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SAMMENDRAG 

Varsling av oppstart av planarbeid for omregulering av Norderhaug ble kunngjort i Fredrikstad Blad lørdag 13. 

november 2021, og på Hvaler kommune sine nettsider fredag 12. november 2021. Det ble også sendt varsel i form av 

brev/e‐post til grunneiere, naboer og gjenboere, og offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. 

 

Det er mottatt 9 uttalelser til varsling av oppstart som er oppsummert og kommentert i dette notatet. Mottatte 

uttalelser trekker blant annet frem friluftsinteresser, inkludert barn og unges interesser, trafikksikkerhet, universell 

utforming, naturmangfold, og særlige hensyn i 100‐metersbeltet/kystsonen som spesielle hensyn som må ivaretas og 

redegjøres for i planforslaget. Naboene er opptatt av at fri ferdsel, tilgang til eksisterende brygge i nord, båtplasser, og 

andre adkomster, stier og biloppstillingsplasser ved planområdet opprettholdes og bevares.  

1 Generelt 

Varsling av oppstart av planarbeid for omregulering av Norderhaug ble kunngjort i Fredrikstad Blad 

lørdag 13. november 2021, og på Hvaler kommune sine nettsider fredag 12. november 2021. Det 

ble sendt varsel i form av brev/mail til følgende:  

 

• Grunneiere 

• Naboer og gjenboere 

• Offentlige myndigheter 

• Interesseorganisasjoner 

2 Mottatte uttalelser 

Det er mottatt 9 uttalelser til varsling av oppstart. Uttalelsene er mottatt fra følgende aktører 

 

Offentlige myndigheter og etater:  

1. Kystverket 

2. Mattilsynet  
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3. Norges vassdrags- og energiforening (NVE)  

4. Statens vegvesen (SVV) 

5. Statsforvalteren i Oslo og Viken  

6. Viken fylkeskommune 

 

Naboer:  

7. Didriksen, Olav Erik 

8. Gjelsvik, Thor Olaf  

9. Larsen, Christin  

3 Sammendrag og kommentarer 
Uttalelsene svares ut innenfor tre kategorier i kolonnen for kommentarer.  

1. Uttalelsen tas til orientering – betyr at informasjonen tas med videre, men tas ikke konkret inn i 

planforslaget på nåværende tidspunkt. De forhold som faller inn under forslagsstillers 

ansvarsområde eller som forslagsstiller kan påvirke tas med som innspill til videre arbeid. 

2. Uttalelsen tas til følge – betyr at uttalelsen tas med i planforslaget. Hvordan det tas med 

beskrives.   

3. Uttalelsen tas ikke til følge – uttalelsen tas ikke med i planforslaget eller i det videre arbeidet. 

Enkelte uttalelser faller utenfor de tre kategoriene over. Dette er uttalelser som er den innsendtes 

mening/ønske, men som ikke er et forslag til endring av planforslaget.   

Sammendrag Kommentarer 

Kystverket   

Kystverket skriver i uttalelsen at de ikke har 
noen vesentlige merknader til igangsetting av 
reguleringsplanarbeidet.  

Uttalelsen tas til orientering.  

Mattilsynet   

Mattilsynet skriver i uttalelsen at kommunen i 
samsvar med folkehelseloven kap. 2 skal ta 
drikkevannshensyn når de utarbeider planer. 
Kommunen skal i samarbeid med 
vannverkseier vurdere behov for restriksjoner 
for å beskytte råvannskilder, 
vanntilsigsområder, og annen kritisk 
infrastruktur. Det må vurderes om det skal 
avsettes hensynssoner med tilhørende 
bestemmelser. Når det planlegges nye 
bebyggelsesområder må kommunen vurdere 
muligheten for å knytte disse til eksisterende 
vannforsyningssystemer eller om nødvendig til 
nytt fellesanlegg. Dette må gå klart fram av 
hovedplan for vann og avløp. Det vises videre 
til nasjonale mål for vann og helse.   

