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Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for parkering 
 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
Hvaler kommune ønsker å behandle parkeringsplanen som en kommunedelplan etter plan- og 
bygningsloven for å kunne sikre en bredere medvirkning, bedre planprosess og en styrket forankring 
politisk. 
 
Hensikten med planarbeidet 
Planens hensikt å synliggjøre og kartlegge parkeringsbehovet for alle målgrupper på Hvaler, kartlegge 
ladebehovet på de ulike øyene, samt lage en konkret handlingsplan for årene fremover. Samfunnet er 
i endring. 
 
Kommunen ønsker gjennom planarbeidet å få implementert løsninger for både parkering, 
sykkelparkering, bobilparkering og ladeparkering. Og som en del av kartlegging av behov for parkering 
og løsninger rundt dette vil man også få et grunnlag for å lage en ny lokal parkeringsforskrift. 
 
Hovedmål med kommunedelplanen: 
Hovedmålet med planarbeidet til kommunedelplan for parkering er å komme frem til en helhetlig 
løsning for hele Hvaler kommune, for privat parkering, turistparkering, ladeinfrastruktur, tilpasse oss i 
større grad naturmangfold og kulturmiljø, og skape arealeffektive løsninger.  
 
Utfordringer 
Hvaler kommune har mange komplekse og sammensatte problemstillinger knyttet til parkering og 
parkeringsløsninger. Store sesongvariasjoner, ulike behov i tettbygde strøk og rekreasjonsområder, 
samt behov for både pendlerparkering og beboerparkering for de østre øyene, skaper i sum behov for 
flere ulike løsninger. 
 
Utfordringstema i planprogrammet: 

- Privat parkering og parkering til besøkende og deltidsbeboende 
- Pendlerparkering 
- Bobilparkering 
- Ladeinfrastruktur 
- Arealkonflikter 
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Planprogram til kommunedelplan for parkering 
 
 
Innkomne merknader 
Det har totalt kommet inn 11 innspill og uttalelser til planprogrammet. Nedenfor er innspillene listet opp 
og kommentert av rådmannen.  
 
Nr. Navn/dato/innspill Rådmannens kommentar 
1 Bjørn Zachrisson, datert 08.10.2021 

 
Det er flott at Hvaler tar miljø på alvor og lager en egen 
kommunedelplan for parkering. Med 4700 
innbyggere til vanlig og opptil 35'000 effektive innbyggere i 
sesongperioder må kommunen planlegge for 
effektive og bærekraftige løsninger. Det antas videre 
hensiktsmessig at Helse, Miljø og Sikkerhets-profilen 
(HMS) til Hvaler styrkes ved at det avsettes 
parkeringsplasser til godkjente utbyggingsområder, slik at 
parkering i eller nær veibane unngås. 
For Spjærøy har vi følgende innspill: 
 
Grunneierne på Sand har gått sammen for å skape en god 
utvikling av Sand-feltet BFR12 i eksisterende 
plan. Miljømessig er det nødvendig med en opprydning, og 
den eneste måten å få til det er å legge inn 
arealer til parkering / lading / næring i tilknytning til Sand-
feltet BFR12. 
 
Bekkene på Spjærøy har mye kupert terreng og egner seg 
derfor heller ikke så godt for parkering som 
Sand der terrenget er flatere og således egner seg bedre 
for parkering. Det foreslås derfor at det i 
nærheten av bussholdeplassen på Sand der det er mer flatt 
terreng og mange sesonggjester i hyttene, 
også etableres som parkeringsområde. For å avhjelpe 
parkeringsbehov ved Sand på Spjærøy foreslås at 
42/59 like ved bussholdeplassen i krysset 
Olabakken/RV108 avsettes til parkering der det er flat tomt 
som vist på vedlagte kart. Dette området egner seg også 
godt for å etablere elbil-ladere og lignende 
infrastruktur som f.eks. tømming av bobiler slik Hvaler 
kommunes strategidokument om parkering legger 
opp til. 
 
Dersom Hvaler kommune insisterer på Bekkene, kan f.eks. 
de flatere arealer av 42/59 nord for Bekkene 
avsettes til parkering i kommuneplanen. 
 

Uttalelsen tas til orientering. 
 
Bekkene er et regulert område 
til parkering og 
sykkelparkering. Ved parkering 
på Sand/Basto kreves det en 
egen reguleringsplan.  
 
Se på utvidelse av 
eksisterende parkering på 
Basto i forbindelse med 
utarbeiding av detaljplan for 
BFR12. Anbefales et 
samarbeid mellom Østfold 
pensjonistforening og Stiftelsen 
Dypedalsåsen. 
 
Vurdering av ladeinfrastruktur 
tas til orientering, og vil bli 
videre vurdert i planarbeidet. 
Kommunen tar kontakt videre i 
planarbeidet for veiledning av 
foreslått tiltak.  
 

