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1. Generelle opplysninger 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 X  Detaljreguleringsplan/Omregulering 

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.):  53/160, 53/161, og deler av gnr./bnr. 53/6 inkl. sjøareal 

Plankonsulent: Multiconsult  

Adresse: Postboks 1424. 1602 Fredrikstad 

e-post: elise.moen@multiconsult.no  

Tlf: 69 38 39 00 / Plankonsulent 93430094 

Forslagsstiller:  Hvaler kommune v/ Per-Kåre Rubach 

Fakturaadresse:  

Nasjonal planID: 3011 150 

Kommunenr.+planID 

 

Kommunens saksbehandler: Aleksander Andreassen 

Tlf:  69 37 50 24 

e-post:  aleand@hvaler.kommune.no 

Møtested: Rådhuset, Skjærhalden Møtedato: 12.10.2021 

Deltakere:  

Fra plankonsulent: Elise E. Moen, Valborg Leivestad 

 

Fra forslagsstiller: Per-Kåre Rubach, Hvaler kommune 

 

Fra planavdelingen/kommunen: Aleksander Andreassen 

 

 

Referent: Aleksander Andreassen 

 

Dato for godkjent referat:  
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2.  Hensikten med planarbeidet 

Hvaler kommune, avdeling vann og avløp, ønsker å omregulere en mindre del av 

reguleringsplanen for Norderhaug (planID 53). Deler av gjeldende regulering avviker fra 

eksisterende situasjon, og det ønskes en omregulering i samsvar med faktisk bruk. Det er 

hovedsakelig deler av felt O og P (badeområde på land og i sjø) i gjeldende reguleringsplan 

som ikke samsvarer med faktisk bruk. VA-anlegget i området var etablert på tidspunktet hvor 

reguleringsplanen for Norderhaug ble vedtatt, og er en viktig del av den tekniske 

infrastrukturen til kommunen. Det synes som at man ikke har hatt tilstrekkelig fokus på 

behovet for service og vedlikehold av anlegg under bakken i gjeldende reguleringsplan.  

 

Forslagsstiller ønsker i tillegg å regulere eksisterende parkeringsplass, samt en 

snuplass/midlertidig oppstillingsplass for septikbil. 

 

3.  Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 
 

 Planavgrensning  

 Aktuelle temaer som må belyses  

 Planformål 

 
4.  Eksisterende arealbruk 
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Figur 1: Ortofoto av planområdet  
Planområdet består i dagens situasjon av veien Norderhaug, en gruset parkeringsplass på 

ca. 340 m2, en nettstasjon, samt mindre bebyggelse, asfalterte arealer og kummer knyttet til 

kommunaltekniske VA-anlegg. Mot øst er det en gresslette. Ytterst mot sjøen er et areal 

oppfylt med stein etter at kommunen utførte arbeider knyttet til VA-ledningene i området. 

Resterende areal består hovedsakelig av naturterreng med gress, busker og trær. Det finnes 

også enkelte stier innenfor planområdet som leder til omkringliggende bebyggelse og 

friluftsområder.  

 

Sørøst for planområdet finnes det en badeplass og båthavn som er godt opparbeidet og 

vedlikeholdt. Det ligger en bygning like sør for planområdet, samt kanoer og lignende i 

tilknytning til badeplassen/båthavnen. Det er også tilrettelagt med brygge og båtplasser like 

nord for planområdet. Omkringliggende arealer består ellers av spredt boligbebyggelse 

omgitt av naturlig vegetasjon.  

 
5. Overordnede føringer 

Listene under nedenfor er ikke utfyllende.  

 

Her finner du en mer utfyllende liste over planer og strategidokumenter for Hvaler kommune: 

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/plan/  

 

Her finner du en mer utfyllende liste over regionale planer for Viken: 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/  

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/plan/
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
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Her finner du overordnede føringer for kommunal planlegging i Viken: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-

foringer-for-kommunal-planlegging/  

5.1 Planstatus 

Planer 

 

Merknader 

Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 Forholdet til fylkesplanen vil beskrives i 

planbeskrivelsen. Ligger innenfor LNF-

område i arealkart.  

