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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at eksisterende bebyggelsen innenfor 

planområdet kan omdisponeres til helårsboliger. Dette innebærer at dagens eksteriør og fire 

boenheten vil videreføres, men arealer i kjeller og eventuelt spaanlegg tillates ombygget til 

helårsboliger.  

Campingformålet i gjeldende reguleringsplan vil tas ut og endres til boligformål og naturvernområde i 

ny reguleringsplan. Størrelsen på naturvernområdet vil utvides sammenlignet med gjeldende 

reguleringsplan.   

 

1.2 Tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 
Tiltakshaver og eier av eiendommen gnr/bnr 23/53 er Hvaler Resort AS. HS arealplan AS er engasjert 

som plankonsulent.   

 

1.3 Beliggenhet  
Planområdets beliggenhet er langs FV108 på Kirkeøy. Det har en forholdsvis sentral beliggenhet, og 

avstanden til Hvaler rådhus er cirka 1.3 km. Planområdets beliggenhet er fremhevet med rød sirkel i 

figur 1.  

 
Figur 1: Planområdets omtrentlige beliggenhet, fremhevet med rød sirkel. 

I figur 2 vises eiendomskartet for nærområdet og planområdet. Den aktuelle eiendommen, gnr/bnr 

23/53, ligger i sin helhet innenfor planområdet. Eksisterende adkomstvei til Ørekroken vil reguleres, 

denne berører delvis gnr/bnr 23/128 og 23/129. I tillegg griper planområdet delvis inn i gnr/bnr 

511/8, dette er for å sikre en hensiktsmessig overgang til tilstøtende reguleringsplan, Fv. 108 Gang- 

og sykkelveg Tangebekken – Skjærhalden (planID 0111123).  
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Figur 2: Planområdet, plangrensen er fremhevet med sort stiplet linje og skravur. 
Planområdet er cirka 9.6 daa stort.  

 

1.4 Utbyggingsavtaler 
Det er ikke behov for utbyggingsavtaler.   

 

1.5 Krav om konsekvensutredning?  
For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides planprogram og 

konsekvensutredning etter reglene i § 4-1 (jfr. Plan- og bygningsloven § 13-9). 

 «Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. 

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten» (utdrag av plan- og bygningsloven § 4.1). 

Planarbeidet vil utarbeides i samsvar med de frister og krav til medvirkning som er sikret 

gjennomgang Plan- og bygningsloven § 12-10 og Forskrift om konsekvensutredninger § 25. 
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2 Planprosessen 
Tidligere vedtak og behandlinger i saken 

Det ble i Utvalg for Samfunnsutvikling den 31.01.18 gjort en prosessledende beslutning med en 

anbefaling om å gå videre med prosjektet og starte en reguleringsplanprosess for omgjøring av 

eksisterende bebyggelse til boligformål.  

Det ble avholdt oppstartsmøte med Hvaler kommunes planadministrasjon den 08.03.18. I dette 

møtet, med påfølgende vurderinger i etterkant, ble det anbefalt oppstart av planarbeidet under 

forutsetning av at også utarbeides en konsekvensutredning.  

Planadministrasjonen anbefalte opprinnelig at det det burde vurderes å legge til rette for flere 

boenheter enn kun det man kan oppnå i eksisterende bebyggelse. Dette begrunnes i at tiltaket 

samlet sett, der man også regulerer en del arealet fra campingplass til naturvernområdet, vil gi en 

mindre belastning på områdets verdifulle natur- og landskapsverdier sammenlignet dagens situasjon. 

Etter varsel om oppstart av planarbeid ble det imidlertid varslet innsigelse dersom planarbeidet 

skulle legge til rette før økning i boligbebyggelsen utover dagens anlegg, dette har ført til at planlagte 

tiltak er redusert til kun å omfatte eksisterende bebyggelse.  

Planprosess og medvirkning 

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides planprogram 

etter reglene i § 4-1 (jfr. Plan- og bygningsloven § 13-9). «Planprogrammet skal gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, 

spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og 

behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av 

planmyndigheten» (utdrag av plan- og bygningsloven § 4.1). Planarbeidet vil utarbeides i samsvar 

med de frister og krav til medvirkning som er sikret gjennomgang Plan- og bygningsloven § 12-10 og 

Forskrift om konsekvensutredninger § 25. 

Det tas sikte på å gjennomføre møter og drøftinger med kommunens administrasjon etter behov. 

Tilsvarende dersom det skulle være behov ytterligere diskusjoner med for eksempel andre 

myndigheter eller naboer. Eiendommene gnr/bnr 23/128 og 23/129 blir delvis berørt av 

adkomstveien, som foreslås videreført med dagens plassering. Det vil ikke gjøres tiltak på selve veien.  

Fremdriftsplan (oppdatert juni 2019)  

Fase  Hva/milepæl Tid  

1 Behandling av planprogram for utlegging på offentlig ettersyn 29.08.2018 

2 Varsel om igangsetting av planarbeid og høring av planprogram Sept. 2018 

3 Identifisere utredningskrav/behov som grunnlag i reguleringsplan Nov.-des. 2018 

4 Avklaringer mot kommunen Nov.-des. 2018 

5 Fastsetting av planprogram 06.03.2019 

6 Utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning samt kommentere 
innkomne merknader.  
Fremme planen til kommunal behandling.   

April-jun 2019 

7 Tilbakemeldinger på innsendt planforslag og drøftinger med kommunen, 

med påfølgende justeringer 

Juli-aug 2019 

8 Førstegangs politisk behandling for utlegging på offentlig ettersyn/høring Sept-okt.  2019 

9 Innarbeide innspill etter offentlig ettersyn Nov.-des. 
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2019 

10 2. gangs politisk behandling, først i utvalg for samfunnsutvikling deretter i 

kommunestyret.  

Jan.-feb. 2020 

 

3 Planstatus og rammebetingelser  

3.1 Overordnede planer – regionale og kommunale  
Kommuneplanens arealdel (2019-2031) 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritids- og turistformål og landbruk, natur og 

friluftsliv – LNF. Den nordøstlige delen av planområdet er regulert til campingplass og den sørvestlige 

naturvernområde. Lengst mot nord er en mindre del regulert til fritids- og turistformål i 

reguleringsplan Fv. 108 Gang- og sykkelveg Tangebekken – Skjærhalden. Planområdet inngår som en 

del av større område båndlagt med hensynsoner for både kulturmiljø og landskap i kommuneplanen, 

og den sydligste delen av planområdet inngår i nasjonalparken. 

 

 
Figur 3: Gjeldene reguleringsplansituasjon for området. 

Kommuneplanen stiller følgende krav som er relevante for planarbeidet:  

• Parkering:  

o Krav til parkeringsdekning: 2 p-plasser (for både sykkel og bil) for boliger over 80 m2 

og 1 p-plass (for både sykkel og bil) for boliger mindre enn 80 m2. Dette tolkes som 

absolutte krav.  
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o Minimum 10 % av biloppstillingsplassene, og aldri mindre enn 1 plass, skal tilpasses 

mennesker med nedsatt bevegelsesevne.   

o I boligbygg med felles parkeringsanlegg skal minst 50 % av alle p-plassene i hvert 

parkeringsanlegg ha fremlagt strøm for lading.   

• Krav til minst 50 m2 MUA (lek + uteoppholdsareal) per boenhet 

• Krav til nærlekeplass, minst 100 m2 (krav: sandkasse, benk, klatreredskap, huske og ett 

lekeapparat til, samt fast dekke flatt nok til trehjulsykling, manøvrering av rullestol og 

frasetting av barnevogn).  

• Krav til estetikk og takform (saltak) 

Planlagt prosjekt er i strid med formålet i kommuneplanens arealdel. Nødvendige krav til estetikk, 

takform og universell utforming er sikret ved at planlagte tiltak innebærer en opprettholdelse av 

dagens bebyggelse.   

Kommuneplanens arealdel angir en geografisk fordeling av nye helårsboliger. Denne vektlegger at 

90% av nye helårsboliger skal etablereres innenfor områdesenteret Skjærhalden og lokalsentrene 

Hauge, Ødegårdskilen, Rød eller Utgårdskilen. De resterende 10% tillates etablert innenfor 

kommunens grendesentre. Planområdet ligger hverken innenfor nevnte lokal-/områdesenter eller 

grensesenter.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel (2011) 

I kommuneplanens samfunnsdel er det definert fire konkrete hovedtemaer som grunnlag for å nå 

kommuneplanens målsetninger og strategier:  

• Levekår – folkehelse og livskvalitet 

• Kommunale tjenester - brukerorienterte, effektive og bærekraftige 

• Verdiskapning – næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet  

• Klima – langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling  

Planlagte tiltak vurderes å ville bidra til å nå målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Reguleringsplan Ørekroken Camping ID011149 (2000): 

Dagens reguleringsplan åpner for campingplass og turistanlegg, i tillegg er en del av området regulert 

til naturvernområde.   

Reguleringsplanen vil i sin helhet erstatte gjeldende reguleringsplan. Størrelsen på naturvernområdet 

vil økes vesentlig i ny reguleringsplan.  

Reguleringsplan Fv. 108 Gang- og sykkelveg Tangebekken – Skjærhalden ID 0111123 (2013):  
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Plangrensen foreslås lagt slik at ny plan kobler seg på tilstøtende reguleringsplan mot nord på en 

hensiktsmessig måte, der man regulerer seg inntil regulert gang- og sykkelveifelt (se figur 4). På den 

måten blir det god overlapp mellom de to reguleringsplanene.   

 
 

 

Figur 4: Tilpasning til gjeldende reguleringsplan mot nord. Ny plangrense er vist med 
sort stiplet linje.  

 

Boligbyggeprogrammet for Hvaler kommune (2012) 

Boligbyggeprogrammet skal etterleve kommuneplanens bestemmelser om at nye boliger i hovedsak 

skal etableres i definerte sentra, Hauge, Ødegårdskilen, Rød, Utgårdskilen og Skjærhalden.  

Planområdet ligger utenfor den definerte senterstrukturen i Hvaler kommune. Imidlertid har 

planområdet god tilgang på offentlig kommunikasjon og offentlige og private servicefunksjoner.  

 

Fylkesplan for Østfold (2018) 

Planområdet ligger utenfor avgrensningen for Skjærhalden områdesenter i gjeldende fylkesplan og er 

anvist med formålet Landbruk-, natur og friluftsliv. Fylkesplanen peker på viktigheten av å utvikle 

gode kompakte byer og tettsteder og tilrettelegging for fossilfrie og mer energieffektive løsninger for 

boliger og transport m.m. Det skal planlegges for variasjon i boligtypene, gode uteområder og tilgang 

til rekreasjonsområder. Det skal særlig tas hensyn til barn og unge.   

Planarbeidet legger til rette for bruksendring av eksisterende bebyggelse til helårsboliger. 

Reguleringsplanen sikrer tilgang til gode uteoppholdsarealer og friområder. Planområdets plassering 

gir god tilgang til kollektiv transport og service og tjenestetilbud i Hvaler kommune.   

 

Kystsoneplan for Østfold (2014) 

Mål for Østfoldkysten: Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og vern i et bærekraftig perspektiv. 

Kysten skal nyttes som områder for opplevelse og reiseliv, friluftsliv, båtliv, fritidsboliger, 
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helårsboliger, næring og transport, samtidig som kystens spesielle landskaps-, natur-, og 

kulturverdier bevares. Rekreasjonsverdier, naturverdier og kulturminneverdier skal forvaltes som en 

ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden. Disse hensynene skal 

tillegges avgjørende betydning i all forvaltning og planlegging. 

Planlagte tiltak vurderes å være i tråd med målsetningene for Østfoldkysten.  

 

Estetikkveilederen for Østfold (2009) 

Hensikten med estetikkveilederen er å gi regional rettledning om estetikk i forbindelse med 

utbygging og utvikling i landskapet mellom og rundt byene og tettstedene i Østfold. 

Spredt utbygging med boliger kan komme i konflikt med spesielt sårbare områder med høy verdi for 

biologiskmangfold, kulturlandskap, kulturmiljøer og kulturminnelokaliteter og vassdragsnære 

områder. Plassering av ny spredt utbygging kan gi konflikt i forhold til friluftsinteresser i form av 

eksisterende stier, etablerte ferdselsårer og historiske veifar, og ved plassering ved innfallsporter til 

markaområder. Plassering av ny bebyggelse i utmark kan fungere som visuelle bremseklosser for 

ferdsel. 

Planlagte tiltak legger til rette for en omdisponering av eksisterende bebyggelse. I tillegg vil en større 

del av området reguleres til naturvernområde, sammenlignet med dagens reguleringsplan. Tiltaket 

vurderes således å representere en overvekt av fordeler sett i lys av hensynene til 

Estetikkveilelederen.  

 

3.2 Overordnede planer - statlige  
Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2005) 

Det er et mål at samfunnet skal ha plass til alle uavhengig av funksjonsnedsettelse. Likeverd er også 

like muligheter til utdanning, arbeid og sosialt liv. For å oppnå dette trenger vi skoler, arbeidsplasser, 

transportmidler, uteområder og tekniske løsninger som flest mulig kan bruke.   

I selve bebyggelsen vil dagens standard videreføres i nytt anlegg. Nødvendig grad av tilrettelegging 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne forutsettes ivaretatt i eksisterende bebyggelse. 

Utearealene er flate og oversiktlige, noe som gir gode forutsetning for at det kan benyttes av alle 

brukere.   

 

Om barn og planlegging; rundskriv T-2/08 (2008) 

Formål:  

• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven.  

• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 

løpende planlegging og byggesaksbehandling.   
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• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser. 

Kommunens barnetalsperson ble varslet ved varsel om igangsetting av planarbeid og hadde på 

daværende tidspunkt ingen innspill. Barnetalspersonen vil også få planen tilsendt ved utlegging på 

offentlig ettersyn. Prosjektet åpner for mindre privatisering i et område attraktivt for aktivitet og 

rekreasjon for barn og unge. Tiltaket vurderes således å være positivt og en forbedring av barn og 

unges interesser, sammenlignet med dagens situasjon der store deler av arealet utgjør en 

campingplass.  

 

Naturmangfoldloven (2009) 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.  

Planområdet ligger tett innpå område med et rikt og skjørt naturmangfold. Forholdet til dette er 

nærmere vurdert i konsekvensutredningen.  

 

Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet areal og transportplanlegging (2014) 

Retningslinjene sikrer at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 

og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  Utbyggingsmønster og transportsystem 

bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 

for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 

persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.   

 

Statlige planretningslinjer (SPR) for Strandsonen (2014) 

Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs 

sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.  

Planlagte tiltak innebærer en omdisponering av dagens bebyggelse. Tiltaket vurderes å styrke 

allmenhetens interesser langs sjøen, sammenlignet med dagens situasjon.   

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse 

med støyfølsomt bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye 

støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy gjelder 

kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 
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Tiltaket innebærer en bruksendring av dagens bebyggelse. Dagens bebyggelse har også støyfølsomt 

bruksformål, og tiltaket representerer således ingen endringer eller påfører nye krav til bebyggelsen 

sammenlignet med dagens bruk. Uteoppholdsarealene er på sørsiden av bebyggelsen, som også 

fungerer som en støyskjerm mot FV108. Hagearealet er ikke støyutsatt fra FV180.  

 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

Formålet med planretningslinjen er å 

• Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere 

klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- 

og bygningsloven. 

• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 

• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når 

utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller 

interesser 

Planlagte tiltak innebærer omdisponering av dagens bebyggelse. Planområdet ligger gunstig til med 

tanke kollektiv transport og sentralt i forhold til offentlige og private servicetilbud. Ny bebyggelse vil 

oppføres med gjeldende byggetekniske standarder som minimumskrav.   

 

4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er fra før bebygd som konferansesenter og campingplass. Planområdet består også av 

en adkomstvei frem til 3 andre fritidsboliger og Ørekroken-stranden.  

