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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommen gnr/bnr 4/258 med konsentrert 

småhusbebyggelse med tilhørende parkering og lek-/uteoppholdsareal. Planarbeidet bidrar til å 

effektivisere tidligere arealbruk og samtidig ta hensyn til lekemiljø, byggeskikk og naboskap. 

Prosjektet vurderes å være i tråd med overordnede mål om bærekraftig utvikling i byer og tettsteder 

som vektlegger fortetting, transformasjon og arealøkonomisering.  

  

1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Tiltakshaver er Finn Olav Lorentzen, som også eier eiendommen gnr/bnr 4/258. HS arealplan AS er 

engasjert som plankonsulent. 

 

1.3 Beliggenhet  
Planområdets beliggenhet er langs Kjølholtveien, like nord for Floren skole. Planområdet har en 

sentral beliggenhet i Hvaler, med kort avstand til kollektivholdeplasser, idrettsanlegg, offentlige 

tjenester og andre nødvendig servicetilbud.  

 

Figur 1: Planområdets plassering i Hvaler kommune, fremhevet med blå sirkel.  

I figur 2 vises planavgrensningen. Den aktuelle eiendommen gnr/bnr 4/258/Kjølholtveien 14 utgjør 

mesteparten av planområdet. Deler av gnr/bnr 4/268 og 511/48 (Uthogget og Kjølholtveien) berøres 

også av planområdet, dette er en videreføring av dagens veiareal.  
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Figur 2: Planområdet er totalt 2658 m2 stort.  

 

1.4 Utbyggingsavtaler 
Det må inngås en utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Hvaler kommune for å sikre ansvars- og 

kostnadsfordeling for opparbeidelse av renovasjonsanlegg. Hvaler kommune må gis evigvarende 

rettighet som sikrer tilgang til arealet. Formålet BRE kan fradeles og gis eget gårds- og bruksnummer 

dersom dette er hensiktsmessig.  

 

1.5 Krav om konsekvensutredning?  
Kommuneplanen angir at det i Skjærhalden sentrum skal bebygges med 2-3 boliger per dekar i 

fremtidige prosjekt. Gjeldende kommuneplan er fra 2011, og foreslåtte prosjekt anses å være tråd 

med kommuneplanens gjeldende retningslinjers intensjoner om fortetting i etablerte boligområder 

nært kollektivknutepunkt og servicefunksjoner.   

Alle detaljreguleringsplaner skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger, siste versjon 

(2017-07-01).  

§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
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• § 6 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg I i Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

• Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg I. 

 

§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn.  

• § 8 gjelder for planer som fanges opp av kriteriene i Vedlegg II i Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

• Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg II. 

 

Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

 

2 Planprosessen 
Oppstartsmøte med planavdelingen ble avholdt den 25.10.2018. Varsel om planoppstart av 

planarbeid ble kunngjort i Fredrikstad blad den 23.11.2018. Høringsinstanser og naboer ble varslet 

med den 21.11.2018. Frist for å komme med merknader ble satt til 22.12.2018. Ved merknadsfristen 

var det mottatt totalt 7 merknader, disse er referert og kommentert i kap. 7. 

 

3 Planstatus og rammebetingelser  

3.1 Overordnede planer – regionale og kommunale  
Kommuneplanens arealdel (2011-2023)  

Forslag til reguleringsplan for Kjølholtveien 14 ble oversendt kommunen første gang den 03.06.2019. 

På dette tidspunkt gjaldt forrige kommuneplan, og derfor er også dens bestemmelser lagt til grunn i 

dette planarbeidet. Imidlertid er det gjort enkelte mindre unntak, dette er nærmere beskrevet 

nedenfor.  

Eiendommen gnr/bnr 4/258 er i både den gjeldende og forrige versjonen av kommuneplanens 

arealdel anvist som nåværende boligbebyggelse. Planlagte tiltak er i samsvar med dette.   
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Figur 3: Utklipp av kommuneplanens arealdel og plangrensen. Gult markerer nåværende 
boligbebyggelse. 

Kommuneplanen for 2011-2023 stilte følgende krav som anses relevante for planarbeidet:  

• Krav til parkeringsdekning: 2 p-plasser for boliger over 80 m2 og 1.5 for boliger mindre enn 

80 m2. Dette tolkes som absolutte krav.  

• Krav til minst 50 m2 uteoppholdsareal per boenhet 

• Krav til 2-3 boenheter per dekar i Skjærhalden sentrum.  

• Krav til estetikk og takform (saltak) 

Vurdering:   

Planlagt prosjekt er i tråd med formålet og nødvendige krav til estetikk og takform.  

Tidligere kommuneplans krav til parkering foreslås regulert som en maksbegrensning og 

reguleringsplanen åpner for flere antall boenheter enn hva kommuneplanen anbefalte for 

Skjærhalden. Dette vurderes å være en forbedret tilpasning til dagens retningslinjer med fokus på 

høyere arealutnyttelse og mindre privatbilisme, sammenlignet med hva som gjaldt da gjeldende 

kommuneplan ble vedtatt i 2011. Det skal nevnes at gjeldende kommuneplan åpner for inntil 50 % 

BYA i Skjærhalden, foreslått prosjekt anses å være en god tilpasning til dette.  

Forrige versjon av kommuneplanen hadde også bestemmelser som sikret at minst 50 % av alle nye 

boliger skal ha universell utforming som standard. Ny kommuneplan har ikke fulgt opp denne 

bestemmelsen. Det foreslås at prosjekteringen av ny bebyggelse skal være i tråd med kravene i 

byggteknisk forskrift, hvilket anses å i tilstrekkelig være dekkende for å ivareta behovene til 

mennesker med nedsatt bevegelsesevne.  

Vedrørende antall parkeringsplasser, ble det ved førstegangsbehandling vedtatt at det skal legges inn 

ytterligere 2 gjesteparkeringsplasser, slik at det totale antallet parkeringsplasser blir 14 og ikke 12, 

basert på foreliggende skisseprosjekt. Reguleringsplanen er oppdatert i tråd med utvalgets vedtak.  
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Kommuneplanens samfunnsdel (2011-2023)  

I forrige versjon av 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  

Vurdering 

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

Reguleringsplan Del av Kjølholt (1983) 

Planområdet blir berørt av regulert veiareal i gjeldende reguleringsplan for Del av Kjølholt (ID 

011110). I ny reguleringsplan vil tilstøtende del av Kjølholtveien reguleres med dagens bruk/veiareal.  

 

Figur 4: Utklipp som viser gjeldende reguleringplan for Del av Kjølholt, sammen med 
plangrensen for Kjølholtveien 14. 

Vurdering:  

Ny reguleringsplan vil medføre en mindre justering for deler av gjeldende reguleringsplan, dette 

vurderes å være en god tilpasning til dagens situasjon.  
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Fylkesplan for Østfold (2018) 

Planområdet ligger innenfor avgrensningen for Skjærhalden områdesenter i gjeldende fylkesplan og 

er anvist med formålet tettbebyggelse. 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.   

Vurdering  

Planarbeidet legger til rette for etablering av leiligheter, noe som vil bidra til å skape en variasjon i 

boligsammensetningen på Skjærhalden. Reguleringsplanen sikrer tilgang til gode uteoppholdsarealer 

og friområder. Planområdet har sentralt plassering i Hvaler kommune (Skjærhalden) noe som er 

positivt da det gir kortere avstander til nødvendige funksjoner og mindre privatbilisme.   

Planlagte tiltak er i tråd med formålet og målsetningene i fylkesplanen.  

Kommunedelplan for klima og energi (2016-2028) 

Hvaler kommune skal være klimanøytralt i 2030. For å nå dette målet er det definert noen konkrete 

delmål:  

• Det skal ikke være klimagassutslipp fra stasjonær energibruk på Hvaler etter 2020.  

• De indirekte klimagassutslippene fra Hvalers innbyggere skal være så lave som mulig. 

• Fremtidig utbygging på Hvaler skal skje på en bærekraftig og klimavennlig måte.  

• Nye bygg og bygg som rehabiliteres skal legge stor vekt på energieffektivitet/enøk (lavenergi- 

og passivhus). 

• Hvaler skal øke andelen lokalt produsert fornybar energi til bruk i oppvarming samt andelen 

lokalt produsert fornybar elektrisk kraft. 

