
 
 
 
 
  
 
 
Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Eldrerådet 02.02.2021 2/21 
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 02.02.2021 2/21 
Utvalg for plan- og byggesaker 03.02.2021 5/21 
Utvalg for tjenester og oppgaver 03.02.2021 4/21 
Formannskapet 04.02.2021 5/21 
Kommunestyret 18.02.2021 5/21 

 
Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for Skjærhalden 
 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
Hvaler kommune har nå startet med å utarbeide kommunedelplan for Skjærhalden, med varsel om 
oppstart i juli 2020. Samtidig med varsel om oppstart sendte kommunen ut planprogrammet som har 
vært ute til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet var på en forlenget høringsperiode fra 
08.07.2020 – 08.10.2020, forlengelsen var utvidet i forbindelse med at fellesferien var midt i 
høringsperioden og lite respons fra publikum. I denne perioden hadde vi et folkemøte i form av 
webinar. Etter høringsperioden har vi avholdt et møte med regionalt planforum om viktige tema inn 
mot planarbeidet videre.  
 
Hensikten med planarbeidet 
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. 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 
byggegrenser mot offentlig veg, mot sjø, avklare utnyttingsgrad, byggehøyder, finne områder for 
boligfortetting, næringsutvikling, og steder for aktivitet og møteplasser. 
 
Overordnede mål i planarbeidet med kommunedelplanen: 
 Tilrettelegge for en styrking av Skjærhalden som kommunesenter med tilhørende 

senterfunksjoner. 
 Sørge for at tiltak gjennom arbeid med planen skal være bærekraftig (ref. samfunnsplanens 3 

hovedtema basert på FNs 17 bærekraftsmål) i et langsiktig perspektiv sett opp imot viktige 
utviklingstrekk på Hvaler og i samfunnet forøvrig. 

 Finne gode plasseringer, utforming og funksjoner for tjenester, service og næring, i tråd med mål 
om «Hvaler hele året» og «rett virksomhet på rett plass» i næringsstrategien. 

 Sørge for stedstilpasset utforming av bebyggelse, med bevaring av viktige natur- og 
lanskapskvaliteter, og kulturmiljøer. 

 Ved ny utbygging er fokus på balansen mellom vern og utvikling langs kysten. 
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 Utvikle infrastruktur og trafikksystemer, med særlig fokus på trafikktrygghet for gående og 
syklende, kollektivløsninger (inkludert ferge), parkeringsløsninger, og innfartsåren.   

 Skape gode bomiljøer, møteplasser og muligheter for aktiviteter for alle i alle aldersgrupper. 
 Ivareta Skjærhaldens historiske og kulturelle karakter  
 Løse utfordringen om forttingsgrad og bevaring på en god måte i Skjærhalden 
 Tilpasse seg klima og klimaendringer  
 
Planområdet og planstatus 
Planområdet er innenfor tettstedsgrensen for Skjærhalden. Planen beskriver gjeldende arealformål fra 
kommuneplanens arealdel, hvilke reguleringsplaner som berøres, og legger til rette for å kunne utrede 
utviklingsmuligheter for Skjærhalden som områdesenter. Vi skal se på mange viktige temaer tilknyttet 
en langsiktig utvikling av Skjærhalden.  
  
Planområdet for kommunedelplanen er tettstedsgrensen for Skjærhalden, og planområdets størrelse 
er totalt på ca.1650 daa, både sjø- og landareal. Grensen er basert hovedsakelig på fylkesplanen for 
Østfold mot 2050, som er en overordnet og retningsgivende plan for regional utvikling. 
 
Justering av planavgrensning og tettstedsgrense 
Det er et politisk ønske om å strekke planavgrensningen og tettstedsgrense langs fv. 108 til tunnelen. 
Dette ble lagt frem i kommunestyremøtet i juli med vedtak om oppstart og høring og offentlig ettersyn 
av planprogrammet. Utvidelsen ble imidlertid ikke skissert som et konkret forslag til nye arealer. 
Rådmannen vurderer at en eventuell endring vil kreve begrenset høring av planen.  
 