Området er forholdsvis flatt, bestående for det meste av løsmasser med innslag av fjell i dagen. Den 

sørlige delen av tomten er bevokst med en del furuvegetasjon og lav gran- og laugvegetasjon. Dette 

gir god skjerming mot Ørekroken. Planområdet grenser mot en markert fjellrygg mot øst og er flatt 

mot vest og sør. Sydvest for planområdet er Ørekroken-stranden, som er et populært 

rekreasjonsområde.  
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Figur 5: Flyfoto som viser dagens situasjon fra området. 

Planområdet ligger tett innpå Ørekroken-området og nasjonalparken. Eksisterende bebyggelse er 

lengst mot nordøst på eiendommen, i god avstand fra Ørekroken. Gjeldende reguleringsplan legger 

til rette for at deler av området kan benyttes som campingplass, se figur 3 (mørk grønn farge).  

 

4.2 Stedets karakter og landskap  
Planområdet ligger i utenfor Skjærhalden, og nærområdet er preget at spredt utbygging med varierte 

arealbruksformål. Planområdet bidrar til å utgjøre en overgangssone mellom Ørekroken-området og 

de mer bebygde arealene langs FV108.  

Innenfor en avstand på cirka 150 meter fra planområdets nordende er det fritidsboliger, 

helårsboliger, kommunale boliger, Sandbakken avfallsanlegg, båtutsalg, næringsbebyggelse på 

Lammenes og landbrukseiendom. Mot sør åpner planområdet seg mot et stort og åpnet strandmiljø 

ved Ørekroken, der blant annet den karakteristiske kystfuruen er et typisk kjennetegn. Mot øst er 

Hvaler Prestegårdsskog, et større sammenhengende skogsområde som har status som Naturreservat.  

Planområdet ligger i område på en del av Kirkeøy preget av et forholdsvis flatt landskap. Deler av de 

flatere partiene har vist seg å være velegnet landbruksarealer, og derfor finnes en del dyrka mark i 

nærområdet. I tillegg er det innslag av koller og større skogsområder. Det store forekomstene av 

sand innenfor og syd for planområdet i kombinasjon med et flatt terreng, peker i retning av at 

planområdet er eksponert for mye eolisk aktivitet. Noe som er typisk for terrengformer og strukturer 

som skyldes vindens påvirkning. Selve bebyggelse innenfor planområdet er imidlertid godt skjermet 

fra dette, bak vegetasjonen innenfor- og utenfor planområdet.  

Midt på dagen og ettermiddagen, sa solen står høyt på himmelen, vurderes planområdet å ha gode 

solforhold. Eksisterende vegetasjon gir imidlertid noen begrensninger, spesielt tidlig om morgenene 

da solen står opp i øst og for kveldssolen, spesielt i vinterhalvåret når solen står lavt på himmelen.   
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Planområdet inngår som en del av et større område båndlagt hensynssone landskap i 

kommuneplanen. Planområdet er forholdsvis flatt, det høyeste og laveste punktet er hhv. cirka kote 

6 og 3.  med en høydeforskjell på cirka 3 meter. Det er svakt fall mot Ørekroken-området. 

Umiddelbart øst for planområdet er det et høydedrag med en markert kolle, denne ligger på kote 16.   

 

4.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Planområdet inngår som en del av større område båndlagt med hensynsoner for kulturmiljø og i 

kommuneplanens arealdel. Det er ikke registrert enkeltkulturminner innenfor planområdet. Likevel 

er det karakteristiske kulturhistoriske trekk i nærområdet, dette har spesielt sammenheng med 

Kirken og Prestegården som ligger øst for planområdet.   

Kulturlandskapet rundt Hvaler kirke med Prestegården er betegnet som kulturlandskap av nasjonal 

betydning. Disse områdene som ligger sentralt på Kirkøy er de «største» og mest sammenhengende 

jordbruksarealene i Hvaler kommune. På disse områdene har det skjedd lite endringer både med 

tanke på bygninger og anlegg de siste 60 årene. Sammen med prestegården, kulturlandskapet med 

granittstolper etter gamle driftegater skaper kirken et verdifullt kulturmiljø. Miljøet har nær 

sammenheng med steinbruddene på Rødshue.  

 

4.4 Naturverdier 
I følge Hvaler kommunes kartportal inngår den søndre delen av planområdet som en del av et større 

område med naturtype sand- grusstrand – svært viktig. Av Miljødirektoratets kartdatabase er det 

også registrert sandgaffel, sodaurt og kystgaffel innenfor planområdet, som alle har status som 

truede arter, ingen prioriterte eller vernede arter er registrert. Dette befinner seg i den søndre delen 

av planområdet som reguleres til naturvern. Utover dette er det ikke registrert arter med noen form 

for vern innenfor planområdet.  

I forbindelse med et tidligere reguleringsplanarbeid i 2012 (Ingar Båtvik), ble området befart av 

feltbiolog. Nedenfor er utdrag av konklusjonen av rapporten:  

• På selve planarealet ble det sommeren 2012 ikke påvist verdifull vegetasjon eller andre arter 

eller vegetasjonssamfunn som krever særlige hensyn.  

• I utkanten av og delvis utenfor planarealet finnes imidlertid enkelte mer uvanlige arter som 

snau vaniljerot og strandsteinkløver.  

• Det mest verdifulle elementet i planområdet er de høye furutrærne. De gir både skjerm for 

vind og vær, demper innsyn til bebyggelsen og danner en naturlig avgrensing mot 

nabogrenser og langs veien sørover mot Ørekroken.  

Rapporten ble utarbeidet for 7 år siden. Det er påregnelig at det kan ha skjedd endringen i det 

biologiske mangfoldet innenfor planområdet siden den tid. Imidlertid vil denne konkrete 

reguleringsplanen uansett representere en mer skånsom bruk av arealene sammenlignet med 

dagens situasjon. På bakgrunn av dette er det derfor ikke gjennomført ny registrering.  
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4.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet ligger tett innpå Ørekroken som er et svært populært område, spesielt om sommerstid. 

Ørekroken er også anvist som hensynssone friluftsliv i kommuneplanens arealdel. Grusveien som 

ligger vest i planområdet, er mye brukt av fotgjengere og syklende på vei til Ørekroken. Det har 

sporadisk vært utfordringer knyttet til utilsiktet ferdsel med motoriserte kjøretøy langs veien. Veien 

har vært stengt med kjetting mot nasjonalparken (sør i planområdet). Reguleringsplanen stiller 

rekkefølgekrav, som sikrer at veien skal være stengt for allmenn ferdsel med bil. Dagens stengsel mot 

nasjonalparken opprettholdes. Det skal imidlertid være tilgjengelig og velkomment for turgårende og 

syklister å bruke strekningen.  

 

4.6 Landbruk 
Planområdet berører ikke dyrka mark eller andre landbruksinteresser. 

 

4.7 Trafikkforhold 
Planområdet grenser inntil FV108. Fartsgrensen forbi planområdet er 60 km/t og ÅDT er 2572. Det er 

registrert to trafikkulykker ved planområdet, begge med MC involvert der fører er påført lettere 

skader.  

I forbindelse med reguleringsplanen for gang- og sykkelveien mellom Tangebekken og Skjærhalden 

ble det regulert inn en frisiktsone ved planområdets avkjørsel. Den aktuelle frisiktsonen 

opprettholdes i reguleringsplanen.  

Dagens anlegg som konferansesenter/turistanlegg kombinert med campingplass genererer på det 

meste en del trafikk. I forbindelse med konferansearrangement har det normalt vært 20-30 deltagere 

som har bodd på anlegget 1-3 dager per gang. Deltagerne for konferansearrangement er 

utelukkende voksne, og svært mange av disse ankommer med hver sin privatbil. 

Konferansearrangement har vært hovedgeskjeft mesteparten av året, foruten skolens sommerferie 

og des-jan og før og etter jul.  

I sommerferien er anlegget fullt belagt med ferierende sommerturister. Disse er korttidsbesøkende 

som også kjører svært mye til og fra planområdet, typisk for å gjøre ulike aktiviteter på Hvaler og 

korte ærend.  

På sommertid er også anlegget mye besøkt av campingturister, og anlegget har kapasitet for inntil 11 

bobiler/campingvogner. Reguleringsplanen stiller også krav om at dette skal være korttidsbesøkende, 

noe som genererer flere bevegelser enn langtidsbesøkende.  

 

4.8 Barns interesser 
Deler av planområdet er tilrettelagt for lek eller opphold av barn og unge. Blant annet finnes det en 

felles volleyballbane beregnet for anleggets beboere. Avstanden til Floren skole er cirka 1,2 km, der 

er det aktivitetstilbud som barn og unge kan bruke på fritiden. Avstanden til 
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fotballbane/idrettsanlegg på Rove er cirka 2 km. I tillegg er det store friområder rett sør for 

planområdet, Ørekroken-stranda. Det er regulert sammenhengende gang- og sykkelvei frem til 

rådhuset/Floren, denne strekningen planlegges opparbeidet.    

Det skal nevnes at Floren skole på sikt skal legges ned, og fremtidig barneskole vil derfor være på 

Rød, Asmaløy. Det forutsettes at det vil sikres gode bussforbindelser til ny skole. I denne 

sammenhengen er det svært gunstig for prosjektet at det finnes kollektivholdeplass umiddelbart ved 

planområdet.  

 

4.9 Sosial infrastruktur 
Planområdets beliggenhet i forhold til utvalgte nødvendige servicefunksjoner, beregnet både for 

yngre og eldre: 

Funksjon  Avstand fra planområdet, meter  

Floren skole, barneskole  1200  

Brække barnehage 2000 

Rådhus  1200 

Lege (skal åpne i Prinsebakken) 1300 

Dagligvareforretning, post 1250 

Kirke  700 

Rove idrettsanlegg 2000 

Rød skole  8800 

 

4.10 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløpsanlegg  

Eksisterende anlegg er tilkoblet lokalt vann- og avløpsanlegg. Planlagte tiltak utløser ikke behov for 

endringer i dette.  

Elektrisk forsyning  

Eksisterende anlegg er tilkoblet lokalt strømforsyningsnett. Planlagte tiltak utløser ikke behov for 

endringer i dette.  

Renovasjon  

Dagens anlegg benytter kommunens avfallshåndtering som baserer seg på å tømme i fellesbeholdere 

som er plassert på ulike steder i Hvaler kommune. Sandbakken avfallsmottak ligger for øvrig også 

svært nærme, cirka 150 meter øst for planområdet. Hvaler kommunes renovasjonsetat har uttalt at 

planlagte tiltak ikke utløser behov for endringer i dagens håndtering av renovasjon. Det er derfor ikke 

utarbeidet egen renovasj 

onsteknisk plan for dette planarbeidet.  
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4.11 Grunnforhold 
Områdestabilitet  

Ifølge løsmassekartet fra NGU består løsmassene i planområdet av vindavsetning. Vest for tomta er 

det angitt vindavsetninger (gul farge), mens det både nord og sør for tomta er angitt marine 

avsetninger. 

Det er ikke utført en geoteknisk vurdering av stabilitetsforholdene i planområdet, dette på bakgrunn 

av at det ikke er registrert marine avsetninger der og fordi forholdet til områdestabilitet forutsettes 

vurdert ved utarbeidelse av gjeldende reguleringsplan.   

 

Figur 6. Bildet viser utdrag av løsmassekart fra Hvaler kommunes karttjeneste.   

Forurenset grunn  

Med tanke på tidligere virksomhet på eiendommen er det ikke grunn til mistanke om forurenset 

grunn innenfor planområdet.  

Radon 

Planområdet er anvist med usikker aktsomhetsgrad av radon. Det forutsettes at nødvendige 

sikringstiltak ble ivaretatt ifm. etablering av dagens anlegg. Tiltakshaver har også foretatt målinger 

som bekrefter at radonnivået i bebyggelsen er lavere enn gjeldende grenseverdier.  
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Figur 7: Radonkart. Rosa farge viser høy aktsomhet for radon. Grå farge markerer 
“usikker”, rosa farge markerer “høy” og gul markerer “moderat til lav”.  

 

4.12 Støyforhold  
Planområdet ligger delvis innenfor gul støysone. Dette er trafikkstøy fra Lammenes/FV108. Dagens 

og fremtidig arealbruk representerer en såkalt støyfølsom bebyggelse. Omdisponeringen av arealet 

stiller derfor ikke andre krav enn hva som gjelder for dagens bruk. Støykilden er nord for 

planområdet. Anleggets private- og felles uteoppholdsarealer er orientert mot sør og dermed vekk 

fra støykilden. Eksisterende bebyggelse bidrar i å skjerme uteoppholdsarealene. Det er innarbeidet 

bestemmelse som sikrer at minst halvparten av oppholdsrommene i hver boenhet skal ha vindu i 

fasade med støybelastning Lden = 55 dB eller lavere. 

På bakgrunn av dette forutsettes støysituasjon å være i tilstrekkelig grad vurdert i forbindelse med 

utarbeidelse av gjeldene reguleringsplan. 
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Figur 8: Støysonekart som viser at den nordre delen av planområdet berøres av gul 
støysone. 

 

5 Beskrivelse av reguleringsplanen 

5.1 Planlagt arealbruk 
Gjennom planarbeidet er det tilrettelagt for omregulering av eksisterende fritids- og 

konferansesenter til helårsboliger. Dette innebærer de fire eksisterende leilighetene, men også inntil 

2 nye enheter i underetasjen/kjelleren som i dag benyttes til konferanserom. Den videre bruken av 

spa-anlegget er uviss, men dette kan også ombygges til en leilighet dersom ønskelig. Det tillates 

maksimalt 6 boenheter/helårsboliger. Planlagte tiltak er i strid med gjeldende planer da området er 

regulert og avsatt til campingplass og naturvernområde. Naturvernområdet vil imidlertid videreføres 

og utvides nordover.  

Eksisterende kjørevei gjennom området berører delvis tiltakshavers eiendom og delvis 

naboeiendommene gnr/bnr 23/128 og 23/129. I oppstartsmøtet var det enighet om at det er mest 

hensiktsmessig å regulere etablert adkomstvei, selv om dette berører to naboeiendommer. Dersom 

man ikke kommer til enighet med aktuelle grunneiere/naboer, vil adkomst sikres på tiltakshavers 

eiendom. Det skal legges til at tiltakshaver har ingen egeninteresser i denne veien.  

Som del av reguleringsplanen reguleres det inn en infrastruktursone mot regulert gang- og sykkelvei 

langs FV108. avgrensningen til infrastruktursonen er markert med blå strek i figur 9. Hensikten med 

dette er at det ikke tillates igangsatt arbeider med ny bebyggelse innenfor denne sonen før 

anleggsarbeidene med gang- og sykkelveien er ferdigstilt.  

Planområdet tillates videreutviklet i tråd med prinsippene illustrert i figur 9. Nedenfor er en 

oppsummering av de hovedfunksjonene reguleringsplanen åpner for:  
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• Reguleringsbestemmelsene åpner for at det tillates etablert bod/lekehus/grillhytte eller 

lignende i hagearealet i sameiet. Hva slags type bebyggelse og funksjon som foretrekkes vil 

være avgjørende for endelig plassering. Derfor er det i figuren nedenfor lagt inn forslag til tre 

alternative plasseringer (alt. 1-3). I figuren er alternativene vist med 24 m2 størrelse.   

• Lekeplass, omtrent samme areal som dagens anlegg.  

• Carport/sportsbod: parkeringsplassene mot FV108 tillates etablert som carport. Boder 

foreslås plassert i fremkant av parkeringsplassene og kan etableres uavhengig av om 

parkeringsplassene etableres som carport eller ikke. Reguleringsplanen åpner for at alle 

boligene kan tilbys 1 carport og 1 sportsbod. Dette kan også brytes opp, slik at det ikke 

fremstår som en sammenhengende rekke, og dermed også bedre tilpasses byggegrensene.   

• Det er totalt inntegnet 12 parkeringsplasser.  

• Sportsbod: reguleringsplanen åpner også for at sportsbod kan etableres i eksisterende 

kjellerrom under spaavdelingen.  

