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1. Bakgrunn 
1.1. Kontaktinformasjon 

 
Tiltakshaver for prosjektet og fakturaadresse: 
 

Borg Havn IKS (org. nr. 970937099) 
v/Roar Johansen  
Øraveien 27, 1630 Gamle Fredrikstad 
Tlf.: 69 35 89 00 / 95 190 784 
Mail: roar.johansen@borg-havn.no 

 
Plankonsulent er: 
 

Norconsult AS (org. nr. NO 962 392 687 MVA) 
v/ oppdragsleder Anne Larsson Hovind  
Storgata 11, 2050 Jessheim 
Tlf.: 63 94 24 40 / 97 68 37 90 
Mail: anne.larsson.hovind@norconsult.com 
 

1.2. Formålet med planen 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny brygge ved Sanne på Nordre 
Sandøy i Hvaler kommune, som erstatning for den gamle brygga.  
 

 
Lokalisering av eksisterende brygge som skal erstattes (kilde: Miljøstatus.no). 
 

1.3. Bakgrunn 
 
Hvalersambandet er et etablert bil- og passasjerferjesamband mellom Skjærhalden på Kirkøy i 
Hvaler kommune, og østre øyer. Hvalersambandet inngår som en del av kollektivtilbudet i Nedre 
Glomma, og utgjør forlengelsen av Fv. 108, Storveien. Sambandet driftes i dag av den private 
aktøren «Hollungen AS» på kontrakt for Østfold kollektivtrafikk. Østfold kollektivtrafikk er et 
administrasjonsselskap for kollektivtrafikken og skoleskyssen i tidligere Østfold fylke, som nå er 
en del av Viken fylkeskommune. Øyene som anløpes fra Skjærhalden er Lauer, Herføl, og 

mailto:roar.johansen@borg-havn.no
mailto:anne.larsson.hovind@norconsult.com
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Søndre- og Nordre Sandøy. Den offentlige infrastrukturen som ferjene bruker eies av Borg Havn 
IKS, og utgjør i hovedsak mindre, tilpassede brygger og bakenforliggende arealer. Bryggene er 
tilrettelagt for fartøyene som betjener sambandet i dag. 
 
Sammensetningen av boliger og fritidsboliger på Nordre Sandøy består av: 

 Antall eneboliger  13 
 Antall leiligheter  2 
 Antall hytter    178 
 Herunder antall boenheter 15 
 Herunder antall husstander 14 

 
Det er fem offentlige og to private brygger som anløpes. Sanne brygge på Nordre Sandøy er 
privat, og ikke tilpasset dagens bruk. Veien som betjener brygga er svingete og har dårlig 
fremkommelighet på den siste strekningen, og trafikken dreier brått rundt hjørnet på et bygg nær 
brygga. Grunneier ønsker å få etablert et nytt ferjeleie, og stiller eiendom til rådighet.  
 

 
Dagens bryggeanlegg ved Sanne (kilde: Miljøstatus.no). 
 
Ny konsesjonsperiode for Hvalersambandet er under forberedelse, og det må avklares hvilke 
anløpssteder og infrastruktur som kan stilles til rådighet. Sambandet har stor betydning for 
fastboende, næringslivet, hytteeiere og besøkende. Uten en løsning med ny brygge ved Sanne 
på Nordre Sandøy, vil anløp her antakelig måtte nedlegges. Det ville få store ulemper for alle 
hytteeiere og potensielle tilflyttere på denne delen av øya.    
 
Borg Havn IKS har tidligere sendt inn et planinitiativ til Hvaler kommune datert 29.11.2018, med 
hensikt å etablere en ny brygge ca. 45 m vest for eksisterende bryggeanlegg. Planinitiativet var 
oppe til vurdering i Regionalt Planforum i Østfold den 04.12.2018, der konklusjonen var at en må 
se på om det er flere alternativer til lokalisering før det blir tatt stilling til hva en skal legge til grunn 
for detaljreguleringen. Det vises til Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen, der det gis retningslinjer om at det skal vurderes alternativer. 
Eksisterende veisystem må være premissgivende, da ny lokalisering vil kunne kreve ny vei. 
 

1.4. Alternative lokaliseringer 
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I tillegg til bryggeanlegget ved Sanne (Nordre Sandøy Brygge), betjenes Nordre Sandøy også av 
Makø brygge, som ligger ca. 2 km i luftlinje lenger nord på østsiden av øya. Disse to 
bryggeanleggene ligger i hver sin ende av Makøveien, som er en grusvei som slynger seg ca. 3 
km i nordsør-retning på øya. Søndre del av øya har i tillegg til Makøveien, veistrekningene 
Hollungen og Under Signalen, som betjener henholdsvis den sørvestre og sørøstre bebyggelsen 
på øya.  
 
