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Fastsetting av planprogram - Detaljplan for felt BKB4 på Sand med KU, 
planID 3011 144 
 
 
Sammendrag 
 
Planprogrammet til hotelltomten på Sand (BKB4) har vært til høring og offentlig ettersyn før sommeren 
fra 11.03.21 til 20.04.21. Det kom inn 25 innspill og uttalelser i høringsperioden. Planprogrammet skal 
nå fastsettes før plankonsulent og forslagsstiller fortsetter videre i planprosessen og utarbeidet et 
planforslag med konsekvensutredning.   
 
Forslagsstiller er Sand Terrasse AS. Plankonsulent for prosjektet er Griff Arkitektur AS.  
 
Hensikten med reguleringsplanarbeidet som nå igangsettes er å legge til rette for et fritids-, turist- og 
konferanseanlegg med et variert overnattings- og aktivitetstilbud.  
 
Plankonsulent presenterer alternativer til som skal vurderes videre i planprosessen, og hvilke temaer 
som skal utredes videre, samt utredningsomfanget. Innspill og uttalelser blir presentert og kommentert 
av plankonsulent og rådmannen.  
 
Hovedendringer i planprogrammet etter høring og offentlig ettersyn: 
1. Lagt inn statlige og regionale føringer som under rammer og føringer og i tema for 

konsekvensutredning.   
2. FNs bærekraftsmål er løftet opp og skal være med som tema nasjonalt og internasjonalt fastsatte 

mål.  
3. Lagt inn underalternativer som skal bli vurdert og at utforming og plassering skal bli basert på 

resultat fra KU. Det er lagt til en utvidet tekst om dette i både kapittel 4.4 og 5.2.3. 
4. Utredningsomfang og influensområde er det lagt til i utredningstema for landskap, for bl.a. 

nasjonalparken og sjøområdet.  
5. Plankonsulent skal vurdere områdeidentitet knyttet til utredningsomfang for kulturminner og 

kulturmiljø, og landskap.  
6. Grunnlaget for utredningstema for landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø.  

 
Rådmannen vurderer at endringene er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er nødvendig 
med nytt offentlig ettersyn av planprogrammet. Innkomne faglige råd og merknader som ikke er 
kommentert i planprogrammet vil tas med i det videre arbeidet. Planprogram vil legge premissene for 
resten av planprosessen. Rådmannen mener at planprogrammet er godt nok gjennomarbeidet til å 
kunne fastsettes. 
 
Rådmannen anbefaler utvalget å fastsette planprogram for detaljplan for Felt BKB4, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-9. 

Saksnr 2020/979 - Planinitiativ og 
anmodning om oppstartmøte for 
hotell på Sand - felt BKB4 - 
Spjærøy - Doknr 47 

Arkivkode L12 
Saksbehandler Aleksander Andreassen 
 



Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
Planområdet, kalt område BKB4, har siden 2011 vært avsatt til fritids- og turistformål og 
næringsbebyggelse (hotell og bevertning) i kommuneplan for Hvaler.  

 
Eierne har i løpet av de siste 10 årene presentert ulike utbyggingsforslag for kommunen, blant annet 
et hotell med restaurant og badeland som ble presentert i 2009, og et feriesenter med utleiehytter 
presentert i 2015. Tilbakemeldingene man har fått av offentlig myndighet underveis har bidratt til at 
man ikke har gått videre med tidligere forslag.  
 
Forslagsstiller er Sand Terrasse AS. Plankonsulent for prosjektet er Griff Arkitektur AS.  
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med reguleringsplanarbeidet som nå igangsettes er å legge til rette for et fritids-, turist- og 
konferanseanlegg med et variert overnattings- og aktivitetstilbud.  
 