• Lademuligheter for elbil. Plassering av slikt anlegg er foreløpig ikke fastsatt, men det er 

naturlig å se for seg at dette samlokalisere, f.eks. i carport-plassene.  

• Sykkelparkering: 12 stk. som skal overbygges.  

• Grusveien mot Ørekroken skal være stengt for allmenn ferdsel med bil. Strekningen skal 

være forbehold turgåere og syklister.  

• Frisiktsonen mot FV108 er ivaretatt (samme frisiktsone som i gjeldende reguleringsplan Fv. 

108 Gang- og sykkelveg Tangebekken – Skjærhalden). 

 

Figur 9: Illustrasjonsplan som viser hvordan området skal utvikles.  
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Det vil sikres at adkomstveien kun skal benyttes av tilstøtende eiendommer, slik at uønsket 

motorisert ferdsel unngås. 

I tabellen nedenfor vises en oversikt over størrelsen til dagens bebyggelse samt fremtidig situasjon. I 

egen kolonne vises også kravet til parkeringsdekning iht. reguleringsbestemmelsene:  

Enhet:   Størrelse m2, 
cirka   

Dagens bruk Fremtidig bruk  Krav til 
parkering 

4 stk leiligheter 100*4 Leiligheter  Helårsbolig  Sykkel: 8 
Bil: 8 

Kjeller/konferansesal 200 Konferansesal/leilighet Helårsbolig, 1-2 
enheter 

Sykkel: 2-4 
Bil: 2-4 

Kjeller/bod  30 Bodareal  Bodareal, evt. 
sportsboder 

0 

Spaavdeling  120 Spaavdeling  Helårsbolig Sykkel: 2 
Bil: 2 

Totalt/maksimalt   750 m2  6 boenheter Sykkel: 12 
Bil: 12 

 

 

5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Konsentrert småhusbebyggelse BKS 

Innenfor BKS tillates det etablert konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 

Reguleringsplanen legger opp til bygningenes eksteriør skal opprettholdes. Utnyttelsesgraden 

innenfor BKS er satt til maksimalt 550 m2 BYA. Dagens bebyggelse utgjør cirka 525 m2 BYA i tillegg 

tilkommer felles bod på inntil 25 m2.   

Parkeringsplass f_SPP 

Innenfor f_SPP skal det sikres parkeringsplasser for alle beboerne. For boliger inntil 80 m2 tillates 1 

parkeringsplass (for bil og sykkel) og for boliger større enn 80 tillates 2 parkeringsplasser (for bil og 

sykkel). Sykkelparkeringene skal ha låsemulighet og være overbygget. Reguleringsplanen stiller også 

krav at minimum 10% av parkeringsplassene skal være tilpasset for bevegelseshemmede.  

Innenfor f_SPP tillates etablert ny bebyggelse i form av sportsboder og felles overbygget 

sykkelparkering. Parkeringsplassene mot FV108 tillates også etablert som carport.  

Arealet tillates ikke opparbeidet med harde flater, slik som asfalt eller belegningsstein. Grus, subbus 

eller liknende materiale vil i større grad ivareta kulturmiljøet i området, i tillegg bidrar det til økt 

drenering ved store nedbørsmengder.  

Naturvern GN 

Innenfor areal avsatt til naturvernområde/landskapsvern tillates det ikke opparbeidet noen form for 

tekniske anlegg eller tilrettelegging for lek, dette er for å unngå unødig markslitasje. Eksisterende 

vegetasjon skal bevares, og det tillates kun enkelt vedlikehold av arealet for å sikre at det ikke gror 



 
 

22 
 

igjen. Ikke-stedegen vegstasjon tillates fjernet. Innenfor arealet skal friluftslovens bestemmelser 

være gjeldende.  

Kjørevei SKV 

SKV er en videreføring av dagens grusvei som krysser planområdet. SKV tillates kun å være 

overkjørbar for eiendommer som naturlig har dette som adkomstvei til sin fritidsbolig samt 

kommunens kjøretøy ved behov for adkomst til pumpestasjon ved Ørekroken eller annet.  

Mot nasjonalparken skal SKV skal være fysisk stengt for allmenn ferdsel med bil, slik den er i dag. Kun 

de som har fritidsbolig med SKV som adkomst og andre med spesiell tillatelse kan kjøre langs 

strekningen.  

Annen veggrunn grøntareal SVG1-3 

SVG1-3 er grøfter og sideareal til SKV og fremtidig gang- og sykkelvei langs FV108 (ligger utenfor 

planområdet). Dette er en videreføring av dagens situasjon.   

Lekeplass f_BLK 

På tomten vil det etableres egen nærlekeplass beregnet for små barn. Regulert lekeplass er 311 m2 

stor og har en sentral og skjermet plassering mellom firemannsboligene.  

Sikringssone frisikt H140 

Innenfor H140 tillates ikke sikthinder høyere enn 0.5 meter over tilstøtende veiers planum. 

Enkeltstolper (< 15 cm diametere) eller trær med høy oppkvisting tillates.  

Sikringssonen er en videreføring av sikringssonen inntegnet i reguleringsplan for gang- og sykkelvei 

Tangebekken – Skjærhalden.   

Infrastruktursone H430 

Innenfor infrastruktursonen tillates ikke bygningsarbeider før anleggsarbeidene i forbindelse med 

etablering av ny gang- og sykkelvei er avsluttet. Arealet innenfor SKV er holdt utenfor 

infrastruktursonen.  

Hensynssone bevaring naturmiljø H560 

Hensynssonen er sammenfallende med LN inklusive tilstøtende veiareal. Hensikten med 

hensynssonen er å sikre et grunnlag for at eksisterende naturmangfold forblir upåvirket av 

planarbeidet og for å styrke potensialet for at eventuelle nye arter kan etablere seg.   

Arealtabell  

Reguleringsformål PBL § 12-5 Betegnelse i kart  Størrelse m2 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg    

Konsentrert småhusbebyggelse BKS 2372 

Lekeplass F_BLK 311 

Parkeringsplasser F_SPP 587 
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Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur    

Kjøreveg  O_SKV 683 

Annen veggrunn grøntareal  O_SVG1-3 62 

   

   

Nr. 5 Landbruk, natur og friluftsliv    

Naturvern  LN 6365 

   

   

Sikringssone frisikt  H140 44 

Infrastruktursone H430 167 

Hensynssone bevaring naturmiljø H560 6365 

 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsens plassering og utforming er allerede gitt da dagens anlegg som skal videreføres. 

Reguleringsplanen åpner ikke for at dagens hovedbebyggelse BKS tillates utvidet, unntak fra dette er 

at det tillates etablert mindre bebyggelse på totalt inntil 25 m2 innenfor viste byggegrenser. Dette 

skal være bebyggelse som være felles eiet av alle beboerne, og kan for eksempel være redskapsbod, 

grillhytte, lekehus o.l.  

Innenfor f_SPP tillates det etablert sportsboder, carport og sykkelparkeringshus.   

 

5.4 Universell utforming  
Selve planområdet er forholdsvis flatt, det gir gode forutsetninger for å sikre nødvendige krav til 

universell utforming på felles arealer utendørs. Reguleringsplanen og plassering av dagens 

bebyggelse gir gode forutsetninger for at bevegelseshemmede å også bevege seg på arealene rundt 

bebyggelsen. Alle fellesarealer og trafikkarealer skal planlegges og utformes etter prinsippene om 

universell utforming, for dette legges krav i gjeldene byggteknisk forskrift til grunn. 

 

5.5 Uteoppholdsareal 
Kommuneplanens arealdel gir føringer om at det sikres minst at det sikres minst 50 m2 felles eller 

offentlig areal per bolig (over 50 m2). Arealet skal være betryggende og ha sikker adkomst.   

I reguleringsplanen er det sikret tilstrekkelig mye felles uteoppholdsareal innenfor BKS og f_BLK. 

Arealet innenfor blått polygon i neste figur er 1525 m2 stort. Det skal legges til at det vil bli trukket 

fra 25 m2 til bod/el.l. (iht. bestemmelsene 4,1 c), like fullt vil det nok tilgjengelig areal.  
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Figur 100: illustrasjon som viser et omtrentlig omriss av uteoppholdsareal som vil være 
til felles disposisjon. Merk at bakgrunnskartet ikke kan tolkes som et endelig plankart.  

 

5.6 Adkomst 
Reguleringsplanen legger opp til en videreføring av dagens adkomst til eiendommen. 

Reguleringsplankartet er også tilpasset gjeldende reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs FV108.  

Eksisterende gruset adkomstvei mot Ørekroken og enkelte fritidsboliger videreføres i 

reguleringsplanen. Det legges ikke til rette for at flere hyttebrukere skal ha adkomst via denne enn de 

som har det i dag. I tillegg tillates kommunens tekniske etat å bruke veien ved behov.  

Det er i planarbeidet også vurdert å gjenåpne den tidligere veien som var lengre øst på eiendommen, 

men dette er ikke videreført da det ville medføre store inngrep i f_BLK uten at det ville representere 

en bedre løsning enn dagens vei.  

 

6 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner stilles det krav til at det skal utarbeides ROS-analyse for 

planområdet. Analysen nedenfor viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for bruk av 

planområdet. 

Metoden i denne analysen er bygget på veiledningen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» 

(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010). Skjematisk kan arbeidsgangen og metoden 

i arbeidet framstilles slik: 
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Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 KONSEKVENS 

1. 
Ufarlig 

2. 
En viss fare 

3. 
Kritisk 

4. 
Farlig 

5. 
Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
L
I
G

H
E
T
 

1. Lite sannsynlig 
 

     

2. Mindre 

sannsynlig 
 

     

3. Sannsynlig 
 

     

4. Meget 

sannsynlig 
 

     

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 
• Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte. 
• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres. 
 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene.   
 
 

Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold.  

1. Masseras/skred Nei       

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei       

4. Elveflom Nei      

5. Tidevannsflom Nei      

- Havnivåstigning Nei      

6. Radongass  Nei        

Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora Ja   2 1  Potensiale for 
sårbar flora 

10. Sårbar fauna/fisk Nei     

11. Verneområder Nei         

12. Vassdragsområder Nei      

13. Fornminner (fredet) Nei       

14. Kulturminne/-miljø Nei     

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner.  

15. Vei, bru, knutepunkt Nei          

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Nei      

20. Vannforsyning Nei      

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     
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23. Områder for idrett/lek Nei     

24. Park; rekreasjons- 

      områder  

Nei     

25. Vannområder for friluftsliv       Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei         

29. Støv og støy; trafikk Ja    3 1  Trafikkstøy fra 

FV108 

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt  

      forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Nei      

39. Støy og støv fra andre 
kilder 

Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

Transport. Er det risiko for:  

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet: 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Nei       

45. Ulykke med gående/ 
syklende 

Nei     

46. Ulykke ved anleggs-
gjennomføring 

Nei      

47. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold: 

48. Sabotasje og 
terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 
sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vann-
magasiner, med spesiell fare 
for usikker is, endringer i 
vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terreng-
formasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc.  

Nei     

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei     
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Analysen viser at det er får aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning:  
 

 
Tabell 3. Oppsummering. 

 KONSEKVENS 

1. 
Ufarlig 

2. 
En viss fare 

3. 
Kritisk 

4. 
Farlig 

5. 
Katastrofalt 

S
A

N
N

S
Y

N
L
I
G

H
E
T
 

1. Lite sannsynlig 

 

     

2. Mindre 
sannsynlig 
 

9     

3. Sannsynlig 

 

29     

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

5. Svært 
sannsynlig 
 

     

 

Kommentarer til uønskede hendelser ved dagens situasjon:  

Nr. 9, Sårbar flora: Av Miljødirketoratets kartbase (www.miljostatus.no) er det registret følgende 

truede arter innenfor planområdet: Sandgaffel, kystgaffel og sodaurt. Dette er lengst sør i 

planområdet, innenfor et areal som vil reguleres til naturvernområde. Det er også registrert 

Strandsteinkløver like utenfor planområdet, dette er en fremmed art. I forbindelse med befaring 

sommeren 2012 ikke påvist verdifull vegetasjon eller andre arter eller vegetasjonssamfunn som 

krever særlige hensyn. 

På tross av dette, kan man ikke utelukke at det på nåværende eller senere tidspunkt vil kunne være 

arter med form for vern innenfor planområdet. Imidlertid anses belastningen ved gjennomføring av 

planlagte tiltak å være lavere enn dagens situasjon. Reguleringsplanarbeidet vurderes derfor ikke å 

påføre registrerte truede arter negative virkninger, like fullt tilsier planområdet beliggenhet at bruk 

og forvaltning av området må skje med varsomhet.  

Nr. 29: Støy og støv: trafikk: Planområdet ligger inntil FV108/Lammenes som påfører boligene 

trafikkstøy. Prosjektet er utformet slik at uteoppholdsarealene vil orienteres mot sydvest, som også 

er vekk fra støykilden. Eksisterende bebyggelse har støydempende effekt på utearealene. Det 

forutsettes også at støyforholdene i tilstrekkelig grad ble avdekket i forbindelse med etableringen av 

dagens anlegg.  

I sin varslingsuttalelse anbefalte statens vegvesen bruk standardbestemmelser som kunne sikre at 

tilfredsstillende støynivåer ivaretas i reguleringsplanen, med henvisning til konkrete forslag. Denne 

anbefalingen er fulgt opp og bestemmelsene stiller krav om at minst halvparten av 

oppholdsrommene i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning Lden = 55 dB eller 

lavere. 
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7 Konsekvensutredning   

7.1 Naturmangfoldloven  
Dagens situasjon  

Deler av planområdet ligger innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark og grenser inntil Prestegårdsskoen 

naturreservat (mot øst). Planområdet har således en «sentral» beliggenhet ift. verneområder der det 

må tas spesielle hensyn. Selve planområdet består i dag av glissen furuskog med innslag av lavere 

vegetasjon. Den senere tid har det også vokst frem noe granvegetasjon. Av en kartlegging utført av 

Jan Ingar Båtvik i 2012 ble det ikke påvist verdifull vegetasjon eller andre arter eller 

vegetasjonssamfunn som krever særlige hensyn. Av Miljødirektoratets kartdatabase er det registrert 

sandgaffel, sodaurt og kystgaffel innenfor planområdet, som alle har status som truede arter. Dette 

er i den søndre delen av planområdet som reguleres til naturvern. Ingen prioriterte eller vernede 

arter er registrert.  

Reguleringsplanen 

Vurdering av konsekvenser 
Alternativ Konsekvenser for det enkelte alternativ  
0-alternativet: Tiltaket realiseres ikke slik som 

foreslått og at dagens situasjon opprettholdes.  
0-alternativet har ingen konsekvens for 
naturmangfoldloven 

Alternativ 1: Eksisterende bebyggelse og 
anlegg omdisponeres til boligformål 

Alternativ 1 vil medføre at det lokale 
naturmangfoldet utsettes for mindre belastning 
enn ved 0- alternativet 

 

Avveining av virkninger  

Oppsummering og konklusjon  Alternativ 1 vurderes å være mer skånsomt for 
naturmangfoldet enn 0-alternativet. Dette 
begrunnes med at fastboende representerer en 
annen type bruk på nærområdet som er mindre 
intensivt en ved korttidsbesøkende. Det skal 
samtidig legges til at fremtidige beboere vil ha 
flere sovedøgn gjennom et år, sammenlignet 
med dagens situasjon da det ikke til enhver tid 
er fullt belegg.  
 
I tillegg vil alternativ 1 bidra til at 
naturvernområdet utvides. 

Behov for avbøtende tiltak Ikke behov for avbøtende tiltak.  

 

7.2 Friluftsliv   
Dagens situasjon  

Området ligger tett innpå Ørekroken-stranden og Ytre Hvaler nasjonalpark. Dette er områder som 

representerer store verdier i et friluftslivøyemed, ikke bare for lokale, men også tilreisende. 

