre behov som måtte oppstå i femtiden. 

 

Byggelinjer mot sjø. 

Gjeldende reguleringsplan har ingen byggelinje mot sjø. I gjeldende kommuneplan er slik 

byggelinje trukket i formålsgrensen for småbåthavner i sjøen utenfor Skjærhalden sentrum. 

Vi understreker betydningen av at dette opprettholdes i ny kommunedelplan, idet 

Sivilombudsmannen og departementet krever at det skal angis en særskilt byggegrense i 

plan for å fravike byggeforbudet i 100 meters- sonen mot sjø etter pbl. § 1-8. 

 

Sjøområdene. 

Som det er redegjort foran er områdene i sjø utlagt til småbåthavn i gjeldende 

reguleringsplan. Det er behov for å revidere bestemmelsene. 

I området øst for trelastlageret (SP 3) er erstatningsplassene for småbåter etter 

grunnervervet for etablering av ny badestrand på Bøbakkes eiendom realisert. Samtidig har 

Eilertsen familien fortsatt sitt bryggeanlegg i området. 

 

Fra vår side er det ønskelig at området i sjø opprettholdes som område for småbåter, men at 

begrensningen i plan rettet mot hvem som kan benytte området tas ut av planen. 

Vi mener det samme bør gjelde for SP 2. 
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Vi har som utgangspunkt at det ikke er lovlig å regulere virksomhet – kun arealbruk. Grensen 

kan være vanskelig å trekke. Men skulle man mene at et er adgang til å regulere til f.eks. 

kortidsutleie (hvilket ikke er vurdert herfra), bør i så fall dette bare gjelde en mindre del av 

plassene – knyttet til den næringsdrift som planen åpner for. I motsatt fall risikerer man bare 

at det investeres i plasser som blir liggende ubrukte store deler av sesongen. 

 

Vi ser for oss at dette er forhold som det er naturlig å drøfte nærmere med kommunen, slik 

at vi sammen kan finne de beste løsningene for ivaretakelse av både praktiske og 

avtalemessige forhold. 

Fra vår side har vi gjennom arkitekt Bjar ennå ikke sett konkret på disse spørsmålene, som 

må ses i sammenheng med tomteutnyttelsen på land og en hensiktsmessig avveining av 

egen og andres tilflottsrett. 

 

Andre forhold. 

Vi kommer gjerne tilbake til andre forhold, dersom vi i vårt videre arbeid med utvikling av 

eiendommen blir kjent med problemstillinger som hindrer en god, effektiv eller 

hensiktsmessig utnyttelse av området. 

 

Kommentar: Høydebestemmelser til enkeltområder er noe som blir vurdert videre i 

planprosessen. Dette med tanke på stedegnethet, landskapsvirkninger og virkninger på 

kulturmiljø. 

 

Det er gode poenger om å se på byggegrenser og byggeavstand til nærliggende eiendom. 

Og dette er noe blir vurdert til den aktuelle eiendommen. Det er viktig at planen skal være 

funksjonell og oppdatert til gjeldende lovverk, tekniske krav og praksis. 

 

Det er flere formål som lar seg kombinere ved kombinert bebyggelse og anlegg, men som 

det er nevnt passer nok sentrumsformålet best her. Men det vil være bedre å la en 

motstridsbestemmelse gjelde her slik at man ikke krever en ny reguleringsplan i området, og 

gjør det enklere å saksbehandle. 

 

BRA og BYA bestemmelser skal utredes i hele Skjærhalden. I områder man ønsker tettere 

bebyggelse, eller i områder som man ønsker å bevare.  

 

Dagens byggegrense mot sjø vil være formålsgrensen til reguleringsplanen ift 

kommuneplanens arealdel. Grensen vil utredes og oppdateres i planarbeidet. 

 

Bruken av sjøarealet er et stor tema i planarbeidet, særlig med tanke på hvilke farled, 

småbåthavn, trafikkområder i sjø og gjesteplasser til næring. Dette er noe som bør 

diskuteres nærmere med tomteeierne og utviklerne langs Skjærhalden.   

 

Pernille Heen, Pernille.Heen@sgarkitekter.no 
På vegne av Hvaler Eiendom AS v/ Øyvind Lind ønsker vi å komme med innspill til arbeidet 

med kommunedelplan for Skjærhalden for eiendommen Vadbenken 1 (3/1/206). 
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 

 

Eiendommen er 1222,5 m2 stor og er regulert til parkeringsplass i gjeldende reguleringsplan 

for Skjærhalden. Eiendommen er vist som P1 i kartet over. 

 

I arealdelen til kommuneplanen er formålet på tomten vist som bebyggelse og anlegg. 

Plassen leies i dag ut til et parkeringsselskap, og Hvaler Eiendom ønsker fortsatt å benytte 

tomten til Parkering. Det er stort behov for parkeringsplasser på Skjærhalden, spesielt om 

sommeren når innbyggertallet øker. Samtidig ønsker de å utnytte tomten til noe mer, som 

kan gi eiendommen liv omvinteren. En åpen plass med biler er ikke hyggelig å se på for 

naboene, og en så sentral tomt burde utnyttes bedre. Overordnede myndigheter har et mål 

om å fortette sentralt beliggende områder for å oppnå nullvekst i biltrafikken, fremfor å ta hull 

på nye og mer perifere områder. Det er i tråd med planprogrammet å legge til rette for en 

bærekraftig utvikling. Å bygge sentralt, med kort vei til kollektivknutepunkt og viktige 

funksjoner bidrar til det. 
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Hvaler Eiendom ønsker at det legges til rette for bebyggelse på eiendommen, i tråd med 

formålet som er vist i Arealdelen av Kommuneplanen. Et blandet formål med mulighet for en 

kombinasjon av parkering/bolig/fritidsbolig/næring er ønskelig da eiendommen ligger i et 

område med variert bruk og behov. 

 

 

Parkering i en stor del av 1. etasje, med andre funksjoner i 2. og 3. etasje er en foreløpig ide. 

For å fortsatt kunne utnytte eiendommen til parkering må det tillates en høy utnyttelsesgrad 

på bakkeplan. Uteopphold for evt. bolig eller fritidsbebyggelse må ligge på taket av denne 

parkeringsetasjen. Bebyggelsen må tilpasses omgivelsene på en god måte, og spesielt 

parkeringsetasjen må gis en tiltalende utforming. 

Trearkitektur med småskalapreg og saltak vil fremme stedskvalitet og stedsidentiteten på 

Skjærhalden, slik det legges opp til i planprogrammet. Vi håper innspillet kan tas med i den 

videre planleggingen for Skjærhalden sentrum. 

 

Kommentar: Parkering er viktig i sesongperiodene, men like viktig er det å legge til rette for 

parkering utenfor sentrumsområdet i Skjærhalden pga den store trafikkøkningen og 

tungbiltrafikk. Vi ønsker å lempe på parkeringskrav, og vurdere parkeringskrav for boliger i 

Skjærhalden. Det kan være mulig å kjøpe seg ut av parkeringsplasser og heller ha 

abonnement mot Rådhusets parkering.  

 

Å utvide gågaten noe med bebyggelse, her forretning/servicetjenester i første og boliger i 

andre etasje er en fine løsninger. Vi kommer til å ta kontakt med dere om innspillet og 

hvordan man skal løse dette med høyde, plassering av parkering, bolig og forretning.  

 

Viken Fylkeskommune og Riksantikvaren, post@viken.no 

Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør og planfaglig veileder, og skal 

bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt planarbeid. Vi har et 
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overordnet ansvar for kulturminnevernet i fylket, og er myndighet når det gjelder kulturminner 

fredet etter kulturminneloven, fagmyndighet for kulturminnevern. VFK uttaler seg også som 

forvalter av fylkesvei, forvalter av miljøvernhensyn og som utøvende myndighet etter 

vannforskriften.  

 

Fylkesplanen «Østfold mot 2050» ligger til grunn for vår uttalelse. Fylkesplanen gjelder inntil 

det er vedtatt en felles plan for Viken fylkeskommune, og planen sammen med andre 

regionale planer er tilgjengelig på Viken fylkeskommunes nettsider. Skjærhalden er definert 

som områdesenteret på Hvaler. Planavgrensningen omfatter også områder utenfor langsiktig 

grense.  

 

Hensikten med kommunedelplanen  

Planområdet tilsvarer i hovedtrekk tettstedsgrensen for Skjærhalden, men en justering av 

tettstedsgrensen vurderes gjennom planprosessen. Kommunen sier selv at hensikten med 

planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for en bærekraftig utvikling, fremmer 

stedskvalitet og stedsintentiteten til Skjærhalden i et langsiktig perspektiv. De skal se på 

status, utviklingsretning og utredningsbehov for områdesenteret.  

 

Planprogram  

Det framgår av planprogrammet at det skal gjennomføres en konsekvensutredning av 

planens helhetlige virkning etter plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-1, samt etter 

konsekvensutredningsforskriftens § 6. Krav til planprogram følger av plan- og 

bygningslovens§ 4-1, og Viken fylkeskommunen skal med utgangspunkt i planprogrammet 

vurdere om planen kan komme i konflikt med viktige nasjonale eller viktige regionale 

interesser.  

 

Planprogrammet har under kapittelet plantema og utredningsbehov vist aktuelle temaer som 

skal tas opp i helhetlig konsekvensutredning. Planprogrammet er ikke tydelig på krav til 

utredningene, og er ikke entydig på om det skal utredes mer for utarbeidelse av KU, eller om 

det skal bygge på eksisterende kunnskap og informasjon.  

 

De opplistede, overordnede målene for planarbeidet synliggjør også utfordringer i 

Skjærhalden - området i dag. Både lokale, nasjonale og regionale føringer er listet i 

planprogrammet.  

 

Kommunen har behandlet varsel om oppstart og høring av planprogram både i Eldrerådet, 

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse, Utvalg for plan- og byggesaker, Utvalg for 

tjenester og oppgaver, Formannskapet og Kommunestyret. De vektlegger prinsippene for 

medvirkning hentet fra KMDs medvirkningsveileder, og prosessen skal evalueres 

fortløpende.  

 

Vurdering planprogram  

Forskrift om konsekvensutredning sier i formålsparagrafen, § 1, at «Formålet med forskriften 

er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer 

og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres.»  

Så langt vi kan se, vil planprogrammet være et godt hjelpemiddel for gi rammer for utvikling, 

og samtidig verne Skjærhalden med stedets kvaliteter og fortrinn. Planprogrammet har med 

temaer vi anser som viktige for området. I tillegg ber vi om at klima og klimatilpasning tas inn 
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som eget tema i planprogrammet. Hvaler kommune må sikre at utredningstemaene dekker 

de tre bærekraftsdimensjonene miljø- og klimamessig bærekraft, sosial bærekraft og 

økonomisk bærekraft. Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, 

planprosessen og medvirkning. Det er et vedlegg til planprogrammet som er informativt og 

godt illustrert både med foto og ulike temakart. Vedlegget er et godt grunnlag for forståelse 

av Skjærhalden, og kan bidra til bedre innspill ved varsel om oppstart av planarbeid.  

 

Planprogrammet sier at det gjennom planarbeidet skal settes klare linjer for å oppnå ønsket 

utvikling ved hjelp av å bl.a. lage byggegrenser mot offentlig veg, mot sjø, avklare maks 

byggehøyder, avklare bygningstypologi i områder, steder for aktivitet og møteplasser. 

Dersom disse temaene vurderes grundig med klare og varierte begrensninger og krav, vil det 

bidra til en balansert utvikling der hensynet til ivaretagelse av stedlige kvaliteter styrker 

Skjærhalden som sted og gir de beste muligheter for utvikling av næring, reiseliv og samtidig 

gir et godt bo- og oppvekstområde.  

 

I planprogrammet savner vi rammer eller redegjørelse for alternativstrategier. Vi savner også 

en redegjørelse for hvilke utredninger, analyser, undersøkelser og krav til materiale som skal 

utarbeides. Vi mener at det bør det stilles krav til synliggjøring av virkningene innenfor 

enkelte av ulike temaene.  

 

Dersom kommunedelplanen legger til rette for utvikling ut over langsiktig grense, må 

forholdet til regional arealpott beskrives, og det må settes opp et arealregnskap. Forslag til 

endringer må vurderes i forhold til hensynet til BATP- prinsippene, og sees i lys av 

arealstrategi i samfunnsdelen og regionale strategier i fylkesplanen. Arbeidet med alternativ 

utviklingsretning kan være et godt utgangspunkt for alternativvurdering.  

 

Konsekvensutredning  

Planprogrammet vil være et godt grunnlag for å utarbeide konsekvensutredning etter forskrift 

om konsekvensutredning. Det er utarbeidet forskjellig bakgrunnsmateriale i kommuneplan-, 

samfunnsdel- og planstrategiarbeidet, f.eks. for FN 17, som bør videreføres i planen for 

Skjærhalden.  

 

På kommunedelplannivå gjøres oftest KU-vurderinger kun for å kunne ta stilling til 

formålsendringen. Dermed er sjelden selve tiltaket konsekvensutredet. KU- forskriften sikrer 

krav til konsekvensutredning på reguleringsplannivå for enkelte tiltak hvis de kan få 

vesentlige virkninger etter § 10. Det må det vurderes om alle planer eller tiltak vil få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. For Skjærhalden vil mange av kriteriene i § 10, 

«Lokalisering og påvirkning på omgivelsene» utløses. Det kan med fordel vurderes å utdype 

disse i kommunedelplanen for å i større grad sikre en entydig og forutsigbar prosess for 

framtidige tiltak og planer.   

 

Fylkesplanen for Østfold og regionale planer  

Fylkesplanen og retningslinjene i denne og regional kystsoneplan må ligge til grunn for 

arbeidet. Skjærhalden er Hvalers «områdesenter» med en langsiktig grense, og størst 

utbygging skal skje her. Samtidig gir utbygging utfordringer med å bevare den sårbare, 

attraktive naturen som tiltrekker reisende, og som også er grunnlaget for flere næringer på 

Hvaler. I fylkesplanens regionale strategi for Nedre Glomma er det påpekt at Hvaler har et 

stort tilflyttingspress, spesielt av seniorer og hyttefolk. Dette stiller store krav til å kunne gi et 

godt nok velferdstilbud. I fylkesplanens retningslinjer for vil kapittel 1, samordnet areal- og 
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transportplanlegging med spesielt § 1.1, Krav om fortetting med kvalitet være særdeles 

viktig. I tillegg vil kapitlene 3, Vernehensyn og 4, Kystsone og vassdragsnære områder være 

særdeles viktig i området.  