Mattilsynet skriver at det er veldig positivt at 
kommunen har sett behovet for å omregulere 

Uttalelsen tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttalelsen tas til orientering. Nødvendige 
hensynssoner/sikringssoner vil bli vurdert i 
planarbeidet.  
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planområdet for å sikre tilgang til eksisterende 
VA-ledninger. Det bør vurderes å avsette 
hensynssone med bestemmelser til området 
slik som nevnt over. Mattilsynet anbefaler å se 
om det er hytter i nærområdet med spredt 
vann og avløp som kan knyttes til kommunens 
VA-anlegg.  

Mattilsynet vil nevne risiko for spredning av 
planteskadegjørere og floghavre i forbindelse 
med anleggsarbeid. Det vises til Matloven om 
nødvendig aktsomhet.  

Uttalelsen tas ikke til følge. Planarbeidet 
omfatter ikke endringer/oppgraderinger i 
kommunens VA-anlegg, men omregulering av 
arealet til faktisk bruk. Hvilke hytter som kan 
knyttes til kommunens VA-anlegg fremkommer 
derfor ikke av dette planarbeidet.  

 
Uttalelsen tas til orientering. Kommunen er 
kjent med risiko for spredning av 
planteskadegjørere og floghavre, og vil vise 
nødvendig aktsomhet i sitt arbeid.  

Norges vassdrags- og energiforening (NVE)  

NVE viser til deres kartbaserte veileder for 
reguleringsplan, og anbefaler at denne 
benyttes i planarbeidet. Det vises også til deres 
nettsider for arealplanlegging og til NVE sine 
karttjenester. NVE prioriterer å gi innspill til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 
til konkrete problemstillinger, og har ikke 
kapasitet til å gå konkret inn i alle varsler om 
oppstart til reguleringsplaner.   

Uttalelsen tas til følge. NVE sin kartbaserte 
veileder og andre karttjenester vil bli benyttet i 
planarbeidet.  

Statens vegvesen (SVV)  

SVV viser i uttalelsen til universell utforming 
nedfelt i PBL, veilederen om universell 
utforming i planlegging fra mai 2021, og 
likestillings- og diskrimineringsloven fra januar 
2018. Reguleringsplanen må redegjøre for og 
vise hvordan dette ivaretas.  

Krav til antall og størrelse på plasser for 
bevegelseshemmede bør fastsettes i 
bestemmelsene. Det bør også være krav om 
faste dekke (universell utforming). Det vises til 
kommuneplanens arealdel § 4.9 om parkering. 

Det er viktig at tiltaket ivaretar trafikksikkerhet 
og fremkommelighet for alle trafikantgrupper. 
Det bør utvikles gode interne trafikksystem for 
å hindre farlige situasjoner. SVV anbefaler at 
alle offentlige trafikkarealer dimensjoneres 
etter deres håndbøker, spesielt med tanke på 
fri sikt i kryss og avkjørsler. Det vises til Hvalers 
kommunedelplan for trafikksikkerhet. 

Kryss og avkjørsler bør utformes iht. SVV 
håndbok N100. Det vises til kapittel E1 om 
siktkrav. Det bør tas inn en bestemmelse om at 
det innenfor sikttrekanten ikke skal være 
eventuelle sikthindringer som er høyere enn 
0,5 m over kjørebanenivå. Enkeltelement som 
trær, stolper eller liknende som ikke er 
sikthindrende, kan stå innenfor sikttrekanten. 

Uttalelsen tas til orientering. Universell 
utforming vil bli vurdert i planarbeidet.  
 
 
 
 

Uttalelsen tas til orientering. Utforming av 
bestemmelser, inkludert krav til parkering, vil 
bli vurdert i planarbeidet.  
 
 

Uttalelsen tas til orientering. Trafikksikkerhet 
vil bli vurdert i planarbeidet.  
 
 
 
 
 
 

Uttalelsen tas til orientering. Eventuelle 
frisiktsoner vil bli supplert med bestemmelse 
om frisikt som nevnt i uttalelsen. Det skal ikke 
utarbeides nye kryss eller avkjørsler i 
planforslaget.  
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Det vises også til kommuneplanens arealdel § 
4.12 bokstav b og c om siktkrav og avkjørsler.  

Statsforvalteren i Oslo og Viken  

Statsforvalteren synes det er uklart om 
eksisterende reguleringsplan skal endres eller 
om det skal utarbeides en ny 
detaljreguleringsplan. Statsforvalteren ber 
videre om en redegjørelse for hvilke tiltak som 
allerede er utført i området ved høring av 
planforslaget.  