Ørekroken er et svært populært for bading, soling, lek og kiting. Ørekroken er flatt, noe som gjør 

sjøarealer svært langgrunt, noe som gjør området spesielt egnet for små barn. Det er også en 

adkomstvei som går gjennom planområdet, denne kan betraktes som en adkomstvei/turvei frem til 
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Ørekroken området. Foruten adkomstveien, representerer ikke selve planområdet noen stor verdi 

med tanke på friluftsliv, bortsett fra for de som benytter camping- eller spafasilitetene.  

Områdets karakter og effektene av de foreslåtte endringene kan ha påvirkning på grad av 

privatisering og allmenhetens tilgang til området.  

Reguleringsplanen 

Vurdering av konsekvenser 
Alternativ Konsekvenser for det enkelte alternativ  
0-alternativet: Tiltaket realiseres ikke slik som 
foreslått og at dagens situasjon opprettholdes.  

0-alternativet har ingen konsekvens for 
friluftslivet 

Alternativ 1: Eksisterende bebyggelse og 
anlegg omdisponeres til boligformål 

Alternativ 1 vurderes å i større grad ivareta 
allment friluftsliv enn 0-alternativet. 

 

Avveining av virkninger  

Oppsummering og konklusjon Alternativ 1 er foretrukket da fastboende 
representerer en annen type bruk av 
nærområdet, som er mindre intensiv enn ved 
korttidsbesøkende.  
Tiltaket kan medføre en viss grad av økt 
privatisering innenfor byggeområdet BKS, når 
anlegget eies av privatpersoner/seksjonseiere.  

Behov for avbøtende tiltak Ikke behov for avbøtende tiltak.  

 

7.3 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger  
Dagens situasjon  

Dagens anlegg som konferansesenter/turistanlegg kombinert med campingplass genererer på det 

meste en del trafikk. Ved konferanse kan det være 20-30 deltagere der mange ankommer med 

privatbil. Konferanse har for det meste vært avholdt utenfor skolens fellesferier. I sommermånedene 

juni-juli-aug. er det anlegget mye besøkt av korttidsbesøkende, ferierende og campinggjester 

(kapasitet for 11 campingvogner/bobiler). Dette er brukere som også genererer en del trafikk på 

Hvaler.  

Planområdet ligger tett inntil kollektivholdeplass langs FV108, noe som gir gode forutsetninger for 

reisende med buss.   

Reguleringsplanen 

Vurdering av konsekvenser 
Alternativ Konsekvenser for det enkelte alternativ  
0-alternativet: Tiltaket realiseres ikke slik som 
foreslått og at dagens situasjon opprettholdes.  

0-alternativet har ingen konsekvens for 
transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

Alternativ 1: Eksisterende bebyggelse og 
anlegg omdisponeres til boligformål 

Alternativ 1 vil representere en mindre intensiv 
bilbruk med fastboende enn korttidsbesøkende.  
 



 
 

30 
 

Det legges til grunn at de eksisterende 
boenhetene vil beholde dagens tekniske 
standard. Imidlertid er det større sannsynlighet 
for at fastboende finner motivasjon for å 
oppgradere sin private bolig med for eksempel 
varmepumpe eller solcellepanel.  

 

Avveining av virkninger  

Oppsummering og konklusjon Alternativ 1 vurderes å representere mindre 
biltransport enn 0-alternativet.  
Generelt er det en målsetting om at transport 
og privatbilisme skal reduseres. Sammenligning 
med trafikkmengde langs FV108 mellom 2013 
og 2018 bekrefter at ÅDT har blitt redusert i 
denne perioden.  

Behov for avbøtende tiltak Ikke behov for avbøtende tiltak 

 

7.4 Beredskap og ulykkesrisiko  
Dagens situasjon  

Planområdets beliggenhet på Hvaler vurderes å ha god tilgjengelighet for utrykningskjøretøy. 

Innenfor planområdet er det en stor åpen parkeringsplass, med umiddelbar tilgang til 

anlegget/bebyggelsen. Hvaler kommunes utrykningskjøretøy for brannvesenet er stasjonert på 

Hauge på Vesterøy, og brannkorpset består av frivillige. Ved behov for øyeblikkelig ambulanse eller 

politi må det påregnes at dette må tilkalles fra Fredrikstad. Men henvising til risiko- og 

sårbarhetsanalysen, er det ikke forhold som tilsier at området særlig utsatt med tanke på beredskap 

og ulykkesrisiko, hverken menneske – eller naturskapte, heller ikke i fremtidig situasjon.  

Reguleringsplanen 

Vurdering av konsekvenser 
Alternativ Konsekvenser for det enkelte alternativ  
0-alternativet: Tiltaket realiseres ikke slik som 
foreslått og at dagens situasjon opprettholdes.  

0-alternativet har ingen konsekvens for 
beredskap og ulykkesrisiko 

Alternativ 1: Eksisterende bebyggelse og 
anlegg omdisponeres til boligformål 

Alternativ 1 har ingen konsekvens for 
beredskap og ulykkesrisiko.  

 

Avveining av virkninger  

Oppsummering og konklusjon Forholdet til beredskap og ulykkesrisiko vil 
forbli den samme ved begge alternativ.  

Behov for avbøtende tiltak Ikke behov for avbøtende tiltak. 

 

7.5 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
Dagens situasjon  

Flere faktorer bidrar i å påvirke befolkningens helse og helses fordeling i befolkningen. Spesielt 

relevant for dette planarbeidet er befolkningens tilgang til natur- og friluftsområder. Ørekroken er 
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betydelig brukt til friluftsliv og rekreasjon, både av yngre og eldre. Grusveien som krysser 

planområdet gir tilgang til stinett og friluftsområder ved Ørekroken, derfor kan man også enkel 

ankomme blant annet både Storesand og Røsshuet. Tilgang på denne type fasiliteter bidrar til å 

stimulere til økt fysisk aktivitet. I tillegg er gode bomiljø viktig for å sikre barn og unge gode 

oppvekstsvilkår, samt at eldre har tilfredsstillende tilgang til øyeblikkelig hjelp, fritidsaktiviteter og 

nødvendige servicefunksjoner. I dag er Dypedalsåsen sykehjem kommunens senter for helsetilbud og 

legehjelp. Dypedalsåsen er døgnbemannet, men det finnes også tilgang på lege i Skjærhalden.  

I dag er bassenget i spaavdelingen allment tilgjengelig for alle som ønsker å benytte det. Denne 

tilgangen kan bli redusert når anlegget blir omdisponert til helårsboliger.  

Trafikkstøy (fremtidig og eksisterende) fra FV108 er også være relevant for områdets/bebyggelsens 

egnethet til permanent beboelse.  

Reguleringsplanen 

Vurdering av konsekvenser 
Alternativ Konsekvenser for det enkelte alternativ  
0-alternativet: Tiltaket realiseres ikke slik som 
foreslått og at dagens situasjon opprettholdes.  

0-alternativet har ingen konsekvens for 
befolkningens helse og helsens fordeling i 
befolkningen 

Alternativ 1: Eksisterende bebyggelse og 
anlegg omdisponeres til boligformål 

Fastboende anslås å være i mer fysisk aktivitet 
enn korttidsbesøkende.  
Bassenget og spa-avdelingen vil kunne få 
redusert tilgjengelighet når anlegget eies av 
privatpersoner/seksjonseiere.  

 

Avveining av virkninger  

Oppsummering og konklusjon Korttidsbesøkendes bruk av nærområdet vil i 
større grad av å ha karakter som sightseeing, 
snarere enn fritidsaktivitet. Fritidsaktivitet-
begrepet gir en mer hverdagslig assosiasjon. 
Samtidig er Ørekroken brukt til mye rekreasjon 
av korttidsbesøkende om sommeren. Samlet 
sett vurderes virkningene å være like for begge 
alternativ.  

Behov for avbøtende tiltak Ikke behov for avbøtende tiltak.  

 

7.6 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett  
Dagens situasjon  

Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett er viktig for alle innbyggere, både med tanke 

på fysisk aktivitet og friluftsliv, men også for tilgang til viktige funksjoner. I dag representerer 

adkomstveien til Ørekroken en betydelig kilde til et utvalgt av diverse stier og turløyper. Dette er 

imidlertid først og fremst benyttet i et fritids- og rekreasjonsøyemed. Det er ikke gang- og sykkelvei 

langs selve planområdet, imidlertid er det regulert sammenhengende trasé helt frem til rådhuset. 

Deler av denne strekningen, mellom kirken og rådhuset, er allerede etablert og resten av 

strekningen, som passerer planområdet, planlegges også etablert.  
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Grusveien mot Ørekroken er flat og anses å være tilgjengelig for mange brukere, selv om underlaget 

ikke er ideelt for blant annet rullestoler med små hjul. Videre sør for planområdet vil løs/dyp sand, 

røtter o.l.  bidra til redusert fremkommelighet for de som ikke kan gå selv. Fremtidig gang- og 

sykkelveiforbindelse frem til rådhuset er regulert med universell utforming som standard.   

Reguleringsplanen 

Vurdering av konsekvenser 
Alternativ Konsekvenser for det enkelte alternativ  
0-alternativet: Tiltaket realiseres ikke slik som 

foreslått og at dagens situasjon opprettholdes.  
0-alternativet har ingen konsekvens for 
Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- 
og sykkelveinett  

Alternativ 1: Eksisterende bebyggelse og 
anlegg omdisponeres til boligformål 

Alternativ 1 vil medføre en bedring i 
tilgjengeligheten til den delen av planområdet 
som reguleres til naturvernområde. Boligdelen 
vil sannsynligvis framstå mer privatisert ved 
alternativ 1 enn ved 0-altarnetivet.   

 

Avveining av virkninger  

Oppsummering og konklusjon Etter en avveining vurderes begge alternativene 
ha like stor påvirkning på tilgjengeligheten til 
uteområder.   

Behov for avbøtende tiltak Ikke behov for avbøtende tiltak.  

 

7.7 Barn og unges oppvekstsvilkår  
Dagens situasjon  

Forholdet til” Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen” skal vurderes i 

alle plansaker. Barn og unges oppvekstsvilkår er viktig for å sikre en trygg og god oppvekst, noe er 

som er avgjørende for å skape gode bomiljø. Viktige premiss i planarbeidet vil være å sikre boforhold 

som ivaretar barn og unges interesser – blant annet trygge uteområder, tilgjengelighet til 

fritidsaktiviteter og sikker skolevei.  

I Hvaler kommune er det en egen barnetalsperson som blir varslet ved oppstart av alle nye 

reguleringsarbeider, samt når planene legges ut på offentlig ettersyn. Dette medfører at barnas 

talsperson får god anledning til å gjøre seg kjent med prosjektets innhold og utvikling.  

Planområdet er i dag godt tilrettelagt med hensyn barn og unges trivsel og velvære. Anlegget er ikke 

gammelt, og fremstår derfor som moderne med tanke på prosjektering og bokvalitet. Sør for 

anlegget (selve bebyggelsen) er det et romslig fellesareal med blant annet opparbeidet 

volleyballbane og romslige åpne arealer velegnet til uorganisert lek og aktivitet.   

Reguleringsplanen 

Vurdering av konsekvenser 
Alternativ Konsekvenser for det enkelte alternativ  
0-alternativet: Tiltaket realiseres ikke slik som 

foreslått og at dagens situasjon opprettholdes.  
0-alternativet har ingen konsekvens for barn og 
unges oppvekstsvilkår. 
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Alternativ 1: Eksisterende bebyggelse og 
anlegg omdisponeres til boligformål 

Tilretteleggelse av boliger med gode 
uteoppholdsareal og nærhet til verdifulle 
rekreasjonsområder anses positivt. Imidlertid vil 
boligene ligge tett innpå FV108, som er en kilde 
til trafikkstøy og trafikk generelt.  

 

Avveining av virkninger  

Oppsummering og konklusjon Området anses å ha gode kvaliteter med tanke 
på å skape et godt bomiljø for alle brukere. En 
større del av planområdet vil være tilgjengelig 
for allmennheten da naturvernområdet skal 
økes i størrelse.  

Behov for avbøtende tiltak Ikke behov for avbøtende tiltak. 

 

8 Oppsummering av konsekvenser  
Basert på en helhetlig vurdering legges det til grunn at det er overvekt fordeler for gjennomføring av 

planlagte til. 

Fordeler:  

• Ny arealbruk vil representere en mindre intensiv bruk av arealene innenfor planområdet 

samt nærområdet. Nye beboere forventes å påføre området en annen type bruk og grad av 

belastning og slitasje sammenlignet med når personer er der for kortere opphold.  

• Ny arealbruk forventes å påføre naboer mindre støy og plager, da fremtidige beboere ansas å 

bruke tomten og nærområdet mer en annen grad av skånsomhet og respekt, sammenlignet 

med korttidsbesøkende.  

• Naturvernområdet vil økes ved gjennomføring av reguleringsplanen. Økningen utgjør 2,9 

daa, og dette bidrar til et forsterket vern av dette området.  

• Prosjektet vil tilføre Hvaler kommune flere helårsbeboere.  

Ulemper: 

• Tap av næringsinntekter fra eksisterende virksomhet. Utleie gir både skatteinntekter til 

kommunen, i tillegg har anlegget også blitt bebodd av flere arbeidende på korttidsopphold 

samt konferansegjester, som har bidratt til å gi positive synergier til Hvaler-samfunnet.  

• Nye boliger utenfor kommuneplanens definerte senterstruktur, som går ut på at 

mesteparten av nye boliger skal etableres på Hauge, Utgårdskilen, Rød, Ødegårdskilen eller 

Skjærhalden.  

• Tiltaket vil være i strid med kommuneplanens arealdel, der arealet er avsatt til fritids- og 

turistformål.  

9 Vedlegg  
Notat fra Ingar Båtvik, 2012  

Planprogram, stadfestet 03.03.2019 
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10    Innkomne innspill ved varsel om oppstart 
Generelt om kommentarer til innspillene:   

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet og høring av planprogram mottok 

forslagsstillers flere til dels omfattende og lange innspill. Deler av innholdet er i varierende grad 

relevant for planarbeidet, bl.a. da mye er henvisninger til historikk rundt eiendommen.  

 

1. Trine Meyer, datert 10.10.2018 

Hei, vi ser av forslaget til planprogram for reguleringsplansak at veien inn til de nye boligene tenkes 

forbli samme veien som vi deler i dag. Vi har ingenting imot bygging av tre tomannsboliger, og 

kommer ikke til å motsette oss dette, men vi ønsker at tilkomsten til husene flyttes til andre siden av 

det eksisterende bygget, det vil si at ny vei blir brukt i hele utbyggingsperioden også.  

Vi forstår at parkeringen skal forbli der den er i dag, men forstår også at det kommer til å øke bruken 

av vår vei, det ønsker vi ikke. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Antall boenheter og bebyggelse  

Alternativene som åpner for ytterligere bebyggelse er ikke lenger relevant. Dette innebærer at 

planarbeidet er redusert til å kun omfatte eksisterende bebyggelse som aktuelt for nye boenheter, 

inkludert kjeller og evt. spaanlegg.  

Dette henger sammen med både planområdets omgivelser og forholdet til overordnede regionale og 

kommunale planer.  

Det alternativ 0 og 1 som vil bli utredet i det videre planarbeidet:  

1. 0-alternativet: Tiltaket ikke realiseres slik som foreslått og at dagens situasjon 

opprettholdes.  

 

2. Eksisterende bebyggelse og anlegg omdisponeres til boligformål. 

Adkomstvei  

Reguleringsplanen legger til en videreføring av dagens veistrekning. Planlagte tiltak legger ikke opp til 

økt bruk av denne.  

2. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 10.10.2018 

DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional, 

nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og vi har dermed ingen 

merknader på nåværende tidspunkt til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

for reguleringsplan for Hvaler Park Boligsameie i Hvaler kommune. 
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3. Per Nordheim, eier 23/129, datert 22.10.2018 

Administrasjonen i en kystkommune som Hvaler er førstelinjeforsvaret for alle planer, lover og 
retningslinjer som skal beskytte miljøverdiene i strandsonen.  At disse naturverdiene ikke ødelegges, 
har svært høy prioritet, både lokalt og nasjonalt.  Derfor er det forstemmende å lese i "Forslag til 
planprogram for reguleringsplansak: Hvaler Park Boligsameie. (plan ID 0111141)" at det nettopp er 
planavdelingen i Hvaler kommune som har tatt initiativet til at eieren av Hvaler Resort nå søker om å 
bygge tre nye tomannsboliger sør for dagens turistanlegg.   
 