Det foreslås hotell med konferansefasiliteter, samt frittliggende overnattingsrom på terreng og blant 
trær. Svømmehall tilgjengelig for både hotellgjester og øvrig publikum vil bli vurdert som en del 
anlegget. På toppen av hotellet planlegges et offentlig tilgjengelig utsiktspunkt, med utsikt til og 
informasjon om Ytre Hvaler nasjonalpark. Det planlegges plass for campingvogner/bobiler med 
tilhørende serviceanlegg, samt aktivitetsanlegg og -løyper i terrenget. I planarbeidet skal det også 
vurderes trafikksikker fotgjengerkryssing av fv. 108, og behov for ny eller utbedret avkjørsel fra fv.108. 
 
Forholdet til kommuneplanens arealdel: 
Planlagt prosjekt er i tråd med formålet i kommuneplan. Planområdet omfatter mesteparten av felt 
BKB4 avsatt til framtidig fritids- og turistformål og næringsbebyggelse (hotell og bevertning).  Deler av 
planområdet er i kommuneplan avsatt til hensynssoner for kulturmiljø, naturmiljø og friluftsliv. I 
reguleringsplan-arbeidet skal det utredes hvordan prosjektet kan ta hensyn til disse verdiene på best 
mulig måte, samtidig som hensynene ikke skal ligge til hinder for den arealbruk som er besluttet i 
kommuneplan.  
 

 
Figur 1 Hotelltomten på Sand 

 
 



 
KU-vurdering  
Det er i vedlegg til planinitiativet vurdert at planen skal utredes etter vedlegg II. Planavdelingen 
påpeker at forslaget ikke følger kommuneplanbestemmelse § 5.1.6.d) til område BKB4; «Planen skal 
vurdere plassering og høyder for best å ivareta terreng og landskapsbilde. Spesielt viktig er å bevare 
landskapsbildet sett fra nasjonalparken.»  

 
Lokaliseringen er utenfor senterområdene til Hvaler kommune, og bør derfor vurderes etter KU-
forskriften § 10, andre ledd, bokstav c) Statlige planretningslinjer og regionale bestemmelser, her SPR 
for samordnet, bolig-, areal- og transportplanlegging da området for hotelltomten ligger utenfor 
senterstrukturen. Området BKB4 ligger også innenfor RPR-O, den registrerte strandsonen for Hvaler 
kommune. Og her gjelder §10, andre ledd, bokstav b) verdifulle landskap, friluftsliv, og kulturmiljøer. 
Området har ikke blitt konsekvensutredet i tidligere prosesser i forbindelse med utarbeiding av 
kommuneplanens arealdel. Det vurderes at tiltaket kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn.  

 
Figur 2 Oversikt over senterstrukturen i Hvaler kommune og lokalisering av hotelltomten BKB4 

Kommunen har tidligere vurdert at planen bør vurderes etter KU-forskriftens vedlegg I, men har nå 
kommet frem til at den bør vurderes etter vedlegg II. Fra vedlegg II bør pkt. 12 c) Feriebyer, 
hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet ut bygging, d) permanente campingplasser. 
 
Det utløses ikke direkte planprogram for vedlegg II. Det er videre ønsket fra kommunen at det skal 
utarbeides planprogram med alternativer for å kunne belyse virkningene av planforslaget ytterligere. 
Dette er et stort tiltak som berører liksåledes landskapsbilde, som naturområder. 
Alternativvurderingene bør fokusere på plassering, terrengtilpasning, lokal eksponering, 
fjernvirkninger, materialbruk på fasaden, og lysforurensing. 
 
Metode for KU og utredningsalternativer 
Iht. KU-forskriften § 17 skal utredningens innhold og omfang tilpasses den aktuelle planen/tiltaket, og 
være relevant for de beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i 
relevant og tilgjengelig informasjon 
 
Utredningen av hvert tema skal bygges opp av tre hovedtrinn:  

1. Beskrivelse og vurdering av dagens situasjon 



2. Beskrivelse, beregninger eller vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvenser i forhold 
til referansealternativet.  