 

Fylkesplanen trekker fram at Hvaler har liten befolkning, men stort tilflyttingspress, spesielt 

av seniorer og hyttefolk. Dette stiller store krav til å kunne gi et godt nok velferdstilbud. 

Veksten byr også på utfordringer med å bevare den sårbare naturen som tiltrekker 

besøkende, og er en viktig del av Østfolds kvaliteter. Bebyggelsen på Hvaler er omkranset 

av spesielt sårbare arealer, kulturmiljøer og naturressurser. Kommunen har et ansvar for å 

forvalte disse arealene for framtiden, samtidig med at presset for økt utbygging skal 

håndteres på en god måte. 

  

Hvaler kommune har hatt sterk befolkningsvekst og forventer fortsatt dette. Utbygging skal 

som hovedsak skje som utvidelse og fortetting av sentrene, og Skjærhalden skal ta 

hovedandelen av veksten. Utviklingsretningen er mot nord-øst og vest. Det må framgå ved 

offentlig ettersyn om det skal foretas justering av tettstedsgrense som ikke er tatt i 

forbindelse med kommuneplanarbeidet. Kommunen må da også redegjøre for forholdet til 

regional arealpott og sette opp arealregnskap.  

 

De regionale planene som er listet i planprogrammet, er Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 

2050 (2018), Regional plan for Klima og energi (2019), Regional kystsoneplan for Østfold 

(2014) og Fylkesdelplan for barn og unge (2009). Vi savner henvisning til enkelte regionale 

planer som vi mener bør vurderes i planarbeidet. Dette gjelder regional plan for folkehelse i 

Østfold (2012-2014/2024), regional plan for fysisk aktivitet (2018-2029), regional 

kompetanseplan for Østfold, regional plan for klima og energi i Østfold 2019-2030, regional 

plan for kulturminner i Østfold 2010-2022, regional plan for kultur 2018-2019, regional plan 

for næringsutvikling, regional transportplan for Østfold mot 2050 og regional plan for 

vannforvaltning av vannregion Glomma- Oslofjord. I tillegg minner vi om Estetikkveilederen 

vår.  

 

Skjærhalden inngår i temakart for friluftsliv med kystsonen og kyststien. Skjærhalden ligger 

også delvis innenfor temakart verdifullt kulturlandskap for Hvaler, blant annet beskrevet som 

Vestre øyene, fylkets (Østfolds) største vindeksponerte kystområde. I temakart kulturmiljøer 

er området rundt kirka og de mest sjønære områdene i Skjærhalden beskrevet som 

henholdsvis Hvaler kirke og Rødshue og Søndre Sandøy- Skjærhalden- Storesand- Herføl.  

 

Det må redegjøres for verneområdene, og om tiltak i Skjærhalden vil påvirke disse. Vi viser 

både til Ytre Hvaler nasjonalpark, men også til verneområdene for Hvaler Prestegårdsskog 

naturreservat og Arekilen naturreservat.  

 

Kommunen beskriver at de gjennom arbeidet vil vurdere justering av den langsiktige grensen 

i fylkesplanen. VFK vil være med å drøfte slike justering ut i fra lokale behov og regionale 

hensyn.  

 

Strandsonen  

I 100- metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 

allmenne interesser. Fylkeskommunen kan fremme innsigelse til kommunedelplanen dersom 

planen ikke er i samsvar med blant annet statlig planretningslinje for differensiert forvaltning 
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av strandsonen langs sjøen (SPR). Det generelle byggeforbudet i strandsonen gjelder ikke 

der byggegrense er satt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan.  

 

SPR sier at bygging og landskapsinngrep ikke skal tillates på arealer som har betydning for 

andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, 

landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Nye 

bygninger skal trekkes så langt fra sjøen som mulig, og alternative plasseringen skal 

vurderes.  

 

Regional Kystsoneplan for Østfold konkretiserer de statlige føringene og fastsetter hva disse 

skal bety for Østfoldkysten. Planen omhandler kystens infrastruktur, kystbebyggelse og 

kystnæring og planens strategier og retningslinjer må ligge til grunn for kommunens arbeid 

med kommunedelplanen.  

 

Forslag til reviderte SPR for strandsonen har vært på høring. Ved offentlig ettersyn bør det 

framgå hvilken versjon som gjelder.  

 

Målet for strandsonen er oppsummert i fylkesplanens planretningslinjer 4.1 som sier at 

forvaltningen av Østfoldkysten skal ivareta natur-, kulturminne-, landskaps- og 

rekreasjonsverdier som en ressurs av nasjonal betydning. Disse verdiene skal ivaretas for 

befolkningen, i dag og i fremtiden.  

 

Kommuneplanen for Hvaler  

Kommunedelplanen for Skjærhalden bygger på kommuneplanen for Hvaler 2019-2031, der 

det er lagt inn noen overordnede formål. Det er i tillegg igangsatt arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel, og vi ga innspill til planprogram og planstrategi 18.09.2020.  

 

Flere av våre innspill i kommuneplanarbeidet vil være aktuelle for kommunedelplanen også, 

spesielt forholdet til strandsonen og barn og unge. Vi la vekt på at det er uheldig å ta i bruk 

områder som ligger helt inn mot nasjonalparken og hensynssoner landskap, friluftsliv og 

landbruk.  

 

Enkelte foreslåtte tiltak underveis i kommuneplanarbeidet var konfliktfylte, spesielt med tanke 

på terrenginngrep med parkeringshall i berget og trafikk gjennom Skjærhalden.  

 

Kommunedelplanen for Skjærhalden ble igangsatt delvis som en konsekvens av konflikter i 

kommuneplanarbeidet. Vi registrerer et stort engasjement rundt de større tiltakene, og 

dersom de fortsatt er aktuelle, kan de være et godt utgangspunkt for alternativvurderingen i 

planen.  

 

Vi ber om at det redegjøres for de parallelle prosessene med kommuneplanens 

samfunnsdel, og at det redegjøres for alle avvik fra kommuneplanens arealdel, samt 

redegjøres for gjeldende planer, pågående planprosesser og eventuelt behov for å oppheve 

enkelte planer. Et boligbyggeprogram kan bidra til å unngå tilfeldig og dårlig boligutvikling 

som igjen vil påvirke kommunens økonomi med krav til helsetjenester og infrastruktur.  

 

Utfordringer  
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Behov for by- og tettstedsutvikling i Skjærhalden må sees sammen med øvrige hensyn i 

området. Skjærhalden er et pressområde, der ulike interesser, også økonomiske, kan være i 

konflikt med hverandre. Derfor er det viktig at kommunedelplanen synliggjør analyser, funn, 

virkninger, konflikter og gir avklaringer slik at planen blir et godt virkemiddel for kommunen, 

beboere, utviklere og oss som regional myndighet.  

 

Siden det er stort press og begrenset utviklingsareal, ber vi om at det sees på fleksible 

løsninger og flerbruksløsninger, som gir mulighet for ulik bruk, også gjennom året.  

 

De analyser og utredninger som blir gjort videre i planarbeidet vil bli synliggjort i 

planforslaget.  

 

Kulturminnevern  

Kommunen har allerede flere føringer, retningslinjer og intensjoner knyttet til kulturminner og 

kulturmiljøer i kommuneplanen og i kommunedelplan for kulturminner, som bør synliggjøres 

og følges opp i kommunedelplan for Skjærhalden.  

 

Til varsel om oppstart spiller vi inn at man må ta utgangspunkt i kommunens vedtatte 

kulturminneplan. Vi mener at det er viktig at de prioriterte kulturminnene og kulturmiljøene fra 

Hvalers kulturminneplan gjenspeiles i arealplankartet til Skjærhalden som hensynssoner med 

tilhørende bestemmelser og retningslinjer.  

 

Automatisk fredete kulturminner 

For automatisk fredete kulturminner gjelder dette konkret området med Hvalertufter på 

Gilbergodden (id 58478) samt Hvaler middelalderkirke med det omkringliggende 

kulturmiljøet.  

 

Hvalertuftene på Gilbergodden skal ha hensynssone H730, båndlagt område. Hvaler 

middelalderkirke og middelalderkirkegård skal ha samme hensynssone H730 slik som den er 

avtegnet i Hvaler kommunes arealdel.  

 

Vi ber om at følgende tekst tas inn i generelle bestemmelser:  

a) Ingen må, uten at det er lovlig etter kulturminneloven § 8, sette i gang tiltak som er 

egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte 

utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, 

jf. kml § 3. For alle tiltak som kan komme til å virke inn på automatisk fredede 

kulturminner, må det søkes kulturminnemyndigheten om tillatelse etter kulturminneloven.  

b) Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredede kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 

og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren 

varsles, jf. kulturminneloven § 8.  

 

 

Nyere tids kulturminner  

Vi vil minne om kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer vedørende nyere tids 

kulturminner, i § 4.15, § 4.18, § 4.20 og § 4.21 Bestemmelsesområde for Skjærhalden. 

Videre bestemmelsene for Hensynsone kulturmiljø H570 jf § 3.5. Disse bør videreføres i 

kommunedelplanen for Skjærhalden.  



80 
 

 

Deler av planavgrensningen for kommunedelplan inngår i / grenser til område med verdifullt 

kulturlandskap og kulturmiljø, jf fylkesplan for Østfold Østfold mot 2050, og er avsatt med 

hensynssoner i kommuneplanen. Sjøområdet umiddelbart utenfor Skjærhalden inngår i 

KULA-landskapet Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Østfold, og er gitt 

hensynssone H_570 i kommuneplanen.  

 

Skjærhaldens framvekst har sin bakgrunn i fiske, sjøfart og feriekultur, med båthavnen, 

sjøbuer, brygger og eldre trehusbebyggelse med hager. Skjærhalden hadde fra slutten av 

1800-tallet og tidlig 1900-tallet flere pensjonater og hoteller for sommergjester. Skjærhalden 

er i dag administrasjonssenteret for Hvaler, med skole, kommunehus og handel. I tiknytning 

til landskapet er også eldre strandsitterplasser og jordbruksområde med gårdstun og innover 

på øya.  

 

Vi vil minne om betydningen av å bevare Skjærhaldens særpreg og bygningsmiljø; for lokal 

identitet og som spor etter stedets historie. God ivaretakelse av kulturarv er også viktig for å 

bevare stedets attraksjon for reiseliv og næringsliv. Hvalers kommunedelplan for 

kulturminner henviser til Europa NOSTRA-rapporten Cultural Heritage Counts for Europe, 

som dokumenterer at kulturarv bidrar til attraksjon til et sted, og kan bidra til arbeidsplasser 

og verdiskaping.  

 

Skjærhalden er pekt ut som områdesenter i den samordnede areal- og 

transportplanleggingen. Pkt 1.1.7 sier: Retningslinjene i fylkesplanen har krav til fortetting  

med kvalitet i utviklingen, og sier at kulturminner og kulturmiljøer skal være en integrert del 

av kommunal og regional planlegging og forvalting. Dokumentasjon og vurdering av 

kulturminner og kulturmiljø skal gjøres på et tidlig stadium, fortrinnsvis som grunnlag for 

kommuneplanene.  

 

Det er tidligere spilt inn at det bør utarbeides en DIVE-analyse for Skjærhalden. Vi er ikke 

kjent med om slik analyse er utført. Analysemetoden er spesielt egnet til å synliggjøre 

kulturmiljøers kvaliteter, muligheter og handlingsrom i by- og stedsutvikling. 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/dive-kulturhistorisk-stedsanalyse/  

Vi ber om at det legges opp til dialog vedrørende konkrete arealinnspill som berører 

kulturminneinteresser, og før planen legges ut på offentlig ettersyn.  

 

Innspill fra Riksantikvaren  

Riksantikvaren gir med dette uttalelse vedrørende de forvaltningsområdene hvor direktoratet 

har ansvar som fagmyndighet. I dette tilfellet gjelder det Hvaler middelalderkirke som 

automatisk fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml), § 4 første 

ledd pkt. a og j. Hvaler middelalderkirke er av nasjonal interesse. Ved konsekvensutredning 

av tiltak i kirkens nærhet skal forholdet til kirken være en del av vurderingen. Alle tiltak 

innenfor kirkestedet skal vurderes av kulturminneforvaltningen opp mot bestemmelsene i 

kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal det tas hensyn til 

kirkens plassering og virkning i landskapet. Fylkeskommunen er delegert ansvaret som 

kulturminnemyndighet i plansaker etter plan- og bygningsloven, og skal avgi 

kulturminneforvaltningens samlede uttalelse.  
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Samferdselsplanlegging og forvaltning  

Merknader til planprogrammet  

 

Parkering  

Det opplyses i planprogrammet at det er stort press på parkeringsplasser i Skjærhalden, 

spesielt på sommeren. Vi er positive til forslaget om å flytte parkering før sentrum og 

havneområdet, da vi mener det er viktig å redusere bilkjøring i Storveien. Etablering av 

parkering før sentrum vil kunne bidra til mindre trafikk i sentrum. Dersom bilparkering blir 

samlet på et eller få steder innenfor planområdet, vil trafikksikkerhet i større grad ivaretas, og 

det kan stimulere til økt bruk av gange og sykkel i Skjærhalden. Vi ser frem til å se hvordan 

kommunen løser utfordringen med å begrense bruken av parkeringsplasser for å øke 

mengden med gående og syklende, samtidig som det tilrettelegges nok parkering for 

sommersesongen.  

 

Det bør vurderes om det er et alternativ å øremerke noen av parkeringsplassene til 

pendlerparkering for å tilrettelegge for at flere skal bruke kollektivtilbudet mellom 

Skjærhalden, Fredrikstad og Oslo.  

 

Storveien  

Vi er enig i at det er viktig å få til en løsning for gående og syklende i Storveien mellom 

rådhuset og sentrum. Viken fylkeskommune har ikke prioritert dette til nå. Vi er positive til at 

Hvaler kommune kan se på mulighetene for å finne en løsning. Det ble utarbeidet en 

trafikkanalyse for Skjærhalden i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel, 

datert 17.03.2015. Det bør i forbindelse med planarbeidet utarbeides en ny trafikkanalyse, 

men flere at konklusjonene i trafikkanalysen fra 2015 er fremdeles aktuelle.  