I januar 2018 fikk eieren en tidsbegrenset dispensasjon til å bruke fire ferieleiligheter til boligformål. 
Dette søkes nå formalisert gjennom en permanent omregulering av eiendommen. Dette støtter vi. 
Men vi er svært skeptiske til at man i tillegg vil bygge 2 nye leiligheter i kjelleren, pluss inntil tre nye 
tomannsboliger sør for de eksisterende bygningene. Begrunnelsen som gis for å øke antallet 
leiligheter er at dette, sammen med at man utvider verneområdet nordover, "vil gi en mindre 
belastning på områdets verdifulle natur- og landskapsverdier sammenliknet med dagens situasjon". 
  
Dette er en påstand som ikke holder.  "Dagens situasjon" er riktignok ikke tilfredsstillende. Eieren har 
snauhogd et stort areal sør for bygningene, der det i dag vokser opp krattskog.  Tilsammen ble nesten 
50 store furuer saget ned våren og sommeren 2014.  Ifølge reguleringsbestemmelsene skulle denne 
skogen behandles som parkskog, og minst mulig vegetasjon skulle fjernes.  Planadministrasjonen i 
Hvaler kommune har likevel vurdert at flatehogsten ligger innafor bestemmelsene, noe som er 
vanskelig å forstå. Eieren har tidligere også fylt igjen den gamle skogsveien øst for bygningene med 
sand fra byggegropa, i opptil en meter høyde og femten meters bredde, og plantet traseen med 
gress. Veien er nå stengt for allmenn ferdsel med bil. Dette skjedde i forbindelse med byggingen av 
turistanlegget i 2008. Kommunen har medgitt at fjerningen av veien er i strid med 
reguleringsbestemmelsene, men har likevel ikke grepet inn. Disse ødeleggelsene er imidlertid i noen 
grad reversible, bare det er vilje til det.   
 
Det viktigste i denne sammenhengen er at campingplassen som det ble gitt tillatelse til å bygge i 
2001, aldri er blitt realisert. Den skulle bestå av 11 oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner, 
med tilhørende infrastruktur, nedover i området. Dette ville dominert og ødelagt naturverdiene i det 
aktuelle området i vesentlig større grad enn "dagens situasjon", også lenger sør mot vernesonen enn 
der veiene møtes.  Heldigvis er en slik campingplass aldri blitt realisert, først og fremst fordi den aldri 
ville kunnet lønne seg, noe eieren selv har dokumentert tidligere. Planene om å bygge campingplass 
ble vel derfor egentlig skrotet av eieren allerede før anlegget ble bygget i 2007, da han hadde fullt 
fokus på å etablere et konferansesenter. Men det er dette scenariet med en campingplass for bobiler 
man setter opp mot å bygge et tun av nye boliger med tre tomannsboliger på eiendommen. Det er 
ingen fair sammenlikning. 
  
Det eneste fornuftige alternativet til å bygge 8 nye leiligheter på stedet, er å bruke dagens 
utleieleiligheter på en annen måte, la kjelleren være kjeller, og ellers bøte på de omfattende 
naturskadene som er en direkte følge av mangel på respekt for reguleringsbestemmelsene.  Etter 
Plan- og bygningsloven er det kommunens ansvar å følge opp brudd på disse bestemmelsene.  
 
Det vi mener bør gjøres, samsvarer omtrent med alternativ 2 i det utsendte forslaget til planprogram, 
med noen tilføyelser.  Den gamle skogsveien må åpnes for gangtrafikk igjen, gjerne i kombinasjon 
med tilrettelegging og skilting av en parkeringsplass på det offentlige arealet mellom turistanlegget 
og NAV boligene i øst.   
 
Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved at man ønsker å bruke de eksisterende leilighetene til 
helårsboliger. Tidligere har eieren antydet å bruke dem til eldreboliger.  Men fireroms leiligheter over 
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to etasjer over to kilometer fra alle servicetilbud, er lite egnet for eldre og skrøpelige mennesker. Det 
hadde vært mer naturlig ut fra plassering og gjeldende reguleringsformål å omregulere leilighetene 
til ferieleiligheter, uten utleieplikt. 
  
Det viktigste, som forslagsstillerne helt synes å glemme, er at utgangspunktet for denne 
omreguleringen er å redde stumpene av et campingprosjekt som aldri har vært liv laga. Den elendige 
situasjonen er grundig dokumentert av eieren selv i forrige runde. Det er dette som er begrunnelsen 
for at det nå er riktig og viktig å finne en ny og akseptabel bruk av den bygningsmassen som tross alt 
står der. 
  
En slik erkjennelse satt svært langt inne hos kommunens administrasjon. Da eieren henvendte seg til 
ordføreren første gang i 2016, med sikte på en omregulering til boligformål, var daværende plansjef 
helt avvisende, og insisterte på at eiendommen skulle brukes til campingformål uansett.  To år 
senere er ikke bare kommuneadministrasjonen positiv til en omregulering, men tar selv initiativet til 
å tredoble antallet leiligheter. De ser bort fra at eiendommen ligger langt utenfor vedtatte 
byggesoner for nye boliger, i en svært sårbar og verneverdig del av kommunens strandsone.  Det 
eneste som har endret seg, er hvem som er plansjef.  Det er ikke betryggende. 
  
Hvis det mest ytterliggående forslaget blir vedtatt, vil eiendommens verdi stige med mange millioner 
kroner over natten. Er det virkelig kommunens oppgave å presse fram et slikt vedtak?   
 
Eiendommen er en hovedadkomst for besøkende til stranden i Ørekroken, og en mye brukt turvei i 
aksen Skjærhallen - Rødshue. Ørekroken ble innlemmet i Ytre Hvaler Nasjonalpark ved opprettelsen i 
2008, og er i alle verneplaner fremhevet som et strandareal med spesielt høy verneverdi.  Det 
forslåtte utbyggingsområdet er langt og smalt, og strekker seg fra hovedveien og ned mot 
vernesonen. Eiendommens form og direkte relasjon til verneområdene i øst og sør vil medføre at nye 
boliger vil virke både privatiserende og redusere allmennhetens adgang til strandområdet. Den nye 
bygningsmassen vil ligge som en propp på tvers av eiendommen. Det ligger riktignok både boliger og 
hytter spredt rundt Ørekroken fra gammelt av, men et tun av nye boliger her vil være et 
fremmedelement, som vil øke slitasjen og redusere naturverdiene i Ørekroken.  Dessuten er det helt 
unødvendig å bygge nye boliger akkurat her.  Det tjener bare utbyggers lommebok.  
 
Strandsonen er vernet gjennom ulike planer og retningslinjer, som gjør det nesten umulig å bygge 
nytt i denne sonen, uansett formål.  
 
I de såkalte «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen», 
heter det bla: 

• 5.3.4.2. Byggeområder: Oppføring av nye boliger, næringsbebyggelse og tilhørende 
bygninger og anlegg bør foregå i tilknytning til eksisterende tettsteder……… 

• 5.3.4.4. Strandsonen: Mulighetene for allment friluftsliv, basert på båtferdsel, ferdsel til fots 
og på sykkel og strandopphold bør trygges og forbedres. Det skal legges stor vekt på å 
opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen fra landsiden og sjøsiden samt 
mulighetene for å ferdes langs sjøen. Ved avveininger skal disse hensyn vektlegges sterkt i 
forhold til videre utvikling av eksisterende bolig- og fritidseiendommer………. 
I strandsonen bør bygging som kan redusere natur- og kulturmiljøet og mulighetene for 
rekreasjon og fiske ikke finne sted. Oppføring av nye og vesentlig utvidelse av eksisterende 
fritidshus skal som hovedregel ikke tillates. 

 
Dette er føringer som også reflekteres i kommuneplanen for Hvaler. Her heter det bl.a.:  

• «Både fylkesplanen for Østfold og kystsoneplanen for Østfold inneholder føringer for 
fritidsbebyggelse.  
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• Fra kystsoneplanen (2006): ”Bebyggelse med tilhørende infrastruktur må tilpasses landskaps-
, natur-, kultur- og friluftsinteressene, og som hovedregel skje bakenfor strandsonen i 
områder som ikke er synlige fra sjøen.”  

• Fra fylkesplanen (2009):  
”5.15 Fritidsboliger 
5.15.1 Bygging av nye fritidsboliger skal bare skje i regulerte områder. Områdene, herunder 
fortetting, må være avklaret gjennom kommuneplanen.  
5.15.2 Ny fritidsbebyggelse kan ikke oppføres i strandsonen (jfr RPR-O) eller i 100 m-beltet 
langs vassdrag med de unntak som følger av retningslinjene for kystområdene og 
vassdragsnære områder.»  

 
Det er altså svært strenge begrensninger på bygging av både nye boliger og nye hytter i Hvaler, særlig 
i strandsonen.  Bygging av nye boliger skal skje i definerte byggeområder, og dette planområdet 
ligger klart utenfor disse. Det er heller ikke noe som tilsier at det bør søkes unntak fra disse 
bestemmelsene på dette stedet, snarere tvert imot, gitt nærheten til Ytre Hvaler Nasjonalpark og 
Prestegårdsskogen naturreservat.  Det er derfor uforståelig at planadministrasjonen utfordrer 
retningslinjene ved å ta initiativet til å bygge nye boliger på eiendommen. 
 
Ikke bare vil dette gå ut over naturverdiene og berøre alle andre som benytter Ørekroken i ulike 
sammenhenger.  Det vil også være en direkte belønning av den bevisste snauhogsten av planområdet 
som ble gjort i 2014.  Det er nok ikke mange andre enn administrasjonen i Hvaler kommune som vil 
karakterisere dette som noe annet enn ulovlig. Ødeleggelsene er godt dokumentert i flyfoto fra før 
Folkets Hus ble revet i 2007, og etter hogsten i 2014. 
 
Det er foreslått å bygge to nye leiligheter i kjelleren til turistanlegget.  I planprogrammet er stedet 
beskrevet som konferansesenter og campingplass.  Det siste er aldri realisert, noe vi naboer selvsagt 
er glad for.  Konferansesenteret er lokalisert i kjelleren, sammen med et storkjøkken.  Kjellerlokalene 
har også vært brukt som restaurant, pub og til ulike arrangementer, som brylluper og andre 
selskaper.  Det ble gitt en midlertidig brukstillatelse i 2008, men først i 2013 ble det gitt ferdigattest 
for anlegget.  Det som er litt spesielt, er at det aldri er søkt om å bygge konferansesenter eller 
selskapslokaler i kjelleren. Det er bare søkt om å bygge en vanlig kjeller, bestående av oppholdsrom, 
aktivitetsrom, vaskerom, WC, solarium og en såkalt «gildehall», alt forbeholdt stedets gjester. At man 
i praksis bygde kjelleren for å bruke den til kommersielle formål for andre grupper, ble 
problematisert av brannvesenet etter en inspeksjon i 2013, da det ble oppdaget at ferdigattesten var 
gitt på grunnlag av uriktige opplysninger om brannsikringen av kjelleren.  Blant annet var det oppgitt i 
søknaden om ferdigattest at det var installert direkte varsling til brannvesenet i Fredrikstad, noe som 
ikke var tilfelle. Bakgrunnen var at den faktiske bruken av kjelleren medførte at kjelleren ble plassert i 
en høyere brannklasse enn en «vanlig» kjeller, og i søknaden var det feilaktig oppgitt at de strengere 
kravene var oppfylt. Hvaler kommune konfronterte eieren med dette i et brev våren 2013, og ba om 
en forklaring. I brevet ble det også varslet at dette ville kunne få konsekvenser for ferdigattesten.  
Tross flere purringer har kommunen aldri svart på om saken ble fulgt opp.  Men det som står fast, er 
at kjelleren ble brukt til flere større arrangementer med mangelfull brannsikring, i perioden 2008 til 
2013. 
 
Jeg trekker fram dette for å illustrere at det ikke er uproblematisk å bygge om, eller bruke, en kjeller 
til andre formål enn opprinnelig planlagt. En bolig må dessuten fylle de nødvendige tekniske kravene 
til varig opphold, noe kjelleren ikke gjør i dag.  Det forhindrer ikke at eieren for tiden averterer 
kjelleren på Finn som en 200 kvm stor hybel, til 19 500 kroner i måneden.  
 
Ønsket om å bruke kjelleren til nye boliger forsterker inntrykket av at søknaden har et preg av 
tomtespekulasjon.  Uansett om det er teknisk mulig å bygge om kjelleren, kan den aldri bli akseptable 
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boliger. Hvem vil bo der hvis de har alternativer? Flere boenheter vil også øke presset på 
eiendommen og uteområdene generelt, og frata de øvrige leilighetene muligheten til å bruke 
kjelleren til det den egentlig er bygd for.  
 
Avslutningsvis vil jeg også si noe om veien nedover i området.  Den gamle veien ble flyttet fra øst- til 
vestsiden av eiendommen i 2008, og ble da lagt på naboeiendommene 23/128 og 23/129 etter avtale 
mellom de tre grunneierne. for å spare skogen sør for bygningene. Det er bare to hytteeiendommer 
og kommunens servicebiler som har rett til å kjøre på denne veien, ifølge tinglyst avtale.  Det er ikke 
aktuelt fra vår side å gi andre veirett til veien. 
 
OPPSUMMERING 
 
Vi støtter fullt ut at eiendommen Hvaler Resort omreguleres, ved at campingplassen tas ut og 
vernesonen utvides nordover.  Men leilighetene burde bli regulert til ferieleiligheter uten utleieplikt 
fremfor permanente boliger. Det er mest i tråd med områdets karakter og avstanden til ulike 
tjenestetilbud. 
 
Vi er negative til at kjelleren blir brukt til boliger. 
 
Vi går også imot at det bygges nye boliger sør for dagens bygninger.  Dette er i strid med både 
gjeldende kommuneplan og alt overordnet planverk, som skal sikre at viktige naturverdier ikke går 
tapt i strandsonen.  Derfor er hele det utsendte forslaget til planprogram unødvendig, og bare egnet 
til å forsinke omreguleringen med flere år.   
 
Spesielt er vi kritiske til planadministrasjonens rolle i saken. De har tatt initiativet til en utbygging 
som de må vite er kontroversiell og bryter med gjeldende retningslinjer og planer. Uten dette 
initiativet ville man kunnet omregulere dagens bygningsmasse og resten av eiendommen mye 
raskere og med alle parters tilslutning. 
 
Det er nødvendig at man i den videre prosessen også erkjenner de bruddene på gjeldende 
reguleringsplan som har skjedd, og sikrer at disse blir rettet opp i så stor grad som mulig.  Det gjelder 
gjenfyllingen og stengningen av den gamle skogsveien, og snauhogsten av skogen i trekanten mellom 
bygningene og de to interne veiene.  
For øvrig er det ikke aktuelt for oss å akseptere at reguleringsområdet utvides til å omfatte vår 
eiendom eller at flere får veirett.  
 
Hvis ikke administrasjonen eller Hvalers politikere snur i denne saken, er vårt eneste håp at 
overordnede myndigheter griper inn og stanser bygging av nye boliger på eiendommen.   
 
 

Forslagsstillers kommentar 

Antall boenheter og bebyggelse  

Alternativene som åpner for ytterligere bebyggelse innenfor planområdet er tatt ut av 

planprogrammet. Dette innebærer at planarbeidet er redusert til å kun omfatte eksisterende 

bebyggelse som aktuelt for nye boenheter, inkludert kjeller og evt. spaanlegg.  