Forslaget til utvidelse av planavgrensning har vært diskutert internt  på ledernivå, og ble tatt opp i 
regionalt planforum i januar. 
 
Regionale myndigheter var skeptiske til endringen. Det ble bl.a. påpekt at: 

 Det ikke er naturlig å utvide sentrum på en måte som gjør at tettstedets arealer ikke er 
kompakte. Det er en uheldig stedsutvikling. 

 Langsiktig tettstedsgrense fra fylkesplanen for Østfold mot 2050 var vurdert nøye på regionalt 
nivå, og det er et godt utgangspunkt at grensen er retningsgivende for områdeplanen. 

 Arealer langs fv. 108 kan utvikles gjennom regulering og med utgangspunkt i nylig vedtatt 
kommuneplanens arealdel. Det er lite hensiktsmessig å inkludere området i 
kommunedelplanen for Skjærhalden. 

 Det er ugunstig å utvikle arealene langs fv. 108, hvor en byggegrense på 50 meter langs veien 
gjelder som utgangspunkt - av hensyn til støy og sikt. 

 Det finnes mange verneverdige områder langs fv. 108 som bør ikke bebygges med hensyn til 
kulturlandskap, jordvern og naturinteresser. 

 Man må se på reelt behov for nye utbyggingsarealer – sannsynligvis er arealene innenfor 
tettstedgrensen tilstrekkelige for fremtidig utvikling.  

 
Konklusjonen var at en utvidelse av planavgrensning og tettstedsgrense mot tunnelen er uheldig, og 
ble frarådet. 
  
Planprosess og medvirkning 
I høringsperioden for planprogrammet var det gjennomført et folkemøte i form av webinar arrangert av 
kommunen, og interne møter på tvers av organisasjonen som ekstraordinær medvirkning.  
Dette er en sentrumsplan som vil påvirke både private-, offentlige-, og næringsaktører. Det er spesielt 
viktig i denne prosessen å inkludere alle som blir både direkte og indirekte berørt. Og det er lagt til 
rette for en god åpen medvirkning så tidlig som mulig i prosessen. Innspill og uttalelser er integrert i 
planprogrammet og planen har vært til diskusjon i regionalt planforum. 
  



Det ble i høringsperioden lagt til rette for å komme med tilbakemeldinger via en kart-app og via e-post 
på hjemmesiden til Hvaler kommune. Det ble også gjennomført interne møter på tvers av 
organisasjonen. 
  
Medvirkningsfasen for planprogram og planforslag skal evalueres fortløpende, for å sikre åpen, 
styringseffektiv, lavterskelbasert og inkluderende prosesser. 
 
  
Fremdriftsplan for planarbeidet med kommunedelplanen 

 
 
Forholdet til overordnede føringer 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
Regjeringen har vedtatt nasjonale forventninger for regional og kommunal planlegging for 
fireårsperiode 2019-2023 for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Fylkeskommunene og 
kommunene får ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser ved utarbeidelse av planer.   
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 
bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 
Føringer fra nasjonale myndigheter, som også er implementert i arbeidet med samfunnsdelen skal 
følges.  
 
Fylkesplanen – Østfold mot 2050 
Fylkesplanen skal gi retning for, og forsterke den utviklingen som er satt i gang. Østfold har fortsatt 
betydelige levekårs- og folkehelseutfordringer, og man trenger flere arbeidsplasser. Vi må få effekt av 

Juni-Oktober 
2020

• Varsel om oppstart
• Høring offentlig ettersyn av planprogram
• Tidlig medvirkning og webinar

Oktober 2020-
Februar 2021

• Behandle innspill og uttalelser, regionalt planforum, og fastsette planprogrammet.