Kommunen bør sette av areal til gående og syklende og vurdere å bruke rekkefølgekrav for å 

få til de infrastrukturtiltakene de ønsker i Storveien dersom det er mulig.  

Generelle merknader fra seksjon for samferdsel  

 

Byggegrense mot fylkesvei  

Hvaler kommune har lagt inn byggegrensen til fylkesvei i kommuneplanens arealdel. Det kan 

derfor være hensiktsmessig å følge opp dette og legge inn byggegrensen mot Storveien i 

kommunedelplanen også. Byggegrensen må i så fall sikres i plankart og i en bestemmelse. 

Fylkesvei 108 har byggegrense 50 meter fra midten av veien, og øvrige fylkesveier har 15 

meter. Det er mulig å fastsette andre byggegrenser etter plan- og bygningsloven enn det 

som gjelder etter vegloven. Hva byggegrensen langs Storveien kan være bør vurderes i 

planprosessen, og i samråd med Viken fylkeskommune.  

 

 

Støy og luft  

Planprogrammet tar ikke for seg problematikken rundt støy og luftforurensning. Klima- og 

miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy og luft i arealplanlegging, T-

1442/2016 og T-1520 og veiledere til disse må legges til grunn for planleggingen.  

Vi anbefaler at dere legger inn våre støyberegninger som en hensynssone i 

kommunedelplanen. Samtidig er det viktig at støy blir tilstrekkelig utredet ved utarbeiding av 

reguleringsplaner.  
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I tillegg til støy fra biltrafikk, vil Skjærhalden bli utsatt for støy fra anleggsarbeid, motortrafikk 

på vann og offentlige og private arrangement. Støy bidrar til mistrivsel og svekket 

helsetilstand. Støy forstyrrer blant annet nattesøvn og hindrer kommunikasjon, konsentrasjon 

og læring. Det er påvist at støy kan gi kortvarige fysiologiske forandringer som er typiske for 

psykisk stress. Helseplager grunnet støy er det miljøproblemet som rammer flest personer i 

Norge.  

 

Landskap og vegetasjon  

Vi ber om at det redegjøres for viktige landskap, både natur og kulturlandskap, der både de 

store trekkene, sandstrender, rullesteinsstrender og svaberg, men også de mindre som 

jettegrytene, må tas med i konsekvensvurderingen. Det bør vurderes hvordan gamle 

aktiviteter som f.eks uttak av torv og stein, fiske og fangst, boplasser, varder, steinringer, 

steinmurer/stolper synliggjøres og vernes. Det vil kunne være behov for ulikt vern av 

vegetasjon, fra de skrinne, værutsatte furuene til mer frodig skog.  

 

Biologisk mangfold  

Planen må verne eventuelle gruntvannsområder, randsoner, verdifulle biotoper på land, også 

i forhold til båtferdsel. Det er registrert ulike funn i området, i spennet fra kritisk truede arter til 

fremmede arter med svært høy risiko i miljødirektoratets kartbase, miljøstatus. 

Nasjonalparken og verneskog rundt Skjærhalden må sikres, og det må vurderes om det skal 

settes av ytterligere buffer, blant annet på grunn av klimaendring og hyppigere ekstremvær i 

tillegg til økt press. 

 

Friluftsliv  

Skjærhalden har ulike turveier og kartlagte og verdsatte friluftslivsområder, og de statlig sikra 

friluftsområder på Kroksand, Gilbergodden, Skårsnesgrunnen og Hjelp. Det må legges til 

rette for kontakt mellom skog og kulturlandskap, ikke bare til sjøen. Det må redegjøres for 

om utviklingen påvirker marin verneplan. Sikring av markagrense og hensynssone friluftsliv 

kan bidra til økt fysisk aktivitet.  

 

Barn og unge  

Det må legges til rette for trygge og gode oppvekstmiljøer for barn og unge, slik at de føler 

seg trygge og opplever mestring.  

Møteplasser, uteopphold og lekearealer  

Kommunedelplanen må legge til rette for arealer som bidrar til fysisk aktivitet, samspill og 

lek. 

 

Tilgjengelighet  

Det må legget til rette for tilgjengelighet for alle, uten diskriminering. I sjønære områder 

oppleves privatisering også som en begrensning for tilgjengeligheten. Båthavner er stengt, 

ofte med vakthold, og det er en utfordring at disse arealene ikke er tilgjengelige for alle. Det 

må legges til rette for offentlig tilgjengelige sjøområder, for rekreasjon, bad og lek. Det bør 

vurderes om det bør avsettes eget utsettingsareal for kajakk for å unngå konflikt med barn og 

unge som bader.  

 

Næring  

Så lenge vi her snakker om en svært begrenset – men viktig - del av Hvaler kommune, er det 

også begrensede muligheter for utfyllende kommentarer knyttet til planprogrammet sett i et 
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næringsutviklingsperspektiv. Det som er nevnt i kapittel 5.12 om næringsutvikling dekker vel 

de mulighetene Skjærhalden har, men vi savner beskrivelse om samspillet med kommunen 

forøvrig. Litt mer om utfordringer knyttet til parkeringsproblematikk og arealdisponering 

særlig sett i forhold til økende turisme og antall fritidsboliger.  

 

Når det gjelder regionale føringer er ikke Regional plan for næringsutvikling, forskning og 

innovasjon for Østfold 2017-2021 nevnt i planprogrammet. Det har vi for øvrig pekt på i 

tilsvaret som er gitt i.f.m. høring på planstrategien for hele Hvaler kommune.  

 

 

Regional plan for vannforvaltning i Glomma vannregion 2016-2021  

Det må vurderes hvordan inngrep i sjøen vil påvirke vannkvaliteten.  

(http://www.vannportalen.no) har fastsatt mål for vannmiljøet i alle vannforekomstene i 

vannregionen. Miljømålene skal sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet og 

vannmiljøet. Ifølge vannforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15- 

1446?q=vannforskriften) skal ny aktivitet eller nye inngrep vurderes opp mot mulighetene for 

å oppnå miljømålene om god økologisk og kjemisk tilstand i berørte vannforekomster, jfr. §4 

og §6 om miljømål og §12 om ny aktivitet eller nye inngrep. Dette må vurderes i planarbeidet.  

 

Øvrige forhold  

 Det bør redegjøres for områder som er utsatt for flom, flomveier bør kartlegges, og 

det bør legges inn fareområder for stormflo mm.  

 Siden det kun er en tunnel, og en trase over flere broer som forbindelse fra Kirkøy og 

Hvaler til fastlandet, ber vi kommune i sitt arbeid vurdere om det skal sikres areal for 

beredskapsløsninger ved Skjærhalden, eller om dette bør sikres andre steder.  

 I planarbeidet bør en se på en endring i befolkningen. Unge er i større grad opptatt av 

å eie mindre, kjøre mindre bil, konsumere mindre, i det hele tatt forbruke mindre, og 

kjøpe lokalprodusert. Dette kan gi andre valg enn tradisjonelt.  

 Kommunedelplanen for Skjærhalden bør synliggjøre innspill.  

 Det må fortettes med kvalitet, og spesielt i verneområder må det vises ekstra 

aktsomhet, samtidig som det må vurderes hvilke områder som ikke bør fortettes.  

 Det bør lages bestemmelser som sikrer gode løsninger for f.eks solcelleanlegg eller 

andre utvendige konstruksjoner som kan være i strid med vernehensyn.  

 Kommunedelplanen må redegjøre for videre plankrav og legge rammer for hvilke 

tiltak som ev. kan unntas krav til detaljregulering, og dette bør redegjøres for ved 

offentlig ettersyn. Utløsing av plankrav kan f.eks. knyttes til vernehensyn, eventuelle 

hensynssoner, formål og antall enheter.  

 Korona kan endre pendlermarkedet, spesielt med hjemmekontorløsninger som igjen 

kan gi en endret utvikling siden kommuneplanen ble godkjent.  

 Covid 19 kan ha gitt oss erfaringer som tilsier at det bør tenkes nytt på tross av 

overordnede føringer og vedtak. Dette kan gjelde f.eks. skolestrukturer når lokal skole 

på Skjærhalden/Floren slås sammen med Rød.  

 Det har vært vurdert å legge en større parkeringshall i Kristinelundfjellet, og dersom 

dette anlegget eller Hvileberget skal være en del av planen, må det foreligge grundige 

vurdering for å forhindre skader på terreng, vegetasjon, grunnvann, flomfare mm. Det 

må sikres tilstrekkelig overdekning og snitt gjennom fjellet bør kreves.  

 Bakkeparkering må sikres stedegen vegetasjon.  
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Planen har vært forelagt avdeling for miljø som ikke har kommentarer til planarbeidet utover 

kommentarer til vannkvalitet. Planen har også vært forelagt avdeling for klima og avdeling for 

folkehelse som ikke har innspill ved varsel om oppstart av kommunedelplanen og høring av 

planprogram.  

 

Oppsummering  

Skjærhalden er kommunesenter på Hvaler, og skal kunne ta største andel av utbygging i 

kommunen både når det gjelder bolig, næring og tjenesteyting. Denne utviklingen må skje 

innenfor rammen av hva som er bærekraftig. Kommunedelplanen må gi føringer og rammer 

for å verne om områdets unike karakter, og ivareta landskap, miljø og kultur, også i sjøen.  

Viken fylkeskommune vil legge stor vekt på overordnede føringer i vår uttalelse ved offentlig 

ettersyn og vurdering av konsekvensutredning, spesielt når det gjelder helhetlig arealutvikling 

i kommunen med BATP-prinsipper, strandsonen, verneområder, friluftsliv, barn og unge. Det 

må legges inn hensynsoner/vernesoner for å sikre nasjonale, regionale og lokale interesser.  

 

Veien videre  

Vi ber om at godkjent planprogram oversendes. Viken Fylkeskommunen har en egen 

analyseavdeling som har underlagsmateriale og prognoser for Vikens kommuner. Vi 

anbefaler at kommunedelplan for Skjærhalden presenteres i regionalt planforum i forkant av 

offentlig ettersyn, og vi er positive til dialog utover dette. 

 

Viken fylkeskommune har ingen videre innspill på det nåværende tidspunkt, men forutsetter 

at vi får planforslaget til uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn vedlagt plandokumenter 

 

Kommentar: De krav vi har til innspill og analyser som skal gjøres ligger i innledningen til 

kapittelet. Det skal konsekvensutredes enkeltinnspill og helhetlig effekt av hele 

kommunedelplanen. Vi vil også vurdere etter forskrift om konsekvensutredninger § 10.  

 

Kommunedelplanen skal vurdere å legge til rette for utvikling ut over langsiktig 

tettstedsgrense, og ved justering skal det tas opp med fylkeskommunen og i regionalt 

planforum. Det vurderes at den nordlige delen av Skjærhalden kan justeres/fjernes fra 

tettstedsgrensen mot arealer som går langs fv. 108.  

 

Floren er en av områdene, som i dag ligger som offentlig og privat tjenesteyting. Skolen skal 

legges ned i 2021 og i planarbeidet skal vi se på mulighetene for området. Vurdering av 

offentlige tjenester vil og plassering av disse blir gjort videre i planarbeidet.  

 

Det er allerede kartlagt og verdisatt friluftsområder i hele Hvaler og i Skjærhalden i disse vil 

bli hensyntatt. Det skal i planarbeidet redegjøres for behov for videre kartlegging av 

hensynssoner for vern. Og se på virkninger av forslag til tiltak i planarbeidet vil ha på 

verneområdene. 

 

Ved tiltak i 100-meterssveltet skal gjøres en vurdering av høyder, tilgjengelighet til 

allmennheten, utforming og estetikk. SPR for differensiert forvaltning av strandsonen vil være 

sentralt i arbeidet.  
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Kommunedelplanen skal ta for seg eventuelle konflikter som ikke ble tatt med i arealdelen, 

men noen tiltak som f.eks. det kom innsigelse til ift prestegårdsskogen og hvileberget vil nok 

ikke bli tatt med videre i planarbeidet slik situasjonen foreligger nå. Det må da gjøres større 

utredninger hvis man skal vurdere dette videre i planarbeidet.  

 

Vi vil synliggjøre de parallelle prosessene som gjøres med kommuneplanens samfunnsdel 

videre i planarbeidet. Samfunnsdelen skal vedtas før sommeren 2021 og kommunedelplanen 

skal basere seg på de mål og strategier som blir vedtatt av våre politikerne.   

 

De tidligere kartleggingene og kommunedelplan for kulturminner vil stå sentralt i planarbeidet 

med Skjærhalden. Hensynssoner og bestemmelsesområder for høyder og type bebyggelse 

vil bli gjennomført i planarbeidet.  

 

I generelle bestemmelser kan teksten legges inn for å sikre de automatiske fredede 

kulturminnene. Gilbergodden skal bli lagt inn med hensynssone H730 lik som Hvalerkirka.   

 

De fleste av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer blir tatt inn i planarbeidet og 

vurdert om de her hensiktsmessige og brukbare. Etter erfaringer fra byggesaksavdelingen 

bør det gjøres endringer i kommunedelplanen.  

 

Stedsidentitet og –kvalitet er viktig vurderingsgrunnlag for videre utvikling av Skjærhalden. 

En DIVE analyse er noe som vi vurderer skal bli gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

 

Kommunen ser også på det som viktig å redusere trafikken ned til sentrum, og heller legge til 

rette for myke trafikanter. Det er i dag mange stier, interne veier og selve Storveien som 

leder ned til sentrumsområdet i Skjærhalden. Det er lagt til rette for en mer effektiv parkering 

ved rådhuset, men det er også flere parkeringer utenfor selve sentrumsområdet. Sistnevnte 

har fått innvilget dispensasjon for å kunne ta seg av presset som forekommer i 

sesongperiodene. Hvordan man skal løse parkering og transportbehovet vil ses på i 

planarbeidet. Abonnementsplasser for pendlerparkering er en god ide og noe som blir 

vurdert i vår parkeringsplan, som pågår parallelt.  