 

2 HSarealplan på vegne av Arild Thorbjørn Karlsen, datert 
04.11.2021 
 
Bakgrunn for innspillet 
Bakgrunn for innspillet er et ønske om å 
befeste/opprettholde dagens parkeringsordning på 
eiendommen gnr/bnr 4/4. Dagens parkeringsplass ble sist 

Innspillet tas til orientering.  
Kommunen skal videre vurdere 
behov for parkering i arbeidet 
med kommunedelplan for 
Skjærhallen parallelt med dette 
planarbeidet. Det er viktig å 
tenke rett virksomhet på rett 



godkjent i 2018 for 5 nye år, frem til 01.11.2023.  
 
Parkeringsplassen berører eiendommene gnr/bnr 4/4 og 
4/282, grunneier eier begge eiendommene. For ordens 
skyld skal det legges til at det er vist to gnr/bnr på det 
aktuelle parkeringsarealet, gnr/bnr 4/4 og 4/10, i dette 
dokumentet omtales kun gnr/bnr 4/4. 
 
Beskrivelse av planområdet 
Området er en del av et tidligere beiteområde, men har de 
siste årene blitt benyttet som parkeringsplass. Arealet 
inngår som en del av et mindre gårdsbruk, hovedbygningen 
på eiendommen har også tidligere blitt driftet som et 
pensjonat. Planområdet har beliggenhet nord for 
Skjærhalden sentrum, med gangavstand (til rundkjøringen) 
på cirka 650 meter via Stenlia-veien.  
 
Gjeldende kommuneplan 
Det aktuelle arealet har vært benyttet til parkeringsplass 
siden 2014. Det er i dag lagt til rette for totalt cirka 150 
parkeringsplasser på eiendommen. Innkjøring til 
parkeringsplassen er i både nord- og sørenden av 
planområdet, med direkte avkjørsel fra Sigrid Bjørseths vei.  
 
Gang- og sykkelvei grenser inntil planområdet langs Sigrid 
Bjørsethsvei, noe som gir gode forutsetninger for de som 
ferdes til fots til og fra planområdet. 
 
Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
fremtidig bebyggelse og anlegg med krav om felles 
planlegging. Planlagte tiltak vil være i strid med 
kommuneplanen da reguleringsformålet parkeringsplass 
ikke er i tråd med hovedformålet – bebyggelse og anlegg og 
fordi tiltaket ikke planlegges gjennomført som en del av en 
områdeplan.  
 
Grunneier har forståelse for at Hvaler kommune ikke ønsker 
å «båndlegge» det aktuelle arealet som parkeringsplass for 
«all fremtid». Grunneier ønsker imidlertid å opprettholde 
dette som en parkeringsplass så lenge det er behov- og 
ligger til rette for det. Når det en gang i fremtiden foreligger 
en områdereguleringsplan for arealet, med andre 
utbyggingsformål enn parkering, vil dagens praksis opphøre 
og tilpasse seg dette. 
 
Tidligere vedtak og behandling 
Den 31.10.18 ble det gitt midlertidig dispensasjon for videre 
parkering. Dette gjelder for 5 år frem til den 01.11.2023. 
Den 29.01.21 ble det i utvalg for plan- og byggesaker gjort 
en prosessledende beslutning i forbindelse med en innsendt 
planforespørsel/planinitiativ.  
 
Planutvalget vedtok enstemmig:  
«Området bør inngå i en områdeplan for Skjærhalden og 
endelig bruk fastsettes i denne planen. Dersom planen ikke 

sted. Kommunen trenger de 
parkerings-plassene som 
foreligger, men ny bruk og 
plassering av parkering vil 
vurderes videre.  
 
  



er vedtatt innen utløpet av dispensasjonen, er det anledning 
til å søke om forlengelse.»  
 
Vi går utfra at dette standpunktet fortsatt er gjeldende. 
Grunneier er innstilt på å fortsette å søke om forlengelse i 
form av midlertidige dispensasjoner i påvente av en endelig 
områdereguleringsplan. 
 
Dagens parkeringspraksis 
Dagens praksis er i all hovedsak abonnements parkering, 
med forskuddsbetaling. Sommeren 2021 har det også vært 
noe korttidsparkering, som en følge av det veldig begrenset 
tilbud ellers i Skjærhalden. De som benytter seg av 
korttidsparkering betaler via Vipps, mens langtidsparkering 
faktureres. Inntektene fra dette utgjør et vesentlig 
skattebeløp til Hvaler kommune.  
 
Sommeren 2020 og 2021 har det vært spesielt stor 
etterspørsel, men de aller fleste som har henvendt seg med 
et ønske om parkering har dessverre måttet blitt avvist. De 
to siste årene har det vært spesielt stor pågang, som en 
følge av at corona-situasjonen har gitt begrensninger på 
utenlandsreiser.  
 
