
 
 
 
 
  
 
 
Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Utvalg for plan- og byggesaker 04.03.2020 10/20 
Formannskapet 19.03.2020 33/20 

 
Sluttbehandling av detaljplan for Kjølholtveien 14 i Skjærhalden 
 
Sammendrag 
 
Forslagsstiller HS arealplan AS har på vegne av tiltakshaver Finn Olav Lorentzen utarbeidet et 
planforslag for detaljregulering av Kjølholtveien 14. 
 
Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommen til konsentrert småhusbebyggelse med 
tilhørende uteoppholdsarealer og infrastruktur. 
 
Planområdet har en sentral beliggenhet i Skjærhalden, med nær tilgang til private og offentlige 
tjenester og servicetilbud, friluftsarealer og kollektivholdeplasser. Planforslaget fører til boligfortetting i 
kommunens områdesenter. 
 
Planforslaget vurderes å være i tråd med overordnede føringer og retningslinjer på lokalt, regionalt og 
statlig nivå. Planlagte tiltak vurderes å ikke tilføre negative konsekvenser på naturmangfoldet, 
befolkningens helse eller samfunnssikkerhet og klimahensyn i området. 
 
Rådmannen vurderer at planen tilstrekkelig gjennomarbeidet, og anbefaler at den vedtas etter plan- 
og bygningsloven § 12-12. 
 

 
Bilde 1. Planområdets plassering 

Saksnr 2018/1849 - Detaljregulering - 
4/258 - Kjølholtveien 14 - Doknr 42 

Arkivkode 4/258 
Saksbehandler Katarzyna Mitwicka 
 



Saksopplysninger 
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Forslagsstiller HS arealplan AS har på vegne av tiltakshaver Finn Olav Lorentzen utarbeidet et 
planforslag for detaljregulering av Kjølholtveien 14. 
 
Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommen gnr. 4 bnr. 258 til konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende parkering, lek- og uteoppholdsareal og renovasjonspunkt.  
 
Planforslaget bidrar til å effektivisere arealbruken med 8 nye boenheter, og samtidig ta hensyn til barn 
og unge, byggeskikk og bygningstypologi i området. 
 
Nytt renovasjonsanlegg vil bemanne opp til 20 boenheter, og vil være også tilgjengelig for de som bor 
i nærområdet. Anlegget planlegges i samarbeid med kommunen. Tilhørende utbyggingsavtale 
opparbeides. 
 
2 nye gjesteparkeringsplasser ble lagt inn i planen, som UPB har foreslått den 30.10.2019 ved 
utlegging av plan til offentlig ettersyn.   
 
Overordnede planer og føringer 
Planområdet har arealstatus «nåværende boligbebyggelse» og ligger innenfor tettstedsgrensa for 
Skjærhalden i kommuneplanens arealdel 2019-2031. Østlige del av planområdet har arealstatus 
«veg». 
 
Fylkesplan for Østfold mot 2050 definerer Skjærhalden som kommunens områdesenter. Det er ønsket 
med boligfortetting i sentrumsområder, med hensyn til bærekraftig urbanisering og 
bosettingsplanlegging. Hvaler ble del av Viken fylkeskommune etter regionreformen den 01.01.2020. 
Nevnte fylkesplanen for Østfold gjelder frem til ny plan for Viken fylkeskommune er vedtatt. 
 
Boligfortetting og arealøkonomisering i sentrumsområde er i tråd med nasjonale føringer for 
samordnet bolig, næring og transportplanlegging. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet har en sentral beliggenhet på Hvaler, med kort avstand til kollektivholdeplasser, 
friluftsområder, offentlige tjenester og andre nødvendige servicetilbud. Bebyggelsen i nærområdet 
består i hovedsak av boligbebyggelse. 
 
Den gamle helsestasjonen som sto på tomten var i meget dårlig teknisk stand, og er nå revet. Tomten 
er gjort klart til utbygging. Terrenget er forholdsvis flat, med noe vegetasjon i sør. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Gjennom planarbeidet ønskes det tilrettelagt for utvikling av konsentrert småhusbebyggelse (inntil 8 
boenheter) på eiendommen, i form av to- og firemannsboliger. Det skal etableres også tilhørende 
infrastruktur: parkeringsareal, renovasjonsanlegg og avkjørsel, samt uteoppholdsareal og lekeareal. 
 
De nye boligene skal tilpasses øvrig bebyggelse i området med sin utforming. Tomten kan bebygges 
med maksimalt 50% BYA (inntil 1051 m2, inkl. biloppstillingsplasser).  
 