 

En ny trafikkanalyse er et godt utgangspunkt. Det er viktig å kartlegge bevegelsesmønstre 

inn i planarbeidet. Skilting til turstiene og alternative veier ned til Skjærhalden kan være en 

delløsning, slik at de bli mindre trykk i selve Storveien.  

 

I kommuneplanens arealdel er det lagt inn en byggegrense mot fv. 108 på 50 meter, og 

øvrige fylkesveier har 15 meter grense. Vi skal kontakte samferdselsavdelingen for å avklare 

en eventuell justering av grensene. Dette pga de fleste bygninger som ligger ved fv. 108 

ligger innenfor 50 meter, og noen av områdene som ligger ubebygd langs Storveien ligger 

helt inntil veien.  

 

Støy og luftkvalitet blir vurdert blir vurdert overordnet og ved hvert innspill/forslag som 

kommer inn i planarbeidet. Dette er en viktig del av folkehelsevurderingen. Å legge inn 

hensynssone med tilhørende retningslinjer for de forskjellige støysonene er noe som blir 

vurdert videre.  
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Kystlandskap og landbrukslandskapet er noe som er et sentralt tema i planarbeidet. Og 

verneområder for dette skal også vurderes, og synliggjøres gjennom en DIVE-analyse.  

 

Naturområder i sjø, og hensynssoner til viktige arter og på land og i sjø blir også sett på 

gjennom planprosessen. Det er planlagt tiltak, og et politisk engasjement om å lage en 

randsonen til Nasjonalparken. Dette er noe som blir tatt med videre i planarbeidet.  

Markagrense og en vurdering av de allerede kartlagte områdene og justering av disse er noe 

som skal gjøres.  

 

Gode oppvekstmiljø for barn og unge, med møteplasser, gode uteoppholdsarealer og 

lekeplasser er noe som er et viktig tema i planarbeidet. Og hvordan man skal løse dette ved 

å legge føringer for detaljreguleringer fremover.  

 

Universell utforming og tilgjengelighet er viktig å tilrettelegge for i alle offentlige arealer. 

Hvordan man skal løse tilgjengelighet til private områder skal ses på i planarbeidet. 

Tilgjengelighet til sjøområder og allmennretten er et viktig tema ved utarbeiding av nye 

områder og tiltak i strandsonen. Samt skal vi vurdere de tiltak som ligger der i dag og komme 

med nye løsninger.   

 

Regional plan for næringsutvikling er en del av føringen til arbeidet, men er ikke blitt nevnt i 

planprogrammet. Det er svært begrensede arealer i kommunesenteret, men man må 

gjennom planarbeidet se på mulighetene som finns og hvordan man kan tilrettelegge for 

næring i den grad man kan.  

 

Kommunen vil inkludere fylkeskommunen i planarbeidet hvor dette er nødvendig.  

 

Trond Puck, t-puck@online.no 
Parkering  

Dårlig parkeringsmoral hos tilreisende i ferietider og helger er til tider frustrerende for de som 

bor i boligstrøkene på Skjærhalden. Biler blir parkert langs smale veier i boligstrøk, slik at 

fremkommeligheten blir begrenset, og sikkerhet for fotgjengere, syklister og andre myke 

trafikanter blir nedsatt.  

 

Det kan også medføre problemer for utrykningskjøretøy og varetransport når biler står delvis 

ut i veien på veier som er smale fra før.  

Dette var et problem i Prestegårdsfeltet, men etter at det ble fattet vedtak om P-sone og skilt 

oppsatt, ser det ut til at det ikke frister til slik parkering der lenger. Noen kontroller og gebyr 

for overtredelser er allikevel nødvendig for at skiltene blir respektert.  

Mitt ønske er derfor lignende P-soner i alle boligfelt på Skjærhalden. Det vil ”tvinge” folk til å 

benytte regulerte parkeringsplasser og andre privat avtalte plasser.  

 

Havner  

Havnene på Skjærhalden er populære. Gjestehavna er godt besøkt og havnene med faste 

plasser har lange ventelister. Behovet for utvidelser er absolutt tilstede, men ikke helt enkelt. 

Værforholdene med stadig mer vind og nedbør gjør havnene utrygge, og slitasje blir stor på 

både bryggeanlegg og båter.  
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Betegnelse "Trygg havn” blir en sannhet med modifikasjoner på deler av havnene her når 

uværet raser fra sydlig retning. Særlig deler av Skjærhalden gjestehavn og den nye delen av 

Skjærhalden båtforenings anlegg er svært utsatt. Det blir store vedlikeholdskostnader på 

disse anleggene, og i tillegg kostnader for båteiere som får skade på båtene sine.  

 

De utsatte deler av havnene har ingen beskyttelse mot syd, og det er gjerne derfra kuling og 

storm kommer. I tillegg til hard vind, blir det også svell fra havets undersjø.  

 

Ved å anlegge bølgebrytere utenfor havna til Harald Lorentzen a/s, vil havnene bli mindre 

utsatt og tryggere for alle. Videre vil det by på utvidelsesmuligheter, hvis det er ønskelig. Jeg 

tror ikke flytende bølgebrytere vil fungere. Hvis vi ser på de delene av havnene som nå er 

trygge i alle vær, så ligger de bak steinfyllinger. Det krever i dette tilfelle en del stein, men det 

er det jo en del av i Norge.  

 

Jeg ser at noen nå foreslår tunnel gjennom kollen, eller å sprenge bort noe av den for bedre 

fremkommelighet til fergeanløp. Andre utsprenginger er også foreslått, så kortreist stein kan 

vel bli en mulighet. 

 

Kommentar: Det er egentlig ikke lov å parkere hvor man vil i Skjærhalden. Vi har designerte 

plasser ved rådhuset og noen flere ved kirken, i tillegg flere private. Parkeringsplanen blir 

behandlet parallelt med Skjærhaldenplanen, og vi jobber med å finne løsninger som er 

funksjonelle og effektive.  

 

Sjøområdet i Skjærhalden er et viktig tema. Vi skal utrede og legge til rette for en trygg og 

god utvikling av Skjærhalden, viktig fokusområder her er belastning av infrastrukturen, 

trafikksikkerhet, stedstilpasning og landskapsvirkninger. En molo som forslag må 

konsekvensutredes for å se virkningen i og utenfor planavgrensningen.  

 

Sissel Garaas, sissegar@yahoo.no 
Det må settes inn tiltak for å bremse biltrafikk fra Rådhuset og ned til sentrum i Skjærhalden i 

høysesong. Det er en stri strøm av biler som kjører rundt og leter etter P-plasser som ikke 

finnes i tilstrekkelig antall, heldigvis. Private parkeringsplasser tilbyr langtidsparkering så der 

er det nærmest fullt kontinuerlig, men det vet jo ikke de som jakter på disse plassene hver 

dag. Piler males i veien for å vise vei, men istedenfor å finne ledig plass der oppstå 

er det kø¸ av biler som må snu. De fortsetter så å lete etter noe de ikke finner, nemlig ledig 

parkeringsplasser. Dette Ødelegger for trivsel og miljø¸, og øker faren for liten og stor slik 

trafikksituasjonen har utviklet seg i sommerparadiset Skjærhalden. Det er smale veier, og 

fortau mangler fortsatt. Det ødelegger inntrykket av Skjærhalden som ferieidyll når 

kommunen ikke satser på å bremse motorisert ferdsel der folk ferdes, tiden er overmoden for 

å sette inn begrensende tiltak i høysesong. Det må etableres flere P-plasser ved Rådhuset. I 

høysesong må¥ det tilbys gratis miljøvennlig skytteltransport for folk som av ulike grunner 

ikke kan gå ned til sentrum. Det må informeres om kjøreforbud med god begrunnelse 

selvfølgelig, og med unntak for beboere, bevegelseshemmede og varetransport. Dersom det 

er bilen som skal få styre utviklingen i Skjærhalden kan en bare si farvel til begrepet 

sommerparadis, kystidyll, trivsel og et trygt og godt miljø¸ for liten og stor. 

 

 

 

mailto:sissegar@yahoo.no
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Tilleggskommentarer (tilsendt): 

Det må settes inn tiltak for å bremse biltrafikk fra Rådhuset og ned til sentrum i Skjærhalden i 

høysesong. 

Det er en stri strøm av biler som kjører rundt og leter etter P-plasser som ikke finnes i 

tilstrekkelig antall, heldigvis. 

Private parkeringsplasser tilbyr langtidsparkering så der er det nærmest fullt kontinuerlig, 

men det vet jo ikke de som jakter på disse plassene hver dag. Piler males i veien for å vise 

vei, men istedenfor å finne ledig plass der oppstår det kø av biler som må snu. De fortsetter 

så å lete etter noe de ikke finner, nemlig ledig parkeringsplasser. 

Dette ødelegger for trivsel og miljø, og øker faren for liten og stor slik trafikksituasjonen har 

utviklet seg i sommerparadiset Skjærhalden. Det er smale veier, og fortau mangler fortsatt. 

Det ødelegger inntrykket av Skjærhalden som ferieidyll når kommunen ikke satser på å 

bremse motorisert ferdsel der folk ferdes, tiden er overmoden for å sette inn begrensende 

tiltak i høysesong. 

Det må etableres flere P-plasser ved Rådhuset. I høysesong må det tilbys gratis miljøvennlig 

skytteltransport for folk som av ulike grunner ikke kan gå ned til sentrum. 

Det må informeres om kjøreforbud med god begrunnelse selvfølgelig, og med unntak for 

beboere, bevegelseshemmede og varetransport. 

Dersom det er bilen som skal få styre utviklingen i Skjærhalden kan en bare si farvel til 

begrepet sommerparadis, kystidyll, trivsel og et trygt og godt miljø for liten og stor. 

 

Kommentar: Det er et klart behov for skape en oversikt over parkeringsplasser på Hvaler 

enten de er privat er kommunale. Behovet for koordinering av transport og biltrafikk er der, 

og dette er noe som kan løses gjennom en parkeringsplan. Hvis en skal ha nye områder for 

parkering er disse allerede lagt inn i kommuneplanens arealdel, men der er det plankrav. 

Dette er løsninger som kommunen og private eiere av parkeringsplasser, og se på mulige 

nye områder.  

 

Skjærhalden Helsetun A/S, 99 004 044, vonrosen@online.no (3/162) 
Parkeringsplass i påvente av videre utbygging. Avlaster biltrafikken til havna. Oversiktlig 

parkering med nærhet til legekontoret. 

Kommentar: Eiendommen er per i dag regulert som område for forretning. Området er under 

en reguleringsprosess og det er foreløpig lagt til rette for bolig, forretning og parkering. 

Parkering for beboere og utleie skal være i kjelleretasjene. Bebyggelse med kombinerte 

formål skal implementeres i planarbeidet.  

 

Aage Tvedt, Storveien 10, 1680, 46 787 062, aage.tvedt@gmail.com (511/8) 
Storveien- Torvet. jeg foreslår at Hvaler Kommunes plan om miljøgate fra mars 2004? 

gjennomføres. 

Kommentar: Det er i dag startet en planprosess i Prinsebakken som inkluderer fortau ned til 

Skjærhalden sentrum. Dette skal implementeres i planarbeidet.  

 

Kjell-Ivar Helgestad, 69 374 970, kjellhelgestad@hvalerlegen.nhn.no (4/16 og 

3/206) 
 

mailto:vonrosen@online.no
mailto:aage.tvedt@gmail.com
mailto:kjellhelgestad@hvalerlegen.nhn.no
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Første innspill (4/16):  

Forslag om kommunal legevaktstjeneste lokalisert til Skjærhalden i turistsesongen. For 

eksempel i tidsrommet 0800 til 2100. Dette vil kunne utvide og styrke beredskapen lokalt. 

Dagens fastlegekontor i Prinsebakken 1 er tilrettelagt for dette. Båtfolk og andre tilreisende 

vil da kunne få hjelpen i større grad lokalt og avlaste dagens legevakt på Kråkerøy i det 

aktuelle tidsrommet. 

Andre innspill (Floren, 3/206 ):  

Legge til rette for etablering av en folkehøgskole med fokus på de unike kystnære områdene, 

nasjonalparken, miljøvern evt. landbruk og helse. Frivillig/ideell aktør i samarbeide med 

Hvaler kommune. Overnattingsmuligheter/studentboliger/eldreboliger i tilknytning dette. På 

sommeren kan lokalene drives som et vandrerhjem med tilbud om rimelig overnatting for 

tilreisende. Et rimeligere alternativ til hotell. Denne kombinasjonen er godt utprøvd andre 

steder. Et tilskudd av unge studenter til området vil også kunne virke positivt inn og motvirke 

noe av konsekvensene tapet av dagens barneskole vil ha på nærmiljøet. 

Kommentar: Det er i dag tilrettelagt for forretningslokaler i første etasje på Prinsebakken, og 

det er en mulighet å ha en midlertidig legevakt her. Men dette er ikke noe som kan eller bør 

tas med i kommunedelplanen, men noe vi kan se på i forbindelse med arbeidet med 

samfunnsdelen.  

Floren har et stort transformeringspotensiale, og det er gode tilbakemeldinger om utnyttelse 

av området på Floren. Det er viktig for oss å se på muligheter på hvordan utnyttelse og 

sammensetning av bebyggelse i området skal skje. Dine innspill vil bli tatt med videre i 

prosessen.  

Hollungen AS v/ Peter Parmer, 48 186 199, post@hollungen.no  
Fergeleie med fasiliteter 

Fergene må ha den plassering de har i dag. Her er det kort vei til annen kollektivtrafikk, 

butikker (finnes ikke på de østre øyer) og andre tilbud de reisende trenger. Samtidig er 

trafikken med fergen viktig for livet i nedre del av Skjærhalden året rundt. Det er ikke 

problemer med trafikkavvikling all den tid kjøretøy som kommer i land kan sendes rundt 

Kollen. Det SKAL være litt trangt når et sentrum som har en boende befolkning på 1000 får 

en mangedobling en kort periode om sommeren. Eneste ønskelige endring er at det 

plasseres i kollen der infoskiltet står idag et venterom som betjener både behovet for fergene 

og bussene. Vi har en god idè til hvordan dette kan gjøres. Plasseringen er også gunstig 

som liggeplass nesten ved alle vindforhold, og med regulering av sjøarealet som i dag er det 

svært få konflikter med gjestende båter i den korte perioden det gjelder. Ellers bør planen 

sørge for at sentrum er mest mulig åpent mot vannet. Det har vært for stor fortetting som tar 

utsikten mot åpent vann fra fellesskapet. Fjern til å begynne med bodene på torvet. Vi har 

sett i avisen av idag ideer om å flytte fergeanløpene sydover. Dette vil gi en avstand på 700 

meter til torvet i all slags vær for alle, med svært lite hensyn til skolebarn og de passasjerer 

som ikke kjører bil. Sentrum må ikke planlegges for 8 ukers drift, men holdes så levende som 

mulig året rundt. 