3. Dersom det avdekkes omfattende negative konsekvenser av tiltaket, skal avbøtende tiltak 
for hvert fagtema beskrives. Behovet for nærmere undersøkelser skal også vurderes.  

 
Dersom konsekvensutredningen avdekker vesentlige negative virkninger av alternativene vil 
underalternativer utredes. Dette for å avklare om det kan gi et bedre resultat totalt sett. 
 
Alternativ 1 – Stay Hvaler  
Alternativ 1 - Stay Hvaler er forslagsstillers hovedalternativ, som de har størst tro på mht. bærekraftig 
drift og kommersiell interesse.  

 
Figur 3 Presentasjon av Alternativ 1 i planprogrammet 

Alternativet består av få bygninger, hvorav én med vesentlig høyde, og samlet lite 
fotavtrykk/terrenginngrep. Stay Hvaler er vurdert som et fullverdig kommersielt helårs hotell- og 
konferanseanlegg.  

 
Hotellets høyde er vurdert som prosjektets pre sett fra et drifts-/kommersielt synspunkt, bl.a. fordi 
tomta ligger tilbaketrukket fra sjøen. Kyst og sjø er det viktigste trekkplasteret for besøkende til Hvaler. 
Høyden gir flest mulig rom utsikt over øylandskapet, Hvalerskjærgården og nasjonalparken. Det 
planlegges et offentlig tilgjengelig utkikkspunkt på toppen, med utsikt til og informasjon om Hvaler, 
nasjonalparken og andre destinasjoner.  

 
Det er vurdert som vesentlig for realisering av et hotell på denne tomta at anlegget blir en attraksjon 
og en destinasjon i seg selv, både for overnattende og andre besøkende. 

 
Hotelldelen har ca. 200 rom og to-tre kompletterende konsepter med ca. 10-20 frittliggende 
overnattingsenheter. Antall rom er satt ut fra en foreløpig konkurransevurdering og kan bli justert i 
senere faser av prosjektet. 
 
Alternativ 1 beskrives nærmere i KU, iht. KU-forskriften § 19. 



Alternativ 2 – Hvaler ferielandsby 
Hvaler ferielandsby er et prosjekt som forslagsstiller tidligere har vurdert på tomta. Ferielandsby-
alternativet krever lavere initielle investeringer enn hovedalternativet med fullskala hotell og anses 
som kommersielt interessant av utvikler. Prosjektet vurderes som et fullverdig kommersielt feriesenter, 
planlagt slik at det med størst mulig sannsynlighet kan etableres lønnsom drift, og samtidig fullt ut 
tilfredsstille formål i kommuneplan.  

 
Figur 4 Presentasjon av Alternativ 2 i planprogrammet 

Ferielandsbyen er et hyttekonsept etter dansk modell med 136 hytter spredt ut i landskapet i grupper 
og tun. Anlegget har resepsjon/velkomstsenter, restaurant, konferanse, idrettshall/flerbrukshall, lek og 
aktiviteter for barn. Antall hytter er satt utfra en konkurranse- og driftsvurdering. Ferielandsbyen er 
planlagt for feriegjester om sommeren, for konferanser, møter og events på høst og vår, samt for 
idrettslag, foreninger og private ferierende etc. i helger/høytider. 
 
Alternativ 2 beskrives nærmere i KU, iht. KU-forskriften § 19. 
 
Alternativ 0 - Referansealternativet 
Alt. 1 og 2 skal vurderes opp mot et referansealternativ i KU; Alternativ 0.  

 
Alternativ 0 tilsvarer dagens situasjon og miljøtilstand i planområdet. Dvs. at tiltaket ikke realiseres, og 
området videreføres uendret.  
 
Alt. 0 fungerer som målestokk for avveining av positive og negative konsekvenser av  
alternativ 1 og 2, og for beskrivelse av avbøtende tiltak der dette er relevant. 