Vurdering  

Planlagte tiltak legger til rette for etablering ny boligbebyggelse med sentral plassering i Hvaler 

kommune, med nærhet til offentlig tjenestetilbud og servicefunksjoner og kollektiv transport. Ny 

bebyggelse vil oppføres i tråd med gjeldende byggteknisk forskrift, som stiller strenge krav til kvalitet 

i ny bebyggelse.  

Kommunedelplan for folkehelse (2014-2017) 

Utdrag: Veksten i boligmassen de senere tiårene har vært dominert av boliger i kategorien 

«eneboliger». Dette har ført til at det i dag er «underskudd» på boliger i «lavere prisklasser». Over tid 

kan dette være et forhold som kan bidra til å forsterke sosiale forskjeller, en utvikling på tvers av 

målsettingen for arbeidet med folkehelse.  

Vurdering 

Det planlegges etablert konvensjonell boligbebyggelse i form av flermannsboliger/leiligheter 

innenfor planområdet. De nye boligene vil være fullverdige familieboliger. Prosjektets karakter og 

plassering tilsier at de nye boligene vil kunne tilbys på et middels høyt prisnivå.  
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Kommunedelplan for kulturminner (2018-2030) 

Utdrag fra kommunedelplanen: Hvaler er et samfunn som har gjennomgått store endringer, der 

bevissthet om kulturarv, respekt for miljø og viktigheten av identitetsskapende arbeid har vært 

gjennomgangstonen. I en plansammenheng som dette er det nødvendig å kjenne de trekkene som til 

sammen utgjør Hvalers identitet og egen- art, og deretter hvilke muligheter og egenskaper Hvaler 

skal videreutvikle i en lokal og regional sammenheng. 

Vurdering 

Planområdet ligger i et område med bebyggelse fra ulike epoker. Det er overvekt av bebyggelse som 

ble etablert på andre halvdel av 1900-tallet, med enkelte eldre innslag. Planlagte tiltak vurderes å 

tilpasse seg og videreføre det etablerte bygningsmiljøet i området på en god måte.    

 

3.2 Overordnede planer – statlige  
 

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 en fortetting i et etablert boligområde. 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.   

Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 

bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet 

areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes 

fullverdig erstatning. 

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 legger ikke beslag på arealer som benyttes til lek.  
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, 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.   

Vurdering   

Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et etablert boligområde. Planområdet ligger sentralt i 

forhold til mange servicefunksjoner og kollektiv transport. 

 

4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er fra før bebygd med det som tidligere har vært helsestasjonen på Hvaler. Det er 

imidlertid lenge siden virksomheten var i drift og bebyggelsen er nå fjernet. Eiendommen benyttes i 

dag kun til sporadisk parkering.   
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Figur 5: Sentralt i bildet stod den tidligere helsestasjonen. Eiendommen fremstår som 
åpen og flat. Bildet er tatt mot vest.  

Planområdets topografi er forholdsvis flatt, bestående for det meste av løsmasser og del av en 

markert fjellkolle/høydedrag mot sørvest. Søndre del samt naboeiendommen er i stor grad bevokst 

med høy laug- barvegetasjon. For øvrig består området av stor andel boligbebyggelse, for det meste 

frittliggende eneboliger. Planlagte tiltak vurderes å være et godt fortettingsprosjekt med sentral 

plassering i Skjærhalden.  

 

4.2 Stedets karakter og landskap  
Kjølholtveien 14 har tidligere vært bebygget med to bygninger. En bygning som tidligere har fungert 

som helsestasjon (men som lignet en typisk 60-70 talls enebolig) og en garasje. I de mest 

nærliggende områdene er det variert arealbruk- i hovedsak boliger, men også skole, rådhus og 

dagligvareforretning er i umiddelbar nærhet. I områdene mot sørøst er et større sammenhengende 

boligområde med overvekt av frittliggende eneboliger og flermannsboliger.  

Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av boligbebyggelse bygd på 50-80 tallet. Boligene har 

romslige hager med buskvegetasjon/hekker og innslag av trær. Nærmeste nabo mot sør er en 

fritidsbolig med særdeles stor tomt, denne bygningen antas å være fra rundt århundreskiftet og er 

SEFRAK-registrert. Mot vest er et større sammenhengende skogsområde.   
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Figur 6: Flyfoto som viser arealbruken i nærområdet. Planområdet er fremhevet med 
oransje stiplet linje.  

Planområdet er forholdsvis flatt, foruten en mindre markert kolle mot sørvest. Det høyeste punktet 

innenfor planområdet er i sørvest på kote +12 og det laveste i nordvest på kote +10. 

Det overordnede landskapet er preget av punktvise koller og fjell omgitt av flatere partier. 

Kjølholtveien 14 ligger på et flatere parti mellom Kirkeås mot vest og Kristinefjellet mot øst.  

 

4.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner med noe form for vern innenfor planområdet. Planområdet inngår 

heller ikke i noe kulturmiljø jf. tilgjengelige kartdatabaser. I deler av Skjærhalden er det innslag av 

gamle bygninger og verdifulle bygningsmiljø, dette gjelder også for naboeiendommen gnr/bnr 4/6 

der det er en gammel fritidsbolig som antas å være fra rundt århundreskiftet (1900-tallet).   
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Figur 7: Bilde av fritidsboligen på naboeiendommen som er SEFRAK-registrert. 

 

4.4 Naturverdier  
Det er foretatt søk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart. 

Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster eller 

trekkveier i planområdet.  

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter innenfor planområdet.  

 

4.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet er en del av en tidligere offentlig bygning som har vært i privat eie de senere årene. Det 

ikke lagt til rette for lek eller fritidsaktiviteter innenfor planområdet. Den tidligere bygningen har 

stått tom i flere år, og dette er således ikke egnet som lekeområde. Det er imidlertid god tilgang på 

rekreasjonsområder i nærområdet, bl.a. skogsområdet mot vest og nord.  

 

4.6 Landbruk 
Eiendommen berører ikke dyrka mark og kommer ikke i konflikt med landbruksinteressene.  

 

4.7 Trafikkforhold 
Veisystemer  

Planområdet betjenes av Kjølholtveien (cirka 250 meter) fra Storveien/FV108. Kjølholtveien er en 

rolig vei med forholdvis lite og saktegående trafikk, det er også farthumper langs strekningen. 

Kjølholtveien betjener boligområdene nord i Skjærhalden, men benyttes også som 

gjennomkjøringsvei til områdene ved Rove og Helleskilen.  
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Kjølholtveien er forholdsvis smal og har cirka 4 meters bredde eksklusiv skulder/grøft. Enkelte trær 

og bebyggelse har kort avstand til veien. Dette bidrar til å holde trafikkhastigheten lav. Det er ikke 

vist fartsgrense med eget skilt langs strekningen, men ifølge Norges veger fra Nasjonal vegdatabank 

(www.vegkart.no) er makshastigheten 50 km/t. Den reelle hastigheten er 30 km/t, men det 

forekommer ofte at dette settes 50 km/t der fartsgrensene ikke er vurdert særskilt.  

Reguleringsplanen er derfor utformet med fartsgrense 30 km/t som utgangspunkt. 

Kollektivtransport  

Planområdet vurderes å god tilgang til kollektiv transport. Avstanden til nærmeste 

kollektivholdeplass ved rådhus/Kiwi er cirka 270 meter. Herfra går det regelmessig bussavganger 

både til Fredrikstad, Oslo og skolen på Rød (Asmaløy).  

 

4.8 Barns interesser 
Området er ikke tilrettelagt for lek eller opphold av barn og unge. Imidlertid er kort avstand til Floren 

skole der det finnes aktivitetstilbud som barn og unge kan bruke på fritiden. Cirka 500 meter mot 

nordøst finnes fotballbane/idrettsanlegg på Rove. I tillegg er det store friområder rundt Skjærhalden, 

både skogsterreng og badeplasser ved sjøen.  

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

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

 

4.9 Sosial infrastruktur 
Planområdet har sentral beliggenhet med tanke på nødvendige servicefunksjoner, både for yngre og 

eldre: 

Funksjon  Nr. i kart Avstand fra planområdet, meter  

Floren skole, barneskole  1 120 

Brække barnehage 2 1700 

Rådhus  3 150 

Lege  4 250 

Dagligvareforretning, post 5 150 

Kirke  6 800 

Rove idrettsanlegg 7 550 

 

http://www.vegkart.no/
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Figur 8: Kart som viser utvalgte funksjoner nummerert i nærområdet, iht. tabellen. 
Planområdets plassering er fremhevet med blå sirkel.  