Kommentar:  

Vurdering av alternativt ferjeleie er spilt inn til kommunedelplanen. Og vil være en del av 

alternativvurderingen om ferjeleiet skal være som det er i dag.  

Venterom og plasseringen av denne skal bli vurdert videre i planarbeidet. Det er viktig at 

både de som tar buss og ferje har en værbestandig sted å vente, og fremheve tilbudet slik at 

flere tar kollektivt.   

mailto:post@hollungen.no
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Landskapsvirkninger på ny bebyggelse og eventuelle endringer i eksisterende 

bygningsmasse vil bli utredet i planarbeidet, her utforming, høyder og kulturmiljø. 

 

Hvaler Røde Kors v/ Ann-Marie Vauger, 41 499 242, stormyweather@hotmail.no 

(3/206 ) 
Hvaler Røde Kors foreslår å bruke Floren Skole til et FRIVILLIGHETENS HUS (heretter kalt 

FH). Hvaler har svært mange lag og foreninger. Mange har sikkert som oss behov for tilgang 

til møterom evt.kontorfellesskap. Et FH skal være "et spleiselag" mellom organisasjoner, lag 

og foreninger. Man betaler fellesutgifter for møterom/kontorlokaler etter behov. FH bør ha et 

eget styre. Huset skal ikke være åpent for private arrangementer, politiske partier eller 

forretningsvirksomhet, evt.kun med unntak for drift av åpen cafe. FH skal være stedet hvor 

organisasjoner, lag og foreninger samarbeider om økonomi, ledelse, aktiviteter og lokaler. 

Det skal være en møteplass for frivillighet og en arena for nettverksbygging. Her kan det 

skapes nye samarbeidsrelasjoner på tvers av lag og foreninger. Dette skal bidra til et 

mangfold av aktiviteter og fremmer forskjellige aspekter av livet i kommunen. 2022 er 

frivillighetens år. I Norge utgjør frivillig innsats en årlig verdiskapning som tilsvarer ca.5% av 

Norges BNP. Frivillige organisasjoner er skoler i demokrati og en uvurderlig læringsarena. Vi 

mener det bør være et mål å feire frivilligheten på Hvaler i frivillighetens år 2022 med et 

Frivillighetens Hus. 

Kommentar: Vi har fått flere innspill om området, både fra internt og som innspill ved 

høringen av planprogrammet. Floren er et område som er en spesiell case i 

kommunedelplan for Skjærhalden. Det er viktig å få inn rett type bebyggelse og virksomhet 

som kan fremme stedsidentitet og tilpasse seg de funksjoner som det er behov for i 

Skjærhalden. Ditt innspill vil bli vurdert videre i planarbeidet som et alternativ forslag til 

hvordan Floren skal transformeres. Promotering av frivillighet er noe som er viktig. 

Kommunen har nå ansatt en frivillighetskoordinator som kunne ha vært sentralt i dette 

arbeidet sammen med bl.a. Røde Kors.  

 

Kutterklubben, Øystein Helgesen, 91 600 827, oe-hel@online.no (3/208) 
Kutterklubben har i en årrekke vært bruker av området ved moloen. En del av foreningens 

medlemmer leier båtplass ved flytebrygga på enden av moloen.  

Kutterklubben er en forening med det formål å bevare og seile båter av båttypen 12,5 kvm 

Kutter. 

12,5 kvm Kutter er en type båt som ble tegnet i 1944 av en av Norges mest kjente 

båtkonstruktører, Erling L. Kristoffersen. Båten var ment som en rimelig begynnerbåt for 

unge seilere. 

Oppdraget med å bygge båtene ble gitt til Grimsøykilen Båtbyggeri. Den første båten ble 

sjøsatt 1945. Frem til 1962 ble det bygget litt i underkant av 80 Kuttere. De fleste ble solgt i 

Norge, men det ble også eksportert en del båter til USA. 

I perioden fra 1950 og gjennom hele 1960 tallet var 12,5 kvm Kutter en stor seilklasse, og det 

ble arrangert Norges mesterskap for denne båttypen gjennom mange år. 

I dag er det få 12,5 kvm Kuttere igjen, men Kutterforeningens medlemmer har klart å bevare 

ca 13 båter som i dag er lokalisert på Hvaler.  

mailto:stormyweather@hotmail.no
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Kutterklubben arrangerer ukentlige seilaser gjennom sommer halvåret og 2 større seilaser i 

året. En seilas i forbindelse med Havnefestivalen og Kuttermesterskap i september. Kutterne 

er også en egen klasse i Humlungen seilasen. 

Arbeidet med å restaurere og bevare denne båttypen er helt avhengig av et aktivt miljø. For 

å kunne skape et slikt miljø, har det vært helt avgjørende at vi har kunnet leie felles 

bryggeplass for Kuttere på Skjærhalden. 

Kutterklubben liker jo også å tro at en samling av gamle Kuttere plassert sentralt på 

Skjærhalden, er et hyggelig innslag i havnebildet. 

Kommentar: Bruk av sjøarealet, se på utfordringer og behov i Skjærhalden er en del av 

planarbeidet. Om det finnes mulige arealer for dette må man se på. Dette arealet som du har 

lagt inn i kartet er eid av Hvaler kommune og det kan være muligheter for videre utvikling, til 

ev. kuttere.  

 

Hvaler seilforening, 91 320 609, oyvind@fjeldberg.com (3/208) 
Hvaler seilforening har vært bruker av område langs moloen siden planen ble etablert. I 

området A har foreningen bekostet og bygget brygger til allmenn bruk og for sjøaktiviteter. 

Foreningen har bygget brygger og har også kjøpt inn flytebrygga som brukes av medlemmer 

i Hvaler seilforening. 

Seilsportanlegg er på listen over prioriterte idrettsanlegg på Hvaler. 

Aktiviteten har vært variert gjennom årene og har de siste årene vært dominert av 

Kutterseilere men det er også drevet tilbud til barn og unge med seiling av optimist joller. 

Klubben har 4 oppgraderte optimist joller som disponeres av klubbens medlemmer. Jollene 

har sin base på brygga på Skjærhalden og det er også en følgebåt til disposisjon ved jolle 

seiling. Foreningen ønsker å være med på å øke interessen for seiling blant barn og unge på 

Hvaler.  Hvaler seilforening arrangerer hvert år den tradisjonsrike Homlungen seilasen i 

samarbeid med Fredrikstad seilforening. Homlungseilasen regnes som en av de eldste 

regattaene i landet og ble første gang arrangert i 1866. Den første seilasen i 1866 ble 

arrangert for «bruksbaade og losbaade». Regattaen ble tatt opp igjen og er arrangert siden 

1986. Årets regatta ble avlyst på grunn av Covid 19. 

Regattaen trekker rundt 50 båter med rundt 150 seilere som setter sitt preg på Skjærhalden 

den andre helga i august. 

 

Ved flytebryggen ligger det nå 8 Kuttere.  

Kutter er en seilbåt på 7 m med 13m2 seil. 

Båtene ble bygd i perioden 1946 til 1962 i alt ble det bygd 75 stk. Flesteparten ble bygd i 

Grimsøykilen båtbyggeri i Sarpsborg kommune. 

Det er i dag 13 kuttere som har tilhørighet til Hvaler og som det står i seilmagasinet i 2016  

«og seilmiljøet på Hvaler har sørget for at disse tradisjonsrike trebåtene holder seg til tross 

for høy alder» 

Hvaler seilforening ønsker og har økonomi til å utvide området noe ved å bygge brygge 

langs moloen. Foreningen ønsker også i samarbeid med padlere og legge til rette for bruk og 

lagring av kajakk. Foreningen ser også på muligheten til å legge til rette  for mennesker med  

nedsatt funksjonsevne. 

 

Vi har vært i kontakt med kommunen med planer for utvikling av bryggene langs moloen  

mailto:oyvind@fjeldberg.com
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men det har vært vanskelig og komme fram til en løsning på grunn av usikkerhet om 

områdets status. 

Foreningen ønsker at området som er regulert også i framtiden kan brukes av seil 

interesserte på Hvaler. Foreningen vil være med på å utvikleområdet til glede for 

allmennheten og seilinteresserte på Hvaler. 

 

Kommentar:  

Det har kommet et noe likt innspill fra Kutterklubben også. Bruk av sjøarealet, og utrede 

utfordringer og behov i Skjærhalden er en del av planarbeidet. Dette arealet som du har lagt 

inn i kartet er eid av Hvaler kommune og det kan være muligheter for videre utvikling, til ev. 

kuttere og andre seilbåter.  

 

Elevrådet ved Åttekanten skole, 69 375 077, atteskole@hvaler.kommune.no 
Vedr Skjærhaldenplanen  
Elevene knyttet til Åttekanten skole er ikke så veldig godt kjent i Skjærhaldenområdet. Vi har 
derfor ikke så mange innspill. Men noen innspill har vi:  

 Egen brygge m livbøye til joller og gummibåter som blir kjørt av yngre ungdom ( ca 
12-14 år) 

  Krokstrand utvides med en sandvolleyballbane  

 Flere restauranter med mer barnevennlig mat 
 
Kommentar: Det ligger til rette for gjestehavn, og utlånsplasser, men ikke egne plasser for 

joller og annet. Det er nevnt at det skal være noen plasser til mindre seilbåter på moloen der 

Kutterklubben og Seilforeningen holder til, men ikke ellers. Dette er noe man kan se på i 

forbindelse med de eksisterende friluftsområdene ved strandsonen i Skjærhalden. For 

eksempel gjesteplasser, eller joller og gummibåter til utlån ved Kroksand. Bestemmelser 

rundt hva som kan plasseres i dette området må det ses nærmere på. Og hvis det er 

justeringer planbestemmelsene i kommunedelplanen som skal til legger kommunen inn 

dette. Kroksand er som nevnt er friluftsområde og dette er ikke rette planen å sende dette inn 

til. Men jeg skal videresende innspillet til kulturavdelingen som jobber med kommunedelplan 

for idrett og friluftsliv, her skal kommunen legge inn forslag til tiltak, som deres forslag til 

utleie av båter til barn og ungdom og en sandvolleyballbane.  

Barnevennlig mat er ikke noe vi kan regulere i planarbeidet, men det er et innspill skal kunne 

sende videre til restauranter i Skjærhalden.   

 

Eva B.Antonsen, 93 815 805, eva.b.antonsen@hiof.no 

 Utvide parkeringsplass bak rådhuset  

 Kjøring forbudt til Skjærhalden torg for privatbiler hele juli  

 Folk kan fraktes ned med sykkedrosjer evt. tøffe tog fra parkering på rådhuset - 

sommerjobb for ungdom  

 Gjøre om Floren skole til rimelige leiligheter for unge  

 Beholde gymsalen som samfunnshus med kulturtilbud, barnetrim, dametrim  

 Beholde kulturtilbudet på Kornmagasinet * Badstu ved Krogsand stranda eller 

Storesand Hotell ved siden av Krogsand stranda, men ikke høyt og ruvende  

 Ikke parkeringsplass i Hvileberget  

 Ikke veiutbygging i Prestehavna  

 Ikke flytte fergeleiet  
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 Ikke høye hus, men beholde eldre byggestil  

 Ikke bobilparkering på Skjærhalden  

 Kanskje ha noen bobilplasser i tilknytning til parkeringen bak rådhuset  

 Ingen husbygging i turområdet fra Hvileberget til Homlungen /mot Storesand-området  

 Bedre med boliger i Kristinefjellet, men ikke høye hus  

 Gjerne rimelige rekkehus til unge  

 Flere markerte kyststier  

 
Kommentar: Det ligger til rette i arealdelen å utvide parkeringsområde bak rådhuset. Det er 

butikker med parkeringsplasser, og småbåthavner med tilknytning til parkering. Å stenge 

privatbilferdselen kan bli vanskelig. Men å begrense denne noe hadde vært betraktelig 

tryggere i sesongperiodene. I forbindelse med planarbeidet skal kommunen foreta seg en 

trafikkanalyse, og vurdere trafikktrygghet og tiltak ut fra resultatet. Eventuelle tiltak skal da 

implementeres i etterkant.  

Alternativer for Floren-området er noe som vurderes videre som en egen case i 

kommunedelplanen. Dine innspill her vil bli vurdert videre.  

Det er i planen ikke tiltenkt noen vei igjennom Prestehavna eller sprenging av Hvileberget. 

Og det har ikke kommet noen innspill om dette. Dette ble vurdert negativt i siste 

konsekvensutredning gjort av kommunen i planprosessen med kommuneplanens arealdel.  

Utredning av utfordringer og behov i tilknytning til sjøområdet er noe som vi skal gjøre 

gjennom planprosessen. Det har kommet flere forslag om å flytte ferjeleiet til den gamle 

trelasten i sentrum, men dette er noe som må utredes på lik linje med andre innspill og 

forslag. Og ditt innspill om å ikke flytte ferjeleie blir også tatt til vurdering.  

Byggehøyder og utforming i forhold til landskapsvirkninger og virkninger på kulturmiljø og 

stedegnethet er noe som vi skal vurdere i planarbeidet. Dine innspill om å ikke ha høye hus 

og beholde eldre byggestil er tatt til orientering. Det er slik at vi i planarbeidet skal utrede 

områder som tåler en litt høyere byggestil ved fortetting, og se på områder som ikke tåler 

dette.  

Nina Adolfsen, 99 538 699, nina.adolfsen@kreftforeningen.no (4/1) 
Moderne utformede boliger gjør at yngre ønsker å bo på Hvaler, gjerne funkis eller andre 

moderne leiligheter. Alle ønsker utsikt også de som trenger en mindre leilighet når de blir 

eldre, det vil jeg tro utgjør bedre helse for eldre. 