 

 
Oversiktskart over veinettet på Nordre Sandøy. Makøveien i rødt, Under Signalen i lilla og Hollungen i grønt 
(kilde: bakgrunnskart fra vegkart.no). 
 
 
En ny brygge til erstatning for eksisterende Nordre Sandøy brygge, skal fortsette å betjene 
søndre del av øya, slik at alternativer til ny lokalisering begrenser seg til områdene rundt Sanne 
og Hollungen. Følgende alternative lokaliseringer har vært vurdert i tidlige fase: 
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Alternative lokaliseringer for bryggeanlegg på søndre del av Nordre Sandøy (kilde: bakgrunnskart fra vegkart.no). 
 

 Alternativ 1: 45 meter vest for eksisterende bryggeanlegg, på vestsiden av en liten kolle 
med berg i dagen. 

 Alternativ 2: Ytterligere ca. 200 meter lenger vest på øya, i tilknytning til en liten vik. 
 Alternativ 3: På nordsiden av Hollungen, i tilknytning til viken ved Kåven. 
 Alternativ 4: Også på nordsiden av Hollungen, men med kobling til Makøveien. 

 
 
Det er lagt vekt på følgende kriterier for valg av lokalisering: 
 

 Tilgang til eksisterende vegnett 
 Tilgang på areal 
 Minst mulig arealinngrep, skjæringer og fyllinger 
 Sikkerhet og fremkommelighet for passasjerbåt 
 Tilgjengelighet året rundt (ikke islagt vann) 
 Vær- og vindforhold 
 Berørte naboer 
 Mulighet for venterom/WC 
 Oppstilling av utstyr for varetransport 
 Renovasjonshåndtering 
 Kostnader 

 
 
Plassering av bryggeanlegget i viken der alternativ 3 og 4 er vurdert, på nordsiden av Hollungen, 
vil medføre lengre reisevei/reisetid for ferja da de ikke ligger naturlig til langs eksisterende 
reiserute. Innseilingen er smal og utfordrende, samt at store deler av viken blir islagt vinterstid. 
Dette gjør at begge disse alternativene vurderes som uaktuelle, og dermed er det kun to 
realistiske alternativer; 1 og 2.  

1.
2.

3.

4.



Planinitiativ Sanne Brygge, Nordre Sandøy, gnr. 28 bnr. 3 og 31

Side 7 av 19 

 
Foreløpig skisse med plassering og utstrekning av alternativ 1 og 2. 
 
Alternativ 1: 
Lokalisert ca. 45 meter vest for dagens fergeleie. Alternativet kan tilknyttes eksisterende 
Makøveien, der veien svinger brått nordover. Dette alternativet innebærer at man må sprenge 
seg ned noe i berg i dagen for å anlegge ny vei, men det krever minimalt med fundament ut i 
vannet. Lokaliseringen berører naboer i mindre grad, det er ingen isproblemer om vinteren. Gode 
dybdeforhold i ytterkant krever ingen mudring. I tillegg kan venterom/WC etableres i tilknytning til 
eksisterende pumpehus, ca. 40 meter nord for kaikanten. Ytterligere ca. 30 meter lenger nord er 
det tenkt oppstillingsplasser for transportutstyr slik som trillebårer for transport av varer fra 
fergekai til hytter. Offentlig renovasjon er planlagt med avfallsbrønner i tilknytning til 
bryggeanlegget. Lokaliseringen ligger nært opptil dagens småbåthavn og badeplass, men vil med 
vinkling mot sør/sør-øst ikke ha direkte betydning for disse. Fergekai orienteres i retning bort fra 
dominerende værforhold, for å skape trygt anløp og avgang med god oversikt over farvannet. 
 
 
Alternativ 2: 
Lokalisert ytterligere ca. 200 meter lenger vest enn alternativ 1, med adkomst fra veien utover 
mot Hollungen. Alternativet innebærer at man må anlegge en lengre veistrekning på land, i tillegg 
til mulig mudring, og fundamentering som strekker seg langt ut i vannet. Det må anlegges et nytt 
kaianlegg i fjæra. Kaianlegg kan ligge lunt med riktig dreining ved de mest krevende værforhold 
med mye vind og bølger fra sør og sørøst. Lokaliseringen er veldig nær bebyggelsen på gnr/bnr 
28/112. Det er vurdert et kombinert venterom/WC og avfallshåndtering, som ligger ca. 140 meter 
nord for kaikanten. Det kan også være utfordringer knyttet til islagt vann på vinteren. Det vil ikke 
være nødvendig med sprenging og skjæringer. 
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 Alternativ 1 Alternativ 2 
Utstrekning på land ca. 50 meter ca. 140 meter 
Utstrekning i vann ca. 2 meter ca. 30 meter 
Berørte naboer innenfor en 
radius på 100 meter 

8 ulike gnr/bnr. 13 ulike gnr/bnr. 