 

4.10 Grunnforhold 
Områdestabilitet  

Ifølge løsmassekartet fra NGU består løsmassene i planområdet av tynne marine avsetninger, typisk 

bestående av silt og leire. Vest for tomta er det angitt vindavsetninger (flygesand), mens det øst for 

tomta er angitt marine strandavsetninger. 

 

I forbindelse med planarbeidet er det utført en geoteknisk vurdering av stabilitetsforholdene.  

Av resultatene konkluderes det med at terrengforholdene i og rundt planområdet tilsier at det ikke 

er fare for skred i planområdet eller som kan bre seg inn i planområdet. Det er derfor ikke nødvendig 

med ytterligere grunnundersøkelser, stabilitetsanalyser eller tiltak. Eget notat ligger vedlagt 

reguleringsplanen.  
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Figur 9. Bildet viser utdrag av løsmassekart fra NVEs karttjeneste.   

Forurenset grunn  

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

grunn innenfor planområdet. Dersom det likevel skulle avdekkes noe i forbindelse med anleggsfasen 

vil dette håndtere forskriftsmessig riktig.  

Radon 

Planområdet er anvist med høy aktsomhetsgrad av radon. Imidlertid grenser det til et større område 

der aktsomhetsgraden er vist som «usikker». Byggteknisk forskrift TEK17 stiller uansett krav om at 

radonsperre skal etableres i alle nye boliger.  

 

Figur 10: Radonkart. Rosa farge viser høy aktsomhet for radon. Registreringen er 
upresis.   
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4.11 Støyforhold 
Den nærmeste støykilden er fylkesvei 108 beliggende cirka 210 meter sørvest for planområdet. Av 

støykartet i Hvaler kommunes kartportal fremkommer det at planområdet verken berøres av gul eller 

rød støysone. Selv om det ikke foreligger registreringer fra trafikkstøyen langs Kjølholtveien, er det 

likevel påregnelig at planområdet til en viss grad vil bli noe påvirket av støy idet biler passerer. 

Eiendommens orientering mot sørvest, tilsier at de mest attraktive uteoppholdsarealene vil være 

orientert vekk fra støykilden, dette området vil også bli skjermet av ny boligbebyggelse. Dette kan 

forstås ved å «lese» byggegrensene i plankartet, plassering av lekeplass og illustrasjonsmateriell i 

kapittel 5.3. Støyforholdene er med bakgrunn i dette ikke utredet ytterligere.  

 

Figur 11: Støykart som illustrerer trafikkstøy fra FV108.   

 

5 Beskrivelse av reguleringsplanen 

5.1 Planlagt arealbruk 
Gjennom planarbeidet legges det til rette for utvikling av konsentrert småhusbebyggelse på 

eiendommen, gnr/bnr 4/258. Det legges til rette for ny bebyggelse i form av flermannsboliger, 

rekkehus eller lignende.  

I den innledende fasen har det blitt vurdert alternativ for flermannsboliger i to etasjer, fordelt på 

hhv. én firemannsbolig og én seksmannsbolig. Det totale boligantallet har imidlertid senere blitt 

redusert til 8 enheter. Bebyggelsen vil sannsynligvis ligge langsmed hhv. Kjølholtveien og Uthogget 

(øst og nord). På den måten kan selve bebyggelsen bidra til å skape et avgrenset fellesareal mot 

sørvest som vil være skjermet fra både trafikk og støy, noe som gir gode vilkår spesielt for små barn.   
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5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Konsentrert småhusbebyggelse BKS/f_BKS 

Innenfor BKS tillates det etablert konsentrert småhusbebyggelse. Med tilhørende parkering og 

uteoppholdsareal. Bebyggelsens fasade skal ha tydelige sprang for å beholde strøkets småskalapreg 

og gjenkjennelige småhusbebyggelse.  

Andelen av BKS som er innenfor #1 har felles eierform, f_BKS. Dette er for å sikre at beboerne 

innenfor planområdet har felles ansvar for drift og vedlikehold av disse arealene.  

Supplerende bestemmelser sikrer at kommunen skal påse at prosjektet får en god arkitektonisk 

utforming med hensiktsmessige kombinasjoner.  

Annen veggrunn grøntareal SVG1-3 

SVG1-3 er grøfter og sideareal til SKV. Dette er en videreføring av dagens situasjon.   

Annen veigrunn tekniske anlegg SVT 

SVT skal fungere som en sidelomme for personbiler som skal benytte BRE og for renovasjonsbil. SVT 

kan eventuelt forlenges i sørgående retning på gnr/bnr 511/48, som er kommunal grunn.  

Renovasjonsanlegg BRE 

BRE skal være felles renovasjonsanlegg for beboere i området. Se kap. 5.9 for flere detaljer og 

renovasjonsteknisk plan.   

Kjørevei SKV 

SKV er en videreføring av eksisterende kjørevei. Reguleringsplanen utløser ikke krav om tiltak i SKV.  

Lekeplass f_BLK 

På tomten vil det etableres egen nærlekeplass beregnet for små barn. Regulert lekeplass er 130 m2 

stor og har en sentral og skjermet plassering innenfor planområdet. Lekeplassen vil også kunne 

fungere som en sosial møteplass for voksne. 

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 oppkvistning tillates.  

Planlagte tiltak med 8 boenheter vil medføre en trafikkøkning sammenlignet med hva som har vært 

normalt de senere årene til og fra den aktuelle eiendommen, da tidligere virksomhet har vært ute av 

drift. Basert på erfaringstall kan det legges til grunn at hver bolig med denne type beliggenhet i snitt 

genererer 4 bevegelser hver dag. Det gir en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 32. 32 ÅDT vurderes ikke å 
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medføre negative konsekvenser for trafikksituasjonen i området sammenlignet med dagens 

situasjon.   

Statens vegvesens håndbok N100 anbefaler at for avkjørsler med mindre enn 10 enheter eller lavere 

enn 50 ÅDT, kan det tillates frisiktsone 3 meter fra kjørebanekant i 30-sone, stoppsikt er 20 meter iht 

(jfr D.1.4.2 i Håndbok N100). Dette er sikret i plankartet.  

Bestemmelsesområde #1 

Arealet innenfor #1 er forbeholdt benyttet som felles lek- og uteoppholdsareal for beboerne innenfor 

planområdet. innenfor arealet tillates ikke varige eller midlertidige installasjoner eller bruk som er i 

strid med dette. eksempler på dette kan være sykkelparkering, parkering for bil og sportsbod. 

Bebyggelse som derimot kan tillates er eksempelvis lekehus og overbygget sittegruppe.   

Bestemmelsesområdet #1 er 461 m2 stort. Dette anses tilstrekkelig med tanke på at 

kommuneplanens krav er 50 m2 per boenhet. I tillegg tilkommer ubebygde arealer rundt 

bebyggelsen, som også kan medregnet som en del av uteoppholdsarealet (MUA).  

Arealtabell  

Reguleringsformål PBL § 12-5 Betegnelse i kart  Størrelse m2 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg    

Konsentrert småhusbebyggelse BKS 2072 

Lekeplass f_BLK 130 

Renovasjonsanlegg BRE 17 

   

Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur    

Kjøreveg  O_SKV 298 

Annen veggrunn tekniske anlegg  O_SVT 10 

Annen veggrunn grøntareal  O_SVG1-3 100 

   

Sikringssone frisikt  H140 16 

   

Bestemmelsesområde  #1 461 

 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Forslagstiller ønsker en høy utnyttelse og arealeffektivitet og det er lagt opp til inntil 8 boenheter 

innenfor planområdet. Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet illustrasjonsmateriell som 

viser hvordan ny bebyggelse planlegges. Ny bebyggelse planlegges etablert i form av en 

firemannsbolig og to tomannsboliger. Tomten planlegges utviklet med boligtyper tilbud at 

husleverandøren ABC-hus. Firemannsboligen foreslås plassert mot tomtens vestside og 

tomannsboligene mot øst.  