Kommentar: For å tilrettelegge for boliger på eiendom 4/1 må man tilrettelegge for 

infrastruktur over flere eiendommer. Tomten er innesteng og bør planlegges sammen med 

eiendommene rundt. Her bør man ev. detaljregulere. Vurdering av kulturmiljø, 

landskapsvirkningen, bygningstypologi etc. bør være sentralt i utbyggingen av området.  

Henning Østby, 41 902 419, henningostby@gmail.com 
Gbnr. 5/100, Som nå, bolig 

Storveien, fortau. 
Fortsettelse av fortau fra gamle tennisbanen til rundkjøringen i sentrum? 
Hittil har julitrafikken vært en saktegående blanding av gående, syklister, barnevogner og 
biler. Det går sakte og tregt, men trygt! Har aldri hørt om uhell her. 
 
Med fortau hele veien ned til rundkjøringen vil nok bilene få opp farten. 
Midt på dagen en julidag er det svært mange myke trafikanter som til tross for fortau 
kommer til å bruke kjørebanen. Da er høyere fart ikke bra. 
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Dessuten må fortauet legges i folks haver, er jo ikke miljøskapende. Vi trenger ikke 
dette resten av året. 
 
Tiltak: sett ned farten til 25 km/t. Ikke mer fortau! 
Vi snakker om tiltak for skarve 4 uker i juli. 
Hvorfor ikke lansere Kirkeøy som sykkeløya, veiene bortover øya er jo flotte for sykling. 
Må badegjestene kjøre hver gang de skal handle? 
 
Parkering 
Ikke lag parkering i Hvileberget. Det vil nødvendigvis føre til at veier i boområdene i 
Skjærhalden må rustes opp og får mye trafikk. Men, det er jo der folk bor! 
Vil noen ha det slik? Alt dette for 4 uker? 
 
Tiltak 
Utvikle parkeringsplassen ved rådhuset med kjeller, evt. med en etasje over bakken. Altså 
3 plan. Kanskje båtparkering i kjelleren på vinteren? 
 
Byggeskikk/byggesak - bestemmelser 
Slipp det løs, ikke få angst om noen vil bygge annerledes enn naboene. Bygningene i 
Skjærhalden er en blanding av mye. Tidligere skulle alle nye hus bygges i en 
«gammeldags og hyggelig» stil med småruter etc. fordi det skulle angivelig være «Hvalerstil 
». 
Ta ut de konserverende bestemmelsene, det gir bare saksbehandlerne store rom for 
personlig synsing. Det igjen fører til unødvendig mye ergrelser og krangler for søkerne i 
byggesaker. I tillegg løper timene for saksbehandlerne (kostnader). 
 
Påfunnet «lysforurensning» er svært kreativt for å gjøre det vanskelig for folk. Alle ler jo av 
dette. Juster de bestemmelsene som muliggjøre tilsvarende påfunn. 
 
Hotelltomta Strandveien. 
Denne var tidligere regulert til hotell, men ble nylig omregulert til boligformål. 
Hvis den gamle hotellbakken fra Strandveien ikke kan benyttes som vei for boliger på 
hotelltomta, foreslår jeg å regulere tomta tilbake til hotellformål slik den alltid har vært. 
Flottere tomt for hotell finnes ikke! 
Ikke lag trafikk langs Strandveien med unger på vei til/fra stranda. Helle ikke opp gjennom 
Stenane. 

Kommentar: Eiendom 5/100 skal ikke endret fra eksisterende formål som bolig.  

En detaljplan for Prinsebakken med fortau er pågående, og området for fortau/gang- og 

sykkelvei skal legges inn i kommunedelplanen.  

Utvikling av et større parkeringsanlegg er noe som kommunen må vurdere ut fra økonomi, 

dette bør nødvendigvis ikke legges inn i kommunedelplanen.  

Utforming, byggehøyder og vurdering av estetikk er noe som er en del utredningen i 

planarbeidet. Hvilke områder skal få lov til å bygge tettere og høyere, og hvor skal vi tillatte 

visse type utforming av bebyggelsen.  

Tomten er regulert til hotell, og det er mulighet å opprette boliger her etter kommuneplanens 

arealdel. Men dette vil kreve en reguleringsplan før dette kan gjennomføres. Vurdering av 

formålet er noe som skal vurderes videre i planprosessen.  
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Johnny Baardsen, 410 047 820, johnny.baardsen@outlook.com (3/208) 
Florentunet, boliger, aktivitetspark og parkering. 

Moderne og tidsriktige etablerer og seniorboliger på Hvaler. Utvikles og eies av Hvaler 

Kommune ved hjelp av lokale entreprenører. 

 42 senior og etablerer boliger fordelt på småhus og 

 firemannsboliger. Kan bygges i trinn. 

 Aktivitetssenter med hall, grøntarealer, utsiktstårn, 

 fotballbane m.m. 

 Parkeringsplass for utleie av faste plasser, eller 

 avgiftsbetaling. 

 Bobilparkering 

 

Kommentar: Florenområdet er en case i planarbeidet. Ditt innspill vil bli vurdert videre som 

alternativ i kommunedelplanen, og kommunen vil kontakte deg om vi trenger mer 

informasjon rundt ditt innspill. Det er et behov å tilrettelegge for flere seniorboliger, samt 

annen type bebyggelse og bruk som nevnt.  

 

Marianne Antonsen, 97 707 791, maranto2@online.no 
Fjern parkeringshallen med tilstøtende veier fra kommuneplanen for godt. Ingen flytting av 

fergekaien til Lorentsenhavna. 

Henviser til den store saken angående parkeringshall i Hvileberget, med tilhørende 

adkomstveier. Som saken står nå, er det ikke flertall for det. Der for bør denne planen ut og 

fjernes for godt. 

Videre bør ikke Borg Havn få lov å flytte fergeleiet ut i denne havnen. Det vil medføre samme 

dilemmaet rundt, som en parkeringshall! 

Angående parkeringsbehov om sommeren, kan parkeringsplassen ved Rådhuset utbygges, 

enten med kjeller eller i høyden en etasje. Kan også utvides nordover hvor det kan være 

plass for bobiler. Biltrafikken til sentrum bør begrenses, kun nødvendig kjøring. 

Angående behovet for båtplasser, vil det løse seg om ikke alle og enhver i Hvaler skal ha 

båtplass på Skjærhalden med plass for bilen. Det bør heller bygges ut brygger der de sokner 

til. 

Angående stilarter på hus og bygninger, må det ikke bygges blokker eller høyhus. En viss 

fortetting kan godtas i store hager, men i samme stil som øvrig bebyggelse.  

Floren skole kan bli billige boliger for både unge og gamle. Gymsalen bør beholdes som 

aktivitetshus og samfunnshus. 
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Noe stort hotell er det ikke behov for, kanskje gjestehus/pensjonat, som det var her i gamle 

dager, men bør ikke ha sjøutsikt og kan være på Florens tomt. 

Det bør fortsette å legges til rette for kyststier, der også det blir opplysningstavler angående 

kulturhistorie. 

 

Innspill som ble sendt inn i etterkant: 

Har sendt inn et innspill, men nye opplysninger i media har kommet frem etterpå. Med 

henvisning til forslag fra Rolf Strand. Jeg var enig i at fergeleiet ikke må flyttes, men å lage 

en tunell i kollen er helt uakseptabelt. Heller ingen sprengning av Kollen mellom vannet og 

fjellet. Hvis man må velge kan en viss sprengning på baksiden være det beste alternativet. 

Men det må vel gå an å begrense kjøringen ved å lage billigere parkeringsplasser for hus og 

hytter på de Østre Øyene ved Kommunesenteret.  

Kommentar: Hvileberget er utenfor planavgrensningen og tettstedsgrensa. Vi skal igjennom 

planprosessen revurdere hvor grensa skal gå. Det er også foreslått en markagrense fra våre 

politikere, som skal implementeres i planarbeidet. Det er ikke kommet inn noen innspill fra 

Borg Havn om å flytte ferjeleiet nedenfor Hvileberget i forbindelse med kommunedelplanen. 

Behovet for båtplasser og gjesteplasser skal vurderes samtidig som man skal utrede resten 

av sjøarealet, og se på utfordringer, behov og virkninger av eventuelle tiltak. Det er viktig at 

vi legger til rette for en helhetlig planlegging av sjøarealet, samt at infrastrukturen på land er 

tilstrekkelig tilrettelagt.  

Kommunen skal se på behovet for fortetting, hvilke type utforming enkelte områder skal ha. 

Det skal legges inn hensynssoner, bestemmelses områder og planbestemmelser som 

justerer dette.  

Floren er et området som det har kommet inn flere innspill i høringsperioden til 

planprogrammet. Dette er et område som man skal vurdere alternativer for utvikling, og 

transformere området til et område med nyttige funksjoner og bebyggelse. Billige boliger, 

aktivitetshus, samfunnshus og gjestehus/pensjonat er alle gode ideer som blir tatt med 

videre til vurdering i planarbeidet. 
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Anita Hougen, 90 827 373, hougen.anita@gmail.com 
1. Ønsker at fremtidig utbygging på Skjærhalden fortsatt skal være i gammel stil.  

2. Ingen høybygg.  

3. Ferger bør gå hyppigere på kvelden enn de gjør nå.  

4. Friluftsområde som jeg bruker mest er kyststien (hele). Mener at vi trenger i ytre 

Skjærhalden et sted hvor hunder kan møtes og sosialiseres. 

5. Vil omgjøre gamle hotelltomta, som tidligere var næringstomt og som nettopp ble boligtomt 

til igjen å være næringstomt. Mener at vi trenger et lite hotell, og det bør ligge der. 

6. Bobiler bør være på Rove. Her kan det også anlegges en liten parkeringsplass (ikke 

asfalt) som brukes om sommeren. Parkeringsplassen ved Rådhuset opptil vis a vis kirken 

bør utvides. Denne trenger heller ikke å asfalteres. Vi tåler trafikk i sentrum 1 mnd. i året. 

Trenger ikke sykkelvei og fortau av den grunn. Folk kjører forsiktig, og det får holde. 

7. Rimelige leiligheter på Floren skole er et godt forslag fra dere.  

8.Vi trenger apotek, og ungdomsklubb 

Kommentar: Utforming, byggehøyder og vurdering av estetikk er noe som er en del 

utredningen i planarbeidet. Hvilke områder skal få lov til å bygge tettere og høyere, og hvor 

skal vi tillatte visse type utforming av bebyggelsen.  

Fergetider er ikke noe som en kommunedelplan kan regulere, og ligger mer på 

fylkeskommunen.  

Kyststien kan synliggjøres men ikke omreguleres i kommunedelplanen. Her kan man legge 

inn bestemmelser som tydeliggjør allemannsretten i strandsonen.  

Det er et klart behov for flere områder med turist- og fritidsformål i Skjærhalden. Hvor disse 

områdene bør være og tilrettelegges for må gjøres gjennom planarbeidet. 

Parkeringsområdet ved kirken er per i dag ikke inne i planavgrensningen med ved en 

justering av denne kan man se på alternativer til parkeringsplass ved krysset til Hvalerkirka. 

I Florenområdet skal det vurderes alternativer for utvikling, og er en viktig case i 

kommunedelplanarbeidet. Rimelige leiligheter, og funksjoner som apotek og ungdomsklubb 

er alle gode forslag som skal vurderes videre i planarbeidet.   

Hvaler idrettsråd v/Hilde Stokke, 91 328 050, hilde.stokke@online.no 
Områder som er regulert som idrettsformål 

Hvaler idrettsråd takker for at vi kan være høringsinstans til: «Planprogram - 

kommunedelplan for Skjærhalden» 

Hvaler IR har i styremøte 16.09.20 drøftet planene for Skjærhalden. Vi støtter det som står 

under: 

5.7 Folkehelse  

«Kommunen skal se om det er tiltak som kan bedre folkehelsen for de som bor og bruker 

Skjærhalden. Ta vare på eksisterende møteplasser, utvikle nye og sørge for at disse er 

tilgjengelige, enten de er offentlige, halvoffentlige eller områder for friluftsliv og aktivitet.» 

 5.8 Barn og unges nærmiljø og oppvekstsvilkår 

mailto:hougen.anita@gmail.com
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«Møteplasser og aktivitet På Skjærhalden ble det registrert ulike aktiviteter. Dette var ballspill 

på Floren, sykkel, svømming og shopping. Noen mener at det burde bygges en 

skateboardbane i stedet for tennisbane, og noen vil ha en større ballbinge.» 

«Det er registrert mye aktivitet på skolen, og i kommentarene er det skrevet at elevene er der 

mye etter skoletid også. Det kan være hensiktsmessig å se på hva skolene samles til Rød. 

Floren-området blir mye brukt barn og det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en ny 

barnetråkk etter at skolene er blitt slått sammen for å se hvor mange som bruker dette 

området da.»  

5.9 Områder for offentlig og privat tjenesteyting  

«Etterbruk av Floren skoleområde Floren skole har en sentral beliggenhet på Skjærhalden. 

Og som beskrevet i Barnetråkk-kapittelet blir skolen brukt mye på fritiden. Og det er av 

kommunens interesse å videreutvikle og transformere området nå som skolen skal flyttes til 

Rød.» 

Oppsummering: Hvaler idrettsråd er opptatt av at de områdene som er regulert for 

idrettsformål på Skjærhalden beholder denne statusen. Blant annet er områdene rundt 

Floren skole og lysløypa på Skjærhalden områder vi ønsker skal være regulert til 

idrettsformål. Vi ønsker at denne presisering kommer med i kommunedelplan for 

Skjærhalden. 

Det er viktig å beholde møteplasser der barn, unge og voksne kan være i aktivitet sammen 

der de enten kan drive egenorganisert eller organisert fysisk aktivitet. Vi ser at område rundt 

skolen på Floren brukes av mange i på fritiden. Selv om skolen skal flyttes til Rød er det 

viktig at lysløypa, tennisbanen, petanque-banen, parkour-området og lekeapparatene 

beholdes, vedlikeholdes og videreutvikles. 

