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Sammendrag 
 
Forslagstiller er Hvaler kommune ved avdeling vann og avløp. Plankonsulent er Multiconsult Norge 
AS.  
 
VA-avdelingen ønsker å omregulere en mindre del av reguleringsplanen for Norderhaug. 
Reguleringsplanen legger opp til en opprusting av eksisterende parkeringsplass, samt et areal hvor 
septikbil kan stå parkert ved tømming. Deler av gjeldende regulering avviker fra eksisterende 
situasjon, og det ønskes en omregulering i samsvar med faktisk bruk. 
 
Planområdet består i dag av en gruset parkeringsplass, en nettstasjon, tekniske bygg til VA, asfalterte 
arealer og kummer knyttet til kommunaltekniske VA-anlegg. Mot øst er det en gresslette. Ytterst mot 
sjøen er et areal oppfylt med stein etter at kommunen utførte arbeider knyttet til VA-ledningene i 
området.  
 
Rådmannen mener at planforslaget legger opp til en hensiktsmessig arealbruk som samsvarer med 
dagens situasjon og som har eksistert siden 2002. Det legges opp til en oppstramming av 
eksisterende infrastruktur som gjør at området blir mer trafikksikkert for allmennheten som bruker 
friluftslivsområdet. Det legges også opp til en mer universell tilgjengelig parkeringsplass som ivaretar 
fylkesplanens retningslinje om tilgjengelighet ved friluftslivsområder. 
 
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det forutsettes at 
planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig 
ettersyn.  
 
Rådmannen anbefaler utvalget for plan- og byggesaker å vedta at planforslaget sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Forslagstiller er Hvaler kommune ved avdeling vann og avløp. Plankonsulent er Multiconsult Norge 
AS.  
 
Hvaler kommune, avdeling vann og avløp, ønsker å omregulere en mindre del av reguleringsplanen 
for Norderhaug (planID 53). Deler av gjeldende regulering avviker fra eksisterende situasjon og det 

Saksnr 2021/2426 - Omregulering 
Norderhaug - Doknr 14 

Arkivkode L12 
Saksbehandler Aleksander Andreassen 
 



ønskes en omregulering i samsvar med faktisk bruk. Reguleringsplanen legger opp til en opprusting 
av eksisterende parkeringsplass, samt et areal hvor septikbil kan stå parkert ved tømming. 
 
Planområdet og eksisterende forhold 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt som LNF - spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse, bebyggelse og anlegg, friområde og sjø, vassdrag - kombinerte formål. I dagens 
situasjon er planområdet regulert gjennom reguleringsplan for Norderhaug. 
 
Planområdet består i eksisterende situasjon av veien Norderhaug, en gruset parkeringsplass på ca. 
340 m2, en nettstasjon, samt mindre bebyggelse, asfalterte arealer og kummer knyttet til 
kommunaltekniske VA-anlegg. Mot øst er det en gresslette. Ytterst mot sjøen er et areal oppfylt med 
stein etter at kommunen utførte arbeider knyttet til VA-ledningene i området. Resterende areal består 
hovedsakelig av naturterreng med gress, busker og trær. Det finnes også enkelte stier innenfor 
planområdet som leder til omkringliggende bebyggelse og friluftsområder. Se utklipp av planområdets 
avgrensning i kommuneplanens arealdel nedenfor. 
 

 
Bilde 1 Viser planavgrensning over kommuneplanens arealdel 

Overordnede føringer og retningslinjer 
Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 
Planforslaget er ikke i strid med rammer og føringer gitt i plankart, samt bestemmelser og retningslinjer 
i Fylkesplan for Østfold. Planforslaget legger opp til en videreføring av dagens situasjon, med unntak 
av etablering av oppstillingsplass for septikbil. Det vurderes at dette tiltaket vil bedre trafikksikkerheten 
og opplevelsen av området. 
 
Regional kystsoneplan 
Planforslaget er ikke i strid med rammer og føringer gitt i kystsoneplanen. Planforslaget legger ikke 
opp til ny bebyggelse eller større terrengendringer. 
 