Februar - Juni 
2021

• Innhente og bearbeide ny kunnskap, ferdigstille utredninger og lage utkast til planforslag
• Interne workshops med admnistrasjonen og lokalpolitikerne
• Planforslag for kommunedelplan for Skjærhalden skal til høring og offentlig ettersyn - med 
folkemøte/webinar

Juli - Desember 
2021

• Behandling av innspill og uttalelser, regionalt planforum,
• Bearbeide ny informasjon, samt ferdigstille planforslaget
• Sluttbehandle kommunedelplanen i desembermøtet til kommunestyret



«den nye måten» vi organiserer østfoldsamfunnet på. En tettere og mer kompakt utvikling må bidra til 
at vi får mindre forurensende biltrafikk, mindre avgang av dyrka mark, og at det utvikles urbane miljøer 
med nyskapende næringsliv, og skapes bomiljøer som motvirker sosial ulikhet. 
 
Kommunen er tildelt en arealpott og den skal vedlikeholdes i grendesenter, lokalsenter og 
områdesenteret vårt. Områdesenteret Skjærhalden har en framtidig tettstedsgrense som styrer 
utviklingen. En eventuelt endring av denne må tas opp med fylkeskommunen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 
Planstrategien er vedtatt og arbeidet med samfunnsdelen er satt i gang. Den nye samfunnsdelen er 
basert på FNs 17 bærekraftsmål. Planprogrammet er fastsatt, og arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel foregår parallelt med kommunedelplanen for Skjærhalden. Det er mange viktige tema og 
prioritering som blir satt på agendaen i samfunnsdelen og økonomiplanarbeidet som også vil påvirke 
innholdet i kommunedelplanen.  
 
Skjærhalden er fremdeles registrert som områdesenteret i samfunnsdelens arealstrategi. Det er lagt 
flere føringer om ønsket utvikling i forhold til klima og miljø, sosiale forhold, økonomisk bærekraft som 
kommunedelplanen skal følge.  
 
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 
Kommuneplanens arealdel har delt inn Skjærhalden i noen overordnede formål, hovedsakelig er det 
lagt bebyggelse og anlegg på de områdene som har vedtatte reguleringsplaner. Dette var for å lage 
en mer fleksibel overordnet plan inntil kommunedelplan for Skjærhalden var på plass.  
 
Liste over detaljplaner som berøres av kommunedelplanarbeidet: 
 Prestegårdsskogen 1980 
 Prestegårdsskogen 1988 
 Del av Kjølholt 1983Florendammen 1999 
 Reguleringsplan for Gnr.3. bnr 26-31 2000 
 Endring for Prestegårdsskogen 2002 
 Skjærhalden havn syd 2002 
 Skjærhalden sentrum 2005, med endring i 

2013 

 Del av Gilbo 2005 
 Kjølholtåsen 2005 
 Prinsebakken 2012 
 Østerhaug 2013 
 Gang- og sykkelvei Tangenbekken-

Skjærhalden 2013 
 Kjølholtveien 2020 

 
Endringer i planprogrammet etter de føringer som har kommet inn fra regionale og statlige 
myndigheter 
Planprogrammet er revidert på noen punkter i etterkant av høringen. Dette er basert på uttalelser fra 
regionale og statlige myndigheter, og innspill fra publikum. Kommentarer fra regionale og statlige 
myndigheter er særlig vektlagt i fastsettingen av planprogrammet.  
 
Ved utarbeidelsen av planforslaget vil alle innspill bli konsekvensutredet basert på planprogrammet. 
Da skal man vise til virkningene av planen og innkomne uttalelser til planforslaget og hvilken 
betydning disse er tillagt ved vedtaket. 
 
Hovedendringer: 
 Alternativer for utredninger er spesifisert under kapitlet for Plantema og utredningsbehov.  