Kommentar: Kommunen har ingen planer om å omregulere idretts- og fritidsformål i 

Skjærhalden, og de vil beholde sin status. Florenområdet vil og nye tiltak her vil vurderes 

gjennom planprosessen. Vi tar til orientering at dere vil beholde idrettsområdene på Floren, 

og vil være med på vurdering av framtidige tiltak og innspill. Planarbeidet vil basere seg på 

kartlegging og verdisetting av friluftsområdene som ble ferdigstilt i 2019.  

Tilrettelegging for møteplasser for barn og unge, samt for folk i alle aldre er et tema i 

planarbeidet. Barnetråkk vil også være en del av vurderingsarbeidet i planen.  

Enhet kultur, Elin Oktavia Bankerød, 48 895 676, eliban@hvaler.kommune.no 

(2/208) 
Bevare områder til idrett og fysisk aktivitet 

Det er viktig å bevare områdene som er avsatt til idrett og fysisk aktivitet. Hvalerhallen alene 

har ikke nok kapasitet til treningsbehovet som er i kommunen, derfor er det viktig å beholde 

samfunnshuset på Floren som en treningsarena. Nærmiljøparken sammen med lysløypa er 

også et viktig lokalt samlingspunkt og kan by på mange ulike former for fysisk aktivitet og 

sosialt samvær. Vi ser også på utviklingen av samfunnshuset på Floren til en mer egnet 

kulturarena. 

Kommentar: Vi har ingen planer om å omregulere idretts- og fritidsformål i Skjærhalden, og 

de vil beholde sin status. Florenområdet vil og nye tiltak her vil vurderes gjennom 

planprosessen. Vi tar til orientering at dere vil beholde idrettsområdene på Floren, og vil 

være med på vurdering av framtidige tiltak og innspill. Planarbeidet vil basere seg på 

kartlegging og verdisetting av friluftsområdene som ble ferdigstilt i 2019. Barnetråkk er også 

være en del av vurderingsarbeidet i planen.  

mailto:eliban@hvaler.kommune.no
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Kirsti Elisabeth Skårberg, 90 528 518, k.skaarberg@gmail.com  
Foreslår fysisk sperring i form av en bom i Stenlia. Det er stor trafikk (opptil 300 biler i døgnet 

i fellesferien!!) til tross for gjennomkjøring forbudt. Fastboende ikke tilhørende i Stenlia, 

hyttegjester, og parkerende gjester på gamle skogen pensjonat kjører her. Og mange kjører 

fort! Mange liker og gå tur her, barn leker og farlige situasjoner oppstår på denne smale 

vegen. 

Kommentar: Transportbehov og trafikksikkerhet er et viktig tema i planarbeidet. Det skal 

foretas en trafikkanalyse i Skjærhalden. Om denne veien vil inngå i analysen er ikke bestemt. 

Men det er noe vi kan vurdere å se på videre i planarbeidet.  

Torill Hagelund, 97 155 927, Torillhagelund@gmail.com (3/208) 
Første innspill: 

Gjenbruk av Floren Skole. Bygge små rimelige boliger for førstegangskjøpere og eldre. Enkel 

cafe og innerom for gym for alle. 

Andre innspill: 

Vi er mange som bader det meste av året på Skjærhalden. Vi mangler fasiliteter til 

vinterbading og bygge miljø. Bygge opp et lite badehus på Bystranda, med badstue. 

Kommentar: Florenområdet er en case i planarbeidet.. Det har kommet en del innspill både 

internt og eksternt i høringsperioden, og mange er ganske like. Disse må sorteres og 

vurderes gjennom utarbeidingen av planforslaget. Ditt innspill vil bli vurdert videre i 

planarbeidet.  

Kroksand er allerede satt av til friområdet, og er regulert, samt registrert som et viktig 

friluftsområde. Det er allerede tilrettelagt for utvikling, forslaget ditt må bli vurdert videre i 

idrett og friluftslivsplan.  

Besøkssenter Ytre Hvaler, Thomas H Olsen, 99 378 211, 

othh@hvaler.kommune.no 
Bruk av Kollen til formidlings og friområdet 

I utviklingen og autorisasjonen av Besøkssenter for nasjonalparken er det ønskelig å kunne 

benytte Kollen mer aktivt, med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring. Det er ønskelig å kunne 

lage en overgang fra Besøkssenteret i Kornmagasinets 3. etg, med tilrettelegging og 

utsiktspunkter på Kollen. Tilrettelegging med benker, areal for aktivitet og undervisning og 

skilt med beskrivelser av hva og hvor man ser/informasjon om nasjonalpark. 

Kommentar: Kollen er registrert som et svært viktig friluftsområde i vårt kartlegging i 2019. 

Det er viktig å ta vare på de friluftsområder man har, særlig slik at flere kan bruke disse på 

en forsvarlig måte, med enkelt tilrettelegging. Ditt forslag vil bli tatt med videre til vurdering i 

planarbeidet. Her er det muligheter for at området blir regulert til friområde, med 

planbestemmelser tilknyttet det utviklingspotensialet som det vises til.  

 

Svein-Olav Pedersen, 90 691 462, sop@marenlouise.org (3/208) 
Pumptrack - Floren 
Skjærhalden bør ha en Pumptrack, en pumptrack er en bane som settes opp og kan sykles i, 

det kan også brukes sparkesykler. Se til hafjell som satte opp en stor pumptrack, denne har 

bidratt til økt aktivitet i hele Øyer og ski / downhill generelt. se hva en pumptrack 

er: https://www.terrengsykkel.no/pumptrack/dette-er-en-pumptrack. I en vel bygget 

pumptrack får både voksen, ungdom og barn øvd på sykkelferdigheter samtidig som det er 

en aktivitet som kan brukes når som helst uten instruktør eller treningstider. Det er en 

aktivitet som er helsefremmende, og ikke minst fryktelig artig for alle. men denne må settes 

mailto:k.skaarberg@gmail.com
mailto:Torillhagelund@gmail.com
mailto:sop@marenlouise.org
https://www.terrengsykkel.no/pumptrack/dette-er-en-pumptrack
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opp av folk som vet hva de gjør. en pumptrack kan også benyttes til konkurranser. Dette 

hadde vært et samlingspunkt for ungdommer, så vel som tilreisende og hyttegjester. spesielt 

viktig nå som skolen flyttes vekk fra Skjærhalden. Det er viktig med et helsebringende 

samlingssted. 

Kommentar: Floren-området vil og nye tiltak her vil vurderes gjennom planprosessen. Vi tar 

til orientering at dere vil ha pumptrack på Floren, og vil være med på vurdering av framtidige 

tiltak og innspill. Om man skal endre formålet er må vurderes videre. 

Arild Aaserud, arild@northman.no  
Jeg fremmer her et forslag til Dere i Hvaler kommune om Fjerne # KOLLEN # / Fjellet ved 
havna 
I beste Del av Skjærhalden sentrum. 
 

 Bygg Deretter et P‐anlegg i Underetasje. 
 

 I Plan 1 anlegger Dere et Parkanlegg m / mindre Servise bebyggelse. 
 

 I Plan 2‐3‐4 bygges Det et Hotell m / Div . Stående på 5 til 8 meter Søyler. 
Det vil si, et Godt gjennomsyn fra Torget ut mot Holmungen Fyr . 
 

Kommentar: Kollen er bevaringsverdig, en del av kystlandskapet til Skjærhaladen og et 

svært verdifullt friluftsområde.  

Ditt innspill blir tatt til orientering, og vi kontakter deg nærmere om detaljene før vi vurderer 

innspillet videre.  

 

Stine Kongelstad, Stenlia 3, kongelstad@yahoo.com  
Jeg er X totning i tidlig 50 åra arkitekt og jobber og har jobbet med boliger i Oslo i 25 år.  

Håper å kunne etablere meg på Skjærhalden etterhvert. Elsker Skjærhaldens karakter og 

skala og gleder meg til å leve her. Savner foreløpig tre ting, badstu på bystranda, et 

treningssted og et sted å leie hest. Ser at trafikk og parkering er en utfordring i ferietider og 

synes det er en god ide med tiltak for å redusere sommertrafikken.  

Enkle rimelige tiltak, parkering og bom/grind som en må ha god grunn eller kort for å 

passere. En fin sommerjobb for unge. kanskje noe transport i sommermånedene med et EL 

tog el som kjører opp og ned hver halvtime. Flere parkeringsplasser og billig eller 

gratisparkering, se skisser for forslag til parkering i landskap. Skal en bygge dyre plasser bør 

de være flerfunksjonelle og kunne benyttes til annet resten av året. Fotballbane, Husdyr, 

ridehus el. Vel det var tanker og skisser fra sykesenga. 

Kommentar: Parkering, transport og samferdsel generelt er et tema i utarbeiding av 

planforslaget. Møteplasser, friluftsliv og idrett et viktige sosiale tiltak for å bevare 

helårsaktivitet, skape og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Ditt innspill blir tatt 

med vidre til vurdering i planforslaget, vi vil kontakte deg nærmere når vi utarbeider 

planforslaget.  

 

Lisbeth og Bjørn Eliassen, belias80@hotmail.com 
Vi vil foreslå at det store, gamle trelastlageret på Hvalers mest attraktive sjøtomt kan bli 

ervervet- (ekspropriere) og tilbudt en investorgruppe og at kommunen legger alt til rette for at 

mailto:arild@northman.no
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stedet blir en attraksjon for både faste innbyggere og turister på helårsbasis. Utestranda 

Kroksand er blitt en kjempesuksess og må utvides ved at: 

 Det anlegges et relativt stort saltvannsbasseng i første etasje av et slikt nybygg. 

 Bassenget knyttet til en folkelig badstue ytterst mot fjorden med naturlig kaldt- bad i 

sjø og dusjfasiliteter inne. 

 Hvis plassen tillater bør et lite barnebasseng med sklier komme på plass nær ved det 

større bassenget. 

 Små omkledningsrom på en av sidene 

 En del av denne etasjen avsettes til en enkel kafeteria med små retter og et visst 

antall bord og stoler. 

 Annen etasje kan benyttet til 10 mindre leiligheter (ca 25 kvm) med egen veranda, 

med moderne fasiliteter som minikjøkken, TV og Wifi. 

 All energi må hentet fra solpaneler på hele taket og varmpumpe fra sjøen. 

 Parkering på eksisterende parkeringsplass mellom bygget og Spar. 

 Dersom plassen tillater, bør dagens båtplasser langs bygget kjøpes ut og forbeholdes 

gjester til leilighetene på kort-tid basis. Utleie av båter og kanoer mv er også attraktivt. 

 

Parkeringsmuligheter generelt på Skjærhalden 

Området fra Rådhuset og syd-vestover, under strømlinjene (retning 

Homlungen) bør planeres og gi plass to relativ lange rekker med biler. 

Dette er et helt uaktuelt område til bygg og næring. 

 

Kommentar: Trelasten er under utvikling av eieren, og innspill har kommet inn fra 

konsulenten som arbeider med trelasten. Bygninger tilknyttet Kroksand må man tilpasse til 

og i selve fri-området.  Det ligger til rette for utvikling av dette området, men forslag som skal 

ha tilskudd må gjennom kommunedelplanen. Vi kan se om det er behov for tilpasning av 

planbestemmelser.  

Parkeringsmuligheter er noe som blir utredet parallelt med kommunedelplan for Skjærhalden 

og parkeringsplanen. Muligheter for bobiler, biler og sykkelparkering er viktige tema i planen. 

Ditt innspill blir vurdert videre inn mot planforslaget, og vi vil kontakte deg om vi har noen 

spørsmål tilknyttet dine merknader.  

 

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS, Sarah M. Didriksen, sarah@adv-

bs.no 
På vegne av Turid, Anne og Randi Eilertsen, og selskapet Skjærhalden Eiendom AS vil vi i 
det følgende komme med konkete innspill til den nye kommunedelplanen som er varslet. 
 

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN SKJÆRHALDEN – GNR/BNR. 4/180, 4/181, 4/182, 

4/183 og 4/241 

Ovennevnte er ubebygde tomter regulert til boligformål. Tomtene er noen av få gjenværende 

boligtomter med fortettings potensiale sentralt plassert midt i senterkjernen av Skjærhalden. 

Se vedlagte kartutsnitt for plassering: 

mailto:sarah@adv-bs.no
mailto:sarah@adv-bs.no
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Ønsker å benytte anledningen til å spille inn noen forslag som videreutvikler, løser uklarheter 
og uhensiktsmessige rammer i gjeldende planer. 
 
I dag omfattes ovennevnte eiendommer av tre ulike reguleringsplaner. Disse planene er: (i) 
Reguleringsplanen for Skjærhalden sentrum av 1980, (ii) Reguleringsplanen for Kjølholtåsen 
av 2005 og (iii) Reguleringsplan for Skjærhalden av 2005. Tomtene er regulert til boligformål 
i samtlige planer. 
 
Ved rullering av kommuneplanens arealdel i fjor sommer ble det vedtatt at tomtene fortsatt 
skal benyttes til boligformål. Vi legger derfor til grunn at tomtene skal videreføres som 
boligtomter. 
 
I kommuneplanen av 2019 er det vedtatt en motstridsbestemmelse, som stadfester at 
kommuneplanens bestemmelser i enkelte tilfeller skal gå foran eldre reguleringsplaner, jf. 
planens § 2-2 med tilhørende vedlegg. 
 
Plansituasjonen er under henvisning til ovennevnte, derfor noe uoversiktlig for flere sentrale 
eiendommer i Skjærhalden-området. Det anses derfor som positivt at kommunen nå tar 
initiativ til å utrede Skjærhalden-området for en ny kommunedelplan – hvor hele området ses 
under ett. 
 
Innspill til ubebygde eiendommer utlagt til boligformål. 
Siden eiendommene er regulert fra tidligere, vil gjeldende regulering fortsatt gjelde med de 
endringer som eventuelt følger av ny kommunedelplan. 
Det er etter vårt skjønn hensiktsmessig at gjeldende regulering fortsatt gjelder med de 
endringer som eventuelt følger av ny kommunedelplan. Det innebærer at man bør kunne gå 
fra kommunedelplan/eldre reguleringsplan direkte til byggesaksbehandling. 
Som en følge av dette er det viktig at kommunen er grundig i sitt arbeide med å utforme 
motstridsbestemmelsen i ny plan. 
 