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 
Planforslaget er i henhold til rammer og føringer gitt i plankart. I kommuneplanens arealdel ligger ikke 
planområdet innenfor 100-metersbeltet da forbudssonen er lagt utenfor planområdet. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 



Planforslaget legger ikke opp til ny bebyggelse, kun etablering av parkeringsarealer i tilknytning til et 
friluftslivsområde. 
 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Planforslaget legger opp til oppgradering og vedlikehold av et viktig samfunnskritisk anlegg. Det er 
vurdert at klimaendringer vil ha store konsekvenser for planforslaget, og reguleringsplanen er i 
henhold til statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Planforslaget berører i praksis ikke interesser for barn og unge. Områder som endres fra friområde til 
kommunaltekniske anlegg er ikke egnet til badeplass og blir ikke benyttet til formålet. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Innenfor planområdet legges det til rette for omregulering slik at planen i større grad samsvarer med 
eksisterende arealbruk og for å sikre tilkomst til eksisterende VA-ledninger. 
Arealene som har et omfattende nett av VA-ledninger under grunnen omreguleres fra badeområde i 
sjø og på land til kommunalteknisk område.  
 

 
Bilde 2 Utsnitt av plankartet 

 
Det er også regulert inn eksisterende parkeringsplass, samt et areal hvor septikbil kan stå parkert ved 
tømming. Disse arealene er regulert til friluftsområde i dagens situasjon. Bildet under viser mulig 
utvikling av området, som samsvarer med dagens situasjon, med unntak av midlertidig 
oppstillingsplass for septikbil. Stier markert med mørkegrønn stiplet linje skal opprettholdes. 



 
Bilde 3 Illustrasjon av ønsket utforming, inkludert gjeldende plassering av VA-ledninger 

Konsekvenser av planforslaget 
Samlet sett kan rådmannen ikke se at planforslaget vil ha spesielle negative virkninger knyttet til 
kultur, miljø eller samfunn. Sammenlignet med gjeldende reguleringsplan vil planforslaget legge opp til 
en arealbruk som samsvarer bedre med eksisterende situasjon. Det legges opp til en oppstramming 
av eksisterende infrastruktur som gjør at området blir mer trafikksikkert for allmennheten, som bruker 
friluftslivsområdet. Det legges også opp til en mer universell tilgjengelig parkeringsplass som ivaretar 
fylkesplanens retningslinje om tilgjengelighet ved friluftslivsområder. 
 
Vurdering av naturverdier etter Naturmangfoldloven (§§ 8-12) 
§ 8 kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget bedømmes å være tilstrekkelig for å vurdere virkninger på naturmangfold. 
Kommunens kartlegging og forvaltningens databaser er benyttet, i tillegg til at planområdet er befart. 
 
§ 9 føre-var-prinsippet 
Kunnskapen vedrørende plan‐ og influensområdets naturverdier er god nok til å si at en vesentlig 
irreversibel skade på naturmangfoldet ikke vil skje som følge av tiltaket. 
 
§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning 
Det eksisterer ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre 
vesentlige konsekvenser for økosystemet. 
 
§ 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Det eksisterer ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre 
vesentlig skade på naturmangfoldet. 
 
§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Det eksisterer ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av 
planområdet er behov for å sette krav til spesielle teknikker eller driftsmetoder for å beskytte spesielle 
naturverdier. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 



ROS-analysen finner at de fleste tema er tilstrekkelig behandlet i foreliggende planforslag. Ett tema 
som allikevel har blitt analysert er stormflo (høy vannstand). Analysen viser at det ikke vil være behov 
for risikoreduserende tiltak for å redusere sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og 
usikkerheten ved de uønskete hendelsene.  
 

 
Figur 1 Vurdering av tiltak fra ROS-analysen 

 
Forslagsstiller vurderer risikoen forbundet med planforslaget og de foreslåtte tiltakene å være på et 
akseptabelt nivå. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Detaljreguleringsplanen medfører ingen kjente økonomiske konsekvenser for kommunen eller andre 
offentlige etater. 
 
