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Høring og offentlig ettersyn - Planforslag til detaljplan for Kjølholtveien 
14, PlanID 0111 142 (gnr. 4 bnr. 258) 
  
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 parkering, lek- og uteoppholdsareal og renovasjonspunkt.  
  
Planområdet har en sentral beliggenhet på Skjærhalden, og ligger nært både service, kollektivtrafikk, 
skole og barnehage.   
  
Planforslaget fører til fortetting i Skjærhalden med økt arealutnyttelse av en tomt dere det tidligere sto 
et falleferdig bygg. Planforslaget vurderes å være i tråd med lokale, regionale og nasjonale føringer og 
retningslinjer. Planlagte tiltak vurderes å ikke tilføre negative konsekvenser på naturmangfoldet, 
befolkningens helse eller samfunssikkerhet og klimahensyn i området. 
  
Rådmannen foreslår at utvalget legger ut planforslag til detaljregulering for Kjølholtveien 14 ut til 
offentlig ettersyn med tilhørende plandokumenter. 
  
Saksopplysninger 
Bakgrunn 
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 parkering, lek- og uteoppholdsareal og renovasjonspunkt. Planforslaget bidrar til å 
effektivisere arealbruken og samtidig ta hensyn til barn og unge, byggeskikk og bygningstypologi i 
området.  
 
I området for konsentrert småhusbebyggelse er det lagt opp til 8 nye boenheter på områder i 
henholdsvis 2 tomannsboliger og 1 firemannsbolig. Det stilles også krav til brudd i fasaden slik at 
bebyggelsen får et preg av småhusbebyggelse.  
  
Renovasjonspunktet vil bemanne opp til 20 boenheter vil og vil da være tilgjengelig for de som bor i 
området rundt i bl.a. Uthogget, Kjølholtveien og Tjennstien.  
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Beskrivelse av planområdet 
Den gamle helsestasjonen som sto på tomten er nå revet og tomten er gjort klart til utbygging, som en 
kan se på bildet under.  

 
Bilde 1 Planområdet i dag 

Planområdet har en sentral beliggenhet på Hvaler og ligger like nord for Floren og Kiwi, med kort 
avstand til holdeplasser, idrettsanlegg, offentlige tjenester og andre nødvendige servicetilbud.  
 
Planområdet er i dag satt av til nåværende boligbebyggelse og ligger innenfor tettstedsgrena for 
Skjærhalden i kommuneplanens arealdel 2019-2031.  
 
Tomten er forholdsvis flat, men den må fylles og planeres slik at den ligger rundt på samme kotehøyde 
som kjølholtveien. Nedenfor ser man planområdets plassering i områdesenteret på Skjærhalden.  

 
Bilde 2: Oversiktsbilde over planforslagets, plassering i områdesenteret 



Situasjonsplanen på bildet under er hjemlet i reguleringsbestemmelsene og vil være førende for 
utarbeiding av planforslaget. Endringer der det er hensiktsmessig vil byggesak vurdere i 
rammetillatelsen, hvor det er krav om utomhusplan. Det ligger i reguleringsbestemmelsene at 
utomhusplanen skal følge de føringer som ligger i situasjonsplanen i planbeskrivelsen 
  

 
Bilde 3: Illustrasjon/situasjonsplan fra planbeskrivelsen s. 22 

Prosess 
Planinitiativ ble mottatt den 05.09.2018, og oppstartsmøtet ble holdt med forslagstiller og tiltakshaver 
den 25.10.2018.  
  
Varsel om oppstart ble kunngjort i lokalavisen, på kommunens hjemmeside, naboer og aktuelle 
varslingsinstanser. Høringsperioden var fra den 21.11.2018 til 22.12.2018 Og kom inn 8 innspill og 
uttalelser innen høringsfristen som er vurdert og kommentert av forslagsstiller.  
  
Planforslaget har vært på intern høring i kommunen og det har ikke kommet inn noen innvendinger. 
  
Siste reviderte planforslag ble mottatt 02.10.2019, og skal nå legges frem til politisk behandling.  
Planforslaget skal nå ut på høring og til offentlig ettersyn til naboer, interesseorganisasjoner/ 
velforeninger, nabokommuner og regionale sektormyndigheter. 
  
