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Dato 2020-03-20 

 Vurdering av krav til konsekvensutredning for regulering av ny 
brygge på Sanne, Nordre Sandøy 

1. Bakgrunn for tiltaket og reguleringsplan 

Det skal reguleres ny brygge på Nordre Sandøy i Hvaler kommune som erstatning for den gamle 
private brygga ved Sanne. Eksisterende brygge er ikke tilpasset dagens bruk. Veien som betjener 
kaianlegget er svingete, med dårlig sikt og fremkommelighet. Adkomsten dreier brått rundt hjørnet på 
et bygg svært nær bryggekanten. 

Nytt bryggeanlegg vil ligge ca. 45 meter vest for eksisterende brygge, i tilknytning til et lite kolleparti 
bestående av berg i dag. Vest for nytt bryggeanlegg ligger en liten badestrand på 10-12 meter, samt 
et større småbåtanlegg med 24 båtplasser. Det er et eksisterende pumpehus, samt en kommunal 
ledningstrase innenfor planområde. 

Adkomst til bryggeanlegget vil være fra eksisterende hovedvei, og følge svabergets naturlige form 
hele veien for på best mulig måte å tilpasses landskapet. Adkomstveien legges på lett 
fylling/skjæring frem til og forbi pumpehuset. Herfra skjærer veien gjennom svaberget, med 
gjennomsnittlig skjæringshøyde på 1,5-2 meter. Største skjæringshøyde er foreløpig anslått til 2 
meters høyde. Den nye brygga legges i forlengelse av skjæringen, noe dreid mot øst for i størst 
mulig grad å skåne stranden og badegjester. Det er gode dybdeforhold som gjør det mulig med et 
enkelt støpt betongfundament. Det tenkes også anlagt WC/venterom langs adkomsten til 
bryggeanlegget, i tilknytning til eksisterende pumpehus og kommunale ledningstrase. Planlagt tiltak 
bevarer infrastrukturen og rutetilbudet til Nordre Sandøy. 

 

Forholdet til kommuneplanens arealdel: 

Kommuneplanens arealdel for Hvaler kommune, østre del, 2019-2030 er vedtatt 20.06.2019. 
Planområdet omfattes i sin helhet av hensynsone for kulturmiljø. De delene av planområdet som 
ligger på land er avsatt til LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv., med 
hensynsone for naturmiljø (H560). De delene av planområdet som ligger i sjøen er avsatt til farled, 
med gjennomføringssone med krav til felles planlegging (H810_11). For hensynsone H810_11 heter 
det i kommuneplanens bestemmelser at planforslaget skal inneholde alternative vurderinger av 
omkringliggende områder rundt Sanne Brygge.  
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2019-2030, med foreløpig anslått avgrensning av planområdet.  

  

2. 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.  
 
Hensikten med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak 
kan gjennomføres. 
 
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. 
Ansvarlig myndighet vil i dette tilfellet være Hvaler kommune. 
 
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. 
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3. Konsekvensutredning 
Her gjengis og vurderes de paragrafer i forskriften som er relevante for vurderingen av om planen 
skal ha planprogram og om den skal konsekvensutredes. 
 
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen  
 
Vurdering: 
Tiltaket faller ikke inn under de definerte planer eller tiltak som er listet opp i forskriftens vedlegg nr. 
1. 
 
§ 7.Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding 
a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven  
b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og som 
vedtas av et departement.  
 
Vurdering: 
§7 gjelder ikke her da dette er et tiltak etter plan- og bygningsloven.  
 
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn.  
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, 
men ikke ha planprogram eller melding: 
a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 
tidligere planen. 
 
Vurdering: 
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det 
iht. § 10 ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, og planen eller tiltakets lokalisering og 
påvirkning på omgivelsene, av tiltak som inngår i vedlegg II. 
 
Tiltaket faller inn under punkt 10. e) iii. i vedlegg II, som gjelder utvidelse eller vesentlig endret bruk 
av eksisterende farleder. Tiltaket innebærer flytting av ferjekai innenfor område avsatt til farled i 
kommuneplanens arealdel.  
 
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det 
iht. § 10 ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, og planen eller tiltakets lokalisering og 
påvirkning på omgivelsene, av tiltak som inngår i vedlegg II. 
 
Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: 
 

Egenskaper: Vurdering: 

a) størrelse, planområde og utforming Planområdet har en utstrekning ca. 1,2 daa, 
hvorav ca. 0,2 daa omfatter sjøareal. De ca. 
1 daa på land skal benyttes til adkomst til 
ferjeleie og etablering av WC/venterom. I 
overgangen mellom sjø og land skal det 
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støpes et enkelt betongfundament slik at 
tradisjonelle ferjer (ro-ro båter med lem 
foran) kan legge til.  