Avstand kai - venterom ca. 40 meter ca. 140 meter 
Kostnad eks. tomteerverv 1-1,5 mill. 2-3 mill. 
Berørt beitemark 0 500-1000 m2 

 
 
Konklusjon: 
Etter å ha vurdert de ulike alternativene opp mot de ulike kriteriene, samt overordnede planer og 
føringer, anses alternativ 1 som den klart beste løsningen. Det fremmes derfor et planinitiativ med 
hensikt å bygge en ny brygge ca. 45 meter vest for eksisterende fergeleie. 
 

1.5. Planområdet 
 
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor, og er på totalt ca. 1,2 daa, hvorav ca. 
1 daa er land og ca. 0,2 daa sjø. Planområdet omfatter en bit av Markøveien, samt et kommunalt 
pumpehus. Utover dette er planområdet ubebygd og består hovedsakelig av bart fjell med stedvis 
tynt dekke. Det er et nedgravd ledningsnett på land som er strukket ut i sjøen. 
 

 
Forslag til planavgrensning. 
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2. Planstatus 
2.1. Kommuneplanens arealdel 

 
Kommuneplanens arealdel for Hvaler kommune, østre del, 2019-2030 er vedtatt 20.06.2019. 
Planområdet på land er avsatt til LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse 
mv., med hensynsone for naturmiljø (H560). Planområdet i sjø er avsatt til farled, med 
gjennomføringssone hvor det er krav om felles planlegging (H810_11). Planområdet omfattes i 
sin helhet av hensynsone for kulturmiljø. 
 

 
Utsnitt av gjeldende arealdel av kommuneplanen, med planavgrensning markert med rødt. 
 
 
Følgende bestemmelser og retningslinjer er relevante for planområdet: 
 
§ 2.3 Byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen (jf. PBL §§ 1-8 og 11-11 nr. 4) 

Andre tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 første ledd enn fasadeendringer og 
innløsning av bebygd festetomt, kan ikke settes i verk innenfor 100-metersbeltet langs sjø 
avsatt i plankartet. Forbudet mot tiltak gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt 
i kommuneplanen eller i gjeldende reguleringsplan, jf. PBL § 1-8 tredje ledd. 
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Kommuneplanens arealdel fastsetter annen byggegrense i områder omfattet av 
reguleringsplan hvor byggegrense mot sjø ikke er tegnet inn og i noen områder ved sjøen 
hvor det allerede er etablert bebyggelse. Byggegrensen fremkommer i plankartet som 
forbudsgrense mot sjø. 
[..] 

 
Retningslinjer til § 2-3 
Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 skal ikke gis dersom hensynet bak 
bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene. Det bør ikke dispenseres fra plan- og bygningsloven § 1-8 når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt, jf. PBL § 19-2. 
 
Dersom lovens vilkår for dispensasjon er oppfylt, kan det etter søknad vurderes å gis 
dispensasjon for tiltak innenfor følgende rammer: 
[..] iv. Andre mindre tiltak til nytte for allmennheten kan kommunen tillate at oppføres. 

 
Vurdering: Tiltak i 100-metersbeltet skal forbedre eksisterende situasjon. Flytting av eksisterende 
brygge for å bedre tilgjengeligheten og sikkerheten er av allmenn interesse, og tiltaket er i 
henhold til gjeldende kommuneplan.   
 
 
§ 3.3 Hensynsone naturmiljø H560 (jf. PBL § 11-8 c) 

i. Innenfor områder vist som hensynsone naturmiljø, skal tiltak utformes og 
lokaliseres slik at naturmangfoldet i minst mulig grad blir skadelidende. 

ii. Sjøområdene som er omfattet av hensynsone naturmiljø skal være inngrepsfrie 
soner. Områdene er gyteområder for fisk og nasjonalt og regionalt viktige 
ålegressenger (oppvekstområder for fisk) samt nasjonalt og regionalt viktige 
naturtyper. Eksisterende brygger i disse områdene bør ikke endres, og VA-
ledninger, moringer og akvakultur bør ikke etableres eller endres. Mudring er ikke 
tillatt.  