Konsekvenser for folkehelse 
Byggeområdet er ikke utsatt for støy eller luftforurensning, og planforslaget vil ikke medføre vesentlige 
konsekvenser for støy eller luft da det er eksisterende situasjon som reguleres. 
 
Konsekvenser for barn og unge 
Området som omreguleres i dag har hatt formål som badeområde i gjeldende regulering, men har 
alltid vært brukt til kommunalteknisk anleggsområde for sjøkabler. Området ble inkludert i kartlegging 
og verdisetting av friluftsområdene i Hvaler kommune. Ved kartleggingen har man ikke vært klar over 
at deler av området er brukt til kommunalteknisk anlegg, og ble noe feilaktig tatt med i kartleggingen. 
Kartleggingsgrunnlaget vil redigeres ved neste rullering av kartleggingsarbeidet. Det er et område som 
er beliggende sør for dette arealet som benyttes til bade- og oppholdssted, og dette området vil ikke 
berøres av omreguleringen. Planen tilrettelegger kun for en videreføring av bruken i sjøområdet. 
Barns interesser i området vurderes derfor ivaretatt. 
 
Vedlegg 

1. Planbestemmelser, 22.04.2022 
2. Plankart, 26.01.2022 
3. Planbeskrivelse, 26.01.2022 
4. Illustrasjon, 13.09.2021 
5. Sammendrag og kommentarer til varsel om oppstart, 16.12.2021 
6. Risiko- og Sårbarhetsanalyse, 26.01.2022 
7. Uttalelse fra Viken fylkeskommune 
8. Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 
9. Uttalelse fra Statens vegvesen  
10. Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat  
11. Uttalelse fra Mattilsynet 
12. Merknader fra Christin Larsen 
13. Uttalelse fra Kystverket 
14. Merknader fra Thor Olaf Gjelsvik 
15. Merknader fra Olav Erik Didriksen 



 
Innkomne merknader ved varsel om oppstart 
Varsling av oppstart av planarbeid for omregulering av Norderhaug ble kunngjort i den 13.11.2022 i 
form av annonsering i Fredriksstad blad, nyhetssak på kommunens hjemmeside, brev/e‐post til 
grunneiere, naboer og gjenboere, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. 
 
Kommunen mottok 9 innspill og uttalelser i forbindelse med varsel om oppstart.  
Nedenfor er forslagsstillers kommentar og rådmannens vurdering av merknader til planarbeidet. 
 
Nr. Navn/dato/sammendrag Kommentar/Vurdering 
1 Kystverket, 14.12.2021: 

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

Forslagsstillers kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering.  
 
Rådmannens vurdering: 
Uttalelsen tas til orientering. 
 

2 Mattilsynet, 14.12.2021: 
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 
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. 

Forslagsstillers kommentar: 
 
 
 
Uttalelsen tas til orientering. 
Nødvendige hensynssoner/ 
sikringssoner vil bli vurdert i 
planarbeidet. 
 
 
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. 
 
Rådmannens vurdering: 
Relevante tiltak er vurdert og 
implementert av forslagsstiller i 
plankart og i planbestemmelser. Det 
er som nevnt ikke en oppgradering av 
VA-nettet, men sikring av VA-
ledninger på land og i sjø, samt at 
områder er satt av til drift og 
vedlikehold.  
 

3 NVE, 30.11.2021: 
NVE viser til deres kartbaserte veileder for 
reguleringsplan og anbefaler at denne benyttes i 
planarbeidet. Det vises også til deres nettsider for 

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



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. 

planarbeidet. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen tar kommentaren til 
orientering. Dette er hensyntatt i 
planbeskrivelse og ROS-analyse. 
 

4 Statens vegvesen (SVV), 18.11.2021: 
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 fast 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 trafikksystemer 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. Det vises også til 
kommuneplanens arealdel § 4.12 bokstav b og c om 
siktkrav og avkjørsler. 

Forslagsstillers kommentar: 
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. 
 