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, 
jord, mineralressurser, vann og biologiske 
ressurser 

Det er begrenset bruk av areal i sjø. På land 
er det planlagt anlagt en adkomstveg med 
en lengde på ca. 50 meter, delvis med 
fylling og delvis med skjæring. 

c) avfallsproduksjon og utslipp 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.  
 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller 
katastrofer 

Brygga skal avsluttes med sikring, for 
eksempel i form av en kaifrontlist for å sikre 
at ikke noe faller utenfor kanten (rullende 
vogner, biler etc.). Det skal også settes opp 
et rekkverk langs veien, mot ytterkant av 
svaberget som sikring for mennesker.  En 
kan utover dette ikke se at tiltaket vil 
medføre risiko for alvorlige ulykker eller 
katastrofer. 

 
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan 
medføre eller komme i konflikt med: 
 

Kriterier Vurdering: 

a) verneområder etter naturmangfoldloven 
kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), 
prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale 
laksefjorder og laksevassdrag, objekter, 
områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Planområdet omfattes av det foreslåtte marine 
verneområdet Østfold, som det ble varslet 
oppstart av i 2009. Det er fastsatt midlertidige 
retningslinjer for behandling av saker som kan 
berøre områder som er kandidater til marin 
verneplan (2006). Tiltak innenfor verneområdet 
skal vurderes i det enkelte tilfellet ift. bl.a. 
områdets verneverdier og verneformål. Tiltak 
som kan føre til varig skade ift. aktuelt 
verneformål og verneverdier i området skal så 
langt som mulig unngås.  
 
Tiltaket innebærer en flytting av eksisterende 
bryggeanlegg ca. 45 meter, for å bedre 
tilgjengeligheten og sikkerheten. Belastningen 
og aktiviteten i området vurderes til å være 
tilsvarende som i dag, og ikke føre til varig 
skade ift. verneformål og verneverdier. 
 
Planområdet er ikke en del av Ytre Hvaler 
nasjonalpark. 
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b) truede arter eller naturtyper, verdifulle 
landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser, områder med stor betydning 
for samisk utmarksnæring eller reindrift og 
områder som er særlig viktige for friluftsliv 

Ifølge miljøstatus.no berører ikke planområdet 
truede arter eller naturtyper. 
Planforslaget påvirker ikke den SEFRAK-
registrerte bygningen i tilknytning til 
eksisterende brygge. Planområdet ligger i et 
område registrert som kulturhistorisk landskap 
av nasjonal interesse (KULA-registeret), og 
omfattes av hensynssone kulturmiljø, og delvis 
naturmiljø, i kommuneplanens arealdel. 
Tiltaket er planlagt tilpasset til terrenget og 
landskapet, og harmonerer med dagens bruk 
av Nordre Sandøy i forhold til kvaliteter som 
blant annet bilfritt preg og ferieboliger. 
 
 

c) statlige planretningslinjer, statlige 
planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller 
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske 
retningslinjer gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. 

Tiltaket faller inn under Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen. Flytting av 
eksisterende brygge for å bedre 
tilgjengeligheten og sikkerheten er av allmenn 
interesse, og tiltaket er iht. gjeldende 
kommuneplan.  
 

d) større omdisponering av områder avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til 
landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

Det planlegges kun en adkomstvei til brygga 
innenfor område avsatt til LNF i 
kommuneplanens arealdel. Dette arealet består 
av bart fjell og fjell med tynt eller 
usammenhengende løsmasser, og 
benyttes ikke til landbruksvirksomhet. 
 

e) økt belastning i områder der fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Ingen konflikt. 

f) konsekvenser for befolkningens helse, for 
eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning 

Ingen fare for vann- eller luftforurensning da 
tiltaket ikke legger opp til annen bruk av 
området enn hva som er dagens bruk. 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp Tiltaket vil ikke legge opp til vesentlig 
forurensning eller klimagassutslipp. Det er en 
videreføring av eksisterende situasjon, kun 
flyttet ca. 45 meter.  
 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av 
naturfarer som ras, skred eller flom. 

Det anses ikke å foreligge risiko for nevnte 
farer.  
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4. Oppsummering og konklusjon: 
§ 6 og vedlegg I er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke er listet opp i 
vedlegg I.  
§7 er vurdert til ikke å være gjeldende her da, tiltaket ikke faller inn under annet lovverk, 
eller skal behandles av departement. 
 
§ 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. 

 

Konklusjonen er at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.  
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