Ny bebyggelse vil oppføres med saltak med takvinkel mellom 20-30 grader. Foreslått prosjekt 

vurderes å være en god tilpasning til nærområdet samt i tråd med føringene i kommuneplanens 

arealdel. Det er i reguleringsplanens bestemmelser sikret at ny bebyggelse får en god arkitektonisk 

utforming, i tråd med bebyggelsens funksjon og områdets egenart.  
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Tomannsboligene er av typen Noelle, og vil ha en samlet BRA på 208 m2, det gir to boliger à 104 m2 

BRA. Noelle har salstaksløsning med 30 graders takvinkel.  

 

Figur 12: Utklipp av planlagt tomannsbolig. ABC-hus. 

Firemannsboligen er av typen Alma, og vil ha et samlet BRA på 280 m2, det innebærer at hver bolig i 

gjennomsnitt vil være 70 m2 store. Alma har 22 graders takvinkel.  
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Figur 13: Utklipp av planlagt firemannsbolig. ABC-hus. 

I neste figur vises illustrasjon viser situasjonsplan hvordan området planlegges utviklet. Det er vist 14 

parkeringsplasser innenfor planområdet. Situasjonsplanen er retningsgivende for hvordan tillates 

utviklet. Med retningsgivende menes at prosjektet skal utvikles i tråd med situasjonsplanens 

løsningsprinsipp for organisering av bebyggelse og parkering, men det tillates mindre avvik i nøyaktig 

plassering av bebyggelse og veiformål. Reguleringskartet vil uansett være 100% juridisk bindende.  
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Figur 14: Situasjonsplan som viser hvordan området skal utvikles.  

 

5.4 Byggegrenser  
Ny boligbebyggelse tillates plassert med fire meters avstand fra formålsgrensen rundt boligformålet. 

Mot sørvest er det byggegrensen trukket lengre inn for sikret at denne delen av planområdet ikke blir 

bebygget, dette er for å sikre areal til opparbeidelse av lek- og uteoppholdsareal med god kvalitet. 

Dette er også sikret med egen bestemmelsesgrense og tilhørende bestemmelser. Imidlertid tillates 

det etablert bebyggelse som er i samsvar med bruken av uteoppholdsareal, det kan for eksempel 

være lekehus, paviljong eller lignende. Private sportsboder, sykkelparkering o.l. tillates ikke innenfor 

dette arealet (se figur 18).  

Ellers innenfor planområdet åpner reguleringsplanen for at boder, overbygget sykkelparkering og 

carport/garasje kan etableres inntil 1 meter fra formålsgrensen. Ikke-overbygget markparkering 

tillates etablert inntil formålsgrensen.  
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5.5 Bebyggelsens høyde 
Ny bebyggelse tillates etablert med inntil 9 meter møne og 7 meter gesims. Boder og carport/garasje 

tillates oppført med maksimalt 5 meter møne og 3 meter gesims.  

 

5.6 Grad av utnytting   
Reguleringsplanen åpner for maksimalt 50 % BYA. Beregningsgrunnlaget BKS er 2102 m2 gir det et 

maksimalt et bebygd areal på 1051 m2. Foreslått BYA er beregnet utfra behov nødvendig byggeareal 

for å etablere skissert prosjekt, samtidig er det sikret at kommuneplanens krav til uteoppholdsareal 

blir ivaretatt.   

 

5.7 Parkering 
Kommuneplanen stiller krav om 2 parkeringsplasser for boliger større enn 80 m2. For boliger mindre 

enn 80 m2 skal de være 1.5 parkeringsplasser. I lys av senere tids fokus på reduksjon i privatbilisme 

og økt kollektivtransport og sykkel/gange, foreslås det i reguleringsplanen at 

parkeringsbestemmelsene vil være makskrav. Altså at det tillates maks 2 parkeringsplasser for 

boliger større enn 80 m2 og maks 1.5 parkeringsplasser for boliger mindre enn 80 m2. Det skal 

uansett sikres minst 1 parkeringsplass per bolig. Med planområdets plassering ift. servicetilbud og 

offentlige tjenester anses dette å være tilstrekkelig.  

I tillegg til de generelle parkeringsbestemmelsene, er det lagt til rette for ytterligere 2 

gjesteparkeringsplasser innenfor planområdet.  

Parkering foreslås etablert enten som markparkering, eventuelt med carport, eller som underjordisk 

parkeringskjeller. Hva som blir den endelige løsninger vil avhenge av hva som anses mest 

hensiktsmessig, og endelige beslutninger rundt dette vil tas i forbindelse med byggesaken.  

Reguleringsplanen stiller også krav at minimum 5% av parkeringsplassene skal være tilpasset for 

bevegelseshemmede. For sykler stiller reguleringsplanen krav om minst 2 sykkelparkeringer per 

boenhet. Sykkelparkeringene skal ha låsemulighet og være overbygget.  

Reguleringsplanen stiller krav om at det skal legges til rette for senere etablering av ladestasjoner. 

Med dette menes at den enkelte parkeringsplass skal bli tilrettelagt med trekkerør og kurser som 

sikrer tilstrekkelig strømtilførsel. Selve ladestasjonen må den enkelte beboer selv installere. Dersom 

andre løsninger anses mer hensiktsmessig og som ivaretar det samme hensynet (minimum), kan 

andre løsninger være aktuelt dersom kommunen gir aksept.  

 

5.8 Tilknytning til infrastruktur  
Vei 

De nye boligene vil få direkte adkomst fra Kjølholtveien. Adkomstpilen i plankartet er vist med 

omtrentlig plassering. Asfaltbredden på Kjølholtveien er cirka 4 meter, og den totale bredde inklusive 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
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grøftearealer anslås å være cirka 6 meter. Tverrsnittet for AVG og SKV er til sammen cirka 7 meter. Se 

målsetting i plankartet. Selve Kjølholtveien vil beholdes uendret.  

Planlagte tiltak med 8 boenheter vil medføre økt trafikk til og fra eiendommen sammenlignet med 

dagens bruk (ubenyttet). Basert på erfaringstall kan det legges til grunn at hver bolig i snitt generer 4 

bevegelser hver dag. Det gir en ÅDT på 32. 32 ÅDT vurderes ikke å medføre negative konsekvenser 

for trafikksituasjonen i området sammenlignet med tidligere bruk da eiendommen bestod av 

helsestasjon.    

Statens vegvesens håndbok N100 anbefaler at for avkjørsler med mindre enn 10 enheter eller lavere 

enn 50 ÅDT, kan det tillates frisiktsone 3 meter fra kjørebanekant i 30-sone. Dette er sikret i 

plankartet.  

Renovasjon  

Det legges opp til håndtering av renovasjon innenfor planområdet. Se kap. 5.9 for nærmere detaljer.  

Vann- og avløp  

Planlagt bebyggelse kan koble seg på eksisterende kommunalt VA-nett som finnes i nærheten. Hvaler 

kommune har signalisert at selve tilkoblingen er uproblematisk og at det er tilstrekkelig kapasitet i 

området. Avløp må kobles til ved eksisterende kum utenfor Uthogget 2, da det er mest praktisk og 

hensiktsmessig å legge vanntilkoblingen til samme punkt.  

Informasjon om plassering av nye VA-ledninger må fremkomme av byggesøknad. Det er en gammel 

overvannsledning på eiendommen, denne må flyttes.  

For småhusbebyggelse er det krav om 20 liter per sekund slokkevann, hvor det i dag er registrert 

25l/s til Kjølholtveien 14. 

Overvann  

Hovedmålsetting for overvannshåndteringen er opprettholdelse av vannbalanse innenfor 

nedbørsfeltet som planområdet berører. Overvann kan føres til terreng i for eksempel eget 

kultmagasin som graves ned ved taknedløp og/eller forsenkninger i terrenget. Størrelsen på et slikt 

kultmagasin kan beregnes på grunnlag den totale andelen «harde flater» (asfalt og takflater) 

innenfor byggeområdet. På den måten kan mesteparten av vannet fordrøyes på egen grunn og gi 

mindre belastning på det kommunale overvannsanlegget.   

Det er viktig at det ved prosjektering av nytt planert terreng sikres terrenghøyde og helningsgrad som 

ikke skape opphopning av overvann, for verken planområdet eller tilstøtende eiendommer.  

