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Til berørte myndigheter og naboer        

 

 

 

 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN:    

 
KIRKØY NÆRINGSPARK 

Hvaler kommune  
(PLANID 3011145) 

 

Datert: 17.08.2020 

 
 
 
Varsling 
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for Kirkøy 

næringspark. Samtidig varslet det også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. plan- 
og bygningsloven § 17.  
 
Tiltakshaver er Kirkøy Maskinentreprenør AS. HS arealplan AS er engasjert som plankonsulent.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen gnr/bnr 23/45 til 
næringsformål, i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 
Hovedformål: Næringsbebyggelse.  
 

 
Beliggenhet  
Planområdets beliggenhet er ved tunnelåpningen på Kirkøy. Avstanden til Hvaler rådhus er cirka 
2,0 km.  

 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Hvaler kommune, fremhevet med rød sirkel. 



 
 

2 
 

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Den aktuelle eiendommen der tiltaket planlegges 
gjennomført er gnr/bnr 23/45, men en del av eiendommene gnr/bnr 511/8, 23/44 og 23/119 
berøres også av planområdet. 511/8 eies av Viken Fylkeskommune, og en del av denne 
eiendommen tas med for å sikre hensiktsmessig påkobling til Fylkesvei 108 og frisiktsoner. Når det 
gjelder, 23/119 så inngår cirka 50 m2 av eiendommen i Rødshueveien og fritidsiktsonen ved 
Rødshueveien/FV108. En liten del av 23/44 (cirka 7 m2) berøres av den ene frisiktsonen fra 

Rødshueveien. Planområdet kan bli endret underveis i planarbeidet.   
 

 
Figur 2: Forslag til plangrense er fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 
53,0 daa.   

 
Vurdering av behovet for konsekvensutredning  
Forholdet til konsekvensutredning er vurdert i eget vedlagt notat. Forslagsstillers vurdering er at 
krav om konsekvensutredning ikke utløses, bl.a. da nødvendige kriterier er konsekvensutredet i 

forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.   
 
 
Dagens arealbruk  
Den delen av planområdet som planlegges utviklet har vært benyttet som steindeponi fra da 
Hvaler-tunnelen ble etablert. Det er fremdeles synlige rester i form av steinmasser som har blitt 
liggende igjen.  

 
Som en del av planområdet er det også tatt med tilstøtende arealer rundt selve næringsarealet. 
Hensikten med det er å sikre kvaliteter i form av blant annet vegetasjonsskjerming og 
grøntstruktur. Det er foreløpig uavklart hvor den endelige adkomsten vil være, den vil enten 
videreføres med dagens plassering eller være via Rødshueveien. Dette vil avklares nærmere i 
planarbeidet.    
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Planlagt arealbruk  
Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for en utvikling av området anvist som FN5 i 
kommuneplanen med næringsvirksomheter.  
 
For å imøtekomme flest mulig bedrifters behov, er det nødvendig å sikre en viss grad av 

fleksibilitet for hva slags typer næringer som kan etableres. Alle aktuelle typer 
næringsvirksomheter vil imidlertid være i tråd med formålet gitt av kommuneplanens arealdel, 
næringsvirksomheter/næringsbebyggelse. Iht. kartforskriften omfatter næringsbebyggelse-
formålet industri-, håndverks- og lagervirksomhet.  
 
 
Plansituasjon  

Kommuneplanens arealdel  
Arealene innenfor planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig næringsvirksomhet 
og LNF og veg.  

Arealet også av følgende hensynssoner:  

• Friluftsliv: Er mest relevant for kyststien som passerer planområdet i vest. Selve kyststien 
ligger utenfor planområdet og vil ikke berøres.  

• Kulturmiljø: Kartleggingen i kommuneplanen er upresis og dekker et stort område. 
Omgivelsene til planområdet nok mer verdifulle enn selve byggeområdet. Det vil imidlertid 
legges til rette for at eksponering o.l. fra planområdet begrenses.  

• Landskap: Områdene som omgir byggeområdet består av både jordsbrukslandskap og 
skogsarealer, i tillegg er det forholdsvis kort avstand til Ørekroken og nasjonalparken. I 

forbindelse med planarbeidet vil det gjøres analyser for å kartlegge eventuell grad av 
eksponering og sikring av nødvendige tiltak for å ikke forringe landskapsverdien i 
nærområdet.  

 

Forholdet til nevnte hensynssoner vil vurderes nærmere som en del av planarbeidet.  

 
Reguleringsplan  

Planområdet berøres av gjeldende reguleringsplan for Gang- og sykkelvei for Tangebekken – 
Skjærhalden (ID123) i nordøst. I forbindelse med planarbeidet vil det påses at nødvendige hensyn 
ivaretas og at ikke planlagte prosjekt forringer intensjonene for deler av gjeldende reguleringsplan.  

Fylkesplan for Østfold  
Området er avsatt til LNF i fylkesplanen (2018). Kommuneplanen er nyere (2019), og går dermed 
foran. Fylkesplan er dessuten mer grov, og vurderer ikke denne typen områder i detalj. Dette vil 
også belyses nærmere i planarbeidet.  
 

 
Utbyggingsavtale  
Vi vil samtidig Iht. plan- og bygningsloven § 17 varsle oppstart av forhandlinger om 
utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet. I forbindelse med reguleringsplaner som 
inkluderer infrastruktur som veg, boligbebyggelse, vann og avløp eller andre kommunaltekniske 
anlegg er det vanlig å gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtaler. 
 

 
Prosess og medvirkning  
Når det gjelder medvirkningsprosess i planarbeidet, tas det sikte på at dette gjennomføres iht. 
plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning 
vil vurderes underveis i prosessen.  
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Merknader  
Beboere og myndigheter bes ta kontakt ved eventuelle spørsmål til planarbeidet.  
 
Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 25.09.2020 rettes til: 
 
HS arealplan:  

• hs@hsarealplan.no (foretrukket) 
• Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Håvard Skaaden  

41676496 

Daglig leder, arealplanlegger 

mailto:hs@hsarealplan.no