Dette henger sammen med både planområdets omgivelser og forholdet til overordnede regionale og 

kommunale planer.  
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Det alternativ 0 og 1 som vil bli utredet i det videre planarbeidet:  

3. 0-alternativet: Tiltaket ikke realiseres slik som foreslått og at dagens situasjon 

opprettholdes.  

 

4. Eksisterende bebyggelse og anlegg omdisponeres til boligformål. 

Adkomstvei  

Adkomstalternative vil likevel bli nærmere belyst i forbindelse planutarbeidelsen. Det er ikke aktuelt å 

blande inn arealet mellom planområdet og kommunens NAV-boliger. Både fordi dette hverken angår 

det aktuelle prosjektet eller fordi det ikke er tiltakshavers eiendom.  

Det er ikke aktuelt å legge til rette for ytterligere biltrafikk langs denne strekningen. Kun de som har 

rett til å ferdes der i dag og kommunens servicebiler o.l.  

Konferansesenter/campingplass 

Dette står beskrevet da godkjent at eiendommen kan benyttes til camping og konferanse.   

Eiendom 

Det er ikke aktuelt å utvide planområdet, men Nordheims eiendom blir delvis berørt ved at dagens 

adkomstvei ligger delvis innenfor hans eiendom.  

 

Øvrige innspill anses å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i planarbeidet.  

 

4. Norsk Maritimt Museum, datert 23.10.2018 

Norsk Maritimt Museum har ingen innvendinger planprogrammet for Hvaler Park sameie. 

 

5. Anna og Dagfinn Birkeland, datert 29.10.18 

Normalt heter det at en regulering skaper god forutsigbarhet, men i reguleringen av Ørekroken 

Camping (Hvaler Resort) viser det motsatte seg å være tilfellet. Prosessen med regulering og 

dispensasjoner av dette området har vært svært langtrukken (start på 1990 tallet) og til tider 

konfliktfylt. I denne perioden har tiltakshaver drevet delvis på utsiden av reguleringen, ved at grenser 

tøyes, uten at dette har fått konsekvenser. Hvaler kommune har på sin side unnlatt å følge opp 

ulovligheter.  

Bakgrunn:  

Salget av Folkets Hus og kommunens ønske om bobilcamping vekket i sin tid stor motstand, men 

reguleringen ble likevel vedtatt i år 2000. Både tidligere og nåværende eier, som her er tiltakshaver, 

har aldri hatt som intensjon å drive bobilcamping. Opprinnelig regulering har fått forandret formål 

gjennom stadige dispensasjoner. Biloppstillingsplass for bobiler har aldri blitt nevnt i disse 
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dispensasjonene og heller ikke lagt til rette for. Det er heller ikke blitt søkt om å tilrettelegge for 

camping, og internveien for kjøring over området er avtalt vekk.  

I 2010 skrev Aftenposten en artikkel, “Kampen om kommuneformuen” - snikprivatisering av 

strandsonen. Den gang ble både Hvaler kommunes ordfører samt tiltakshaver intervjuet (og 

gransket) mot bakgrunn av at søknaden gjaldt storstilt utbygging av det regulerte området og 

omgjøring til helårsdrift. Samme forsøk ble gjort med ny søknad om utbygging i år 2012. I begge 

tilfeller fremmet Fylkesmannen innsigelse med henvisning til at forslaget brøt med Kystsoneplanen 

for Østfold og Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i Kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen 

(RPRO). Innsigelser forutsettes kjent.   

Våre innsigelser:  

Planen går på tvers av kommuneplanens arealdel og de rikspolitiske retningslinjene, og må derfor 

forelegges sentrale myndigheter.    

Vi finner det merkelig at Planadministrasjonen i Hvaler kommune kan anbefale at det bør vurderes å 

legge til rette for oppføring av (flere) boenheter i dette området. Hvaler kommune ligger i sin helhet 

innenfor virkeområdet for RPR-O. RPR-O gir klare føringer om at boligbygging bør skje i tilknytning til 

de eksisterende byggeområdene gjennom fortetting og utvidelser, jfr beskrivelse til 

kommuneplanens arealdel. Her gjelder det at prioritering og lokalisering av byggeområder skal skje 

etter en senterstruktur. I denne senterstrukturen inngår ikke det aktuelle planområdet.  

Videre så skal eventuell bebyggelse med tilhørende infrastruktur tilpasses landskaps-, natur-, og 

kulturfriluftsinteressene og som hovedregel skje bakenfor strandsonen i områder som ikke er synlige 

fra sjøen, jfr. Kystsoneplanen for Østfold. Da planområdet i sin helhet ligger i strandsonen med 

verdifulle natur- og landskapsverdier, virker det mot sin hensikt å anbefale en tilrettelegging for 

boenheter i dette området.  

Planen for omregulering av denne eiendommen må i så fall skje gjennom en ny kommuneplan der 

man ser Ørekroken strandsone opp til fv 108 i sin helhet.  En utbygging av eiendommen til 

boligformål vil kunne skape presedens for området generelt. Ønsker kommunen å endre dette 

områdets karakter fullstendig?  

Tidligere utredninger og konklusjoner vedrørende miljømessige påvirkninger og konsekvenser for 

dette området gjelder fortsatt, og kan derfor ikke settes til side.  

Senest i september 2017 skrev Fylkesmannen i Østfold en uttalelse til søknad fra tiltakshaver om 

dispensasjon for bruksendring til boligformål (forkortet her):  

• Miljøvernavdelingen har stort fokus på Ørekroken-området som et verdifullt og sårbart 

naturområde. Ørekroken er trolig det siste større sandstrand-arealet langs Oslo-fjorden og 

Sørlandet, med relativt lite nedslitt sandvegetasjon. I dag er dette området en del av Ytre 

Hvaler nasjonalpark.   

• Utbygging og virksomhet i randsonen av nasjonalparken kan påvirke verneverdiene i 

nasjonalparken.  

• Miljøvernavdelingen mener den omsøkte dispensasjon er i strid med statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.   
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• Fare for økt privatisering av området, en utvikling som vil kunne skje gradvis over tid.   

I tillegg grenser planområdet til Naturreservat Prestegårdsskogen. Randsonen er her allerede 

påvirket.  

Adkomstvei i tilknytning til planområdet.  

Adkomstveien det refereres til ble etablert i dispensasjonsvedtak 15.12.2005, og ligger delvis utenfor 

planområdet. I dette vedtaket henvises det til privatrettslig avtale. I denne tinglyste avtalen er det 

kun eiendommene 23/129, 23/36 samt kommunen som er gitt kjøreadkomst for å verne naturen. 

Tiltakshaver «fraskrev» seg nemlig denne retten til adkomst for å vinne fram hos naboer og 

Fylkesmannen med å få flyttet veien. Hensikten med dette var å bygge en mye større byggingsmasse 

enn det opprinnelig regulering hadde som formål, med ønsket om å drive turist- og 

konferanseanlegg, ikke camping. Videre så gjelder det at planområdet ligger i et LNF-område. Det gis 

derfor ikke anledning til å utvide dagens adkomstvei eller anlegge nye veier på eiendommen.   

Det faktiske formålet med denne omreguleringen må undersøkes nærmere.   

Tiltakshaver annonserer dette som en plan for å etablere et boligsameie. Eierseksjonsloven stiller 

klare krav til hva som gjelder i så måte. Vår erfaring er at virkeligheten blir noe annet. Eventuelle 

skjulte hensikter må på bordet. Her må ansvarlige myndigheter tenke seg nøye om slik at man 

unngår å havne i en tilsvarende situasjon som det vi har vært vitne til gjennom de siste 10-15 årene.  

Vi er riktignok positive til å få utvidet hensynssonen i en ny reguleringsplan. Vi er også positive til at 

det tas en diskusjon hvordan eksisterende bygninger kan brukes, der det er å foretrekke salg som 

private fritidseiendommer da dette etter vår oppfatning vil passe best sammen med eksisterende 

miljø - også med hensyn til mindre bruk enn helårsdrift og dermed bedre for Ørekrokens 

naturverdier. Vi stiller oss derimot uforstående til at Hvaler kommune ser ut til ville prøve å redde en 

privat investors dårlige disponeringer gjennom mange år ved å gi ytterligere konsesjoner som går på 

tvers av gjeldende kommuneplan, rikspolitiske retningslinjer og naturvern.  

Prosedyre nabovarsling  

Avslutningsvis ønsker vi å gjøre Hvaler kommune oppmerksom på prosedyre vedrørende varsling. 

Med kjørerettigheter over den berørte eiendommen, jfr reguleringen, er vi direkte berørt av denne 

prosessen med en omregulering og vi ber derfor om å bli informert på linje med øvrige naboer. Dette 

er et lovpålagt krav. Manglende varsling av direkte berørte vil være en saksbehandlingsfeil. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Antall boenheter og bebyggelse  

Alternativene som åpner for ytterligere bebyggelse innenfor planområdet er tatt ut av 

planprogrammet. Dette innebærer at planarbeidet er redusert til å kun omfatte eksisterende 

bebyggelse som aktuelt for nye boenheter, inkludert kjeller og evt. spaanlegg.  
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Dette henger sammen med både planområdets omgivelser og forholdet til overordnede regionale og 

kommunale planer.  

Det alternativ 0 og 1 som vil bli utredet i det videre planarbeidet:  

1. 0-alternativet: Tiltaket ikke realiseres slik som foreslått og at dagens situasjon 

opprettholdes.  

 

2. Eksisterende bebyggelse og anlegg omdisponeres til boligformål. 

Adkomstvei  

Tiltakshaver ser ingen problemer med å videreføre eksisterende adkomstvei til Ørekrokenområdet. 

Adkomstalternative vil likevel bli nærmere belyst i forbindelse planutarbeidelsen.  

Det er ikke aktuelt å legge til rette for ytterligere biltrafikk langs denne strekningen. Kun de som har 

rett til å ferdes der i dag og kommunens servicebiler o.l.  

Nye formål 

I dette planarbeidet søkes det lagt til rette for permanent beboelse, ikke fritidsbebyggelse.  

 

Øvrige innspill anses å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i planarbeidet.  

 

6. Kystverket sørøst, datert 06.11.2018 

Kystverket Sørøst kan ikke se at planarbeidet vil ha betydning for våre interesser. Vi har av den grunn 

ingen merknader til igangsettingen av planarbeidet.   

 

7. Hvaler hytteforening, datert 13.11.2018 

Hvaler hytteforening har fått bekymringsmelding om denne utbyggingen fra medlemmer som har 

hytte i nærområdet til denne eiendommen. En er redd for at utbygging kan føre til fare for 

naturreservatet og strandsonen som ligger i tett tilknytning til eiendommen.  

Vi vet alle at området Ørekroken og arealet rundt er et yndet sted for badene og annen type av 

friluftsliv. I tillegg ligger Ytre Hvaler Nasjonalpark tett innpå hvor det gjelder andre regler for ferdsel 

osv.  

Det må tas hensyn til ovennevnte ved bruk av denne eiendommen med tanke på plassering av hus, 

adkomstveier etc. Vi vet også alle at med økt bruk følger det med forsøpling av et område på mange 

måter. Pr. i dag følges f.eks. parkeringsplasser dårlig opp og folk tar seg bare til rette. Det å bygge ut 

fire leiligheter til tolv altså en tredobling medfører langt mer støy osv.  I tillegg må det en langt mer 

oppfølging av området enn hva det er i dag og igjen den nære tilknytningen til nasjonalparken er ikke 

heldig.  
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Hvaler Hytteforening er skeptiske til ytterligere utbygging på dette arealet. 

 

Forslagsstillers kommentar 

Det er ikke lenger aktuelt å etablere ny bebyggelse for opprettelse av flere boenheter innenfor 

planområdet.  

 

8. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 13.11.2018 

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 og skred  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

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. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

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 veileder 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.   
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• 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.  

• 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 ro@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. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Det vil ikke etableres ny bebyggelse innenfor planområdet i nevneverdig grad. NVE’s ansvarsområde 

anses ivaretatt i dagens anlegg. Området er ikke utsatt for stormflo.  

 

9. Fylkesmannen i Østfold, datert 19.11.2018 

Innspill  

Gjeldende reguleringsplan for området er et resultat av en forholdsvis lang saksgang, med blant 

annet innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i 1998 og 2000. Vi fremmet også innsigelse til 

et nytt forslag til detaljregulering for området i 2012, da det ble foreslått å etablere 

utleiehytter/utleieleiligheter.  

Ørekrokenområdet i sør er et verdifullt og sårbart naturområde. Ørekroken er trolig det siste større 

sandstrandarealet langs Oslofjorden og Sørlandet, med relativt sett lite nedslitt sandvegetasjon. I dag 

er dette området en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. Utbygging og virksomhet i randsonen av 

nasjonalparken kan påvirke verneverdiene i nasjonalparken.     

Hvaler prestegårdskog naturreservat er også nabo til eiendommen. Trærne innenfor reservatet vil 

blant annet kaste skygge inn i planområdet. Forslag til utbygging av boliger rett nord for reservatet vil 

med stor sannsynlighet innebære å planlegge seg inn i en fremtidig konflikt mellom fremtidige 

beboere og reservatet.  

Vi gjør oppmerksom på naturmangfoldloven § 49: 
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«Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på verneverdiene i et 

verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om 

tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår.»  

Vi ser positivt på at en større del av varslet planområdet nå foreslås til naturvernformål.  

Hvaler kommunes kommuneplan med arealdel, vedtatt 07.04.11, har videreført eksisterende 

reguleringsplans status. Det er således ikke utredet noen annen bruk av området på 

kommuneplannivå. Så langt vi kjenner til er det heller ikke gjort endringer i ved foreslått rullering av 

kommuneplanens arealdel. I nytt forslag til arealdel er det lagt inn areal til boligformål som langt 

overstiger behovet i kommunen. Vi kan derfor ikke se at det er behov for flere boligområder i tillegg 

til det som foreslås i arealdelen. Vi viser også til vårt brev 20.01.17, der det ble gitt tilbakemelding på 

Fylkesmannens oppfatning av eventuell omgjøring av eiendommen til boligformål.  

Det er gitt statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Av disse 

fremgår det blant annet at utbyggingsmønsteret bør fremme utvikling av kompakte tettsteder. 

Eventuell ny boligbebyggelse på Lammenes vil således ikke være i samsvar med nasjonale føringer. 

Området ligger også utenfor fylkesplanens langsiktige grense for Skjærhalden.  

Med tanke på historikken i området har vi forståelse for at det kan være ønskelig med en 

bruksendring av eksisterende bygg til boligformål (nå angitt inntil seks boenheter), men vi kan ikke se 

at det finnes samfunnsinteresser som tilsier at det også bør tilrettelegges for flere boligbygg (nå 

angitt inntil tre tomannsboliger) i området. Det må også settes av plass til garasjebygg. Vi vil videre 

påpeke at Hvaler kommune over tid har arbeidet for å finne sted for korttidsbesøk knyttet til turisme, 

og at et areal som er regulert for dette da vil forsvinne. Det kan være vanskelig å finne andre egnede 

arealer til dette formålet.  

Planområdet ligger i strandsonen, men bak 100m-beltet. Her gjelder rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen. Verdiene her skal forvaltes som en ressurs 

av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden. Videre heter det at utbygging i 

RPR-sonen bør så langt som mulig konsentreres til eksisterende tettsteder, slik at kystsonen for øvrig 

skjermes. Utgangspunktet for gjeldende reguleringsplan er midlertidige anlegg i sesongen. Vi mener 

derfor det er begrenset hva man kan bruke gjeldende reguleringsplan til for å argumentere for en 

permanent utbygging av området.  

Vi ser det som viktig at allmennhetens friluftsinteresser sikres i området. Privatiseringen av området 

kan økes om eksisterende bygg endres til boligformål, og særlig dersom det i tillegg legges til rette for 

flere boliger. Det er viktig å sikre allmennhetens ferdsels- og oppholdsmuligheter i området, og at 

man ikke føler at man er til utilbørlig fortrengsel for eiere/brukere.   