 
Vurdering: Hensynssonen omfatter de deler av planområdet som er på land. Områdene som 
ligger innenfor hensynssone naturmiljø er nasjonalt og regionalt viktige naturtyper som skal 
bevares. Ifølge Miljøstatus berører ikke planområdet truede arter eller naturtyper. Det er registrert 
Glisnebjørnebær, kanadagullris og jordbærkløver nordvest for planområdet. Makrellterne, ærfugl 
og fiskemåke er registrert sørøst for planområdet. Fuglene er mobile arter og tiltak medfører i 
liten grad endring av dagens situasjon.  
 
 
§ 3.5 Hensynsone kulturmiljø H570 (jf. PBL § 11-8 c) 

i. I områder omfattet av hensynssonen skal den kulturhistorisk verdifulle 
bebyggelsen og områdets særpregede miljø bevares. 

ii. Tiltak kan godkjennes under forutsetning av at områdets kulturhistoriske verdier 
ikke forringes. Nybygg, tilbygg eller påbygg skal underordnes eksisterende 
bebyggelse. Plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, 
farger med videre, skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i 
området. 

iii. Utomhusanlegg og elementer som brygger, terrasseringer, trapper, gjerder, 
stenstolper, stengarder, stenkjellere, gamle frukttrær, karaktertrær, med videre, 
skal beholdes i landskapet. Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk 
tilpasses terrenget og harmonere med stedets karakter. Skjøtsel og utbedring skal 
skje ved bruk av tradisjonelle materialer og teknikker. 

iv. Gamle ferdselsårer som for eksempel stenhoggerveier, kjerreveier og smug bør 
bevares med dagens bredde og ikke asfalteres. Gamle veier utgjør en viktig del 
av Hvaler-landskapet og bør ikke utvides eller rettes ut. Store sammenhengende 
parkeringsflater bør ikke tillates. 
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v. Brygger i Herfølrenna, Lauer og Gravningsund bør utformes som tradisjonelle 
stolpebrygger eller steinbrygger av hensyn til verneverdiene i områdene.  

vi. Eksisterende sjøbodmiljø skal søkes bevart ved utbygging av småbåtanlegg i 
Papperhavn (Vesterøy) og på Rød (Asmaløy). 

 
Vurdering: Planområdet ligger i et område registrert som kulturhistorisk landskap av nasjonal 
interesse (KULA-registeret), og omfattes av hensynssone for kulturmiljø i kommuneplanens 
arealdel. Planforslaget påvirker ikke den SEFRAK-registrerte bygningen i tilknytning til 
eksisterende brygge. Planlagt tiltak skal tilpasses til terrenget og landskapet, og harmonerer med 
dagens bruk av Nordre Sandøy, og kvaliteter som blant annet bilfritt område og feriehus. 
Hensynssonen skal videreføres i reguleringsplanen.  
 
 
§ 3.8 Sone med krav om felles planlegging H810 (jf. PBL § 11-8 e) 

h. Sone H810_11 Sanne, Nordre Sandøy: Planforslag skal inneholde alternative 
vurderinger av omkringliggende områder rundt Sanne Brygge. 

 
Vurdering: Det er gjort vurderinger av ulike alternativer for lokalisering av ny brygge, som er 
vektet opp mot hverandre. Alternativ 1 anses som den klart beste løsningen, og det fremmes 
derfor et planinitiativ med hensikt å bygge i henhold til denne lokaliseringen. De vises til kap. 1.4 
tidligere i dokumentet.   
 
 
§ 4.4 Krav til nærmere angitte løsninger for teknisk infrastruktur (jf. PBL § 11-9 nr. 3) 

a) Alle bygge- og anleggstiltak og all etablering av ny teknisk infrastruktur skal 
gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende tekniske 
standardene/normalene i kommunen, herunder VA-norm, renovasjonsforskrift, 
slamforskrift, graveforskrift og veinorm.  

 
Vurdering: Dette skal ivaretas i det videre planarbeidet i forbindelse med blant annet etablering 
av WC/venterom, renovasjonshåndtering, og ny veitrasé. 
 
 
§ 4.7 Universell utforming og folkehelse (jf. PBL. § 11-9 nr. 5) 

a) Ved utarbeiding av reguleringsplan skal planbeskrivelsen redegjøre for hvordan 
universell utforming sikres, både internt i planområdet og med hensyn til tilstøtende 
eiendommer. 
[..] 

 
Vurdering: Bryggeanlegget skal være universelt tilgjengelig.  
 
 
§ 4.11 Grunnforhold (jf. PBL. § 11-9 nr. 6) 

Ved etablering av ny bebyggelse eller ved vesentlig endring av eksisterende bebyggelse, 
samt ved etablering av ny teknisk infrastruktur, skal det gjøres en nærmere vurdering av 
grunnforholdene og nødvendige avbøtende tiltak skal dokumenteres. Vurderingene skal 
følge veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred, utarbeidet av NVE, eller den til enhver tid 
gjeldende veileder, og ligge til grunn for gjennomføring.  