Regional kystsoneplan for Østfold Forholdet til regional kystsoneplan for 

Østfold vil beskrives i planbeskrivelsen. 

Ligger innenfor 100-meters beltet.  

Andre relevante fylkesdelplaner: se Viken 

fylkeskommunes internettsider 

Det er ikke relevant å beskrive andre 

fylkesdelplaner.    

Kommuneplanens arealdel Forholdet til kommuneplanens arealdel vil 

beskrives i planbeskrivelsen. Planområdet 

er avsatt til LNFR-formål, bebyggelse og 

anleggsformål, friområde, og sjø, 

vassdrag- kombinerte formål. Planområdet 

omfattes også av bestemmelsesområdet 

#1 og hensynssone – 

detaljreguleringssone.  

Kommuneplanens samfunnsdel Forholdet til kommuneplanens 

samfunnsdel vil beskrives i 

planbeskrivelsen. 

Kommunedelplan for kulturminner Ikke relevant da planområdet ikke omfatter 

kulturminner eller kulturmiljøer.  

Gjeldende reguleringsplaner/ 

bebyggelsesplaner 

Omfatter reguleringsplan for Norderhaug 

(plan-ID 53, vedtatt 20. juni 2001). 

Planområdet er regulert til offentlig 

friområde, badeområde, friluftsområde, 

kjørevei og kommunalteknisk virksomhet.  

Tilliggende reguleringsplaner Planområdet grenser ikke til andre 

reguleringsplaner enn Norderhaug (plan-

ID 53) 

Andre planer/vedtak Ikke relevant. 

Annet planarbeid som kan ha betydning 

for utarbeiding av planforslaget 

Ikke relevant. 

 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
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5.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og 
arealplaner 
 

Nasjonale føringer/SPR/RPR/rundskriv Merknader 

 

2019-2023 Forventninger til regional og 

kommunal planlegging 

Ikke relevant. 

2014 Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

Ikke relevant.  

2021 Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen  

Beskrives i planbeskrivelsen. 

2018 Statlig planretningslinjer for klima- 

og energiplanlegging og klimatilpasning 

Ikke relevant. 

1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i 

planleggingen 

Beskrives i planbeskrivelsen. 

1994 Rikspolitiske retningslinjer for 

vernede vassdrag 

Ikke relevant, inkluderer ikke vernede 

vassdrag.  

 

 

 

6. Rapporter og veiledere 

Lokal veileder for overvann. 

 

Sentrale veiledere (kommunal- og moderniseringsdepartementet) se www.planlegging.no  

 

 

7. Avklaring av konsekvensutredning (KU-plikt) 
 

 Merknader 

 

Tiltaket krever konsekvensutredning   

Plankonsulent må gjøre en vurdering av 

om prosjektet vil utløse krav om 

konsekvensutredning 

Etter forslagsstillers vurdering utløser 

ikke planforslaget krav om 

konsekvensutredning, da tiltaket verken 

faller inn under § 6, § 7 eller § 8. Dette er 

hovedsakelig fordi det ikke forventes at 

tiltaket medfører vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn da foreslått tiltak 

samsvarer med eksisterende bruk. 

http://www.planlegging.no/
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Tiltaket krever ikke konsekvensutredning Hvaler kommune er enige i 

plankonsulentens KU-vurderingen.  

 

Kommunen mener at det ikke er 

vesentlige frilufts eller naturmangfolds-

konsekvenser ved å utarbeide tiltak i 

området. Og vil heller ikke utløste KU-

forskriftens §10. Da planen var fastsatt 

var allerede det et område for VA-

ledninger og pumpehus etc. Man kan 

ikke regne området som et badeområde i 

dag. De små LNF-områdene som blir tatt 

i kommuneplaanens arealdel, er 

inneklemte områder ved svingen inn til 

området, og kommunen kan ikke se at 

dette får noen vesentlige konsekvenser. 