Flere brukere gir tilbakemeldinger om at denne parkeringen 
oppleves som veldig praktisk og trygg med lite hærverk og 
lignende. Den har god tilgjengelighet til Skjærhalden 
sentrum, og det er ikke registret tyveri eller lignende her. 
Det er heller ikke kjent at det har skjedd noen form for 
ulykker i løpet av disse årene med utleie av 
parkeringsplass. Dette er også et rimeligere 
parkeringstilbud, enn flere av de andre alternativene i 
Skjærhalden sentrum. 
 
Hva som ønskes oppnådd 
Som nevnt ønskes det lagt til rette for en videreføring av 
dagens parkeringsanlegg på eiendommen gnr/bnr 4/4. I 
dagens anlegg er det totalt cirka 150 parkeringsplasser. 
Dagens parkeringsplasser er etablert med cirka 3 meters 
bredde.  
 
Parkeringsplassen er skånsomt opparbeidet, og det vil forbli 
bestående av gress, og innhegningen av 
parkeringsplassene er oppført med nøkternhet med treverk. 
Det vil ikke legges til rette for irreversible tiltak på 
eiendommen, slik at arealet til enhver tid kan reguleres og 
opparbeides til andre arealbruksformål. Det er også 
ønskelig å beholde begge innkjørslene til parkeringen, i 
både nord- og sørenden for dagens parkeringsplass. 
Parkeringsplassene er i dag opparbeidet som ordinære 
parkeringsplasser, men med god bredde. Det er derfor gode 
forutsetninger for å tilrettelegge for HC-vennlige plasser. 
 
Konsekvenser ved dagens praksis/arealbruk 
Brukere av parkeringsplassen:  



Dagens brukere av parkeringsplassen er for det meste 
hyttebrukere på de østre øyer. I og med at avstanden frem 
til den enkelte fritidsbolig betinger litt reisevei (fra hytten), er 
dette å anse som en langtidsparkering med en liten grad av 
«småturer». Det vil innebære at mesteparten av bilene blir 
stående i ro en viss periode når de først har ankommet, 
dette begrenser trafikken til og fra området.  
 
Brukerne har gitt grunneier tilbakemeldinger om at de setter 
stor pris på parkeringstilbudet, og frykter for at dette er en 
praksis som skal opphøre i fremtiden. I så tilfelle vil det bli 
svært krevende å finne alternative parkeringsplasser i 
Skjærhalden. 
 
Kommuneplanens arealdel:  
Planlagte tiltak vil som nevnt være i strid med gjeldende 
kommuneplan, både når det gjelder formål og krav om felles 
planlegging (områdereguleringsplan). Reguleringsplanen vil 
imidlertid ikke legge til rette for irreversible tiltak, slik at 
arealet til enhver tid kan omdisponeres til andre 
arealbruksformål dersom ønskelig. Planlagte tiltak vil 
innebære en videreføring av dagens faktiske arealbruk, og 
planlagte tiltak vurderes å ikke komme i konflikt for 
gjennomføring/regulering av tilstøtende arealer.  
 
Vedrørende kravet om områdeplan:  
Grunneier er i utgangspunktet motivert til å regulere 
området i tråd med kommuneplanens arealbruksformål 
(bebyggelse og anlegg), til for eksempel boliger. Imidlertid 
gir kommuneplanens krav om utarbeidelse av områdeplan 
et veldig krevende utgangspunkt, da det ville bli en for 
omfattende og ressurskrevende prosess for kun denne 
eiendommen. Dersom det på et senere tidspunkt likevel 
skulle bli aktuelt å gjennomføre en områdeplan, er 
grunneier motivert til at også deres eiendom skal inngå som 
en del av dette planarbeidet. Dagens bebyggelse ønskes i 
den forbindelsen skilt ut på en cirka 5 mål stor tomt.  
 
Parkeringssituasjon generelt i Skjærhalden:  
Det er en kjent sak at det er tidvis utfordringer med 
tilgjengelige parkeringsplasser i Skjærhalden. Det finnes et 
begrenset antall parkeringsplasser i sentrum. Flere av 
parkeringsplassene utgjør blant annet deler av private 
hager, og de er lite effektive. Det er også enkelte 
opparbeide offentlige parkeringsplasser. I 2020 og 2021 har 
man blitt spesielt oppmerksomme på den prekære 
parkeringssituasjonen i Skjærhalden, og grunneier har 
dessverre måttet avvise flere som har ønsket å parkere på 
gnr/bnr 4/4.  
 
Dagens situasjon i Skjærhalden, med biler spredt på flere 
små parkeringsplasser, skaper mye trafikk i de mest 
sentrale delene av Skjærhalden, og det ville være en fordel 
og begrense dette, både av hensyn til trafikksikkerhet, men 
også miljø- og opplevelsesverdien i Skjærhalden. 



 
Oppsummering: 
 Gjennom dette innspillet ønsker grunneier å 

understreke at det er ønskelig å opprettholde dagens 
parkeringspraksis på eiendommen gnr/bnr 4/4. 