 
Alt. 0 beskrives nærmere i konsekvensutredningen, jf. KU-forskriften § 20.  
 
Om Planprosessen til nå: 
17.03.2020:  Hvaler kommune mottok planinitiativet i mars 2020. 
23.04.2020: Oppstartsmøte ble holdt med forslagsstiller og plankonsulent.  
16.06.2020: Tidlig i planprosessen ved planinitiativs-fasen etter oppstartsmøtet ble saken meldt til 

regionalt planforum.  



11.03.2021- 
22.04.2021:  Varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. Ble holdt et 

digitalt folkemøte om planprogrammet arrangert av plankonsulent.  
22.04.2021- 
14.09.2021:  Behandle planprogram og melde opp til politisk behandling i UPB.  
 
 
 
Vedlegg 

1. Planprogram til felt BKB4, Sand på Spjærøy. 
2. Sammenstilling av innspill og uttalelser til planarbeidet 

 
Innkomne merknader 
Planprogrammet var på høring i perioden 11.03.21-22.04.21. Det har i denne perioden kommet inn 25 
innspill og uttalelser til planprogrammet. Under høringsperioden ble det holdt et åpent digital folkemøte 
på teams arrangert av plankonsulent.  
  
Fra naboer, publikum, andre interesseorganisasjoner: 

1. Hvaler 
kulturvernforening 

2. Hvaler hytteforening 
3. Forsvarsbygg 
4. Mathisen, Steild, 

Mosen, Spång 
5. Heidi H. Eriksen 
6. DirMin 
7. Elvia AS (tidligere 

Hafslund) 

8. Hvaler Jeger og 
fiskeforening 

9. Kystverket 
10. Kjellvika velforening 
11. Naboer Spjærøy Vest 
12. Andre Lange  
13. Holmetangen Vel 
14. May-Lis B. Carlsen 
15. Papperhavn 

Velforening 

16. Heidi Bager m.fl. 
17. Hilde Marie Bager 
18. Jan og Thorbjørn W. 

Smidt 
19. Spjærholmen Vel 
20. Forum for natur og 

friluftsliv Østfold 
21. Mattilsynet 
22. Oslofjordens friluftsråd 
23. Statens vegvesen 

 
Flere av tema som ble tatt opp fra publikum, naboer, vel og interesseorganisasjoner og andre 
myndigheter ble tatt opp av Viken fylkeskommune og Statsforvalteren. Derfor blir enkelte tema bare 
besvart mot disse uttalelsene. Resten av tema under er tema som har blitt gjentatt flere ganger, og er 
bare behov for å svare ut en gang.  

 
 Merknader  Kommentar/revisjon i planprogram: 

Nærvirkning (Sol, skygge, utsikt) Dokumenteres i planbeskrivelse og KU 
Landskap 

Fjernvirkning (Synlighet, høyde, landskapstilpasning, 
lysforurensning nattestid) 

Utredes i KU Landskap 

Naturmiljø (arter, vegetasjon, slitasje ved økt bruk) Utredes i KU Natur 

Kulturverdier (stenhogger-spor) Utredes i KU Kulturmiljø 

Støy, trafikk Utredes i planarbeidet  

Lik/ensartet språkdrakt må benyttes ved beskrivelse av de to 
alternativene.  

Drøftes med Hvaler kommune.  

Båtkjøring Asmalsund Kan omtales, men ingen direkte relevans for 
planarbeidet.   

  
 

  



24.  Viken fylkeskommune 
 Merknader Kommentar/revisjon i planprogram:  

Varsler at innsigelse vil vurderes knyttet til landskapstilpasning 
sett fra nasjonalpark (regionale/nasjonale interesser)  
Alternativene vurderes svært stedsfremmed; vil være riktig å 
sikre en mer dempet utforming/ skala, både mht. landskap og 
mht. kulturminner / stenhoggervirksomhet. 
Forutsetter at prosjektet ikke er låst.  