Videre anbefales det at kommunen ser nærmere på følgende for de nevnte eiendommer, og 
boligområdene i Skjærhalden for øvrig: 
 
Tomteutnyttelse 
Den nye kommuneplanen legger opp til en tomteutnyttelse på 50 % (iflg. 
kommuneplanens motstridsbestemmelser går kommuneplanen foran 
reguleringsplanen). 

 
Eiendommene gnr/bnr. 4/180, 4/181, 4/182 og 4/183 er tomter som er mindre enn 
gjennomsnittet i området, og det er derfor viktig at det tilrettelegges for en høy 
tomteutnyttelse for at boligene kan oppføres med de nødvendige bokvaliteter. 
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Utnyttelsesgraden som er satt i dagens kommuneplan bes videreført i ny 
kommunedelplan. Det er vanlig at sentrumsområder åpner opp for en høyere 
utnyttelsesgrad enn i øvrige strøk, da behovet for uteoppholdsarealer er mindre, og 
det er større etterspørsel etter boligarealer (innenfor planområdet er det tilgang på 
gode uteoppholdsarealer og turmuligheter i umiddelbar nærhet. Området er 
tilrettelagt med torg, lekeplass, badestrand m.m.). 

 
En slik u-grad samsvarer også med kulturlandskapet som befinner seg i et kystområde som 
Skjærhalden, hvor bolighusene og hyttene fremstår som en «klynge», med en samlet 
bebyggelse. Ved oppføring av bebyggelse i slike strøk er det derfor viktig at kommunen 
setter føringer for å ivareta hensyn til brannsikkerhet ol. 

 
Avstand 
Kommunen bør også vurdere om plan- og bygningslovens generelle avstandskrav på 
4 meter bør endres i den nye planen, slik at bebyggelsen kan plasseres tettere for best 
mulig tomteutnyttelse. 
 
Byggehøyde 
Det følger av reguleringsplanen fra 1980 at høyeste tillatte gesimshøyde er 7 meter. 
Dagens byggverk utløser andre tekniske krav enn det som var situasjonen da 
reguleringsplanen ble vedtatt (bl.a. andre krav til isolasjonstykkelse i tak). 
Byggehøydene bør derfor vurderes å bli tillatt økt med inntil 0,50 m for å 
imøtekomme disse kravene. 
Ved etablering av ny boligbebyggelse bør det tilrettelegges for oppføring av et 
bolighus i inntil 1 1/2 etasje eller 2 etasjer, og planen bør angi byggehøyde i både 
gesims- og mønehøyde. 
 
Parkeringsdekning 
Det bør innenfor sentrumsnære strøk som Skjærhalden videre vurderes lempeligere 
krav til parkeringsdekning enn andre steder i kommunen. Innenfor senterkjernen er 
det gangavstand til butikk, bussforbindelse, ferjeforbindelse m.m. 
 
Infrastruktur 
Kommunen bør vurdere å vedta plassering for både felles- og offentlige veier. Dette 
vil sikre grunnlag for fremtidig opparbeidelse.  
 
Særskilte bemerkninger: 
En del av gnr/bnr. 4/180 på ca. 200 kvm er uregulert. Årsaken til dette er kjent, men etter 
våre undersøkelser kan det synes så ha skjedd en glipp i planarbeidet tilbake i tid (som 
«blankt» areal på vedlagte kartutsnitt). Konsekvensen av dette er at det kan hefte et plankrav 
for denne mindre delen av tomten. Ovennevnte forhold bør rettes opp i med den nye 
kommunedelplanen. 
 
En del av gnr/bnr. 4/180 og 4/181 er også regulert til offentlig gangvei. Gangveien er 
opparbeidet i terrenget med en annen trasé enn vist på plankartet, og den er derfor ikke 
lenger aktuell som vist i reguleringsplanen. 
 
Etableringen av ny gangvei med endret plassering skyldes at reguleringsplan for 
Kjølholtåsen av 2005 for tilstøtende arealer i øst, legger opp til en annen og mer 
hensiktsmessig traséløsning som er tatt i bruk. 
 
Avsluttende bemerkninger. 
Felles for samtlige av de ovennevnte eiendommer, og store deler av Skjærhalden-området, 
er at flere av tomtene ligger innenfor eller delvis innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. 
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Gjeldende reguleringsplaner har ingen byggelinjer/byggegrenser mot sjø. Kommuneplanen 
av 2019 har imidlertid inntatt en slik byggelinje. 

Vi understreker betydningen av at dette opprettholdes i ny kommunedelplan for Skjærhalden. 
Som kjent for kommunen krever Sivilombudsmannen og departementet at det skal angis en 
særskilt byggegrense i plan for å fravike byggeforbudet i 100-metersbeltet lang 
sjøen (pbl. § 1-8). For utviklingen i Skjærhaldenområdet er det derfor viktig at en slik 
byggelinje videreføres. 
 
Kommentar: Vi kommer til å bruke en motstridbestemmelse i denne kommunedelplanen 

også. I gjennom planarbeidet skal vi se på mulige områder som har forskjellige byggehøyder 

og tomteutnyttelse basert på plassering i landskapet og kulturmiljø og vi kommer itl å se på 

vurdering til boligområder ift infrastruktur og parkering.  

100-metersbeltet fra arealdelen kommer foreløpig til å bli videreført, samt se på ny 

forbudsgrense mot eksisterende bebyggelse langs husveggen slik vi har gjort flere steder i 

arealdelen. Men dette skal utredes videre i planarbeidet, om hvor denne grensen mot 100-

metersbeltet skal gå.  

 

Carl-Erik Madsen, Prestegårdskogen 30, 1680 Skjærhalden. 
Innspill til Skjærhalden 
1. Overordnet. 
Utviklingen av Skjærhalden bør være en balansert utvikling, mellom å bevare det unike ved 
Skjærhalden, og å tilpasse seg en moderne utvikling, slik at dette blir et sted og å trives også 
i fremtiden. Det unike ved Skjærhalden er den umiddelbare nærheten til sjø og natur, og et 
lite tettsted med et tettsteds fordeler. Det må gis rom for utvikling og næring, men dette skal 
ikke være med unødige eller store, irreversible inngrep i natur og miljø. 
 
Område sjø/Hvileberget. 
2. Det bør utarbeides en hensynsone/markagrense langs grensen mot nasjonalparken og 
området for denne planen, fra Homlungen til Storesand. Dette for å stoppe utbygginger eller 
fortetninger helt opp mot grensen til nasjonal parken. Anlegg opptil grensen, vil kunne ha 
virkninger inn i nasjonalparken utover den fysiske grensen. Sjø området langs Hvileberget til 
Homlungen fyr fredes for alle inngrep, fergekai inkludert. Se p. 5 og 6. 
 
3. Området under Hvileberget, med formål parkeringshall, skal tas ut av planen. 
 
4. Tarholmen markeres som varig vernet for utbygging. Ingen form for utbygging, næring 
eller bolig tillates der. 
 
5. Utfylling av molo mellom Ellingholmen og Hvileberget kan vurderes, da uten inngrep i 
Hvileberget, og uten uthuling av dette. Forslaget bortfaller hvis Harald Lorentzen legger ut 
tilsvarende flytende anlegg. 
Sentrum. 
 
6. Gamle Skjærhalden Bygg og tilstøtende parkeringsplass erverves. Det forutsetter oppkjøp 
av eiendommen fra søstrene Eilertsen. Området frigjøres til plass for nytt nasjonalpark senter 
og fergekai, med stor nok avlastning/pålastning -plass, og venteplass for biler til fergen. Det 
settes av vente plass/parkeringsplass for turistbusser. Eventuelt rest område benyttes til 
nærings område. Økonomisk sett er dette neppe dyrere enn fergekai ved Hvileberget. (Ikke 
bekreftede planer fra Borg Havn.) 
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7. Sekundært kan fergekaia ligge på nåværende plass. Denne kan gjøres noe mer 
tilgjengelig ved å diamant skjære en bit av «Kollens» nordre ende, skrått fra Kormagasinets 
hjørne mot kaia. Dette vil gi en rett granitt vegg, som kan gis en dertil egnet dekorasjon. 
 
8. Området langs sjøkanten i området «Rorbuene» gjøres tilgjengelig for allmenheten. Dette 
vil forlenge nåværende «strandpromenade, fra «Bystranda» til starten av kyststien ved 
Hvileberget nord. Området ved «Rorbuene» oppleves nå som privatisert og lukket.Den nå 
gamle og utdaterte slippen øst for «Schrambua» moderniseres innenfor nåværende uttrykk. 
Slippen er et gammelt kulturbilde, den sies å være ca 100 år gammel. Den ligger som et 
bevis på fiskeri og maritim virksomhet på Skjærhalden. Den ligger som en harmonisk enhet 
mot den restaurerte «Schrambua». Den bør ikke erstattes av en hydraulisk lift eller annen 
moderne innretning, uten historisk tilknytning til området. 
 
9. Sjø og landfeste mot den gamle moloen skal fortsatt være avsatt til område for seiling med 
mindre seilbåter og mulighet for seilopplæring/seilskole. 
 
10. Havneanlegget til Skjærhalden Båtforening (SB) skal fortsette å være avsatt til båthavn, 
og fortsatt drives og forvaltes av SB, som er en ikke- kommersiell, og frivillig drevet 
organisasjon. Denne skal gis mulighet forteknisk og økonomisk forsvarlig drift, ved at 
landfestet til ytre havn og området for parkering kan kjøpes av SB. 
 
11. «Bystranda», (Kroksand) ivaretas som nå, og det bygges et noe høyere stupetårn enn 
det eksisterende. Badebrygga brukes mye som den er, et høyere stupetårn vil være attraktivt 
for eldre barn/ungdom. 
 
12. Manglende fortau fra Torget til Kiwi ferdigstilles. Dette for å sikre myke trafikanter, få bort 
overvann ved mye nedbør, og forbedre helhets inntrykket. 
 
Parkering. 
13. Det utvides antall parkeringsplasser ved rådhuset, gjerne med underjordisk anlegg. All 
annen parkering, unntatt for funksjonshemmede, næring og av/pålastning gjøres ulovlig i 
Skjærhalden sentrum. 
 
14. Parkering på Rove/Ungdomslaget gjøres tilgjengelig og lovlig, ved regulering eller på 
annen måte. 
 
15. Eiendommen eks. «Skogen Pensjonat» skal avvikle parkeringen når gjeldene 
dispensasjon utgår, og tilbakeføres til jordbruk/grønt område. Eiendommen skal forbli dette, 
ei heller omreguleres til bolig- eller næringsbruk. Dette skal forbli en «grønn lunge» i et etter 
hvert fortettet område. 
 
Fremtidig bebyggelse. 
16. Nå værende bebyggelse er relativ homogen og «stedstilpasset», dvs hus og bygninger er 
relativt like i form, høyde og farge, med noen unntak. Skjærhalden gir et positivt inntrykk sett 
fra sjøsiden. Dette er det viktig og å videreføre. Fremtidig boligbygging kan skje ved en 
forsiktig fortetting, i Prestehavna er dette en mulighet. Videre utbygging bør skje nordover, 
mot Rove, på begge sider av Kjølholtsveien. Eiendommen eks. Skogen pensjonat (p. 16) bør 
av den grunn reserveres som «grønn lunge». Området nær Hvaler kirke bør reserveres som 
vernesone mot kirken, og plass til fremtidig utvidelse av kirkegården til bruk som gravplasser. 
Offentlig områder/næringsområder. 
 
17. Planområdet bør utvides langs fylkes vei 108 til tunnelen vest. Dette for å kunne se 
næringsområder der som er avsatt i arealplanen i sammenheng med behov for 
næringsområder i Skjærhalden totalt sett. Næringsområdene er ikke mange, og stort sett 
avklart i reguleringsplanen for «Skjærhalden Nord». 
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Den gamle fotballbanen på Rove, eid av hvaler Idrettslag, skal fortsatt være område avsatt 
for idrett. Banen er i dag i bruk av bueskyttere i idrettslaget, og tjener også i stor grad som 
«fotball løkke», særlig om sommeren. 
Området ved gym. bygningen ved Floren skole er i dag utstyrt med diverse aktivitetstilbud, 
og bør videreutvikles i denne retningen. Gym. Bygningen bør forbli samfunnshus, og 
defineres som dette etter at Floren Skole er nedlagt. Etterbruk av bygningsmassen til Floren 
Skole er viktig, og bør primært være av samfunnsnyttig karakter. 
 

Kommentar: Vi skal se på mange tema knyttet til bl.a. natur, kultur, landskap og 

stedstilpasning ved utbygging av boliger og næring.  

Det er politisk vedtatt at vi skal se på markagrense mot nasjonalparken ved sending av 

planprogrammet til høring og offentlig ettersyn. Båndlegging/fredning av området som 

nevnes må man ev. utrede videre i planprosessen.  

Konsekvenser av utvidet molo er et alternativ man også kan utrede, dette blir noe mer 

komplisert, da dette blir litt for detaljert i sjøarealet.  

Erverving av eiendom er noe som ikke tilhører denne planen, men er mer en politisk sak. 

Ved flytting av ferjeleie er det mange tema som infrastruktur, parkering, ferdsel og mange 

konsekvenser for miljø og samfunn som må vurderes videre.  

Kollen er registrert som et viktig friluftsområde, og vil være svært negativ effekt på 

landskapet i Skjærhalden å kutte i denne. Men dette er også noe som bør ses på i en større 

sammenheng og i en konsekvensutredning.  

Det er muligheter i dag å legge til rette for videre utvikling av Kroksand som friluftsområde, 

dette må vare inn i listen som blir prioritert av spillemidler hvis man vil ha ekstra økonomisk 

tilskudd.  

Det er ikke planlagt å gjøre slik at eksisterende situasjon for seilbåter på moloen ikke skal 

kunne brukes.  

Å utvide parkeringsplassen i flere på rådhuset er noe som kan nevnes i denne planen, og 

formålet bør endres også. Konsekvensene av dette bør også utredes videre i planprosessen.  

Parkeringsplass ved Rove er noe vi også kan se på videre i planprosessen som et alternativ. 

Vi har også fått noe innspill om dette tidligere.  

Skogen er det kommet inn forslag om å videreføre parkeringen, og må lages et alternativt 

forslag basert på ditt innspill.  

 

 

 

 

 

 

 