 Når eiendommen en gang i fremtiden vil inngå i en 
reguleringsplan, vil parkeringspraksisen opphøre til 
fordel de planlagte formålene. 

 Grunneier er innstilt på søke om midlertidige 
dispensasjoner, så lenge det ligger til rette for en 
videreføring av parkeringen. 

 
3 Hvaler hytteforening, datert 22.11.2021 

 
Innledningsvis i høringsnotatet står følgende: «Planens 
hensikt er å synliggjøre og kartlegge parkeringsbehovet for 
alle målgrupper på Hvaler, kartlegge ladebehovet på de 
ulike øyene, samt lage en konkret handlingsplan for årene 
fremover. Samfunnet er i endring, samtidig som Hvaler med 
sine 4700 innbyggere til vanlig og opptil 35000 effektive 
innbyggere i sesongperioder må kommunen planlegge for 
effektive og bærekraftige løsninger.» 
 
Hvaler Hytteforening ber om at det i det videre arbeidet med 
planen også kartlegges behovet for lading av elbiler for 
deltidsboende. Dette må gjøres ikke bare i regi av det 
offentlige og/eller på tilrettelagte parkeringsplasser for 
allmennheten, men også der hvor deltidsboende har sine 
eiendommer. Ikke minst der det ikke er mulig/tillatt å kjøre 
frem til og parkere på eiendommen/hytta. 
 
Når det i planprogrammet videre kan leses «...å kunne sikre 
en bredere medvirkning, bedre planprosess og en styrket 
forankring hos det politiske hold.», og fakta er at det er flere  
hytter enn innbyggere i Hvaler kommune, ber Hvaler 
Hytteforening om at vi deltidsboende sikres en tydelig 
stemme i den videre utformingen og behandlingen av denne 
plan. 
 
Av planprogrammet leser vi også: «Store 
sesongvariasjoner, ulike behov i tettbygde strøk og 
rekreasjonsområder, samt behov for både 
pendlerparkeringer og beboerparkering for de Østre øyene, 
skaper behov for flere ulike løsninger. Som en stor 
hyttekommune har også Hvaler en betydelig utfordring 
knyttet til biloppstillingsplasser for både de som hører til på 
de Østre øyene, og alle som ikke har parkeringsmulighet på 
egen grunn på de store øyene tilknyttet 
fastlandsveien.» 
 
Videre kan leses: «Som en stor hyttekommune er Hvaler 
avhengig av et betydelig antall private parkeringsplasser for 
å møte behovet til eierne av- og besøkende til disse 
fritidsboligene». 
 

Innspillet tas til orientering. 
Det vil ikke være mulig for 
kommunen å etablere 
ladepunkter til 
deltidsbeboende. Dette blir for 
kostbart. Dette er noe en må 
sørge for på felles 
parkeringsplasser eller hvis 
fritidsboligen har lovlig vei inn 
til bygget. Kommunen ser at 
det er behov for flere 
ladestasjoner på Hvaler 
generelt og jobber med dette. 
Rådmannen skal vurdere 
behovet etter rapporten om 
parkeringsbehovet på Hvaler er 
gjennomført. 
 
Må videre se på muligheten til 
å utvide abonnementsparkering 
ved siden av rådhuset.  
 
Kommunen ser jo at det ikke er 
et stort belegg på de 
ladestasjonene vi har store 
deler av året. Og man må 
vurdere kostnader ved nye 
ladestasjoner.  
 
Utarbeiding av retningslinjer for 
etablering av ladestasjoner, 
både énbruksstasjoner vil bli 
vurdert videre i planarbeidet, 
og ev. lagt inn i 
handlingsplanen. 
 
En av grunnen til at 
kommunedelplanen er under 
arbeid er for å kartlegge 
deltidsbeboendes behov for 
parkering og lading. Og 
medvirkning fra 
deltidsbeboende er særlig 



En stor andel av fritidsboligene er oppført uten vei frem til 
eiendommen, og har behov for biloppstillingsplass på annen 
grunn. Gjennom årenes løp har mange grunneiere vært 
dyktige til å finne parkeringsløsninger for sine hytteeiere i 
nabolaget. I hvilken grad dette bør reguleres sterkere, eller 
stimuleres ytterligere fra kommunens side, vil være 
avhengig av hvilken politikk det ønskes å føre. For 
Skjærhalden sentrum synes grunneierne å ha etablert gode 
privatrettslige parkeringsordninger for utnyttelse- regulering- 
og inntekt av tilgjengelige plasser. Det bør imidlertid 
kontrolleres at lovpålagte HC- og ladeplasser er etablert og 
skiltet i henhold til forskriftene.» 
 
Dessuten kan leses: «El-billading er høyt prioritert i Hvaler 
kommune, og ved å tilpasse dette markedet vil kommunen 
være mer attraktivt for besøkende, innbyggere og 
deltidsboende.» 
 