I 100-meters beltet må det tas særlig hensyn til 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser. Det må også være 
en bevissthet om fastsetting av annen 
byggegrense. Det vises til statlige retningslinjer 
for differensiert forvaltning av strandsonen og 
byggeforbudet som skal praktiseres strengt. 
Det vises videre til føringer i pkt. 6 og 8 for hva 
som skal vektlegges i 100-metersbeltet.  

Det må redegjøres for friluftsinteressene i 
området. Om planforslaget reduserer 
allmennhetens muligheter til å bade bør det 
vurderes avbøtende tiltak. Tiltakets effekt på 
landskapet bør også vurderes. Statsforvalteren 
legger til grunn at tiltakene ikke innskrenker 
allmennhetens ferdselsrett.  

 
 
Tiltak og inngrep i sjøen kan kreve tillatelse 
etter forurensningslovverket og annet lovverk. 
Det bør redegjøres for hvilke fremtidige tiltak 
det eventuelt legges til rette for, og sikres at 
fremmede arter ikke spres.  

Statsforvalteren legger til grunn at det 
gjennomføres en ROS-analyse. Det vises videre 
til statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen, statlige 
planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning, statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging, og rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen.  

Uttalelsen tas til orientering. Det har tidligere 
vært dialog med kommunen om muligheten 
for å utarbeide dette som en mindre endring, 
og det ble bestemt at det må utarbeides en ny 
detaljreguleringsplan for det aktuelle området.  

 
 
Uttalelsen tas til orientering. Planområdet 
ligger hovedsakelig utenfor 100-metersbeltet. 
Det er kun et lite areal på ca. 235 m2 lengst 
nord på gnr./bnr. 53/160 som er omfattet av 
100-metersbeltet i kommuneplanen.  

 

 

 
Det vil bli redegjort for friluftsinteressene i 
området i planbeskrivelsen. Tiltaket vil ikke 
redusere allmennhetenes ferdselsrett eller 
muligheter for å bade, men sikre tilkomst til 
eksisterende VA-anlegg. Påvirkninger på 
landskap vil også bli redegjort for i 
planbeskrivelsen. Det forventes liten 
påvirkning på landskap da tiltak ikke omfatter 
ny bebyggelse.  

Uttalelsen tas til orientering. Planarbeidet 
omfatter ikke endringer/oppgraderinger i 
kommunens VA-anlegg, men omregulering av 
arealet til faktisk bruk. 

 
Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse som 
vedlegges planforslaget. Relevante statlige 
planretningslinjer vil bli beskrevet og vurdert i 
planbeskrivelsen.  

Viken fylkeskommune  

Fylkeskommunen forutsetter at planen 
forholder seg til rammer og føringer i 
gjeldende kommuneplan for Hvaler og 
Fylkesplanen for Østfold. Det er særlig viktig å 

Uttalelsen tas til orientering. Planen vil 
forholde seg til rammer og føringer i gjeldende 
kommuneplan for Hvaler og Fylkesplanen for 
Østfold.  
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vektlegge disse temaene, hvor det også vises til 
fylkesplanens retningslinjer: 

• 1.1.3 Sosial ulikhet  

• 1.1.5 Trafikksikkerhetshensyn for adkomst 
til større tur- og rekreasjonsområder 

• 3. Vernehensyn 

• Biologisk mangfold 

• 4. Kystsone; ivareta nasjonale interesser, 
allmennhetens tilgang, avklaring mot 
maritime kulturminner.  

Det vises til regional kystsoneplan med særlig 
vekt på miljø og naturmangfold, landskap, 
kulturmiljø og kulturminner, friluftsliv, båtliv, 
jakt/fiske og hytter, og retningslinjer for 
planlegging og forvaltning.  