Temaene som blir tatt opp her skal 

uansett bli utredet i planarbeidet på 

ordinær måte i planbeskrivelsen. Man 

kan også legge til rette for bestemmelser 

som tar vare på naturen og 

friluftsområdet så godt som mulig i 

området.   

 

  

 

 

8. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig 
vurdering 

Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 

 Følgende tema må belyses av 

plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

 

x 

Barn og unges interesser. i planområdet 

(behov/bruk av areal til lek/aktiviteter) 

Omtales i planbeskrivelsen.  

 

 

x 

 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv-

tilgjengelighet, parkering, adkomst, 

kapasitet, sikkerhet og standard, VA, 

fjernvarme 

Omtales i planbeskrivelsen.  

 

Ledningskart kan bestilles av 

geodataavd. I Fredrikstad kommune 

x Sosial infrastruktur Anses ikke som relevant for denne 

planprosessen, men nevnes kort i 

planbeskrivelsen.  
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x 

 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

Anses ikke som sentrale 

problemstillinger, men nevnes kort i 

planbeskrivelsen.  

x Universell utforming Omtales i planbeskrivelsen. 

x Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, sti/korridor, 

tur, strand) 

Omtales i planbeskrivelsen. 

 Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

Ikke relevant, tiltaket omfatter ikke ny 

bebyggelse.  

x Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige bygninger, 

miljø, anlegg, etc. 

Anses ikke som sentrale 

problemstillinger da det ikke er registrert 

verneinteresser, men nevnes kort i 

planbeskrivelsen.  

 

x Risiko og sårbarhet (ROS) 

Flom, rasfare 

Utarbeides en risiko- og 

sårbarhetsanalyse etter metodikk angitt i 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap sin veileder 

«Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging».  

x Levekår og folkehelse Nevnes kort i planbeskrivelsen.  

 

Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 

alternativvurderinger skal dokumenteres. Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

 

9. Åpenhet og medvirkning 

Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og bygningslovgivningen 

(bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte prosessbestemmelser), og berørte enkeltpersoner og 

grupper skal gis anledning til å delta aktivt i planprosessen. 

 

Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til naboer 

og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Varsel til naboer, myndigheter, 

organisasjoner/foreninger o.l. berørte 

iht. liste fra Hvaler kommune.   

 

Brev/epost/annonse November 2021  

Offentlig ettersyn av planforslag  
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Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med et 

konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig planforslag 

oversendes.  Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen. 

 

Møter avholdes etter behov. 

 

10. Planavgrensning 
 

 

Figur 2: Foreslått varslet planavgrensning 
 

11. Kart 

Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

x Digitalt grunnkart.  Grunnkart og plankart bestilles via 

geodataavd. i Fredrikstad kommune, og 

leveres på SOSI-format i henhold til 

gjeldende sosi-standard 

 Det er behov for tilleggsoppmålinger. Grensepåvisning skal gjennomføres ved 

usikre grenser. 



 

   
   

   

   

 

10 
 

x Oversikt over hjemmelshavere, naboer og 

gjenboere 

Henvend deg til saksbehandler. 

 

 

 

12. Gjennomføring 

Aktuelle rekkefølgekrav Merknader 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 

kommunaltekniske anlegg 

Vann, avløp og 

overvannsnett, samt 

renovasjonspunkter 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av annen 

infrastruktur 

 

 
13. Oppstart av planarbeidet 

x Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 

 Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget 
etter at varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3. 

 Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet 
kunngjøres.  Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt. 
planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 

 Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

 Endelig annonsetekst i RTF- eller Word-format 

 Planavgrensning i jpg- eller pdf-format 

 Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format 
 

 
14. Andre viktige tema som ble tatt opp i oppstartsmøtet 

 Planavgrensning  

o Ok. 

 

 Aktuelle temaer som må belyses: 

o Parkering. Ok. Bruk til besøkende av friområdet hovedsakelig.  

o Formål som skal brukes i forbindelse med infrastruktur. 

o Oppbevaring/lagring av kajakker ved pumpestasjon for VA. 