Planprogrammet konstaterer altså med rette at svært 
mange av de over 4300 hyttene med deltidsboende ikke har 
biloppstillingsplass på egen grunn og rett ved hyttene, men 
på annens grunn og på lang eller noe avstand fra hyttene. 
 
Med tanke på klima- og miljøaspektet ber Hvaler 
Hytteforening derfor om at planprogrammet tar inn et punkt 
om utarbeiding av retningslinjer for etablering av 
ladestasjoner, både énbruksstasjoner der det er eneste 
muligheten, og flerbruksstasjoner der det er hensiktsmessig 
på annens grunn. Slike retningslinjer bør inneholde hvordan 
dette skal gjøres, med eventuelle krav om søknad(er) til 
hvem, samt vise til eventuelle støtteordninger. 
 
Hvaler Hytteforening støtter helhjertet opp om både 
utredning av og tilrettelegging for langt bedre og rimelige 
parkerings- og lademuligheter for heltids- og deltidsboende 
og besøkende nær knuteområder for videre ferdsel til øyene 
uten fastlandsforbindelse. Det samme gjelder plassering av 
destinasjonsladere på flere steder til bruk for fastboende, 
deltidsboende og besøkende som ikke gis mulighet til lading 
ved eget hus eller egen hytte. 
 
Kommentar til strategidokumentet 
3.2 Hjemmelading – fastboende og hytteeiere 
 
Her leser vi: «En storstilt innfasing av elbiler i Norge 
avhenger av at flest mulig kan lade bilen i tilknytning til egen 
bolig eller fritidsbolig. Ved sporadisk lading benyttes en 
ordinær 240 V Schuko-kontakt, mens forskriftene krever en 
særskilt «Wallboks» for etablering av permanent lading. Det 
vanlige er å benytte en kurs på 16A eller 32A med egen 
sikring, og en ladeeffekt som ligger i området 3-7 kW. For 
elbiler med mellomstore batterier (28-45 kWh) vil disse 
være fulladet i løpet av åtte-ni timer (en natt). Hjemmelading 
ved hjelp av 240V adapter med Schuko-kontakt innebærer 
beskjedne eller ingen installasjonskostnader, mens 

viktig i planarbeidet.  



etablering av en «Wallboks» kan koste mellom ti- og tjue 
tusen kroner.» 
 
Dette avsnittet mener Hvaler Hytteforening er for snevert 
når det gjelder faktiske kostnader knyttet til etablering av 
«Wallboks», eller ladestasjon for de mange som ikke har 
biloppstilling på egen tomt svært nær huset eller hytta. Når 
slik «Wallboks»/ladestasjon på grunn av avstand fra 
strømkilden fra huset/hytta må etableres ved å hente egen 
strøm fra strømstolpe via egen tilførselskabel, blir 
kostnaden langt høyere enn mellom ti- og tjue tusen 
kroner. 
 
Et virkelig eksempel på en slik etablering viser en kostnad 
på ca. åtti tusen kroner inklusive selve 
«Wallboksen»/ladestasjonen. For én enkelt bruker er jo 
dette en svært stor investering, men med flere brukere blir 
jo kostnaden desto mindre. 
 
Avslutningsvis håper vi og ønsker om at Hvaler kommune 
nå videre trekker inn deltidsboernes behov langt mer enn 
det pr nå kan ses i planen. 
 

4 Kystverket, datert 16.11.2021 
 
Kystverket kan ikke se at planarbeidet vil ha betydning for 
våre interesser. Vi har av den grunn ingen merknader til 
igangsettingen av planarbeidet. 
 

Uttalelsen tas til orientering.  

5 Norsk maritimt museum, datert 28.10.2021 
 
NMM har ingen innvendinger til planen slik den er beskrevet 
 

Uttalelsen tas til orientering.  

6 Oslofjordens friluftsråd, 19.11.2021 
 
Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til planprogram for 
kommunedelplan for parkering som er ute til høring. Det 
framgår at kommunen gjennom planarbeidet ønsker å få 
implementert løsninger for både parkering, sykkelparkering, 
bobilparkering og ladeparkering. Kartlegging av behov og 
løsninger vil også være et viktig grunnlag for en ny lokal 
parkeringsforskrift. 
 
OF har følgende kommentarer til planforslaget: 
OF er positiv til at det lages en kommunedelplan for 
parkering som behandles etter plan- og bygningsloven og 
som sikrer bred medvirkning. Det er som kjent etablert flere 
parkeringsplasser rundt friområder som OF har sikret på 
Hvaler. I sommerhalvåret har vi flere ganger opplevd at 
disse kan være fulle når dagsbesøkende kommer tidlig på 
morgenen. Vi antar at dette kan henge sammen 
med at hyttenaboer og overnattingsgjester ved hyttene også 
benytter friområdenes parkeringsplasser. Årsaken antas å 
være manglende parkeringsplasser i tilknytning til hyttefelt. 
OF har de siste årene også opplevd at biler på en øy som 

 Lage et system på 
tidsregulering på f.eks. 
Spjærkilen.  