Det vises til rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i planleggingen 
og rundskrivet T-2/08 om barn og planlegging. 
Der det er interessekonflikter bør barns behov 
for aktivitetsfremmende arealer veier tyngre 
enn de hittil har gjort. Det vises også til PBL § 
5-1 om innbyggermedvirkning i planleggingen, 
og bes om at det legges til rette for 
medvirkning i planarbeidet. Fylkeskommunen 
minner om at det ved omdisponering av 
arealer som brukes til lek i dag skal skaffes 
fullverdig erstatning. I denne saken er det 
snakk om omregulering av friområde som er 
registrert som svært viktig. Siden arealene på 
land allerede benyttes til kommunaltekniske 
anlegg er det rimelig å anta at 
formålsendringen ikke vil påvirke den faktiske 
bruken av arealene til friluftsliv. De vil likevel 
oppfordre til å finne erstatningsareal, spesielt 
området som går ut i sjøen. Ved å 
sammenligne ortofoto mellom 2016 og 2020 
ser det ut som at det er laget en fylling. Det 
stilles spørsmål til om det oppfylte arealet kan 
tilrettelegges for opphold og ferdsel.  

 

 

Det vises til Klima- og miljødepartementets 
retningslinjer for behandling av støy 
(T1442/2021, tabell 3) og luftkvalitet (T-1520) i 
arealplanlegging.  

NMM har ingen innvendinger til varselet. 
Endelig avgjørelse når det gjelder behovet for 
en marinarkeologisk registrering ihht. kml § 9. 
vil tas ved offentlig ettersyn. 
Samferdselsplanlegging og forvaltning, og 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Regional kystsoneplan vil bli beskrevet og 
vurdert i planbeskrivelsen. Temaene 
naturmangfold, landskap, kulturminner og 
kulturmiljø og friluftsliv vil også bli beskrevet 
og vurdert i planbeskrivelsen.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planleggingen vil bli 
beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. Det er 
ikke registrert interessekonflikter for denne 
planen, da den hovedsakelig omfatter 
omregulering til eksisterende arealbruk. 
Planarbeidet vil forholde seg til krav til 
medvirkning i planlegging jf. PBL kapittel 5.  
Det planlegges ikke omdisponering av arealer 
som brukes til lek og opphold i dag. 
Omreguleringen omfatter eksisterende bruk og 
vil derfor ikke påvirke den faktiske bruken.  
 
 
 
 
 
Det vil ikke bli vurdert erstatningsareal i denne 
planen, områdene brukes allerede til de 
formålene som de skal reguleres til.  
 
Det er ikke aktuelt med lek og opphold oppå 
rørgatene. Området er uegnet til ferdsel og 
opphold. Steinfylling er lagt over rørene for å 
tynge ned rørene og hindre utvasking av 
løsmasser. Estetisk har fyllingen gitt en stor 
forbedring av området.  

Planforslaget vil forholde seg til gjeldende 
retningslinjer for behandling av støy og 
luftkvalitet i arealplanlegging.  
 

Uttalelsen tas til orientering.  
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kulturarv- nyere tids kulturminner har ingen 
innspill til saken.  

Konklusjon  
Hensynet til friluftsliv bør veie tungt i denne 
saken, og det bør redegjøres for virkningene, 
herunder mulighetene for bading. 
Fylkeskommunen ber kommunen vurdere å 
melde saken inn til regionalt planforum før 
offentlig ettersyn.  

 
 

 
Eksisterende situasjon og konsekvenser for 
friluftsliv vil bli beskrevet og vurdert i 
planbeskrivelsen. En kan vanskelig se behov for 
å ta saken til planforum. Anleggene planene 
omfatter er hovedanlegg for vann og avløp 
mellom Hvaler og Fredrikstad. Det er ikke 
aktuelt å endre beliggenheten. Målet med 
planen er å rette opp i feil som ble begått da 
planen for Norderhaug ble laget. Planen tok 
ikke nødvendige hensyn til det allerede 
eksisterende anlegget og behovet for 
vedlikehold av dette.  

Didriksen, Olav Erik  

Didriksen skriver i uttalelsen at det er viktig at:   

• Ferdsel ned til deres brygge ikke blir berørt 

• Tiltakene ikke forringer noen av 
båtplassene 

• Ikke private biloppstillingsplasser blir 
berørt 

• Tinglyste rettigheter til bruk av sti ikke 
forringes 

Uttalelsen tas til orientering. Ferdsel til brygga 
og andre eksisterende stier og adkomster vil 
opprettholdes i planforslaget. Tiltaket vil heller 
ikke komme i konflikt med båtplassene. 