Utbyggingsavtaler 
Det skal inngås en utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Hvaler kommune for å sikre ansvar og 
kostnadsfordeling for oppnåelse av bl.a. renovasjonsanlegg, gatelys, sikre kommunen forkjøpsrett(om 
dette er ønskelig), og sikre utforming av bygningene og området.  
Hvaler kommune må gis evigvarende rettighet som sikrer tilgang til arealet til renovasjonsanlegg.  
  
Utbyggingsavtalen er under arbeid og skal behandles i plan- og byggesaksutvalget.  
 
 
 
 



Vedlegg 
1. Plankart 1:500, datert den 03.06.2019, og sist revidert 30.09.2019 
2. Planbeskrivelse datert den 03.06.2019, sist revidert 15.10.2019 
3. Reguleringsbestemmelser datert den 03.06.2019, sist revidert 15.10.2019 

 
Innkomne merknader 
Totalt kom det inn 8 innspill og uttalelser ved varsel om oppstart. Sammenstilling av disse ligger inne i 
planbeskrivelsen med forslagsstillers kommentarer i kapittel 7.  
  
Forslagsstiller har kommentert alle relevante punkter og vurderingene er gode nok uten videre krav til 
kommentar fra Rådmannen.  
  
Økonomiske konsekvenser 
Gjennomføring av planforslaget gir ingen økonomiske konsekvenser for Hvaler kommune. 
  
Konsekvenser for befolkningen helse 
Det legges opp til et fellesområdet med tilhørende lekeområde for beboerne på området. Det er i dag 
også lekeapparater på Floren skole bare 120 meter sør for planområdet. Og området har nærhet til 
rekreasjon og friluftsliv.  
  
Klima- og miljøkonsekvenser 
Det er ingen kjent klima- og miljøkonsekvenser av planforslaget. Eiendommen var allerede bebygd og 
trær som var der er allerede felt. Området trenger noe opparbeidelse med fylling og planering. 
Planforslaget legger opp til et fortettingstiltak innenfor Skjærhaldens tettstedsgrense.  
  
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
  
Vurdering 
  
Forhold til overordnede føringer og retningslinjer 
Planforslaget er ligger innenfor kommuneplanens arealdel som et nåværende boligområde. Det er i 
dag satt av at et bestemmelsesområde Skjærhalden som legger opp at det kan være opptil 50% 
utnyttelse. Planforslaget ligger innenfor disse mulighetene, og har en fortettingsgrad på ca. 47%, med 
parkering og carporter.  
  
Forslaget er i tråd med Fylkesplanen for Østfold, hvor bebyggelsen er innenfor tettstedsgrensa 
Skjærhalden.  
 
Planlagte tiltak i planforslaget er i tråd med nasjonale føringer for SPR samordnet bolig, næring og 
transportplanlegging.  
 
Bebyggelsen skal også ha estetiske føringer, og skal følge bygningstypologien i området, samt ha 
brudd i fasaden slik at bebyggelsen får et småskalapreg. Og følger overordnede føringer og 
kommuneplanens arealdels planbestemmelser.  
 
Universell utforming på og tilgjengelighet skal følge de overordnede føringer, lov og forskrift. 
Uteområder må være tilgjengelige, samt følge TEK17 utformingsregler.  
 
 
 
 
 
Vurdering om konsekvensutredning  



Planforslaget og planlagte tiltak er i tråd med kommuneplanens arealdel og fylkesplan og overordnede 
føringer. Og det utløser ikke krav om konsekvensutredning etter vurdering av planlagte tiltak opp mot 
forskrift om konsekvensutredninger.  
  
Barn og unges interesser  
Området er per i dag ikke tilrettelagt for lek eller opphold for verken barn eller ungdom. Det er kort 
avstand til Floren skoles uteområder og ca. 500 til fotballbanen på Rove. Det er også nærhet til 
rekreasjonsområder i skogen ved siden av tomten og i Prestegårdsskogen.  
  