 Øke tidsregulering for 
teltbrukere og 
kajakkbrukere.  

 Endret fra 12 til 24 timer 
parkering. Dette fungerer 
ikke som det er i dag siden 
hytteeiere utnytter 
løsningen.  

 Finne en løsning slik at 
hytteeiere ikke misbruker 
OFs parkeringsplasser.  

 Må kartlegge faktisk behov 
for hytteparkering i disse 
problemområdene.  



Herføl parkerer i friområdet ved Stutehavna, et 
område som ikke er tilrettelagt for parkering og der dette 
heller ikke er ønskelig. Skilting er her viktig. OF støtter 
derfor viktigheten av å kartlegge behovet for 
parkeringsplasser i hyttefelt i kommunen så vel som i 
forbindelse med eksisterende parkeringsplasser ved 
friområdene. 
 
At parkeringsbehovet er stort i sommerhalvåret vises også 
ved at det ikke er uvanlig at parkeringsplasser ved både 
Rådhuset, Kirken og Storesand kan være fulle samtidig. I 
denne sammenheng er det en interessant tanke å også 
etablere en underjordisk parkeringskjeller ved 
Rådhuset, jf kap. 6.2 i status og strategi for parkering mfl., 
et areal som kan brukes til vinterlagring av 
båter i vinterhalvåret. 
 
OF støtter opp om forslag til planprogram og ser fram til det 
videre planarbeidet. 
 

7 Statens vegvesen, datert 17.11.2021 
 
Generelt  
Parkeringsstrategien børe være en beskrivelse, på 
overordnet nivå, av hvordan Hvaler kommune ønsker å 
benytte parkering som virkemiddel for å bygge opp om mål 
for by-, areal- og transportutviklingen. Parkeringsstrategien 
bør ta utgangspunkt i vedtatte mål og føringer fra både stat, 
fylke og kommune.  
 
Overordnet målsetting  
Et overordnet mål er å begrense veksten i biltrafikken. 
Veksten i persontrafikk skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og 
gange. Andre mål kan være at parkeringsstrategien skal 
stimulere kommersielle og kulturelle tilbud med et bredt og 
variert tilbud av arbeidsplasser, boliger, handel og service, 
kultur og opplevelser. Parkeringsstrategien bør også 
fremme trygge og attraktive steder for møteplasser, lek, 
aktivitet og rekreasjon.  
 
Gjennom bevisst planlegging og regulering kan 
parkeringspolitikk bidra til å begrense bil-trafikk i sentrale 
deler av by og tettsteder og skape mer trivelige og attraktive 
sentrums- el-ler boområder. De nære omgivelsene kan bli 
mer trafikksikre når bilen ikke lenger får parkere overalt. 
Dette kan oppnås ved å samle parkeringen i randsonen av 
sentrum, reservere parkering til bosatte, reservere parkering 
til nullutslippsbiler eller benytte avgift for å styre bruken. 
Avgiftsparkering for private parkeringsanlegg bør også 
vurderes. 
 
Parkeringsavgifter  
Parkeringsavgifter påvirker transportmiddelvalget og kan 
redusere bilbruken. Tiltaket er ett viktig grep for å begrense 
miljøbelastninger og avlaste veiene i rushperioder. Det kan 

Innspillet tas delvis til 
etterretning.  
 
Statens vegvesen nevner 
behovsbasert parkering og 
virkemidler for å begrense 
antall biler for eksempel ved 
hver boenhet/ 
korttidsbolig. Dette nevnes 
også av Statsforvalteren og 
Viken fylkeskommune. 
Kartlegging av behovet for 
parkering og lading er en av 
grunnene til man har startet 
dette planarbeidet.  
 
Parkeringsnormer i forhold til 
arealplaner og byggesaker vil 
også bli revurdert i 
planarbeidet, basert på 
rapportene om parkering og 
trafikkanalysen for Skjærhalden 
og hele kommunen.  
 
Det er tilrettelagt for noe 
innfartsparkering i 
Skjærhalden, men markering 
og utredning av videre behov 
er noe som blir gjort i videre i 
planarbeidet.  
 
Sykkelparkering er noe som 
bør vurderes videre i 
planarbeidet og som bør legge 
føringer til framtidige 



kreves avgift for parkering ved alle reisemål. Både offentlige 
og private aktører kan benytte tiltaket. Som arbeidsgivere 
kan statlige/kommunale myndigheter framstå som forbilder 
og innføre parkeringsavgift på egne parkeringsplasser.  
 
Parkering atskilt fra boligen  
Økt avstand til parkering er et grep for å redusere bilbruken 
i byområder og svekke bilens konkurransefortrinn i forhold 
til andre transportmidler. Når bilen må parkeres lenger unna 
blir antall bilturer redusert.  
 