 
Vurdering: Planområdet består ifølge NGU av bart fjell, med stedvis tynt dekke. Det vil være 
nødvendig med noe fylling og sprenging for å etablere adkomstvei til nytt kaianlegg. Det 
planlegges ingen tiltak i sjø utover noe betongarbeid i avslutning av ro-ro anlegg (fergekai), og 
derfor vil det ikke være nødvendig med noen form for grunnundersøkelser da sjøbunn ikke 
berøres av tiltak. Det ligger en kommunal VA ledning utenfor området, men denne berøres ikke. 
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§ 4.15 Estetikk (jf. PBL. § 11-9 nr. 6) 
a) Ethvert tiltak skal underordnes Hvaler natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt 

på å bevare landskapssilhuetter. 
b) Bebyggelse skal gis en tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med dens 

funksjon. Det skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger. 
c) Det skal legges vekt på god terrengtilpasning der tiltaket tilpasses terrenget, ikke 

omvendt. Omfattende fyllinger, skjæringer og andre omfattende terrenginngrep skal 
unngås. 

d) I særlig sårbare områder kan kommunen kreve at det utarbeides egne tomte- og 
uteromsanalyser som skal godkjennes av kommunen og legges til grunn ved 
utbygging. Med sårbare områder menes for eksempel områder som ligger i viktige 
kulturmiljøer eller -landskap, eller som ligger svært eksponert. Analysene skal 
inkludere terrengsnitt og koteangivelser.  

 
Vurdering: Det legges vekt på å ta vare på det overordnede natur- og kulturlandskapet, og nye 
konstruksjoner skal ikke være dominerende eller skjemmende.  
 
 
§ 4.18 Kulturminner (jf. PBL. § 11-9 nr. 7) 
§ 4.18.1 Generelle bestemmelser 

[..] 
b) Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredede 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. kulturminneloven § 8. 

 
Vurdering: Dette ivaretas i det videre planarbeidet i planforslaget.   
 
 
§ 4.19 Havnivåstigning og stormflo (jf. PBL. § 11-9 nr. 5) 

a) Ny bebyggelse skal ikke ha overkant gulv lavere enn kote + 2,5 moh. uten at det 
etableres tilstrekkelig avbøtende tiltak mot fare eller skade. 

b) Ny teknisk infrastruktur som ikke bør stå under vann, som veier og pumpestasjoner, 
skal ikke etableres lavere enn kote +2,5 moh. 

 
Vurdering: Plassering av WC/venterom skal være over kote +2,5 moh.  
 
 
§ 5.2 LNF-områder for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (jf. PBL. § 11-11). 

Innenfor 100-metersbeltet gjelder byggeforbudet etter PBL § 1-8 andre ledd, der ikke 
annen byggegrense er fastsatt i kommuneplankartet eller i reguleringsplan, jf. § 2.3 I 
kommuneplankartet er byggegrensen vist som juridisk linje forbudsgrense sjø. I LNF-
områder for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (nåværende og framtidig) 
gjelder for øvrig følgende bestemmelser; 
[..] 
b) Det er ikke tillatt å etablere nye fritidsboliger. Dette inkluderer blant annet følgende 
(listen er ikke uttømmende); 

- Riving og gjenoppføring er ikke tillatt. 
- Bruksendring og innredning av eksisterende bygninger, for eksempel boliger, 

sjøboder, uthus, landbruksbebyggelse eller lignende til fritidsbebyggelse er ikke 
tillatt. 

c) Det er ikke tillatt å etablere ny bolig- eller næringsbebyggelse/nye enheter. 
d) Deling av grunneiendom er ikke tillatt. Unntak er fradeling til uendret bruk og fradeling 

til landbruksformål. 
e) Mindre tilretteleggingstiltak for allment friluftsliv tillates i form av for eksempel tursti, 

toalett, skilting og badeplasser under forutsetning av at tiltaket ikke beslaglegger 
dyrket mark, eller er i strid med andre viktige landbruks-, natur- eller friluftsinteresser.  
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f) Etablering av separate avløpsanlegg mindre enn 50 PE er tillatt dersom de ikke er i 
konflikt med viktige landbruks-, natur-, frilufts- eller kulturminneinteresser. På 
tilsvarende betingelser er etablering av stikkledninger for tilknytning til kommunalt 
vann- og avløpsanlegg tillatt.  