Bilplasser utenfor felles parkeringsplass vest 
for VA-anlegget vil ikke bli berørt.  
Tinglyste rettigheter til stier vurderes ikke i 
reguleringsplanen, men en vil legge til rette for 
at allmenn ferdsel i området kan foregå på lik 
linje med dagens situasjon.  

Gjelsvik, Thor Olaf  

Gjelsvik skriver at uttalelsen gis som 
privatperson og som leder av Norderhaug 
Bryggesameie. Sameiet har som formål å 
vedlikeholde og drifte bryggeanlegget.  

Gjelsvik og sameiet har to punkter de ønsker 
blir ivaretatt i prosessen:  

1. Opprettholde fri ferdsel ned til brygga: Det 
er opprettet en gangvei (asfaltert) ned til 
brygga som går over området som skal 
omreguleres. Det er viktig at tilgangen blir 
ivaretatt og at kommunen har et ansvar for å 
opprettholde standarden på veien slik den er i 
dag. 

2. Det kan se ut som om at reguleringsplanen 
berører første båtplass: Det er viktig at arbeid i 
nordre del av området ikke vil forringe 
båtplassen som ligger nærmest planområdet. 
Hvis f.eks steinfyllingen skulle rase ut i 
forbindelse med arbeid i området er viktig at 
dette blir et ansvar for kommunen. 

 

Uttalelsen tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
Tilgangen til brygga med eksisterende gangvei 
vil bli ivaretatt og opprettholdt i planarbeidet. 
Eventuelle avtaler knyttet til vedlikehold er 
privatrettslige forhold som ikke berøres av 
planarbeidet. 
 
 
 
Reguleringsplanen vil ikke berøre båtplassene. 
Arealet er inkludert i planområdet på grunn av 
tilgang til VA-nett på havbunnen.  
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Larsen, Christin  

Larsen skriver i uttalelsen at reguleringsplanen 
slik den fremstår i dag ikke gir en detaljert 
beskrivelse eller spesifisering av endringene. 
Det påpekes derimot at omreguleringen skal 
samsvare med eksisterende arealbruk. 

For 53/385 er det viktig at følgende punkter 
ivaretas: 

• Opprettholde adkomstveien ned til 
bryggen til Norderhaug Bryggesameie 

• Det kan se ut som at reguleringsplanen 
berører første båtplass. Det stilles 
spørsmål til hva dette vil innebære. 

• Bevare biloppstillingsplass (like ved bom) 

• Opprettholde adkomst fra 
biloppstillingsplass/parkeringsplass til 
eiendommen 

• Det er mye lukt fra pumpehuset. Ønskelig 
at luftforurensing utbedres 

Det varsles nå oppstart av planarbeid, og en 
mer detaljert beskrivelse av tiltaket vil 
forekomme ved offentlig ettersyn av 
planforslaget. Berørte blir da på nytt varslet 
direkte.  
 
 
 
Adkomstveien til bryggen vil opprettholdes. 
 
Reguleringsplanen vil ikke berøre båtplassene. 
Arealet er inkludert i planområdet på grunn av 
tilgang VA-nett på havbunnen. 

Biloppstillingsplassen til Larsen vil ikke bli 
berørt av planforslaget. Det samme gjelder 
adkomsten til plassen og eiendommen.  
 

Reguleringsplanen er en arealbruksplan. 
Eksisterende tekniske situasjon for 
pumpehuset vil ikke endres i planforslaget, og 
tiltaket vil ikke føre til økt luftforurensing eller 
lukt. Dette vil bli beskrevet i planbeskrivelsen.  

4 Vedlegg 

• Uttalelse fra Kystverket 

• Uttalelse fra Mattilsynet  

• Uttalelse fra Norges vassdrags- og energiforening (NVE)  

• Uttalelse fra Statens vegvesen (SVV) 

• Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken  

• Uttalelse fra Viken fylkeskommune 

• Uttalelse fra Didriksen, Olav Erik 

• Uttalelse fra Gjelsvik, Thor Olaf  

• Uttalelse fra Larsen, Christin  

 

 

 
 
 