Innfartsparkering  
Innfartsparkering kan bidra til å begrense utslipp av 
klimagasser fra trafikken hvis den samlede distansen som 
kjøres med bil reduseres med et slikt parkeringstilbud. 
Parkeringsplassens størrelse, lokalisering og bruk har 
betydning for lokalt miljø (luft, støy, trafikksikkerhet, 
arealbruk, mm). Tiltaket forutsetter at det er mulig å få 
tilgang til areal i tilknytning til eksisterende eller planlagte 
kollektivtransporttilbud.  
 
Parkeringsnormer  
Bilhold og bilbruk kan påvirkes ved at man gjennom 
parkeringsnormer reduserer antallet parkeringsplasser ved 
boliger. Parkeringsnormer bør tilpasses boområdets 
beliggenhet og forutsetninger for å kunne betjenes med 
gang-, sykkel og kollektivtrafikk.  
 
Behovsbasert parkering  
Ved behovsbasert parkering blir det stilt til rådighet et 
begrenset antall parkeringsplasser – for eksempel ved 
arbeidsplasser – og så er det opp til virksomheten (eller den 
som disponerer plassene) å bestemme hvilke 
behovskriterier som skal styre tilgangen til plassene. Krite-
riene kan kobles til for eksempel: helsemessige 
forutsetninger, behov for å bruke bilen i arbeidstiden, tilgang 
til alternative reisemåter til/fra jobben, behov for å kjøre 
barn til barnehage. Utfordringene er først og fremst knyttet 
til de ansattes vaner, forventninger og holdninger. 
 
Behovsbasert parkering  
Begrenset tilgang til parkering både ved start- og målpunkt 
er effektivt for å redusere bilbruk. Effekten er størst i tette 
byområder med nærhet til viktige funksjoner og bra 
kollektivtilbud. Regulering av antall plasser har størst effekt. 
Lengre avstand til parkeringsplassen, avgifter, 
tidsbegrensning og regler for bruken av plassene reduserer 
også sannsynligheten for å bruke bil. Tiltakene fungerer 
best når kommunen har en samlet parkeringspolitikk hvor 
de ser regulering av nye og eksisterende plasser i 
sammenheng.  
 
Sykkelparkering  
Sammen med et trygt og sammenhengende sykkelvegnett 
vil godt tilrettelagte sykkelparkeringer kunne bidra til at flere 

arealplaner.  
 



sykler til og fra daglige gjøremål. Når flere sykler fremfor å 
kjøre bil, vil det bidra til bedre miljø lokalt, mindre CO2-
utslipp og redusert støy. Sykkelparkeringer må være lett 
tilgjengelige, attraktive og trygge. Når sykkelparkeringer 
innbyr til bruk, unngår man samtidig at sykler parkeres slik 
at de hindrer fremkommelighet for andre trafikanter. 
 

8 Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 19.11.2021 
 
Vi ser det som positivt at parkeringsplanen ønskes 
behandlet som en kommunedelplan for å bidra til bredere 
medvirkning, bedre planprosess og en styrket politisk 
forankring. Vi mener planprogrammet tar opp mange 
interessante problemstillinger, som det blir spennende å se 
forslag til løsninger på i planforslaget.  
 
Vi vil bemerke at det synes å være satt av noe kort tid til 
planarbeidet, i og med at det er et vedtatt ønske at 
parkeringsplanen skal vedtatt innen sommeren 2022. Dette 
påvirker ikke bare tiden for kommunens eget arbeid, men 
også muligheten for medvirkning.  
 
Hvaler kommune har en stor sesongvariasjon i trafikanter 
og parkeringsbehov gjennom året. Det er også et noe 
begrenset kollektivtilbud i kommunen. Videre er det 
begrenset med gang- og sykkelveier, og ferdsel mellom 
kommunens ulike tettsteder kan være utfordrende uten 
bil/buss på grunn av avstand, tunell osv.  
 
Arealer er en begrenset ressurs og en utbygging av 
parkeringsplasser kan komme i konflikt med en rekke 
interesser. Vi ser det derfor som viktig at det planlegges for 
arealeffektive løsninger. Det bør ses på muligheter for 
sambruk. Videre kan det vurderes eventuelle «shuttle-
løsninger» i de mest besøksintensive periodene av året. 
Dette kan bidra til at man ikke må benytte de mest verdifulle 
og nærliggende arealene til parkering.  
 
Vi ser det videre som viktig at parkering benyttes som et 
virkemiddel til å redusere privatbilbruken. Vi vil videre 
anbefale å se hva andre kommuner har gjort på dette 
området. Selv om kommunestørrelsene varierer, bør det 
høstes erfaring fra gode eksempler. Det er nærliggende å 
se til Fredrikstad kommune, men også til rapporter som er 
utarbeidet som en oppfølging av Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Det ble der satt i gang et 
prosjekt for å se nærmere på parkering som virkemiddel i 
areal- og transportplanleggingen.  
 