 

 Planformål som blir omgjort:  

o Badeområde på land 0,94 daa 

o Badeområde i sjø 0,98 daa 
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o LNF i kommuneplanens arealdel 1,1 daa 

o Kombinerte sjø og vassdrag i kommuneplanens arealdel 4,1 daa 

 

 100-metersbeltet ligger ved plangrensen planområdet er ikke omfattet av pbl § 1-8. 

 

 Planformål for infrastruktur på land: 

o Trase for teknisk infrastruktur (2100) 

o Øvrige kommunaltekniske anlegg 1560 

o Teknisk infrastruktur (2101) 

o Vann og avløpsnett (2140) 

o Andre tekniske infrastrukturer (2180) 

o Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer (2190) 

 

 Planformål i sjø: 

o Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert 

med andre angitte hovedformål (6900) 

 Nærmere angitt bruk i reguleringsbestemmelsene 

o Legge til 2 nivåer i plankartet, hva som skjer under vannet ved sjøbunnen og hva 

sjø i planområdet kan brukes til. 

o Legge til hensynssone – Infrastruktursone jf § 12-6 Sikringssone 

Eksempel fra Veileder planlegging i sjø: 
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 Barn og unges interesser 

 Virkninger på folkehelse 

 Natur og ressursgrunnlag (Landskap, (behov/bruk, sti/korridor, tur, strand)) 

 Tilgjengelighet og universell utforming til offentlige arealer 

 

 Planbestemmelser til kommuneplanens arealdel. Bebyggelse og anlegg:  

Retningslinjer til § 5.1 og 5.2 

i. Arbeid i forbindelse med etablering av VA-anlegg og fiberkabel skal utføres skånsomt i 

forhold til terreng og natur. 

ii. Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum og det skal tas hensyn 

til eksisterende vegetasjon. Ved alle terrenginngrep skal disse i ettertid tilbakestilles til 

opprinnelig tilstand i størst mulig grad. 

iii. Alle rør/ledninger skal tildekkes med stedegne masser. 
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15. Komplett planforslag innhold og materiell 

Nedenfor er en liste over hva en komplett planforslag skal inneholde og hva som skal leveres 

ved høring og offentlig ettersyn av planforslag og vedtak. 

 

 
 

 

Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være  
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle 
kart skal brettes i A4-format ved levering etter vedtak. 

 Reguleringsbestemmelser i Word-format. 

 Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på Word-format. 

 Nødvendige illustrasjoner og modeller 

 Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

 Kopi av varslingsbrev 

 Varslingsliste 

 Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

 Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

 
 

Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for 
vurdering av planforslaget 

 Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

 
 

Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i 
basis geodata følger i egne SOSI-filer. 

 Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 

 
 

 

.pdf fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast størrelse (A0, 
A1, A2, A3, eller A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan 
skrives ut i riktig målestokk. 

 
 

Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller tilsvarende 
programvare ønskes en .dwg fil levert som et supplement til SOSI. 

 
16. Framdrift 

Plankonsulents planlagte dato for varsling: Snarlig 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 

planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 

kommunen: 

Ikke avtalt. 

 

Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med overordnede 

planer og/eller begge parter er enige om det, skal det avtales 

egen frist for behandling når komplett planforslag foreligger. 

 

 

 

 
 

17. Gebyr 
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Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens gebyrregulativ for 

saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

 

Gebyrer for behandling av reguleringsplansaker finner du i kapittel 9 i gebyrregulativet under: 

Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser for Hvaler kommune 2021 

 

 

18. Bekreftelser 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 

tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 

planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 

gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 

den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i 

kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige 

vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige 

myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften 

for prosjektet. 

 

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt 

nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode 

avslutte saken. 

 

Planforslaget utarbeides av fagkyndige. 

http://www.hvaler.kommune.no/globalassets/egenbetalinger/gebyrregulativ.pdf