Kap 5.2; presisert at dersom 
konsekvensutredningen avdekker vesentlige 
negative virkninger av alternativene, vil 
underalternativer utredes. Dette for å avklare om 
det kan gi et bedre resultat totalt sett. 

Statlige og regionale planer: Flere planer må inn i liste over 
planer + som grunnlag for KU 

Kap 3: Tatt inn nevnte planer 
Kap 5.4: Lagt inn nevnte planer i grunnlag for 
KU  

Savner oppsummering og utvelgelse av hvilke 
statlige/regionale føringer som ønskes vektlagt i arbeidet. Er 
det overordnede planer som tenkes å ha særlig betydning for 
planarbeidet?  

Overordnede planer som skal legges til grunn. 
Forholdet til overordnede planer redegjøres for 
vurderes i planbeskrivelse. 

FNs bærekraftsmål FN17 bør legges til grunn Kap. 5.3: Lagt inn under 
nasjonale/internasjonale miljømål. Redegjøres 
for i planarbeidet.  

Medvirkning må sikres, lokal forankring fra folk i alle aldre/med 
ulik bakgrunn. Mangelfullt beskrevet i planprogram.  

Gjennomført infomøte 08.04 åpent for alle, i 
tillegg til bred mediedekning, varsel om oppstart i 
avis og på nett. Dialog med andre parter 
vurderes ved planutarbeidelse.  

Gjeldende reguleringsplaner bør tas inn i matrise med info om 
hvilke planer som skal oppheves, som kan bli endret og som 
fortsatt skal gjelde.  

Dette må avklares i planarbeidet, avhengig av 
funn i KU, trafikkanalyser etc.  

Ytre Hvaler Nasjonalpark. Planprogrammet må redegjøre for 
landskapsbildet sett fra nasjonalparken, samt eventuelle 
synergier ved etablering av et hotell på Sand.  

Dette er overordnet redegjort for i planprogram, 
og er forutsatt redegjort for ytterligere i KU.  

Øvrige tema Dette er tema som redegjøres for og vurderes 
ved utarbeiding av planen, iht. sentral 
reguleringsplanveileder. Kommenteres kort i 
oppsummering av innspill.  

  
  

25.  Statsforvalteren i Oslo og Viken 
  
 Merknader Kommentar/revisjon i planprogram:  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023 legges til grunn 

Kap 3: Allerede i liste over statlige og regionale 
planer.  

Nevner utdrag fra Statlig planretningslinje(SPR) for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen og fra 
Kystsoneplan for Østfold 

Kap 3: SPR tatt inn i liste over statlige/regionale 
planer. Kystsoneplan allerede i listen.  
Kap 5.4: SPR lagt inn i grunnlag for Landskap 

Viser til den europeiske landskapskonvensjon 2004 Kap. 5.4: Lagt inn i grunnlag for KU Landskap 

Omfang av utbygging må vurderes mot føringer i statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

Allerede i liste i kap 3. Forholdet til overordnede 
planer redegjøres for og vurderes i 
planbeskrivelse, iht. sentral 
reguleringsplanveileder.  



Overvann; bør benyttes naturbaserte løsninger Vurderes i planarbeidet, tas ikke inn i 
planprogram.  

Metode for KU bør beskrives Allerede beskrevet. Drøftes med Hvaler 
kommune.  

Kap. 5.4 beskrevet for generelt. Influensområde bør fastsettes 
i planprogram  

Drøftes med Hvaler kommune. (Forslag: 
Vurdering av influensområde vil være en 
innledende del av den faglige utredningen i KU 
og vil avklares i samråd med Hvaler kommune.)   

Miljødirektoratets digitale veileder KU for klima og miljø 
anbefales.  

Tas til etterretning.  

KMDs veileder om KU er oppdatert 2020  Kap. 5.1; årstall oppdatert. 

Kystsoneplan for Østfold må inn i kap 3.1 ivaretatt.  