 

5.9 Renovasjonsteknisk plan  
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner stilles det krav til utarbeidelse av egen 

renovasjonsteknisk plan. I forbindelse med dette planarbeidet har det vært god dialog mellom 

forslagsstiller og kommunens renovasjonsavdeling. Løsningene presentert i renovasjonsteknisk plan 

er således i tråd med resultat fra dialogen med Hvaler kommune. 
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Utdrag fra Hvaler kommunes renovasjonsforskrift: «En renovasjonsteknisk plan skal vise hvordan 

oppsamling og innsamling av avfall skal løses for planområdet, samt hvordan andre eiendommer 

eventuelt berøres. Kart eller tegning med beskrivende tekst skal brukes til å vise dette». 

Renovasjonsforskriften lister opp en del forhold (punkter 1-7) som renovasjonsteknisk plan minimum 

må redegjøre for. Dette er nærmere vurdert nedenfor:  

1. Avfallskategorier i driftsperioden (husholdnings-/næringsavfall)  

• Det skal etableres fire nedsenkbare containere. Disse skal fordeles på følgende fraksjoner: 2 

stk. restavfall, 1 stk. papir og 1 stk. glass/metall.   

2. Tekniske løsninger for oppsamling (type beholder), samt dimensjonering av disse  

• Foruten beholderen for glass/metall skal alle containerne romme 5 m3. Av hensyn til 

vektproblematikk må glass/metall må være noe mindre, men det skal likevel legges til rette 

for 4 stk. 5m3-containere.  

• Nedenfor er et utklipp som viser målsatt illustrasjon av type container som planlegges. Selve 

beholderen vil være 1,8*1,8 meter. I plankartet er det satt av 2*2 m/container, slik at det blir 

litt opphold imellom. Nedkastet vil måle cirka 1 meter over bakkenivå. Rundt selve nedkastet 

vil det være noe tilgjengelig areal å bevege seg på.  

 

Figur 15: Illustrasjon som viser den type avfallscontainere som planlegges etablert. 
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3. Plassering av oppsamlingsenheter, dvs. hentested/returpunkt  

• Med direkte tilgang fra Kjølholtveien vil renovasjonsanlegget vil ha en gunstig plassering med 

tanke på være tilgjengelig for flest mulig brukere, både for fremtidige beboere i Kjølholtveien 

14, men også øvrige beboere i nærområdet. Se felt BRE i plankartet.  

4. Mulighet til senere å utvide ved eventuelt flere/større oppsamlingsenheter  

• Med valgte løsning legges det ikke til rette for utvidelse ved eventuelle senere behov. 

Kommunens renovasjonsetat har gitt uttrykk for at fire beholdere er tilstrekkelig for dette 

området.  

5. Adkomst og stoppested for renovasjonsbil (målsatt vendehammer etc.)  

• Det legges opp til at renovasjonsbil skal stoppe i Kjølholtveien. I tillegg vil det sikres et 

sideareal mellom renovasjonsanlegget og kjøreveien. Renovasjonsavdelingen har uttalt at et 

slik sideareal minimum må være 0,5 meter bredt. I plankartet er det vist 1,5 meter avstand 

mellom regulert kant kjørebane i SKV og BRE. 

 

Figur 16: Ilustrasjon som viser plassering og målsetting på renovasjonsanlegget og 
tilstøtende veiareal. 

6. Stedfestede plikter og rettigheter (servitutter) som er relevant for renovasjon  

• Hvaler kommune vil sikres full tilgang til arealet BRE. Dette er av hensyn til både vedlikehold 

av anlegget samt eventuelle fremtidige endringer/tiltak. Det er foreløpig uavklart hvorvidt 

arealet vil erverves av Hvaler kommune eller om det inngås en leieavtale. Dette vil avklares i 

utbyggingsavtalen. Uavhengig av om arealet skal fradeles og overdras eller ikke, vil Hvaler 

kommune uansett sikres evigvarende rettigheter til BRE.  

7. Hvordan nabo- og gjenboereiendommer berøres av foreslåtte løsning.  

• Renovasjonsanlegget BRE vil etableres på tiltakshavers grunn, gnr/bnr 4/258, men SVT vil 

også berøre eiendommen gnr/bnr 511/48, som eies av Hvaler kommune. Anlegget vil 
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plasseres inntil eiendomsgrensen mot eiendommen i sør, gnr/bnr 4/6. Sistnevnte eiendom vil 

ikke bli berørt av selve anlegget, men vil kunne bli noe berørt i forbindelse med anleggsfasen. 

Tiltakshaver har avklart med nabo at dette er i orden, under forutsetting av alt areal 

istandsettes i etterkant.  

 

 

Figur 17: Det planlegges etablert nedgravd renovasjonsanlegg innenfor planområdet. 
Bildet viser renovasjonsordningen fra Prinsebakken som er en tilnærmet lik løsningen 

som planlegges i Kjølholtveien 14 (dog med fire beholdere). 

 

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

universell utforming på fellesarealer utendørs. Plassering av ny bebyggelse styres av byggegrensene, 

og planen legger opp til at det vil være gode forutsetninger for bevegelseshemmede å også bevege 

seg på arealene rundt ny bebyggelse. Alle fellesarealer og trafikkarealer skal planlegges og utformes 

etter prinsippene om universell utforming, for dette legges krav i gjeldene byggteknisk forskrift til 

grunn. 

 

5.11 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 lagt inn et eget lekeareal på 130 m2, i tillegg sikrer plasseringen av 

byggegrenser at et tilstrekkelig stort areal forblir ubebygget. Nedenfor vises en illustrasjon med 
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arealet som vil fungere som felles uteoppholdsareal, dette er 461 m2 stort. I tillegg tilkommer areal 

på tomtens vest- sørside samt private uteoppholdsareal på balkonger/veranda.  

 

Figur 18: Utsnittet i figuren viser hvilken del av planområdet som vil forbli utbebygget, 
og dermed vil fungere som felles uteoppholdsareal. Arealet vist med grønn farge vil være 

felles lek- og uteoppholdsareal.   

Planområdet er relativt lite og innenfor dette begrensede arealet er det krevende å oppnå fullverdige 

gode uteoppholdsarealer for ungdommer og eldre barn som har en større bevegelsesradius og 

krever mer plass. Imidlertid er det kort avstand til idrettsanlegget på Rove og Floren skole, som er 

attraktive møteplasser - både som et sosialt møtested men også en arena for utøvelse av fysisk 

aktivitet og lek.     

Regulert lekeplass vil potensielt kunne påføre de nærmeste boligene noe støy i perioder med mye 

aktivitet utendørs. Dette kan påføre nærmeste bebyggelse støyplager der soveromsvindu er 

henvendt mot lekeplassen. I forbindelse med byggesøknad må det vurderes hvordan 

støyskjermingstiltak må sikres, enten i bygningsfasaden (vinduer) eller støyskjerming.  
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5.12 Byggeperiode og bygg 
Massehåndtering  

Eiendommen er i dag ubebygget og forholdsvis flat. Det vil derfor ikke være rivningsmaterialer som 

må håndteres og det forventes heller ikke vesentlige tilførsel eller fjerning av masser. 

Overskuddsmassene som ikke lar seg gjenbruke på tomta, må fraktes og deponeres forskriftsmessig 

på godkjent mottak. Det skal etterstrebes å gjenvinne mest mulig masser på stedet, snarere enn å 

tilføre nye.  

Sikkerhet i anleggsperioden  

Sikkerhet i anleggsperioden vil sikres etter gjeldende regler og forskrifter. Dette forutsettes ivaretatt 

av entreprenør. Det vil sikres nødvendige tiltak på byggetomta i forbindelse med anleggsfasen slik at 

uvedkomne ikke har tilgang. Dette vil bli nærmere vurdert i prosjekterings- og gjennomføringsfasen.  

Støy i anleggsperioden  

For anleggsperioden gjelder Miljøverndepartementets krav i Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanleggingen (T-1442) 2016. Retningslinjen skal sikre og ivareta at støynivået ikke overskrider 

anbefale grenseverdier og påfører naboer og omgivelser for mye støy. Imidlertid er det påregnelig at 

det vil være noe støy i forbindelse med byggingen.  