(Det er lagt inn endringer de fleste tema med utfordringer og alternative for vurdering i 
planforslaget) 

 Det er lagt inn nasjonale og regionale føringer etter merknader 
 Ny planavgrensning er ikke lagt ut til høring og offentlig ettersyn enda. (Dette skal avklares videre 

med fylkeskommunen etter man fikk negative tilbakemeldinger om utvidelsen i regionalt 
planforum).  



 Fremdriftsplanen er oppdatert og vi ønsker å ferdigstille kommunedelplanen i desember-møtet til 
kommunestyret i 2021.  

 
 
Vedlegg 

1. Sammenstilling av innspill og uttalelser med rådmannens kommentarer 
2. Planprogram – kommunedelplan for Skjærhalden 2021-2033 
3. Vedlegg til planprogram – tema  

 
 
Innkomne merknader 
Det har kommet inn totalt 77 innspill og uttalelser fra publikum, regionale og statlige myndigheter, 
samt vel og foreninger.  
 
Alle innspill ligger vedlagt i sammenstilling av innspill og uttalelser med rådmannens kommentarer. 
 
Rådmannen har kommentert hvert enkelt innspill og uttalelse.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-2 og 11-13.  
 
 
Vurdering 
 
Fastsetting av planprogrammet 
Det har vært en lang høringsperiode hvor mange gode innspill og uttalelser har kommet inn. I 
høringsperioden har det kommet inn uttalelser fra regionale og statlige myndigheter, samt vært 
avholdt et viktig møte i regionalt planforum i etterkant. Innspill og føringer er kommentert og 
implementert inn i planprogrammet. Behov, utfordringer og viktige tema inn i planarbeidet er belyst, 
samt mulige alternativer for utredninger. Rådmannen mener at planprogrammet er godt nok 
gjennomarbeidet til at man kan basere resten av planleggingen ut fra dette dokumentet.   
 
Planavgrensning og tettstedsgrense 
Rådmannen anmoder om prosessveiledende uttalelse angående planavgrensning og tettstedsgrense 
for Skjærhalden. 
 
Rådmannen har  registrert at det har vært et ønske om å utvide planavgrensningen og 
tettstedsgrensen for Skjærhalden langs fv. 108 mot tunnelen. Utvidelsen ble drøftet internt i 
planenheten, og på ledernivå i kommunen. I tillegg ble saken tatt opp i regionalt planforum.  
 
Etter negative tilbakemeldinger fra forumet, og interne faglige diskusjoner vil Rådmannen fraråde å 
utvide planavgrensningen og tettstedsgrensen. Følgende argumenter taler imot utvidelsen: 

 Tettstedet skal ha kompakt form. Det er uheldig å strekke sentrum på denne måten. 
 Arealene nærmest veien egner seg dårlig til bebyggelse, med hensyn til støy og sikt. 
 Langs fv. 108 finnes det områder som er viktige for natur, landbruk og kulturmiljø. Disse skal 

ikke bebygges. 
 Områder som egner seg til bebyggelse kan utvikles ved regulering, og med hjemmel i den 

nylig vedtatte kommuneplanens arealdel. 
 Det skal være tilstrekkelige arealer for utvikling innenfor nåværende tettstedsgrense. Arealene 

skal hovedsakelig utnyttes ved fortetting og transformasjon fremfor beslaglegning av uberørte 
områder. 
 

Rådmannen vil anbefale at planavgrensning og tettstedsgrense ikke utvides. 



 
For ordens og skyld og for forutsigbarhet i planprosessen vurderer rådmannen at eventuell 
utvidelse/justering av planavgrensning og tettstedsgrense krever ny høring (begrenset). Det er også et 
krav om å bytte ut ubebygde arealer (f.eks. nord-vestlige del av Skjærhalden) fra nåværende 
tettstedgrense for å kunne få nye arealer langs fv. 108 inn i planen. En slik prosess med arealutbytting 
må vurderes nøye i tett samarbeid/diskusjon med fylkeskommunen før en eventuell sak kan sendes 
ut.  