Rådmannens vurdering: 
De tema som SVV tar opp har blitt 
utredet og vurdert i planforslaget. 
Forslagsstiller sikrer frisiktsoner, og 
rådmannen ser at dette blir ivaretatt i 
planforslaget.  
 

5 Statsforvalteren i Oslo og Viken, 14.12.2021: 
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 

Forslagsstillers kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering. Det har 
tidligere vært dialog med kommunen 
om muligheten for å utarbeide dette 
som en mindre endring. Det ble da 
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 



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. 

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. 
 
Rådmannens vurdering: 
Uttalelsen tas til orientering. Det er 
utarbeidet en ny detaljregulering, 
endring av eksisterende planforslag. 
Forbudsgrensen i sjø i 
kommuneplanens arealdel ligger midt 
i sjøarealet, og dette blir hensyntatt i 
planbestemmelsene. 
Friluftslivsinteressene vil ikke bli 
berørt i stor grad, ei heller påvirkning 
av landskap. Rådmannen vil påpeke 
at det er snakk om å regulere i tråd 
med eksisterende bruk som har vart i 
ca. 20 år. Formålet som ligger der i 
dag stemmer ikke overens med 
bruken. ROS-analysen tar for seg de 
relevante temaer til planarbeidet.  
 

6 Viken fylkeskommune, 15.12.2021: 
Fylkeskommunen forutsetter at planen forholder seg til 
rammer og føringer i gjeldende kommuneplan for 
Hvaler og Fylkesplanen for Østfold. Det er særlig viktig 
å 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 

Forslagsstillers kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering. Planen 
vil forholde seg til rammer og føringer 
i gjeldende kommuneplan for Hvaler 
og Fylkesplanen for Østfold. 
 
Regional kystsoneplan vil bli 
beskrevet og vurdert i 
planbeskrivelsen. Temaene 



 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 samt 
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. 
Norsk Maritimt Museum har ingen innvendinger til 
varselet. Endelig avgjørelse når det gjelder behovet for 
en marinarkeologisk registrering ihht. kulturminneloven 
§ 9 vil tas ved offentlig ettersyn. 
Samferdselsplanlegging og forvaltning samt 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. 

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. 
 
Eksisterende situasjon og 
konsekvenser for friluftsliv vil bli 
beskrevet og vurdert i 
planbeskrivelsen. Forslagsstiller ser 
ikke 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. 
 
Rådmannens vurdering: 
Det skal ikke gjøres noen endringer i 
sjøarealet og rådmannen kan ikke se 
at det er behov for noen ytterligere 
undersøkelser fra NMM. Det skal ikke 
tilføres noe nye elementer rent fysisk. 
Bare vedlikeholdsoppgaver som ev. 
krever nye ledninger/utskiftninger.   
 
Omreguleringen gjelder eksisterende 
bruk og vil ikke påvirke områdets 
faktiske bruk. Formålet som 
omdisponeres i sjøarealet reflekterer 
ikke faktisk bruk, da det ligger en del 
sjøledninger der og for øvrig ikke blir 
benyttet som badeområde. 
Rådmannen mener følgelig at 
planforslaget er i tråd med 
overordnede føringer og rammer.   
 

7 Olav Erik Didriksen, 08.12.2021: 
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 

Forslagsstillers kommentar: 
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 det vil 
bli lagt til rette for at allmenn ferdsel i 
området kan foregå på lik linje med 
dagens situasjon. 
 
Rådmannens vurdering: 
Merknadene tas til orientering. 
Forslagsstiller har ivaretatt punktene 
som nevnes av Didriksen i 
planforslaget.   
 

8 Thor Olaf Gjelsvik, 13.12.2021: 
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 

Forslagsstillers kommentar: 
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 



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. 
 

planområdet på grunn av tilgang til 
VA-nett på havbunnen. 
 
Rådmannens vurdering: 
Merknadene fra Gjelsvik tas til 
orientering. Forslagsstiller har 
ivaretatt interessene i planforslaget. 
Stiene skal videreføres og det vil 
være fri ferdsel til brygga. 
Reguleringsplanen vil ikke berøre 
båtplassene rent praktisk.  
 