Kap 5.2 Utredningsalternativer: Det bør vurderes å utrede 
«underalternativer», med evt. annen lokalisering, 
bygningsutforming og omfang dersom det kan vise seg å gi et 
bedre resultat totalt sett. Det ses som viktig at målet om 
«kommersielle senger» fremfor flere private hytter ivaretas i 
alternativene.  

Kap. 5.2: Forslag til tekst om underalternativer 
tatt inn. 

Kap. 5.4 innspill til KU landskap 
«Landskap – vi mener foreslått bebyggelse må visualiseres i 
landskapet blant annet fra Ytre Hvaler nasjonalpark. Vi mener 
Akerøya og Tisler bør være med som standpunkter for en slik 
visualisering. Det bør også finnes «worst-case»-punkter fra 
sjøområdene. Det er nødvendig å vise en framstilling av 
foreslått bebyggelse også nattestid, i mørket. Dette for å få 
frem hvordan belysning fra bygget vil se ut i landskapet. Vi 
mener tiltaket også må visualiseres fra kjente standpunkter 
som for eksempel Pikesten/Brattestø på Asmaløy, Bastangen 
på Vesterøy og fra Kjøkøy. I tillegg bør det velges noen 
punkter i «nærområdet» på Spjærøy og Asmaløy.»  

Kap. 5.4: Tilsvarende tekst tatt inn under 
utredningsomfang KU Landskap 

 
Rådmannens samlede vurdering av plankonsulentens behandling og kommentarer til innspill og 
uttalelser: 
 
Rådmannen ser at det er svart ut på hovedtema som er tatt opp fra innspill og uttalelser fra 
høringsperioden til planprogrammet. Det er svart ut av plankonsulent og forklart hvor i kapitlet man 
finner ev. endringer og forklart hvorfor enkelte merknader ikke er implementert i planprogrammet.  De 
fleste tema som har blitt tatt opp er tema som skal utredes i konsekvensutredningen, og noe man ikke 
får svar på før senere i prosessen når planforslaget tar form.  
 
Det er viktig å påpeke at man har i oppstartsfasen i en planprosess og at planforslaget skal utformes 
basert på resultater av utredninger og tilbakemeldinger man får underveis i prosessen. Rådmannen 
mener at det er svart ut på de relevante tema i planarbeidet. Og plankonsulent vil komme tilbake til 
vurdering av resultatet av utredningene senere ved utformingen av planforslaget.  
 
Hovedendringer i planprogrammet etter høring og offentlig ettersyn: 
7. Lagt inn statlige og regionale føringer som under rammer og føringer og i tema for 

konsekvensutredning.   
8. FNs bærekraftsmål er løftet opp og skal være med som tema nasjonalt og internasjonalt fastsatte 

mål.  
9. Lagt inn underalternativer som skal bli vurdert mot hovedalternativet og at utforming og plassering 

skal bli basert på resultat fra KU, og lagt til en utvidet tekst om dette i både kapittel 4.4 og 5.2.3. 



10. Utredningsomfang og influensområde er det lagt til i utredningstema for landskap, for bl.a. 
nasjonalparken og sjøområdet.  

11. Plankonsulent skal vurdere områdeidentitet knyttet til utredningsomfang for kulturminner og 
kulturmiljø, og landskap.  

12. Grunnlaget for utredningstema for landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 12-9 – Behandlings av planprogram for planer med vesentlige virkninger 
 
 
Vurdering 
 
Forslagsstiller har lagt frem vurdering av innspill/merknader og uttalelser på en litt annen måte enn 
tidligere. Uttalelser fra Statsforvalteren og fylkeskommunen er tatt for seg selv og det er laget en 
sammenstilling av private innspill, vel og foreninger. Det er gjort slik på grunn av at det er kommet 
mange like innspill som peker på det samme, og derfor er det lettere for de som leser dette i etterkant 
hva som er kommentert på av plankonsulent og forslagsstiller. Rådmannen ser på dette som en ryddig 
måte og gjøre dette på. Rådmannen vurderer og kommenterer behandling av innspill og uttalelser i 
delkapittel over i saksfremlegget. På grunn av at sammenstillingen av innspillene er behandlet på en 
slik måte ligger de originale innspillene vedlagt saken.  
  