Konklusjoner 
Rådmannens vurdering er at revidert planprogram legger et godt grunnlag for videre arbeid med 
kommunedelplanen. Innspill og uttalelser er vurdert inn mot planarbeidet, og endringer er gjort i 
plandokumentet der man så at dette måtte gjøres. Utredningsbehov og utfordringer er vist til i 
planområdet.  Planprogrammet viser til mulig framtidig utbygging i Skjærhalden, og har vurderinger 
som beskriver planens mulige virkninger for miljø og samfunn.   
 
Rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes. 
 
Rådmannen anmoder om uttalelse for planavgrensning og tettstedsgrense.  
 
Øvrige utvalg kan uttale seg til saken og ta den til orientering. Formannskapet innstiller til 
kommunestyret. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Kommunestyret fastsetter planprogrammet for kommunedelplan for Skjærhalden, jf. pbl § 11-13. 
2. Kommunestyret utsetter å legge ut ny planavgrensning til dette er vurdert nærmere i en dialog 

mellom kommunen og fylkeskommunen.  
 
Hvaler kommune, 22.01.2021 
 
Geir Kvisten 
Kst. rådmann 
 
Behandling i Eldrerådet 02.02.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Eldrerådet 02.02.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 02.02.2021: 
Jan Torp Pharo (Hørselshemmedes landsforbund) fremmet følgende forslag til vedtak: 
I arbeidet med planen må universell utforming være en primær oppgave. 
Saken tas ellers til orientering. 
 
Votering: 
Forslaget fra Jan Torp Pharo ble enstemmig vedtatt. 



 
Vedtak i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 02.02.2021: 
I arbeidet med planen må universell utforming være en primær oppgave. 
Saken tas ellers til orientering. 
 
 
 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 03.02.2021: 
 
Merete Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: 
Plangrensen bør utvides østover slik at Tareholmen blir en del av plangrunnlaget. Holmen er i all 
hovedsak ubebygd og vil være et særdeles positiv tilskudd som friområde, både for fastboende og 
besøkende. Fin badestrand på østsiden for barn. Skjærhaldenplanen har en lang tidshorisont og vi 
mener derfor at det vil være både riktig og fornuftig å legge holmen inn som en del av plangrunnlaget. 
Da vil vi ha muligheter for å planlegge og til rette for allmenhetens bruk. 
Med enkle midler kan det tilrettelegges for en enkel adkomst med f.eks. en autonom/selvgående el 
båt, eller liten kabelferge som brukes mye i Sverige. 
 
 
Ole Lindekleiv (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: 
I saksopplysningen står det veldig fint beskrevet. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan 
som legger til rette for en bærekraftig utvikling. Det står også at kommunedelplanen skal gi rammer for 
hvordan Skjærhalden skal utvikles i et langsiktig perspektiv bl.a. næringsutvikling. Ett av de 
overordnede mål i planarbeidet er å finne gode plasseringer, utforming og funksjoner for tjenester, 
service og næring, i tråd med mål om «Hvaler hele året» og «rett virksomhet på rett plass» i 
næringsstrategien.  
 
Vi snakker alle om at vi ønsker å legge til rette for at nye, gjerne unge barnefamilier, skal velge å flytte 
til Hvaler og flere arbeidsplasser. Området langs fv. 108 gir flere og større muligheter for små og store 
bedrifter kan være interessert i en slik sentral plassering umiddelbart nærhet til alt. Det bygges en ny 
gang- og sykkelvei til tunellen som binder alt sammen og det ligger flere bedrifter langs denne 
strekningen idag. Samfunnsdelen skal gjenspeile aktuelle utfordringer og det ønsker vi å tilrettelegge 
for med å strekke planavgrensningen og tettstedsgrensen. Fra før finnes det mindre muligheter for 
næring på Skjærhalden da vi ikke har noen større områder som kan utvikles til dette. Ja, det finnes 
enkelte mindre steder som drives bra, men mulighetene er begrenset. Gamle «hotell tomta» var en fin 
plassering for næring, men er blitt omgjort til boligformål. Hvaler har et stort potensiale innenfor en 
bærekraftig utvikling av besøk og opplevelsesnæring, og langs fv. 108 ligger du nært nasjonalparken, 
Ørekroken og Storesand.  
 