Sårbarheten i strandområdet Ørekroken tilsier en videreføring fra eksisterende reguleringsplan av 

kravet om at ukontrollert kjøring til stranda skal hindres ved at veien stenges med låsbar bom. Vi ser 

det som positivt at dette sikres, jf. planprogrammet punkt 7.  

Vi gjør oppmerksom på at planforslag som ikke bidrar til å fremme kompakte tettsteder med korte 

avstander til ulike gjøremål og arealbruk i konflikt med verneområder fremgår av oversikten over 

nasjonale og vesentlig regionale interesser på miljøområdet, jf. miljøforvaltningens 
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innsigelsesrundskriv T-2/16. Vi vil måtte vurdere bruk av innsigelse dersom det fremmes planforslag 

som legger til rette for utbygging av flere boligbygg i området.   

Uttalelse til foreslått planprogram 

Det foreslås å utrede tre alternativer for utvikling til boligformål, i tillegg til 0-alternativet. Basert på 

ovennevnte konflikt med nasjonale interesser vil vi anbefale at man begrenser videre planlegging til 

alternativ 2 (bruksendring av eksisterende bebyggelse), og at alternativ 3 (alternativ 2 + en/to nye 

tomannsboliger) og alternativ 4 (alternativ 2 + tre nye tomannsboliger) ikke utredes.  

Relevante overordnede føringer og gjeldende planer Nye statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning må innarbeides i lista under punkt 9. Videre må rullert 

fylkesplan vedtatt 2018, legges til grunn.  

9.1 Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven   

Dersom det likevel planlegges flere boligbygg må også skyggevirkning og konflikt mellom boligformål 

og skogen i Hvaler prestegårdskog naturreservat utredes, jf. naturmangfoldloven § 49.  

9.2 Friluftsliv  

Vi mener det ikke bør være behov for å kartlegge frekvens og type bruk gjennom området. Vi ser det 

som viktigere å utrede effektene av foreslåtte endringer og eventuelle avbøtende tiltak som må til 

for at allmennheten fortsatt kan ferdes gjennom området. Det bør utarbeides illustrasjoner av 

eksisterende og eventuelle nye bygninger slik at man kan vurdere privatiseringseffekten.  

9.7 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen  

Det vil være viktig å få utredet prognosene for framtidig veitrafikkstøy fra fv. 108, jf. T1442/2016. For 

eksisterende bebyggelse bør støyfølsomme rom (soverom og stue) legges til stille side.  

Generelle tema  

Kommunen er planmyndighet og har ansvar for å vedta arealplaner i henhold til plan- og 

bygningsloven. Det er en forutsetning at planene kommunen vedtar er innenfor rammene av 

gjeldende nasjonal politikk.  

Plan- og bygningsloven gir selv viktige føringer og verdier for planleggingen. De nasjonale 

forventningene til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12.06.15. Her samles 

mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i 

planleggingen.  

Fylkesplanen gir føringer for hele østfoldsamfunnet, og er avhengig av innsats fra en rekke 

samfunnsaktører for å nå sine mål. Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til 

overordnede kommunale og regionale planer, samt nasjonale styringssignaler. Alle planer skal ved 

offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse. Det må fremgå tydelig om planen utløser krav om 

konsekvensutredninger.  
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Følgende statlige planretningslinjer/-bestemmelser ser ut til å være relevante føringer for 

planarbeidet:  

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).  

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011).  

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).  

 Følgende generelle temaer vurderes som viktige i det aktuelle planområdet:  

• Barn og unge, medvirkning og levekår. Se temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08 og RPRBarn 

og unge. Det skal være en særskilt ordning i hver kommune som sikrer at barn og unges 

interesser ivaretas. Det må belyses i saken hvordan barn og unges interesser er hensyntatt. 

• Estetisk utforming. Landskapshensyn og god byggeskikk bør vektlegges. Vi viser til Estetikk i 

plan- og byggesaker (T-1179). Reguleringsbestemmelsene og de fysiske rammer som settes 

for tiltak i planen vil påvirke estetikk og landskap.  

• Universell utforming. Vi viser til Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2005-

2009). Alle områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper. 

Reguleringsplanen bør stille tydelige krav til universell utforming. Vi viser også til lov om 

likestilling og forbud mot diskriminering, som trådte i kraft 1. januar 2018.  

• Blå-grønn struktur. Vi viser til DN-håndbok 23 Grønn by …arealplanlegging og grønnstruktur, 

T-1267 Fortetting med kvalitet og Framtidens byers veiledning om Blågrønn faktor. Det er 

viktig å bevare og etablere ny blå-grønn struktur. Vann og grønnstruktur har betydning for 

det lokale miljøet som trivselsskapende element. Det har også en viktig verdi for lek, 

stedsindentitet, naturmangfold, landskap og klimatilpasning.   

• Naturmangfold. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige 

bestemmelser om bærekraftig bruk.  

• Fremmede skadelig arter. Området bør undersøkes for fremmede skadelige arter, for å 

bekjempe og/eller hindre spredning av disse. Det bør også etableres kontrollrutiner ved 

innkjøring av masser til planområdet.  

• Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Vi anbefaler DSBs veileder Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging (2017). Området må vurderes ut fra sikkerhetshensyn, for 

eksempel overvann, grunnforhold, fare for ulykker eller annen fare.  

• Støy. Vi viser til retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging og 

tilhørende veileder MA-128. Støyforholdene skal være utredet på fasade og 

uteoppholdsarealer ved regulering av området, jf. retningslinjens punkt 3.1.  

• Terrenginngrep og masseforvaltning. Massehåndtering, inkludert endelig disponering, må 

være en del av den tidlige planprosessen.  

• Klimagassutslipp og energi. Norges utslipp av klimagasser skal i 2030 være redusert med 

minst 40 prosent, sammenlignet med referanseåret 1990. I 2050 skal vi være et 

lavutslippssamfunn, jf. klimaloven.  

• Vannforvaltning. Alle planområder vil måtte håndtere vann som drenerer til bekker, vassdrag 

og sjø. Eksisterende vannveier i området bør undersøkes og det må sikres at planleggingen 

bidrar til måloppnåelse i samsvar med Regional plan for vannforvaltning i vannregion 

Glomma (2016-2021). Det generelle målet i vannforskriften er at alle vannforekomstene 

minst skal ha god økologisk og kjemisk tilstand.  
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• Kartfremstilling. Reguleringsplaner er juridisk bindende og det er viktig at kart utarbeides i 

tråd med regelverket. Vi viser til departementets veiledning til forskrift om kart, stedfestet 

informasjon, arealformål og digitalt planregister. 

 

Forslagsstillers kommentar  

Antall boenheter og bebyggelse  

Alternativene som åpner for ytterligere bebyggelse innenfor planområdet er tatt ut av 

planprogrammet. Dette innebærer at planarbeidet er redusert til å kun omfatte eksisterende 

bebyggelse som aktuelt for nye boenheter, inkludert kjeller og evt. spaanlegg.  

Dette henger sammen både med planområdets omgivelser og forholdet til overordnede regionale og 

kommunale planer.  

Det alternativ 0 og 1 som vil bli utredet i det videre planarbeidet:  

1. 0-alternativet: Tiltaket ikke realiseres slik som foreslått og at dagens situasjon 

opprettholdes.  

 

2. Eksisterende bebyggelse og anlegg omdisponeres til boligformål. 

Overordnede planer og retningslinjer  

Utfra en helhetsvurdering er det lagt til grunn at man kan arbeide videre med revidert planprogram 

som utgangspunkt. Dette er også drøftet i regionalt planforum.  

Nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning er innarbeidet i 

planprogrammet.  

Oppdatert fylkesplan er innarbeidet i planprogrammet.  

9.2 Friluftsliv  

I planprogrammet er det supplert med at de foreslåtte endringenes påvirkning på grad av 

privatisering og allmenhetens tilgang til området skal vurderes. I tillegg skal det også vurderes i 

hvilken grad ny arealbruk vil ha en privatiserende effekt. 

 
 

9.7 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen  

Støy 

I reguleringsplanens bestemmelser er det sikres en standardbestemmelse i tråd med Statens 

vegvesens anbefalinger.  

 

Øvrige innspill anses å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i planarbeidet.  
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10. Østfold Fylkeskommune, datert 21.11.18 

Forholdet til overordnede planer 

Tiltaket som skisseres er i strid med lokalt og regionalt planverk. Østfold fylkeskommune vil vurdere 

innsigelse dersom det fremmes et planforslag som legger til rette for permanente boliger i 

planområdet. Begrunnelsen for å varsle innsigelse er at området ligger utenfor fylkesplanens 

fremtidige tettstedsgrense og er ikke i tråd med retningslinjene for spredt utbygging, samt at 

tilrettelegging for boliger på området ikke er i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. Videre er vi bekymret for at omregulering fra 

opplevelsesnæring/camping til bolig kan gi presedens for at andre nåværende eller framtidige 

områder for opplevelsesnæring ønskes benyttet til boligutvikling dersom næringsvirksomheten ikke 

lykkes. På sikt kan dette føre til økte interessekonflikter når det skal legges til rette for slik næring.    

Gjeldende reguleringsplan for området er Ørekroken camping, hvor det nordlige områder er regulert 

til campingplass, i sør er arealet regulert til naturvern/landskapsvernområde (Ytre Hvaler 

nasjonalpark). I gjeldende kommuneplan er arealet regulert til fritids- og turistformål, og omfattes i 

tillegg av hensynssoner for landskap, kulturmiljø og delvis båndleggingssone etter 

kulturminneloven/naturmangfoldsloven. I forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030, foreslås 

det å erstatte plan for Ørekroken camping med næringsformål. Boligformål er således ikke i tråd med 

hverken gjeldende eller foreslått kommuneplan.   

Planområdet ligger utenfor fylkesplanens langsiktige tettstedsgrense rundt Skjærhalden, som er 

områdesenter. Fylkesplanens retningslinjer for spredt utbygging, 1.13.1-1.13.9, gjelder derfor for 

området. Ønsket tiltak og arealformål strider med fylkesplanen (vedtatt 21.06.2018). Det forutsettes 

at planforslaget er i tråd med fylkesplanen, som finnes på fylkeskommunens hjemmeside: 

https://www.ostfoldfk.no/planlegging-og-horinger/gjeldende-planer/fylkesplan/   

En eventuell omregulering til bolig innebærer at det legges til rette for ytterligere boliger enn det 

som allerede ligger inne i forslag til kommuneplanens arealdel. Østfold fylkeskomme har i uttalelsen 

til kommuneplanens arealdel påpekt at Hvaler kommune ønsker å legge til rette for uforholdsmessig 

mye boligareal, omtrent 10 ganger så mye som det er behov for ift. SSBs befolkningsframskrivinger.    

Det har tidligere blitt fremmet ulike initiativ til å endre arealformål og bruk av Hvaler resort. Det siste 

initiativet vi er kjent med er søknad om dispensasjon for bruksendring av ferieleiligheter til 

boligformål. Østfold fylkeskommune ga sin uttalelse til søknaden i brev datert 19.10.2017, hvor vi 

anbefalte kommunen å ikke innvilge dispensasjon for bruksendring av ferieleiligheter til boligformål. 

Vi mente da at eventuelle endringer ved Hvaler resort burde innarbeides i 

kommuneplandokumentene i den pågående rulleringen. Kommunen har ikke foreslått å regulere 

området til boligformål. For å redusere spredt utbygging har kommunen i begge runder med offentlig 

ettersyn av kommuneplanens arealdel foreslått å ta ut boligområdet ved Ørekroken, fordi Ørekroken 

ikke er definert som grendesenter.   

På bakgrunn av historikken og pågående prosess med kommuneplanens arealdel stiller Østfold 

fylkeskommune seg nå spørrende til at kommunen stiller seg positive til å omregulere området samt 

å se på mulighetene for ytterligere boligbebyggelse.   
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Dersom det likevel blir aktuelt å videreføre arbeidet med planen, er det særlig viktig å vektlegge disse 

problemstillingene:   

• Hensynet til Nasjonalparken må tillegges avgjørende vekt i planleggingen. Det er positivt at 

det foreslås å utvide område for naturvernformål.   

• Leke- og uteoppholdsareal: planen må sikre tilstrekkelige og gode leke- og 

uteoppholdsarealer. Vi viser for øvrig til kommunens minimumskrav til leke- og 

oppholdsarealer, og Miljøverndepartementets temaveileder Barn og unge og planlegging 

etter plan- og bygningsloven (T-1513) som finnes på departementets nettside 

www.planlegging.no.  

• Støy: eksisterende bebyggelse er utsatt for støy fra veien. Vi viser til Miljødirektoratets 

veileder T-1442-2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. De til enhver tid 

gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer vedrørende støy og forurensning skal 

følges, og dette må sikres gjennom bestemmelser til planen.  

Hensynet til automatisk fredete kulturminner 

Det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. Vi 

ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:  

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete 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. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 

(Kulturminneloven) § 8.  

Generelle temaer  

• Risiko- og sårbarhetsanalyse: Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det 

ved utarbeidelse av planer for utbygging skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse 

for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 

om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 

planlagt utbygging.   

• Grunnforhold: De stedlige grunnforholdene må undersøkes og hensyntas i planleggingen. 

Bebyggelse på rasfarlige områder må unngås med mindre det kan skaffes tilfredsstillende 

sikring.   

• Planfremstilling. Eventuelt reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med 

Miljøverndepartementets veiledningsmateriell. Vi viser i den forbindelse bl. a. til 

Miljøverndepartementets veileder til kart- og planforskriften Veiledning til forskrift om kart, 

stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister og «Plankartsiden» som finnes 

under departementets nettside www.planlegging.no. – «Veiledning om plan- og 

bygningsloven med forskrifter».    

Merknader til foreslått planprogram  

Foreslått planprogram gir en oversiktlig presentasjon av hensikten med planarbeidet og ulike 

alternativer som skal konsekvensutredes. På bakgrunn av uoverensstemmelsene med overordnet 

planverk, samt øvrige konflikter, mener vi at konsekvensutredningen kun omfatter alternativ 1 og 2. 

Foreslåtte utredningstemaer gir etter vår oppfatning et greit utgangspunkt for å drøfte 

konsekvensene av å tilrettelegge for boliger i planområdet. I kapittel 9 må det vises til siste utgave av 
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fylkesplan for Østfold, dvs. fylkesplanen som er vedtatt 21.06.2018. Videre gjør vi oppmerksom på at 

retningslinje for behandling av støy, T-1442/2012 er erstattet av T1442/2016.   

Oppsummering  

Tilrettelegging for boligbebyggelse i eksisterende og ny bebyggelse er i strid med overordnede planer 

lokalt og regionalt. Østfold fylkeskommune er derfor negative til de foreslåtte tiltakene. Dersom det 

fremmes planforslag som legger til rette for boliger i eksisterende bebyggelse og/eller ny bebyggelse 

vil vi vurdere bruk av innsigelse. Vi vil oppfordre tiltakshaver til å ta en ny runde med kommunen om 

innholdet i prosjektet.   

Det forutsettes at vi får tilsendt planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

Forslagsstillers kommentar  

Antall boenheter og bebyggelse  

Alternativene som åpner for ytterligere bebyggelse innenfor planområdet er ikke lenger aktuelle. 

Dette innebærer at planarbeidet er redusert til å kun omfatte eksisterende bebyggelse som aktuelt for 

nye boenheter, inkludert kjeller og evt. spaanlegg.  

Dette har sammenheng med planområdets omgivelser og forholdet til overordnede regionale og 

kommunale planer.  

Det alternativ 0 og 1 som vil bli utredet i det videre planarbeidet:  

1. 0-alternativet: Tiltaket ikke realiseres slik som foreslått og at dagens situasjon 

opprettholdes.  

 

2. Eksisterende bebyggelse og anlegg omdisponeres til boligformål. 

Overordnede planer og retningslinjer  

Utfra en helhetsvurdering er det lagt til grunn at man kan arbeide videre med revidert planprogram 

som utgangspunkt. Dette er også drøftet i regionalt planforum.  