Hovedalternativet er i tråd med formålet til kommuneplanens arealdel. Alternativet foreslått med en 
høyde tidligere og er ikke helt i tråd landskapshensynet som ligger i kommuneplanens 
planbestemmelser. Og derfor blir underalternativer vurdert videre ut fra hovedalternativet, også basert 
på regionale og statlige føringer i forhold til landskapshensyn. Det mange tema som er knyttet til 
alternativvurderingene, og de viktigste tema blir vurdert i egne rapporter.  
  
Det andre alternativet er også i tråd med formålet til kommuneplanens arealdel, og legger noe mindre 
synlig bebyggelse fra vei og sjø etter arealdelen bestemmelser om landskapshensyn. Legger da til 
rette for lavere bebyggelse, men med mer arealbruk. BRA ligger på rundt 11 000 daa, 2000 daa 
mindre enn hovedalternativet.  
  
I etterkant av høringsrunden har plankonsulent revidert planprogrammet etter de merknader og 
uttalelser som har kommet inn. Hovedendringer som er tatt inn i dokumentet er lagt til i tema for 
vurdering, rammer og føringer for planarbeidet, og revidert tekst for underalternativer. Det er kommet 
en del konstruktive tilbakemeldinger og en del tilbakemeldinger fra de som er imot prosjektet.  Dette er 
allerede tidlig i planprosessen og ulike alternativer skal vurderes fra hovedalternativ og 
underalternativ, dette blir mål opp mot dagens status alternativ 0. Planprogrammet viser en god plan 
for utredninger av viktige tema videre i konsekvensutredninger, viser til vurdering av alternativer.  
  
Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er nødvendig med nytt offentlig 
ettersyn av planprogrammet. Innkomne faglige råd og merknader som ikke er kommentert i 
planprogrammet vil tas med i det videre arbeidet. 

Konklusjoner 
Planprogrammet har tatt inn føringer fra regionale og statlige høringsinstanser, og har svart ut 
interesseorganisasjoner, vel, foreninger naboer og publikum på en god måte. Planprogrammet har 
implementert viktige og relevante føringer, og tar for seg de tema og underalternativer for videre 
vurdering av hovedalternativets virkninger. Det er spesielt viktig at forslagsstiller har tatt inn 
utredninger av ulike underalternativer. Det er viktig at man ikke låses fast til en konkret løsning og er 
fleksible videre i planarbeidet.  
 
Rådmannen mener at planprogrammet er godt nok gjennomarbeidet til å kunne fastsettes. 
 



Rådmannens forslag til vedtak 
Utvalget vedtar å fastsette planprogram for detaljplan for Felt BKB4, jf. plan- og bygningsloven § 12-9. 
 
Hvaler kommune, 07.09.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 29.09.2021: 
 
Cathrine Linnes (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak: 
Samme som rådmann, med tillegg: Utvalget vedtar å fastsette planprogram for detaljplan for Felt 
BKB4, jf. Plan- og bygningsloven § 12-9 med forutsetning at hotellet/landsbyen ikke kan seksjoneres 
og omgjøres til leiligheter/hytter til permanent bruk. Slik at hotel forblir hotel. 
 
Votering: 
Cathrine Linnes forslag til vedtak fikk 1 stemme (Catrine Linnes) og falt 
Rådmannens forslag til vedtak fikk 6 stemmer (Alle øvrige) og ble vedtatt.  
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 29.09.2021: 
Utvalget vedtar å fastsette planprogram for detaljplan for Felt BKB4, jf. plan- og bygningsloven § 12-9. 
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