9 Christin Larsen, 11.12.2021: 
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 

Forslagsstillers kommentar: 
Det varsles nå oppstart av 
planarbeidet. En mer detaljert 
beskrivelse av tiltaket vil fremkomme 
ved offentlig ettersyn av 
planforslaget. Berørte parter 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. 
 
Rådmannens vurdering: 
Merknader fra innspillet er ivaretatt i 
planforslaget og punktene er svart ut 
fra forslagsstiller.  
 

 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11.  
 
 
  



Vurdering 
 
Det er viktig å omregulere området til faktisk bruk, som blir gjort i dette planarbeidet. 
Planavgrensningen er vurdert i en tidlig fase i planarbeidet. Rådmannen mener denne er 
hensiktsmessig slik den nå er. Det er viktig å tilrettelegge for drift og vedlikehold av VA-anlegget, 
snuplasser og parkeringsplasser til området.  
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml § 8-12) 
Det er godt nok grunnlag for å vurdere virkningene på naturmangfoldet i planområdet. Føre-var-
prinsippet er godt nok vurdert av forslagsstiller og planforslaget vil ikke føre til irreversible tiltak. 
Rådmannen mener at planforslaget ikke vil medføre vesentlige konsekvenser for økosystemet og det 
er ikke noen kjent informasjon som tilsier at planforslaget vil medføre vesentlig skade på 
naturmangfoldet i planområdet. Det er ikke registrert noen spesielle naturverdier i området, og det er 
ikke grunnlag for å sette krav om spesielle teknikker eller driftsmetoder for å beskytte disse. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede 
hendelser som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål, for derigjennom å 
identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, jf. 
plan- og bygningslovens § 4-3. 
 
Det er vurdert at det er lite sannsynlig at stormflo kommer til å ha innvirkning på planområdet. Risikoen 
forbundet med planforslaget og de foreslåtte tiltakene vurderes å være på et akseptabelt nivå av 
forslagsstiller. Rådmannen mener at det ikke er behov for risikoreduserende tiltak for å redusere 
sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskede 
hendelsene.  
 
Plan- og medvirkningsprosess 
Det er gjennomført er normal varsling om oppstart av planarbeid. Det er vurdert at det ikke er behov 
for ekstraordinære medvirkningsprosesser i forbindelse med dette planarbeidet. Forslagsstiller har 
mottatt 9 innspill og uttalelser og har svart ut alle punkter i disse. Det har ikke kommet noen 
innsigelser til planforslaget og misforståelser til planforslaget har blitt svart ut av forslagsstiller.  
 
Konsekvenser av planforslaget 
I tidlig fase ble det vurdert at planforslaget ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og vil 
ikke blir berørt av forskrift om konsekvensutredning. Rådmannen mener nå også at planforslaget ikke 
vil ha spesielle negative virkninger knyttet til miljø eller samfunn. 
 

Konklusjoner 
Rådmannen har ingen ytterligere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen.  Planforslaget 
er godt nok gjennomarbeidet til å kunne sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det forutsettes at 
planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høringen. 
Rådmannen anbefaler utvalget for plan- og byggesaker å vedta at planforslaget skal sendes ut på 
høring og offentlig ettersyn.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Utvalget for plan- og byggesaker vedtar å sende planforslag for omregulering av del av Norderhaug 
reguleringsplan med tilhørende dokumenter på høring og offentlig ettersyn, jf.  plan- og bygningsloven 
§ 12-10 og § 12-11.  
 
Hvaler kommune, 22.04.2022 
 
Rune Antonsen 



rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 01.06.2022: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 01.06.2022: 
Utvalget for plan- og byggesaker vedtar å sende planforslag for omregulering av del av Norderhaug 
reguleringsplan med tilhørende dokumenter på høring og offentlig ettersyn, jf.  plan- og bygningsloven 
§ 12-10 og § 12-11.  
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