 
Vurdering: Planlagt tiltak innebærer erverv av grunneiendom i henhold til avtale med grunneier. 
Etablering av nytt bryggeanlegg er av allmenn interesse, og tiltaket beslaglegger ikke dyrket 
mark. WC/venterom er planlagt i tilknytning til eksisterende pumpehus, og anses ikke å være i 
konflikt med viktige landbruks-, natur-, frilufts- eller kulturminneinteresser. 
 
 

2.2.Kommunedelplaner 
 
Kommunedelplan for kulturminner 2018-2030:  
Etter plan- og bygningsloven av 2008 har man gått vekk i fra begrepet «spesialområde 
bevaring», og heller åpnet opp for at man i reguleringsplaner kan nytte hensynssoner, på lik linje 
som i kommuneplanens arealdel. I reguleringsplaner vedtatt etter ny lov kan man derfor enten 
regulere til «vern av kulturminner og kulturmiljøer», til «båndleggingssone kulturminner» eller til 
hensynssone «kulturmiljø». 
 
Vurdering: Planområdet omfattes i helhet av hensynssone for kulturmiljø. Dette videreføres i 
reguleringsplanen.  
 
Kommunedelplan for klima- og energi 2016-2028: 
Hvaler kommune er gjennom sin plassering, sin natur og sine satsningsområder en liten men 
viktig aktør i det overordnende klimaarbeidet. Et hvert lokalt tiltak er med på å bygge opp om en 
kommunal, regional, nasjonal og global satsning. På Hvaler skal «mange bekker små..» bidra til 
en klimaforandring. Tiltakene skal samtidig ha en profil som bygger opp om de fortrinnene Hvaler 
kommune har, og bidra til den generelle samfunnsutviklingen. Dette kommer til syne i både 
planverk, visjoner, målsetninger og tiltak. Gjennom målbevisst arbeid skal Hvaler kommune 
utgjøre en forskjell som merkes lokalt, bidrar globalt. Hovedmål for klima- og energiplanen er at 
Hvaler kommune skal være en klimanøytral kommune i 2030. 
 
Vurdering: Det er kjøre- og parkeringsforbud på Nordre Sandøy. Etablering av nytt kaianlegg vil 
ikke endre på dette. Henting av renovasjonsavfall vil være i tilknytning til bryggeanlegget, og 
genererer ingen motorisert trafikk på øya. 
 
Kommunedelplan for idrett- og friluftsliv 2014-2017: 
Planen beskriver de anlegg og aktiviteter som finnes både i kommunal regi og der kommunen på 
ulikt vis samarbeider med lag, foreninger og sentrale friluftsaktører. Dette for å synliggjøre 
bredden i det organiserte arbeidet, og for å understreke den vekt tilrettelegging for uorganisert 
friluftsliv- og idrettsaktiviteter har i kommunens brede arbeid for å styrke folkehelsen. Det er lagt 
vekt på å legge til rette anlegg og turstier slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne/eldre i 
størst mulig grad kan nyttiggjøre seg disse mulighetene.  
 
Vurdering: Nytt bryggeanlegg vil være universelt utformet 
 
 
Kommunedelplan for folkehelse 2014-2017: 
Grunnlaget for folkehelsearbeidet i Hvaler kommune er trivsel, aktivitet, deltagelse og identitet. 
Hvaler kommune er «vertskap» for nasjonalparken Ytre Hvaler, samt ca. 4700 hytter. Dette 
innebærer at flere ti-talls tusen fritidsbeboere tilbringer store deler av året i kommunen, et økende 
antall også ut over sommerukene. En folkehelsepolitikk for Hvaler kommune vil derfor også ha 
fokus på både ferierende og fastboende. Det skal være et klart mål å tilrettelegge anlegg og 
turstier slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne/eldre i størst mulig grad kan nyttiggjøre seg 
disse.  
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Vurdering: Nytt bryggeanlegg vil være universelt utformet. 
 

 

2.3.Reguleringsplaner og retningslinjer 
 
Planområder er uregulert. 
 

2.4.Pågående relevant planarbeid 
 
Tiltakshaver kjenner ikke til at det foregår andre reguleringssaker i nærområdet.  
 
 

2.5. Regionale føringer 
 
Fylkesdelplan for Østfold mot 2050 (2018) 
Hvaler har et stort tilflytningspress fra seniorer og hyttefolk, og dette stiller store krav til 
velferdstilbud. Veksten byr også på utfordringer med å bevare den sårbare naturen som tiltrekker 
besøkende. Det er ønskelig med fortetting i lokalsentrene, hovedsakelig i kommunesentrene. 
Hvaler ligger i sin helhet innenfor RPR-O og unntas fra forbudet for evt. spredt bebyggelse, men 
øvrige retningslinjer samt Kystsoneplanen gjelder. Området ligger også innenfor regionalt 
verdifulle kulturområder, og er med i kartleggingen KULA. Hele Hvaler ligger innenfor regionalt 
verdifulle friluftsområder for kyst. 
 