 

6 Virkninger/konsekvenser av reguleringsplanen  

6.1 Overordnede planer 
Planlagte tiltak er i tråd med gjeldende overordnede planer.  

 

6.2 Landskap og stedets karakter 
Planlagte tiltak med etablering av to nye leilighetsbygg, med dets ytre rammer (reguleringsplanens 

begrensninger), anses å være en god tilpasning til det landskapet, stedets karakter og 

omkringliggende bebyggelse.  

 

6.3 Landbruksfaglige vurderinger 
Arealet er en privat eiendom i en etablering boligområde, og planlagte tiltak berører ikke dyrka mark 

eller drivverdig skog.  

 

6.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
På eiendommen sør for planområdet, gnr/bnr 4/6 er det SEFRAK-registrert bebyggelse. Avstanden 

fra selve bebyggelsen frem til planområdet er cirka 50 meter. I tillegg er det en del vegetasjon som 
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utgjør en buffer, planlagte tiltak vurderes derfor ikke å ha betydning for eller undergrave den 

SEFRAK-registrerte bebyggelsens karakter.  

 

6.5 Forholdet til kravene i Naturmangfoldloven – vurdering etter § 8-12 
Vurdering av planlagt tiltak mot Naturmangfoldloven §8-12. Loven gir bestemmelser om bærekraftig 

bruk, artsforvaltning, fremmede organismer, områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk 

materiale.  

§ 8(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 

rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller objekter innenfor området ifølge 

naturbasen/artsdatabanken. Med tanke på områdets karakter og beliggenhet midt i et etablert 

boligområde, anses kunnskapsgrunnlaget å være tilstrekkelig godt.   

§ 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 

hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak.  

Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, begrunnet i § 8.   

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra 

den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.   

Se kommentarer til § 8-9.   

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette 

ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet.  

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på 

naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut 

fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  

Planlagt tiltak er etablering av et ordinært boligområde med konsentrert småhusbebyggelse. Med 

vanlig byggeteknikk representerer dette miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  

6.6 Trafikkforhold 
Planlagte prosjekt vil skape anslagsvis en trafikkbelastning på 32 ÅDT til og fra planområdet. Området 

har tidligere vært benyttet som helsestasjon, og det er påregnelig at det tidligere har vært mer 
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trafikk til og fra planområdet sammenlignet med hva det nå legges opp til. Planområdet har sentral 

beliggenhet i Skjærhalden, og mange beboere vil kunne gjøre sine daglige gjøremål enten via 

sykkel/gange eller kollektiv transport.  

Avstanden til Storveien/FV108 er kort, og nyskapt trafikk vil ha god og rask tilgjengelighet til det 

overordnede veisystemet i Hvaler. Trafikkøkningen anses å være lav, uten å komme i konflikt 

med/forverre dagens trafikksituasjon.  

 

6.7 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: 

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      
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5. Tidevannsflom Nei      

- Havnivåstigning Nei      

6. Radongass  Ja   3 3  Radon i grunnen 

Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora Nei      

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     

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    2 1  Trafikkstøy fra 

Kjølholtveien 

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      
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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     

 

 
 
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 
 

29     

3. Sannsynlig 

 

  6   

4. Meget 
sannsynlig 
 

     

5. Svært 

sannsynlig 
 

     

 

Kommentarer til uønskede hendelser ved dagens situasjon:  

Nr. 6, Radongass: planområdet ligger delvis innenfor et område anvist med høy aktsomhet for radon. 

Det er derfor påregnelig at det er radon i grunnen. Nødvendige sikringstiltak er ivaretatt i 

byggeteknisk forskrift.  

  

Nr. 29: Støy og støv: trafikk: planområdet ligger inntil Kjølholtveien som antas å generere svak grad 

av trafikkstøy mot de nye boligene. Prosjektet er utformet slik at uteoppholdsarealene vil orienteres 

mot sydvest, som også er vekk fra støykilden. Ny bebyggelse vil ha støydempende effekt på 

utearealene.  
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6.8 Teknisk infrastruktur  
Renovasjon  

Planlagte tiltak vil bidra til å tilrettelegge for økt lokal kapasitet for den kommunale 

avfallshåndteringen. Gjennom prosjektet vil det sikres etablering av et returpunkt beregnet for flere 

brukere enn kun de som skal bo innenfor planområdet.   

Strømforsyning  

Tiltaket vil medføre en arealbruksendring av eiendommen. Nye boliger vil medføre en svak økt 

belastning på strømforsyningsanlegget. Vedrørende elektrisk forsyning må det i byggesaken tas 

stilling til om det lokale strømforsyningsanlegget må oppgraderes. Tiltakshaver må bekoste 

eventuelle omlegginger av eksisterende anlegg.   

Vann og avløp 

Hvaler kommune har uttalt at det er tilstrekkelig kapasitet på de eksisterende VA-ledningene i 

området til å kunne håndtere den økte belastningen.  

 

6.9 Avveining av virkninger 
Etter en samlet avveining, vurderes det dithen at det er klar overvekt av fordeler ved gjennomføring 

av planlagte tiltak:  

Positivt:  

• Økt arealutnyttelse på en tomt med sentral beliggenhet. 

• Nytt offentlig returpunkt beregnet for mange brukere.  

• Det tilrettelegges for nye familieboliger som henvender seg til en bred kjøpergruppe og 

mennesker i etableringsfasen.  

• Sentral, men tilbaketrukket plassering – gode forutsetninger for å skape et godt bomiljø. 

• Et trygt og skjermet fellesareal. 

Negativt: 

• Svak trafikkøkning langs Kjølholtveien.  
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7 Innkomne innspill 
1. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 26.11.2018 

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 arbeid med reguleringsplan for 

Kjølholtveien 14 i Hvaler kommune. 

 

2. Hafslund nett, datert 26.11.2018 

HN har ikke områdekonsesjon i Hvaler kommune, men kun anleggskonsesjon (regionalnett). 

 

3. Norgesnett, datert 28.11.2018 

I aktuelt reguleringsområde har Norgesnett høy- og lavspent kabel samt lavspent luftanlegg  

Avstand til høyspenningsanlegg 

• Norgesnett har ikke eksisterende høyspent luftanlegg i reguleringsområdet. Norgesnett har 

eksisterende høyspent jordkabelanlegg i reguleringsområdet. 

Avstand til lavspenningsanlegg 

• I reguleringsområdet er det lavspennings jordkabler og luftanlegg 230V. Disse vil kunne 

komme i konflikt med planlagt bebyggelse. 

Kostnader ved omlegging av nett 

• Dersom høyspenningskabel over utbyggingsområdet ønskes omlagt til annen trase, kan dette 

gjøres på bestilling og etter nærmere avtale. Bestiller må dekke alle kostnader i forbindelse 

med en slik eventuell omlegging. Eventuelle omlegginger av eksisterende lavspenningsnett 

(kabler/luftnett) i området må likeledes bekostes av bestiller. 

Nye strømforsyningsanlegg 

• Alle nye, elektriske forsyningsanlegg skal bygges iht. Norgesnett sine spesifikasjoner. 

• Norgesnett bestemmer plassering/sted for utbyggers tilknytningspunkt for 

strømforsyningen. 

• Områdets høyspenningsnett skal ha driftsspenning 18 kV, lavspenningsnettet skal ha 

230/400V TN-C (230V IT) og transformatorers størrelse vil dimensjoneres etter utbyggers 

dokumenterbare behov. Tomteplassering, evt. romplassering, skal på forhånd godkjennes av 

Norgesnett. 

• Utbygger må bestille nettilknytning hos Norgesnett i god tid, minimum 6 måneder, før 

anlegget skal spenningsettes. 

• Nybygging, omlegging og opprusting av veibelysningen til kommunal standard, i henhold til 

den kommunale veinormalen, må tas med som en del av pålagt infrastruktur for området. 

Bekostes av utbygger. 
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Ledningsanlegg 

• For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett. 

Normalt blir veigrunn brukt til fremføring av strømnettet til de enkelte kunders bygg. 

• Ledningsanlegg for strømforsyning kan bare etableres på 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 

flyttearbeidet skal påbegynnes. 

Anleggsbidrag 

• Kostnader for nødvendig kapasitetsøkning av strømnettet, slik at nye kunder kan tilknytes 

nettet, må dekkes av den som utløser tiltaket, i henhold til Norgesnett sine gjeldende 

retningslinjer for praktisering av anleggsbidrag. 