Planforslaget legger også til rette for 130m2 lekeområde med lekeapparater, som skal være ferdig 
opprettet før rammetillatelse kan gis. Samt skal tilhørende uteoppholdsareal også opparbeides.  
  
Sosial infrastruktur 
I dag ligger det en barneskolen på Floren 120 meter fra planområdet, Brekke barnehage 1,7 km fra 
området, og kollektivholdeplass ligger ca. 250 meter fra området. 
Det ligger en gangsti langs veien til Floren skole ca. 50 meter fra planområdet. Det er planlagt gang- 
og sykkelveg i området, men det er ikke gjennomført noen tiltak langs Kjølholtveien 14 per i dag.  
  
Forholdet til naturmangfoldloven (nml) 
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.  
  
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.  
 
ROS 
Planområdet er delvis et område som har høy aktsomhet for radon. Nødvendige sikringstiltak må 
ivaretas i prosjekteringen av bygningene ved TEK17.  
  
Ved at planområdet ligger ved Kjølholtveien vil det være noe trafikkstøy. Utehoppholdsarealene ligger 
inne i det sørvestlige hjørnet av planområdet, og planlagt bebyggelse vil ha noe støydempende effekt. 
I bebyggelsen skal det være tilrettelagt for varig opphold uten at det forårsaker skader på helsen.  
  



Det er registrert en ulykke på Kjølholtveien ved planområdet i veidatabasen fra Statens vegvesen. Det 
er regulert inn frisiktslinjer ved avkjørselen med tilhørende bestemmelser, og dette er med å gjøre 
forhindre ulykker i området.  
  
ROS-analysen vurderes å belyse de samfunnssikkerhethensyn og klimatilpasninghensyn som er 
sannsynlige. Det er ingen fare for stormflo og det er heller ikke farlige grunnforhold i området. Faren 
for overvann er ikke vurdert i denne sammenheng, men reguleringsbestemmelsene sikrer at en 
overvannsløsning skal være på plass før rammetillatelse gis.  
  
Konklusjoner 
Planforslaget fører til fortetting i Skjærhalden med økt arealutnyttelse av en tomt dere det tidligere sto 
et falleferdig bygg.  
 
Forslagsstiller har vurdert og svart ut de innspill og uttalelser som har kommet inn ved varsel om 
oppstart. Planforslaget vurderes å være i tråd med lokale, regionale og nasjonale føringer og 
retningslinjer.  
 
Planlagte tiltak vurderes å ikke tilføre negative konsekvenser på naturmangfoldet i området. 
ROS-analysen finner ikke at forslaget tilfører noe ekstra risiko til området ved temaene 
samfunnssikkerhets-hensyn, klimahensyn, og befolkningens helse. 
  
Rådmannen vurderer at planforslaget er godt nok gjennomarbeidet til at det kan legges ut til høring og 
offentlig ettersyn.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Planforslag til detaljregulering for Kjølholtveien 14 legges ut til offentlig ettersyn med tilhørende 
plandokumenter jf. pbl § 12-10. Reguleringsplan for området som erstattes av planforslaget skal 
oppheves. 
Hvaler kommune, 03.10.2019 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 30.10.2019: 
Cathrine Linnes (Fp) fremmet følgende forslag til vedtak. 
Rådmannens forslag vedtas med følgende tillegg: 
Utvalget ber utbygger legger inn to ekstra gjesteparkeringsplasser. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak to stemmer (Ottar Johansen, Styrbord og Ingunn Bomann-
Larsen MDG) 
Cathrine Linnes (Fp) sitt forslag fikk fem stemmer og ble vedtatt. [Cathrine Linnes (Fp), 
Petter Borge (Fp) Merete Pedersen, (Ap), Rolf Strand, (Ap) og Magnus Pettersen (Sp)] 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 30.10.2019: 
Planforslag til detaljregulering for Kjølholtveien 14 legges ut til offentlig ettersyn med 
tilhørende plandokumenter jf. pbl § 12-10. Reguleringsplan for området som erstattes av 
planforslaget skal oppheves. 
 
Utvalget ber utbygger legger inn to ekstra gjesteparkeringsplasser. 



 
 
 
 