Hvaler Arbeiderparti ønsker derfor fremdeles å justere planavgrensning og tettstedsgrense helt frem til 
tunellen. 
 
Votering: 
Pedersen sitt forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
Lindekleiv sitt forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 03.02.2021: 
Saken tas til orientering med følgende uttalelse: 
 



Plangrensen bør utvides østover slik at Tareholmen blir en del av plangrunnlaget. Holmen er i all 
hovedsak ubebygd og vil være et særdeles positiv tilskudd som friområde, både for fastboende og 
besøkende. Fin badestrand på østsiden for barn. Skjærhaldenplanen har en lang tidshorisont og vi 
mener derfor at det vil være både riktig og fornuftig å legge holmen inn som en del av plangrunnlaget. 
Da vil vi ha muligheter for å planlegge og til rette for allmenhetens bruk. 
Med enkle midler kan det tilrettelegges for en enkel adkomst med f.eks. en autonom/selvgående el 
båt, eller liten kabelferge som brukes mye i Sverige. 
 
I saksopplysningen står det veldig fint beskrevet. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan 
som legger til rette for en bærekraftig utvikling. Det står også at kommunedelplanen skal gi rammer for 
hvordan Skjærhalden skal utvikles i et langsiktig perspektiv bl.a. næringsutvikling. Ett av de 
overordnede mål i planarbeidet er å finne gode plasseringer, utforming og funksjoner for tjenester, 
service og næring, i tråd med mål om «Hvaler hele året» og «rett virksomhet på rett plass» i 
næringsstrategien.  
 
Vi snakker alle om at vi ønsker å legge til rette for at nye, gjerne unge barnefamilier, skal velge å flytte 
til Hvaler og flere arbeidsplasser. Området langs fv. 108 gir flere og større muligheter for små og store 
bedrifter kan være interessert i en slik sentral plassering umiddelbart nærhet til alt. Det bygges en ny 
gang- og sykkelvei til tunellen som binder alt sammen og det ligger flere bedrifter langs denne 
strekningen idag. Samfunnsdelen skal gjenspeile aktuelle utfordringer og det ønsker vi å tilrettelegge 
for med å strekke planavgrensningen og tettstedsgrensen. Fra før finnes det mindre muligheter for 
næring på Skjærhalden da vi ikke har noen større områder som kan utvikles til dette. Ja, det finnes 
enkelte mindre steder som drives bra, men mulighetene er begrenset. Gamle «hotell tomta» var en fin 
plassering for næring, men er blitt omgjort til boligformål. Hvaler har et stort potensiale innenfor en 
bærekraftig utvikling av besøk og opplevelsesnæring, og langs fv. 108 ligger du nært nasjonalparken, 
Ørekroken og Storesand.  
 
UPB ønsker derfor fremdeles å justere planavgrensning og tettstedsgrense helt frem til tunellen. 
 
 
 
 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.02.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.02.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 04.02.2021: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Innstilling fra Formannskapet 04.02.2021: 
1. Kommunestyret fastsetter planprogrammet for kommunedelplan for Skjærhalden, jf. pbl § 11-13. 



2. Kommunestyret utsetter å legge ut ny planavgrensning til dette er vurdert nærmere i en dialog 
mellom kommunen og fylkeskommunen.  

 
 
 
Behandling i Kommunestyret 18.02.2021: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.02.2021: 
1. Kommunestyret fastsetter planprogrammet for kommunedelplan for Skjærhalden, jf. pbl § 11-13. 
2. Kommunestyret utsetter å legge ut ny planavgrensning til dette er vurdert nærmere i en dialog 

mellom kommunen og fylkeskommunen.  
 
 
 
 