• Se også standard nettleieavtale under elektrisk kraft på www.forbrukerombudet.no 

• Vi ber om at arealer, forutsetninger for bygging av strømforsyningsanlegg og anleggsbidrag, 

samt nødvendige rettigheter for fremføring av strømforsyningsanlegg, stadfestes sammen 

med reguleringsplanen. 

 

Forslagstillers kommentar:  

• Tiltakshaver vil stå ansvarlig for alle utlegg som prosjektet eventuelt vil påføre det 

eksisterende anlegget.  

• Eksisterende jordkabler frem til tidligere bebyggelse vil fjernes eller erstattes.  

• Det vil sikres at ny bebyggelse ikke kommer i konflikt med eksisterende ledningsnett. Ved 

behov vil eksisterende ledninger legges om.  

• Det er sannsynligvis ikke behov egen trafostasjon innenfor planområdet. Dersom det viser seg 

å likevel være aktuelt, vil plassering og prosjektering av dette avklares med Norgesnett og 

Hvaler kommune.  

• Nærmere detaljer for påkobling til eksisterende strømforsyningsanlegg vil redegjøres 

nærmere for ved detaljprosjektering.  

 

4. Kystverket, datert 07.12.2018 

Kystverket Sørøst kan ikke se at planarbeidet vil ha betydning for våre interesser, og vi har av den 

grunn ingen merknader til igangsettingen av planarbeidet.   

http://www.forbrukerombudet.no/
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5. Fylkesmannen i Østfold, datert 14.12.2018 

Vår region har høy befolkningsvekst. Denne veksten må håndteres på en måte som bidrar til å nå 

viktige nasjonale mål for klima, areal og transport. Fortetting og transformasjon er løsningen for en 

bærekraftig arealforvaltning, og for å nå målene om at vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, 

sykkel og gange. Fortettingen må også skje med kvalitet slik at man skaper trygge og 

helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning.  

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

planarbeidet:  

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

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 

• 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 RPR Barn 

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. 

Eventuell opparbeidelse av lekearealer må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

Planleggingen skal sikre gode levekår og trygge bomiljøer, fremme helse og trivsel samt 

forebygge kriminalitet og sosiale forskjeller.  

• 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.  

• Naturmangfold. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldlovens alminnelige 

bestemmelser om bærekraftig bruk. Bestemmelsene i kapittel II skal samordne forvaltningen 

ved å gi felles mål og prinsipper. Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.  

• 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. Før flytting av masser som kan inneholde fremmede 

organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder 

fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske 

mangfold.  

• Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Vi anbefaler DSBs veileder Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging (2017). Området må vurderes ut fra sikkerhetshensyn, for 
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eksempel flom, havnivåstigning, stormflo, overvann, grunnforhold, fare for ulykker eller 

annen fare. Det er viktig å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 

infrastruktur samt sikre materielle verdier. Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser ved 

utarbeidelse av planer for utbygging, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. Vurdering av 

grunnforhold og områdestabilitet er viktig, jf. TEK 17 § 7-3 med veiledning.  

• 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. Retningslinjen 

angir maksimale støygrenser, men vi vil peke på at også støyeksponering under disse verdier 

kan påvirke helse og trivsel. I støyutsatte områder må det stilles konkrete krav til avbøtende 

tiltak, bebyggelse og uteområder.  

• Luftkvalitet. Vi viser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T1520. Vi 

viser også til forurensningsforskriften kapittel 7 som fastsetter luftkvalitetskrav. Det må også 

ses på samspillseffekter mellom støy- og luftforurensning, da dette kan øke 

plagen/helserisikoen.  

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

være en del av den tidlige planprosessen. Det bør i utbyggingsprosjekter stilles krav til å 

utrede massebalansen og å vurdere plangrep som reduserer masseoverskuddet. 

Overskuddsmasser bør, om mulig, brukes til gjenvinning fremfor å legges i deponi.   

• Grunnforurensning. Det må vurderes om det er behov for å undersøke om det foreligger 

forurensning i grunnen. Vi viser til forurensingsforskriftens kapittel 2 om opprydding i 

forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Miljødirektoratets veiledere til forskriften 

(TA- 2912 og TA-2913).  

• 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. Det skal planlegges for reduserte klimagassutslipp 

gjennom gode løsninger for energiforsyning, arealbruk og transport. Kommunene skal ta 

klimahensyn i all relevant planlegging. Arealplanleggingen skal legge til rette for kollektive 

transportløsninger og lokaliseringer som bidrar til redusert transportbehov. SPR for klima- og 

energiplanlegging fastlegger nærmere krav til hvordan klimahensyn skal tas med i 

planleggingen. SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gir føringer for 

hvordan arealbruken skal bidra til at man når de nasjonale klimamålene. Reguleringsplanen 

må følge opp relevante føringer fra kommunens klima- og energiplan. 

• 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. 

 

Forslagsstiller kommentar:  

• De aktuelle planretningslinjene er vurdert i planarbeidet og intensjonene anses ivaretatt.  

• Kommunens barnetalsperson ble varslet ved igangsetting av planarbeidet, men hadde ingen 

innspill.  

• Reguleringsplanen stiller krav som skal sikre god estetisk utforming 

• Krav til universell utforming sikres i tråd med kravene i byggteknisk forskrift.  

• Planlagte tiltak kommer ikke i konflikt med naturmangfoldet.  
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• Fremmede skadelig arter er ikke vurdert eksplisitt, men reguleringsplanens bestemmelser 

stiller krav om at svartelistede arter ikke tillates tilført planområdet.  

• Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført geoteknisk vurdering som konkluderer 

med at områdestabiliteten er god.  

• Planområdet ligger utenfor gul støysone iht. kommunens kartportal. Private og felles 

uteoppholdsarealer vil være orientert vekk fra nærmeste støykilde, Kjølholtveien.  

• Det vil etterstrebes at prosjektet utløser behov for minst mulig terrenginngrep og at masser 

skal gjenbrukes på stedet.  

• Med tanke tidligere virksomhet på tomten, er det ingen mistanke om at grunnen er 

forurenset.  

• Reguleringsplanen utarbeidet i tråd med gjeldende veiledningsmateriell.  

• Øvrige innspill anses å være ivaretatt i planarbeidet.  

 

6. Statens vegvesen, datert 18.12.2018 

Kryss og avkjørsler  

• Vi anbefaler at kryss og avkjørsler utformes (geometri og sikt) iht. Statens vegvesens 

håndbok N100 Veg- og gateutforming, kapittel D.1 (ny versjon av N100 er gjeldende fra 5. 

september 2018).   

• Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter, se for eksempel kapittel D.1.1.5 i 

håndbok N100. Disse bør tegnes inn og målsettes i kryss og avkjørsler. Den delen av 

sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor regulert vegareal, reguleres som hensynssone. 

Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som for eksempel vegetasjon eller snø) 

ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. Enkeltelement som trær, 

stolper eller liknende med en diameter mindre enn 0,15 m kan stå innen sikttrekanten. Disse 

kravene bør tas inn i en reguleringsbestemmelse.  

Trafikksikkerhet  

• Vi forutsetter at det legges vekt på trafikksikkerhet ved utforming av veg- og trafikkløsninger. 

Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle 

trafikantgrupper. Dette gjelder også for anleggsperioden. Myke trafikanter må gis et sikkert 

tilbud i anleggsfasen, og det må sikres tilfredsstillende siktforhold i krysningspunkt mellom 

anleggstrafikk og gående og syklende.  

Sykkelparkering  

• Det bør settes et minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser i planen. Kravet bør 

formuleres på en slik måte at det er etterprøvbart. Planbestemmelsene bør også stille krav til 

kvaliteten på sykkelparkeringen. Plassene bør være under tak, i nærheten av inngangen og 

stativene bør utformes på en slik måte at syklene kan låses fast.  

Bilparkering  

• Valg av parkeringsløsninger bør beskrives i planarbeidet. Dersom all bilparkering blir samlet 

på et sted i planområdet, vil trafikksikkerhet i større grad ivaretas internt, det vil kunne 
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stimulere til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport. Det vil også kunne bidra til å 

hindre dårlig arealutnyttelse.  