Uteoppholdsarealer og lekearealer plasseres i sør-vestlige del av området. Bebyggelsen vil skjerme 
dette arealet fra støy og trafikk fra veien. Selve planområdet er tilnærmet flatt, det gir gode 
forutsetninger for å sikre nødvendige krav til universell utforming på fellesarealer. 
 
Parkering, avkjørsel og renovasjonsanlegg ønskes plassert langs nordlige og østlige tomtegrensene, 
nær veien.  
 



Planlagt bebyggelse kan koble seg på eksisterende kommunalt VA-nett i området. Det skal tas hensyn 
til overvann ved prosjektering av bebyggelse og utomhusarealer, samt prosjektering av 
overvannsledning. 
 
Hvaler kommune skal inngå utbyggingsavtale med regulanten for eie, drift og vedlikehold av 
nødvendig infrastruktur (se neste punkt for nærmere beskrivelse). 
 

 
Bilde 2. Situasjonsplan som viser hvordan området ønskes utviklet. 
 
Utbyggingsavtale 
Det skal inngås en utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Hvaler kommune for å sikre ansvar og 
kostnadsfordeling for oppnåelse av nødvendig infrastruktur, herunder renovasjonspunkt, 
overvannsledning, vann- og avløpsledning, samt utomhusarealer. 
 
Hvaler kommune må gis evigvarende rettighet som sikrer tilgang til arealet til renovasjonsanlegg. 
Utbyggingsavtalen er under arbeid og skal behandles i plan- og byggesaksutvalget, parallelt til 
reguleringsplanprosess. 
 
Utbyggingsavtale til bidra til å oppnå planens rekkefølgebestemmelser, slik at infrastruktur kommer på 
plass før boligene vil tas i bruk.  
 



Planlagte tiltak vil også 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. 
 
Utbyggingsavtalen er det besluttet å ikke legge ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og 
bygningsloven § 17-4. Utbyggingsavtalen går ikke utover de rammer som er belyst i planforslaget, 
som vil påvirke utbygger og Hvaler kommune. Avtalen ligger vedlagt saksfremlegget, og må da 
signeres etter vedtak av detaljplanen for å gjøres gyldig. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Planlagte tiltak er i tråd med kommuneplanens arealdel, fylkesplan, og overordnede føringer. Det 
utløser ikke krav om konsekvensutredning etter vurdering av planforslaget opp mot forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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. 
 
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. 
 
Samråd og medvirkning 
Planen lå ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 15.11.2019 - 02.01.2020. 
 
Det er mottatt 8 innspill. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn 
Rådmannen viser til pkt. 7 i planbeskrivelsen for sammenstilling av innkomne innspill. 
 
Forslagsstiller har kommentert alle relevante punkter. Vurderingene er gode nok uten videre krav til 
kommentar fra Rådmannen.  
 
Innspill og hensyn vurderes å være ivaretatt i planforslaget i tilstrekkelig grad. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Gjennomføring av planforslaget gir ingen økonomiske konsekvenser for Hvaler kommune. 
 
Konsekvenser for levekår/folkehelse 
Det legges opp til et fellesområdet med tilhørende lekeområde for beboerne. Området ligger også i 
nærheten til rekreasjon- og friluftsområder. 
 
Trafikkstøy er minimalt, da tomta ligger i et ca.200 meters avstand fra fylkesveien, utenfor gul 
støysone, samt at trafikken på Kjølholtveien er begrenset.  
 
Det finnes en kommunal barnehage på Kirkøy, ca. 1,5 km fra planområdet. Barneskolen skal imidlertid 
flyttes fra Floren til Asmaløy f.o.m. august 2021. Kommunen skal sørge for gode bussforbindelse for 
elevene på Kirkøy. 
 
Konsekvenser for klima/miljø 
Tomten har sentral beliggenhet med nær tilgang til kollektivholdeplasser, tjenester og service. Dette 
bidrar til å begrense behov for bruk av privatbil, og dermed bidrar til begrensning av direkte 
klimagassutslipp fra brukere av området. 
 



Det skal sørges for håndtering av overvann ved utforming av utomhusarealer og/eller etablering av 
overvannsledning. 
 
Slik tiltaket er skissert (situasjonsplan, bilde 2.) er takflatene rettet mot sør, og dette er optimalt i 
forhold til mulighet for etablering av solcelleanlegg. 
 