Fylkesplan og Retningslinje for behandling av støy 

Plangrammet er revidert til å omtale siste versjon av Fylkesplan for Østfold og Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging.  

 

Øvrige innspill anses å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i planarbeidet.  

 

11. Norsk botanisk forening, datert 21.11.2018 
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Som floravokter i Norsk Botanisk Forening, har jeg ansvar for å overvåke myrflangre på Hvaler. Arten 

er vurdert som direkte truet av utryddelse (EN) iflg. norsk rødliste. Den har lokalitet i nærheten av 

eiendommen i dette planarbeidet. Økt aktivitet i området vil være en trussel for denne sjeldne arten. 

I tillegg kan det nevnes at det er mange andre rødlistede arter kjent i nærheten av planområdet. 

I «Forslag til planprogram» i p. 9.1. står det at Båtvik ikke har påvist verdifull vegetasjon i området. Vi 

har sjekket Artskart, og det finnes ingen opplysninger i planområdet bortsett fra et unntak 

(strandsteinkløver). Betyr at det ikke er gjort noen nøyaktige registreringer i området? Planen viser 

heller ikke hvilket arbeid (rapportnavn) fra Båtvik 2012 som legges til grunn. Den bør da også legges 

ut som et av dokumentene til høringen. På mine turer inn til området for å overvåke myrflangre har 

jeg observert bl.a. vaniljerot og flere arter orkideer uten at dette er lagt inn i Artsobservasjoner. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Det er foretatt nøyaktige registreringer på området, av Båtvik i 2012. I forbindelse med 

planutarbeidelsen vil dette gjøres nærmere rede for i tråd med revidert planprogram. Det skal 

samtidig legges til at det ikke lenger er aktuelt å utvide anlegget med nye bygninger mot Ørekroken, 

forholdet til eksisterende naturverdier anses derfor ikke like kritisk. Dette vil bli belyst nærmere i det 

videre planarbeidet.    

 

12. Oslofjordens friluftsråd, datert 21.11.2018 

Bakgrunn 

Det fremgår av varsel at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opptil 3 tomannsboliger 

på halvannen etasje på sjøsiden av dagens bygningsmasse. Området er i dag regulert til 

campingformål og naturvern. Ny bygningsmasse foreslås sammen med eksisterende bygningsmasse å 

omreguleres fra campingformål til boligformål. En liten flik i vest er foreslått omregulert til 

naturvernformål.  

OF er godt kjent i området og har også vært inne i tidligere planprosesser i området.  

Planområdet grenser direkte mot Prestegårdsskogen naturreservat der det i verneformålet fremgår 

at sandfuruskogen er en viktig del av landskapsbildet. Området ligger også i kort avstand fra Ytre 

Hvaler nasjonalpark og regionalt og nasjonalt viktige bade- og friluftsområder i Ørekroken.  

Regionale og nasjonale friluftslivs- og naturverninteresser 

Ut i fra naturvern- og friluftslivsinteresser finner OF det uheldig med en ytterligere utbygging i 

planområdet. Foruten nærheten til viktige verneområder vil en ønsket utvikling skje tett opp imot en 

av de viktigste innfallsportene og ferdselsårene/adkomstvei ned til det mye brukte friområdet 

Ørekroken som inngår i nasjonalparken.  
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En stor del av planområdet har tidligere inneholdt flere store furutrær som i henhold til eksisterende 

reguleringsplan skulle søkes bevart. Disse trærne er i etterkant av forrige planprosess fjernet, noe vi 

finner uheldig både ut i fra et landskaps- og naturfaglig synspunkt.  

Avklaring i forhold til overordnete planer og retningslinjer 

OF stiller spørsmål ved om en boligutvikling i området er i tråd med kommuneplanen og Østfold 

fylkeskommunes fylkes- og kystsoneplaner og ikke minst rikspolitiske retningslinjer for planlegging i 

kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen (RPBO). Dette er viktige forhold som må søkes avklart i evt. 

videre planprosess. 

OF anbefaler ikke en ytterligere utvikling i det aktuelle planområdet. Vi anbefaler at eksisterende 

bebyggelse og anlegg reguleres til ferieleiligheter og ikke permanente boliger, jf opprinnelig 

planformål. Dvs tett opp imot planalternativ 2.  

Velger en likevel å gå videre med planen må tiltaket konsekvensutredes da det er regionalt og 

nasjonalt viktige naturvern- og friluftslivsinteresser i nærområdet. Vi understreker viktigheten av å 

utrede konsekvenser av tiltaket innen temaer som: 

• friluftsliv, bl.a. som foreslått innhente data fra ferdsel på nevnte atkomstvei og avklare evt. 

rettigheter knyttet til bruk av denne.  

• naturmangfold – Det bør i sommerhalvåret gjennomføres en supplerende kartlegging av 

biolog. Det er viktig at konsekvenser med tanke på tilgrensende verneområder utredes. Et 

tilstrekkelig stort areal bør avsettes til naturvernformål. En bør også vurdere behov for 

restaureringsbiotoper i området for å fremme biologisk mangfold, bl.a. rødlistede arter. Vi 

foreslår at det legges til rette for å reetablere en bestand med større furutrær i planområdet 

igjen, noe som i fall bør skje gjennom beplantning med lokale furutrær.  Områdets funksjon 

som evt. trekk- viltkorridor for både pattedyr, fugler og andre artsgrupper bør belyses. 

• landskap. Vi anbefaler at det utarbeides en 3 D-modell som viser hvordan en utbygging vil bli 

ut i fra ulike ståsteder.  

Vi ønsker å holdes orientert om evt. videre planprosess. 

 

Forslagsstillers kommentar  

Antall boenheter og bebyggelse  

Alternativene som åpner for ytterligere bebyggelse innenfor planområdet er ikke lenger aktuelt. Dette 

innebærer at planarbeidet er redusert til å kun omfatte eksisterende bebyggelse som aktuelt for nye 

boenheter, inkludert kjeller og evt. spaanlegg.  

Dette har sammenheng med planområdets omgivelser og forholdet til overordnede regionale og 

kommunale planer.  

Det alternativ 0 og 1 som vil bli utredet i det videre planarbeidet:  

3. 0-alternativet: Tiltaket ikke realiseres slik som foreslått og at dagens situasjon 

opprettholdes.  
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4. Eksisterende bebyggelse og anlegg omdisponeres til boligformål. 

Overordnede planer og retningslinjer  

Utfra en helhetsvurdering er det lagt til grunn at man kan arbeide videre med revidert planprogram 

som utgangspunkt. Dette er også drøftet i regionalt planforum.  

Ferieleiligheter  

Det er ikke aktuelt å legge til rette for permanente ferieleiligheter.  

Naturmangfold  

Da planlagte tiltak er redusert til å kun omfatte eksisterende bebyggelse, vurderes det dithen at 

tiltaket ikke vil ha påvirkning på naturmangfoldet utover dagens bruk. Eksisterende 

kunnskapsgrunnlag anses dermed dekkende.  

Landskap  

Dette vil bli vurdert nærmere i forbindelse med planutarbeidelsen. Da planlagte tiltak er betraktelig 

redusert i omfang, vil ikke dette være et forhold blir endret fra dagens situasjon.  

 

13. Statens vegvesen, datert 23.11.2018 

Uttalelse i rollen som fagorgan med sektoransvar  

Boligformål er ikke i samsvar med kommuneplanens gjeldende arealdel (2011) og forslag til ny 

arealdel (2. gangs offentlig ettersyn april/mai 2018). Gjeldende formål er nåværende fritids- og 

turistformål. Formål i forslag til ny arealdel er næringsformål.   

Statens vegvesen har ved både 1. gangs og 2. gangs offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel, 

kommentert at det åpnes for flere ganger mer areal til boligformål enn faktisk behov. Vi mener at 

Hvaler kommune bør redusere samlet areal til boligutbygging. Dette planområdet kommer i tillegg til 

en allerede for stor mengde areal til boligformål i Hvaler kommune.   

Planområdet ligger utenfor Fylkesplanens tettstedsgrensen til Skjærhalden, og blir derfor regnet som 

spredt boligbygging. I følge retningslinje 1.13 i Fylkesplanen skal spredt utbygging skje i tilknytning til 

grender. Siden planområdet ikke er tilknyttet en grend, er boligformål i strid med Fylkesplanens 

retningslinje 1.13.   

Vi mener at boligbebyggelse i planområdet også er i strid med statlig planretningslinje for samordna 

bolig-, areal- og transportplanlegging. Målet med samordna bolig-, areal- og transportplanlegging er 

å fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer. Det står også i planretningslinjen at potensialet for 

fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.  

Vi kan akseptere at eksisterende bygg omreguleres til boligformål, men vi vurderer innsigelse til et 

planforslag som legger til rette for nye boligbygg (alternativ 3 og 4 i planprogrammet).   
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Uttalelse i rollen som fylkeskommunens vegadministrasjon  

Fasaden til eksisterende bygning ligger i gul støysone, og vi mener det må dokumenteres at støykrav i 

T-1442/2016, tabell 3 er ivaretatt. Retningslinjen må også gjøres gjeldende i en planbestemmelse. Se 

veileder til retningslinjen M128 for eksempler på gode planbestemmelser som sikrer et riktig 

støynivå.   

Det må fastsettes en byggegrense i reguleringsplanen. Vi mener at det vil være naturlig med en 

byggegrense i samme avstand til fylkesvegen som eksisterende bygning. Dersom det ikke reguleres 

inn en byggegrense mot fylkesvegen, vil alle tiltak nærmere vegen enn 50 meter være 

søknadspliktige, fordi det da er veglovens byggegrensebestemmelse som gjelder.   

Det bør tas stilling til hvor mange parkeringsplasser som skal være tillatt per boenhet. I 

retningslinjene i kommuneplanens arealdel (2011) står det at det skal være 2 p-plasser per boenhet 

for boliger fra 80 kvm bruksareal og oppover og 1,5 p-plasser per boenhet for boliger under 80 kvm 

bruksareal. Det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeiding av parkeringsplass, slik at det antallet 

parkeringsplasser som er tillatt blir etablert. I dag er parkeringsplassen mellom eksisterende bygning 

og fylkesvegen en utflytende grusplass. I denne planen tillater vi parkeringsplasser etablert innenfor 

byggegrensen, så lenge parkeringsplassene ikke setter hensyn byggegrensen skal ivareta til side. Det 

betyr for eksempel at parkerte biler ikke må påvirke siktforhold i adkomsten. Riktig antall 

parkeringsplasser bør derfor markeres i plankartet.   

Adkomst/tilkobling fra fylkesveg 108 er regulert gjennom reguleringsplanen Fv. 108 Gang- og 

sykkelveg Tangebekken – Skjærhalden, vedtatt i 2013. Hensynssone for frisikt til gang- og 

sykkelvegen i reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen må videreføres til denne reguleringsplanen.  

Det må også tas inn bestemmelse om krav til frisikt, som kan formuleres slik:   

Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende 

vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 50 cm over 

tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående trær, stolper og lignende kan tillates. 

 

Forslagsstillers kommentar  

Antall boenheter og bebyggelse  

Alternativene som åpner for ytterligere bebyggelse innenfor planområdet er tatt ut av 

planprogrammet. Dette innebærer at planarbeidet er redusert til å kun omfatte eksisterende 

bebyggelse som aktuelt for nye boenheter, inkludert kjeller og evt. spaanlegg.  

Dette henger sammen både med planområdets omgivelser og forholdet til overordnede regionale og 

kommunale planer.  

Det alternativ 0 og 1 som vil bli utredet i det videre planarbeidet:  

1. 0-alternativet: Tiltaket ikke realiseres slik som foreslått og at dagens situasjon 

opprettholdes.  
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2. Eksisterende bebyggelse og anlegg omdisponeres til boligformål. 

Overordnede planer og retningslinjer  

Utfra en helhetsvurdering er det lagt til grunn at man kan arbeide videre med revidert planprogram 

som utgangspunkt. Dette er også drøftet i regionalt planforum.  

Frisikt 

I Reguleringsplanen er gjeldende frisiktsone fra tilstøtende plan Fv. 108 Gang- og sykkelveg 

Tangebekken – Skjærhalden bli videreført.  

 

14. Jon Øyvind Johannessen, datert 27.11.2018 

Planområdet består også̊ av adkomstvei frem til 3 andre fritidsboliger og Ørekroken-stranden.  

Under planlagt tiltak står det: 

…... Det vil sikres at adkomstveien kun skal benyttes av tilstøtende eiendommer, slik at uønsket 

motorisert ferdsel unngås.  

Dette kan tolkes som at den ovennevnte adkomstvei til Ørekroken-stranden skal stenges (litt 

avhengig av hva som ligger i begrepet "tilstøtende eiendommer”). Atkomsten benyttes idag bla til 

nødvendig drift av stranden og kommunale tekniske VA installasjoner. Hvis denne bruken skal 

opphøre må konsekvensene utredes og planprogrammet må ta dette med som aktuelt 

utredningstema. 

 

Forslagsstillers kommentar  

Det er ikke aktuelt å legge til rette for ytterligere biltrafikk langs adkomstveien. Kun de som har rett til 

å ferdes der i dag og kommunens servicebiler o.l. Dagens bruk av adkomstveien vil derfor videreføres.  

 

15. Norgesnett  

Situasjon 

I det aktuelle området har Norgesnett lavspentkabler.  

Avstand til høyspenningsanlegg  

I reguleringsområder er det lavspentkabler, disse vil komme i konflikt med planlagt bebyggelse.  

Kostnader ved omlegging av nett 

Dersom høyspenning ved utbyggingsområdet ønskes omlagt til annen trasé kan dette gjøres på 

bestilling og etter nærmere avtale. Alle kostnader forbudet med dette vil belastes tiltakshaver.  
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Nye strømforsyningsanlegg  

Alle nye strømforsyningsanlegg skal bygges etter Norgesnett sine spesifikasjoner. Norgesnett 

bestemmer plassering/sted for utbyggers tilknytningspunkt før anlegget skal spenningsettes.  

Områdets lavspenneningsnett skal ha 400V-TN-C og transformatorens størrelse vil dimensjoneres 

etter utbyggers dokumenterbare behov. Tomteplassering evt. romplassering, skal på forhånd 

godkjennes av Norgesnett.  

Nybygging, omlegging og opprustning av veibelysningen må skje i henhold til den kommunale 

veinormalen. Dette må tas som en del av pålagt infrastruktur for området. Dette bekostes av 

utbygger.  

Ledningsanlegg  

For strømforsyning til ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsanlegg. 

Normalt blir veigrunn brukt til fremføring av strømnettet til de enkelte kunders bygg.  

Ledningsanlegg for strømforsyning kan bare etableres og arealer der det er mulig å erverve 

evigvarende rettigheter til Norgesnett for plassering, bygging, drift og vedlikehold av anleggene. En 

forutsetning for etablering av strømforsyningsanlegg er at disse anleggene gis fullt rettsvern på den 

grunn der de etableres. Rettighetene skal dokumenteres i egne overenskomster som tinglyses.  

Dersom Norgesnett ikke kan erverve rettigheter på veigrunn, må det avsettes egne arealer parallelt 

med veier, for fremføring av ledningsanlegg for strømforsyningen med fullt rettsvern.  

Flytting av ledningsanlegg  

Eventuell flytting av ledningsanlegg må bestilles i god tid, minimum 3 måneder før arbeidene skal 

igangsettes.  

Anleggsbidrag 

Kostnader for nødvendig kapasitetsøkning av strømnettet, slik at nye kunder kan tilknyttes nettet, 

må dekkes av den som utløser tiltaket. Vi ber om at arealer, forutsetninger for bygging av 

strømforsyningsanlegg og anleggsbidrag, samt nødvendige rettigheter for fremføring av 

strømforsyningsanlegg, stadfestes sammen med reguleringsplanen.  

 

Forslagsstillers kommenter 

Planlagte tiltak innebærer kun en omdisponering av eksisterende bebyggelse, og det antas å ikke ha 

påvirkning på det eksisterende ledningsanlegget.  

 