• Det bør tas inn en planbestemmelse som stiller et maksimumskrav til antall 

biloppstillingsplasser. Planbestemmelsene bør angi hvor mange parkeringsplasser for 

personbiler som avsettes per boenhet. Vi oppfordrer også til at det tilrettelegges for lading 

av elbil.  

Universell utforming  

• Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter det 

at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det 

enkelte byggetiltak. Dette betyr at likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal 

fremmes gjennom plan- og bygningslovens system og bestemmelser. Universell utforming er 

en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse, jf. 

regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019.   

• Planarbeidet må derfor redegjøre for og vise hvordan universell utforming ivaretas, for 

eksempel skal transportsystemet være universelt utformet.  

Støy og luft  

• Vi forutsetter at Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy (T- 

1442/2016) og luftkvalitet (T-1520) i arealplanlegging legges til grunn for planarbeidet. 

Nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivåer og luftkvalitet må sikres gjennom 

bestemmelse til planen.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

• Avkjørsler og frisiktsoner er vurdert sikret i tråd med Statens vegvesens håndbok N100.  

• Det stilles krav til minimum 2 sykkelparkeringer per boenhet. Disse skal være under tak og 

låsbare.  

• For parkeringsdekning på bil er antall biloppstillingsplasser sikret som maksimumskrav.  

• Krav til universell utforming sikres i tråd med kravene i byggteknisk forskrift.  

• Planområdet, og spesielt fremtidige uteoppholdssoner, vurderes å ikke være støyutsatt. 

Bestemmelser som sikrer hensynet til støy og luftforurensing er sikret i reguleringsplanen.  

 

7. Norges vassdrag og energidirektorat, datert 18.12.2018 

• 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. 

• 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 
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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.    

• Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 

ettersyn.   

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet egen vurdering av områdestabiliteten. 

Konsulentfirmaet Civil consulting fastslår at områdestabiliteten tilfredsstillende.  

 

8. Østfold Fylkeskommune, datert 20.12.2018 

Barn og unge 

• Det må legges til rette for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge både under 

anleggsperioden og ved at det legges til rette for gode lekeareal og sikre trafikkløsninger. I 

generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel er det i § 6.2 arealkrav til leke- og 

oppholdsmuligheter for barn og unge på 50 m² felles eller offentlig areal per bolig over 50 

m², og det er vist til hvilke arealer som ikke kan medregnes. Arealstørrelsen på boenhetene 

bør derfor framgå ved offentlig ettersyn. Det bør også framgå hvilke grende- eller 

kvartalslekeplasser som kan brukes av barna innenfor planområdet for å sikre en helhetlig 

utvikling når utnyttingen øker på enkelttomter.    

• Vi viser til rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging – Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 

barn og unges interesser i planleggingen.  

• Vi minner om at kommunen etter plan- og bygningslovens §3-3 skal ha en særskilt ordning 

for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. De/den kommunen gir dette ansvaret 

skal gis anledning til å medvirke i planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i 

plandokumentene. Barnas talsperson skal være barnas representant i det faste utvalget for 

plansaker.   

• Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer 

samtidig med tiltaket.   

Grønnstruktur  

• Det bør legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur til glede for beboerne og som en 

buffer mot naboene. Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny vegetasjon må 

vurderes. Ved å stille krav om rekkefølgebestemmelse vil man kunne sikre etablering av 

utearealer og grønnstruktur før området tas i bruk.    

• En utomhusplan vil kunne illustrere hvordan bl.a. grønnstruktur, fellesområder og 

lekearealer er ivaretatt i planen og hvilken utforming disse er tiltenkt. Avhengig av 

detaljeringsgrad bør en utomhusplan vise terrenginngrep, beplantning, lekeplasser, 

møblering av fellesarealer, oppstillingsplass for biler, motorsykler og sykler, interne stier og 

gang-/ sykkelvei, samt avkjørsler til offentlig vei.  
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Utnytting  

• Området er sammensatt av bebyggelse fra ulike perioder, blant annet er bebyggelse rett sør 

for planområdet småskala bebyggelse fra ut på 1800- tallet. Det bør derfor vurderes om det 

bør tas spesielle hensyn til omkringliggende bebyggelse.   

• For å ikke øke presset på jordbruksareal og friluftsområder, er det ønskelig å legge til rette 

for en høyere utnytting enn i dag, men det bør balanseres mellom forholdet til 

omkringliggende bebyggelse.   

• En høy utnytting med mye tette flater både på tak og asfalterte uteareal vil kunne føre til 

økte avrenningsproblemer ved store nedbørsmengder også inn på naboeiendommene. Vi ber 

om at det lages grønne overflater samt muligheter for fordrøyning på egen eiendom. Planen 

må utformes slik at skade så langt det er mulig unngås.   

Landskapstilpasning og estetikk   

• Vi ber om at tiltakets nær- og fjernvirkning synliggjøres med illustrasjoner med maksimum 

utnytting satt i planens dokumenter. Både bebyggelsens høyde og plassering på tomta vil 

være avgjørende for hvordan området framstår og påvirker området.   

• Vi ber om at tiltaket får gode visuelle kvaliteter både i seg selv, i forhold til dets funksjon og 

til bygde og naturlige omgivelser og plassering.    

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.  

Konsekvensutredning  

• Det er redegjort for at det ikke er behov for konsekvensutredning av detaljreguleringen. 

Østfold fylkeskommune er enig i denne vurderingen.   

Andre viktige tema i det videre planarbeidet kan være:   

• Risiko- og sårbarhet: 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. Radon bør vurderes spesielt allerede i reguleringsplanen.   

• Støy: 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.   
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• Luftkvalitet: Vi viser til Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-

1520). Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge til rette for en 

langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer luftforurensningsproblemer.  ∙  

• Kollektivtrafikk: Det må omtales i planbeskrivelsen hvordan området betjenes med 

kollektivtrafikk.  

• Universell utforming: Prinsippene for universell utforming må følges i utforming av 

uteområder og bygg slik at tilgjengelighet og brukervennlighet for alle brukergrupper sikres.  

• Ladestruktur for EL-bil: Vi oppfordrer til å inkludere plan for ladeinfrastruktur for kjøretøy, 

samt stille et minstekrav til utbygger om andel p-plasser med ladetilbud.   

• Sykkelparkering: For å oppnå økt bruk av sykkel som fremkomstmiddel er det viktig å legge til 

rette for sykkelparkering i nærhet av boligene. Sykkelparkeringen bør fortrinnsvis være 

overdekket.   

• Parkeringskrav: Vi ber om at det settes maksimumbegrensninger på antall parkeringsplasser, 

og at dette settes lavt. Redusert parkeringsdekning kan være et virkemiddel for å få flere til å 

velge å gå, sykle, samkjøre eller kjøre kollektivt. Krav til parkeringsdekning i området bør ses i 

sammenheng med kollektivbetjeningen og tilgjengeligheten til fots og med sykkel. 

Parkeringsarealet må planlegges på en slik måte at det er minst mulig arealkrevende. Areal 

som er avsatt til parkering på en eiendom skal medregnes i grad av utnytting. Vi ber om at 

det vurderes om parkering fortrinnsvis bør legges under bakken.   

• Klima og energibruk: Det bør tas sikte på en standard for energibruk utover minimumskrav 

for bygg.   

• Planfremstilling: Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med 

Miljøverndepartementets veiledningsmateriell.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Barn og unge 

• Det er sikret opparbeidelse av lekeplass med lekeapparater innenfor planområdet.  

• Uteoppholdsarealer vil bli en del av grønnstrukturen innenfor planområdet. Dette vil 

redegjøres nærmere for i forbindelse med søknad om byggetillatelse.  

• Reguleringsplanen legger opp til høy arealutnyttelse og en bebyggelse som anses å ha en god 

tilpasning til det eksisterende bygningsmiljøet i nærområdet.  

• Dette legges vekt på god estetisk utforming av ny bebyggelse.  

• Det er ikke kulturminner innenfor planområdet. Standardhenvisning til kulturminneloven er 

innarbeidet i bestemmelsene.  

Øvrige innspill og hensyn vurderes å i tilstrekkelig grad være ivaretatt i reguleringsplanen, evt. 

kommentert i innspillet til Østfold fylkeskommune.  

 

8 Vedlegg  
Notat skredfarevurdering, datert 25.02.2019.  