 
Vedlegg 
1. Plankart 1:500, datert den 03.06.2019, sist revidert 06.02.2019. 
2. Planbeskrivelse datert den 03.06.2019, sist revidert 08.01.2020. 
3. Planbestemmelser datert den 03.06.2019, sist revidert den 06.02.2020. 
4. Utbyggingsavtale datert den 18.02.2020. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 12-12, første ledd.  
 
 
Vurdering 
 
Planarbeidet har oppfylt kravene til utredning og medvirkning etter pbl. Det har ikke kommet inn noen 
negative uttalelser eller tilbakemeldinger fra naboer, gjenboere eller regionale myndigheter. 
Forslagsstiller fulgt opp de endringer som er foreslått, og svart ut på dette i behandlingen av 
innspillene. Videre vises det til vurdering i forhold naturmangfoldloven, og siste vurdering av forholdet 
til de overordnede føringer for tiltakene i planområdet.  
 
Vurdering av planforslaget forhold til naturmangfoldloven(nml) §§ 8-12 
Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraft og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.  
 
Etter vurdering av nml § 8, en vurdering av kunnskapsgrunnlaget, er det ikke funnet at planforslaget 
ligger innenfor et naturområde eller at det er noen verneverdige arter innenfor planområdet.  
Etter føre-var-prinsippet av nml § 9 skal det kunne treffes en beslutning uten at det foreligger 
tilstrekkelig med kunnskap om hvilke virkninger den kan ta på naturmiljøet, skal det tas sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Og hvis det er en risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningsvedtak.  
 
Rådmannen er enig med vurderingen til forslagsstiller og finner ikke at det foreligger noen risiko for 
vesentlig skade på naturmangfoldet ved gjennomføring av planlagte tiltak. Tiltaket berører ikke dyrka 
mark og kommer ikke i konflikt med landbruksinteressene. Etter vurderingene etter nml §§ 8 og 9 
påvirker ikke den samlede belastningen av planlagte tiltak økosystemet jf. nml § 10.  
 
En vurdering av nml § 11 viser til at planlagte tiltak ikke medfører miljøforringelser skader 
naturmangfoldet på og rundt området. Og det ingen kostnader til tiltakshaver tilknyttet skade på 
naturmangfold.  
 
Planlagt tiltak er etablering av konsentrert småhusbebyggelse i et eksisterende boligområde. Det skal 
gjennomføres vanlig byggeteknikk representerer de miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i nml § 
12.  
 
Forholdet til overordnede føringer 



Planlagte tiltak vil medføre boligfortetting i sentrumsområdet. Tiltaket vil bidra til arealeffektiv utnytting, 
som oppnår mål om kompakt tettstedsutvikling. Dette er i tråd med lokale, regionale og nasjonale 
føringer om bærekraftig urbanisering og bosettingsplanlegging. 
 
Planområdet med sin plassering og formål har et stort potensial til å skape et godt bomiljø. Gode 
oppholdsarealer, nærhet til natur- og friluftsområder, samt tilgang til tjenester, service og kollektive 
holdeplasser er de største fordelene ved planen. 
 
Rådmannen vurderer at planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser er tilstrekkelig 
gjennomarbeidet. 
 
Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter høring og 
offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en rekke punkter.  
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. Etter en 
samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte planforslaget godkjennes. 

Konklusjoner 
Detaljplan for Kjølholtveien 14 ligger til rette for en utvikling av eiendommen gnr. 4 bnr. 258 i 
områdesenter. 
 
Planen vurderes å være i samsvar med kommunale, regionale og nasjonale føringer om bærekraftig 
by- og tettstedsutvikling. 
 
Rådmannen mener at planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser er tilstrekkelig 
gjennomarbeidet til å besluttes vedtatt. 
 
Utvalget for plan og byggesaker innstiller til kommunestyret. Formannskapet får saken til orientering.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rådmannen anbefaler at detaljregulering for Kjølholtveien 14 og tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas etter plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Hvaler kommune, 14.02.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 04.03.2020: 
 
Votering: 
Enstemmig. 
 
Innstilling fra Utvalg for plan- og byggesaker 04.03.2020: 
Utvalg for plan og byggesaker anbefaler at detaljregulering for Kjølholtveien 14 og tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas etter plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 19.03.2020: 
 



Saken behandles av formannskapet etter kommuneloven § 11-8 Hastesaker grunnet 
unntakstilstanden i Norge på grunn av koronaviruset. 
 
Votering: 
Innstillingen fra UPB ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Formannskapet 19.03.2020: 
Detaljregulering for Kjølholtveien 14 og tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas etter plan- og 
bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
 