Vurdering: Det er boplikt på Hvaler, og derfor krav om en fylkeskommunal transportløsning for 
bofaste. 
 

2.6. Nasjonale føringer 
 
Statlige planretningslinje for samordnet bolig-, næring- og transportplanlegging (2014): 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny 
bebyggelse konsentreres til tettsteder slik at en større del av ulike reisemål kan nås til fots eller 
med sykkel, at mest mulig av ny bebyggelse konsentreres til områder med god kollektivdekning, 
det legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at 
transportbehovet kan begrenses. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og 
landbruks-, natur og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. 
 
Vurdering: 
Tiltaket vil bedre infrastrukturen og gjøre anløp til Sanne sikrere og mer forutsigbart gjennom hele 
året. Østfold kollektivtrafikk vil fra 2022 legge til rette for en ny langsiktig kollektivrute til Østre 
øyer som underbygger ønske om å kunne bo her samtidig som det gir bedre regularitet for 
hyttefolk og turisme. 
 
Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning (2018): 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på å tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 
 
Vurdering: Kaianlegget er ment å betjene korte stopp for ferjetrafikken, med på- og avstigning av 
passasjerer, varer, avfallshåndtering o.l. Det anses derfor å være liten fare for avfallsproduksjon 
eller utslipp fra planområdet.  
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Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011): 
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet 
langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. 
 
Vurdering: Flytting av eksisterende brygge for å bedre tilgjengeligheten og sikkerheten, er av 
allmenn interesse. Planforslaget ligger innenfor området som er avsatt til gjennomføringssone 
H810_11 Sanne, Nordre Sandøy, i gjeldende kommuneplan.  
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3. Planønsket 
3.1. Bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Adkomstvei til ny brygge anlegges i tilknytning til eksisterende vei, Makøveien. Adkomstveien 
legges på lett fylling/skjæring fram til og med pumpehuset. Herfra vil veien skjære gjennom 
svaberget for å tilpasse seg eksisterende terreng, og ikke bli dominerende i landskapet. 
Veitraséen videre mot brygga følger svabergets naturlige form hele veien. Det søkes unngått å 
etablere mur på yttersiden av vegen i størst mulig grad, og det foretrekkes heller noe høyere 
skjæring. Det legges naturlig fall på vei for å sikre avrenning av regnvann. Veien vil behøve et 
rekkverk mot ytterkant over svaberget for å ivareta sikkerheten for gående. 
 
En ny ferjekai legges i forlengelse av skjæringen, noe dreid mot øst for å komme mest mulig 
unna stranden og badegjester. Det er gode dybdeforhold som gjør det mulig med et enkelt støpt 
betongfundament, som vil være en funksjonell kai for tradisjonelle ferjer (ro-ro båter med lem 
foran). Brygga skal avsluttes med en sikring i form av for eksempel kaifrontlist, for å sikre at det 
ikke faller noe utenfor kaien (rullende vogner, biler etc.). Kaien fendres i ytterkant (gummifendre i 
form av bildekk eller lignende). 
  
Det planlegges et WC/venterom for reisende, i tilknytning til eksisterende pumpehus og 
kommunale ledningstrase, langs adkomsten til bryggeanlegget. Offentlig renovasjon er planlagt 
med avfallsbrønner i tilknytning til bryggeanlegget.  
 
Planlagt tiltak bevarer infrastrukturen og rutetilbudet til Nordre Sandøy. 
 

3.2.  Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Største skjæringshøyde for plassering av adkomstveien er foreløpig anslått til 2 meters høyde, 
over en kort strekning. Gjennomsnittlig skjæringshøyde ligger ca. 1,2 – 1,5 meter. Vegbredde er 4 
meter, med størst stigning på ca. 7,5 % over en kort strekning, ellers svak helling mot brygga.   
 
Med tanke på havstigning og stormflo skal plassering av WC/venterom skal være over kote +2,5 
moh. 
 

3.3.  Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Planlagt tiltak kan, med riktig tilpasning, bygges tett på den etablerte kommunale ledningstraseen 
og pumpehuset. Tiltaket skal også gå inntil eksisterende vegnett, og det må innarbeides 
frisiktlinjer. 
 
 

3.4. Virkninger for landskap og omgivelser 
Foreslått tiltak legger ikke beslag på friområde fra eksisterende vei ned mot badestrand. Veien 
nytter areal mellom vei og på baksiden/oversiden av pumpehuset som er av mindre verdi. 
Området synes å være delvis brukt til oppbevaringsplass for traller og trillebårer i dag. 
Adkomstveien vil delvis skjules/tones ned av å ligge på baksiden av pumpehuset, sett fra sjøen.  
 
Svaberglinjen langs strandarealet fra sjøen til pumpehuset vil holdes intakt, noe som også er av 
estetisk verdi. Dette gir også uhindret ferdsel langs svabergets nedre kant langs vannlinjen og 
helt fram til neset. Skjæringen for å anlegge adkomstveien skal sprenges grovt for i størst mulig 
grad etterlikne de naturlige bruddene i berget på stedet. Kaien vil belyses med indirekte 
belysning. 

 

3.5.  Virkninger utenfor planområdet 
Dagens ferjeleie ligger ca. 45 meter øst for planområdet. Her er det noe bebyggelse, og 
kommunal infrastruktur med VA, renovasjon, veg, i tillegg til ferjeleie. Mellom eksisterende 
ferjeleie og planområdet er det et område med berg i dagen, hvor det er plassert blant annet et 
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stupebrett. Vest for planområdet ligger det en liten badestrand på 10-12 meter, samt et større 
småbåtanlegg med 24 båtplasser. 
 
Planlagt tiltak vil kunne bevare dagens infrastruktur og rutetilbudet til Nordre Sandøy. 
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4. Samfunnssikkerhet og konsekvensutredning 
4.1.  Risiko og sårbarhet 

 
I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet ROS-analyse, og evt. nødvendige 
risikoreduserende tiltak vil innarbeides i planforslaget.  
 
Hvalersambandet sikrer i dag tilgjengelighet og beredskap knyttet til viktige samfunnsfunksjoner. 
Kommunen benytter ferjene til å utføre renovasjonstjenester og helsetjenester for både 
fastboende og besøkende, samtidig som sambandet representerer en beredskap for alle 
nødetater. Beboere selv er avhengig av et rutetilbud for frakt av både personer, varer og utstyr. 
 
Risikoen for havstigning og stormflo vil også bli ivaretatt videre i planarbeidet.  
 

4.2.  Vurdering av behov for konsekvensutredning 
 
Konsekvensutredning har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift 
om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17. Etter § 4 i forskrift om 
konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om planforslaget faller inn under kriteriene 
for konsekvensutredning. Dette skal igjen verifiseres av ansvarlig myndighet. 
 
Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. 
forskriften § 6, og planer etter § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger etter § 10. I § 10 skal det vurderes om planen kommer inn under kriterier for 
vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. For 
reguleringsplaner etter § 8 som skal konsekvensutredes, er det ikke krav om planprogram.  
 
§ 6 og vedlegg I er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke er listet opp i vedlegg I. 
 
§ 8 og vedlegg II er vurdert til å være gjeldende her, da tiltaket omfattes av punkt 10 e) iii, i 
vedlegg II, som gjelder for eksisterende farleder. Tiltaket er dog vurdert til ikke å medføre 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
 
Det vises til eget notat for vurdering av krav til konsekvensutredning for regulering av ny brygge 
på Sanne, Nordre Sandøy, datert 27.02.2020. 
 
 
 

5. Medvirkning i planprosessen 
 
Det legges opp til en ordinær planprosess iht. prosessreglene i plan- og bygningsloven. 
 
Oppstart gjennomføres etter regler for varsling med brev til alle berørte naboer, til lokale 
interesseorganisasjoner, og til alle berørte offentlige instanser etter adresseliste innhentet fra 
kommunen. Videre annonseres det på vanlig måte via pressen og nettet.  
 
Grunneier er innforstått med planinitiativet, og vil stille areal til rådighet for en slik planforankring 
og etablering av vei og kai. Grunneier har selv store eiendommer i dette området, med blant 
annet punktfeste til et stort antall hytter.  
 
Nordre Sandøy Vel er sterk pådriver for å få etablert en ny løsning her, og ser store negative 
konsekvenser av et mulig bortfall av fergeanløp. Det er ikke etablert en alternativ funksjonell 
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løsning for privat befordring, verken med egen båt/båtplass her, eller med taxi-båt som Hvaler for 
tiden ikke har noen løsning for. 
 
 

FREMDRIFTSPLAN 
Planarbeid Når 
Oppstartsmøte Mars/April 2020 
Varsel om oppstart April/Mai 2020 
Utarbeide planforslag April-August 2020 
1. gangs behandling  Oktober/november 2020 
Offentlig ettersyn november-desember/januar 2020 
Sluttbehandling og vedtak Januar/februar 2021 

 
 
 