Vi vil også anbefale nettsiden tiltak.no (søk parkering). Der 
kan det være elementer å hente som også kan være 
relevant for Hvaler kommunes planarbeid, blant annet om 
innfartsparkering, sambruk, behovsbasert parkering, 
parkeringsavgift og parkeringsregulering. 
 

Uttalelsen tas delvis til 
etterretning.  
 
Kommunen vil parallelt jobbe 
med kommunedelplan for 
Skjærhalden, og man kan ha 
vært noe optimistisk ved 
tidspunkt i forhold til 
medvirkning. Framdriftsplanen 
vil vurderes på nytt og justeres 
underveis.  
 
Kommunen vil videre i 
planarbeidet vurdere 
arealeffektive løsninger, samt 
vurdere flerbruk av 
parkeringsarealer når 
sesongen er avsluttet.  
 
En løsning på bilbruken kan 
være flere innfartsparkeringer, 
og pendlerparkeringer, hvor 
man legger disse ved 
kollektivholdeplasser. Hvis man 
vil redusere bilbruken særlig i 
sesongperioder må det legges 
til rette for å øke frekvensen av 
kollektivtilbudet. Dette er noe 
kommunen ikke kan 
kontrollere, men det er et 
virkemiddel fylkeskommunen 
kan bruke. Dette er en dialog 
kommunen vil initiere overfor 
fylkeskommunen.  
 
 
 
 



Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være 
relevante føringer for planarbeidet:  
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen (2021).  
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning (2018).  
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014).  
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen (1995).  
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. 
Statsforvalterens forventningsbrev for 2021, datert 28. 
januar 2021, og tilhørende vedlegg med forventninger til 
kommunal arealplanlegging. Vi anbefaler også nettsidene 
www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig 
ettersyn, og vurdere om de nasjonale og regionale 
hensynene er fulgt opp. Vi ber om å få tilsendt vedtatt 
planprogram. 
 

9 Stiftelsen Dypedalsåsen, datert 17.11.2021 
 
Stiftelsen Dypedalsåsen, som grunneier til gbnr. 42/12 på 
Sand/Basto og gbnr. 49/3 på Nordvika, Seilø, hvor Stifelsen 
har bortfestet arealer til et betydelig antall fritidsboliger, 
fremmer følgende innspill til kommunedelplanen for 
parkering: 
 
Privat parkering 
I kommunens planprogram til kommunedelplan for 
parkering under pkt. 4.1 privat parkering, blir det fastslått at 
kommunen er avhengig av et betydelig antall private 
parkeringsplasser for å møte behovet fra eierne av, og 
besøkende til fritidsboligene. 
 
Stiftelsen mener at det i planen bør innarbeides konkrete 
mål for utvidelse og opparbeidelse av parkeringsplasser for 
fritidsboligene på Sand/Basto og i Nordvika. 
Parkeringsplassene bør opparbeides slik at det er 
muligheter for å lade el-biler for eiere/besøkende til 
fritidsboligene. De fleste fritidsboligene har i dag ikke 
kjørevei/parkering på egen tomt. Disse er avhengige av å 
opparbeide felles parkeringsplasser med tilhørende 
infrastruktur som elbil-lading og renovasjon.  
 
Dette må også ses i sammenheng med miljøgevinster og 
ordnede parkeringsforhold i kommunen, slik at ulovlig 
parkering lags offentlige veier og på private arealer kan 
unngås.  
 
Stiftelsen besitter i dag arealer som bør tilrettelegges for en 
slik parkering på Sand/Basto og Nordvika.  
 

Innspillet tas til orientering. 
 
Stiftelsen Dypedalsåsen har 
også forslag til parkering på 
tilstøtende eiendom 42/59 i 
tillegg til 42/12. Stiftelsen har 
også lansert 49/3 på Papperø 
som mulig sted for parkering. 
Dette er et høytliggende 
område som bratter ned mot 
vannet. Her også lavt voksende 
furuer som skjermer de ulike 
boligene i området. Det er 
etablert p-plasser i Nordre vika. 
Disse kunne kanskje utvides 
noe. Der er parkeringsplassene 
beliggende nede i en form for 
dal. 
 
Slike tiltak må vurderes videre i 
planarbeidet om dette skal inn i 
handlingsplanen og ev. legge 
føringer til arealdelen.  
 

http://www.milj%C3%B8status.no/


10 Viken fylkeskommune, 17.11.2021 
 
Viken fylkeskommune støtter kommunens intensjoner med 
å behandle parkeringsplanen som en kommunedelplan etter 
plan- og bygningsloven. Vi oppfatter at planen skal være et 
verktøy for å løse konkrete utfordringer med parkering og i 
tillegg være et grunnlag for fremtidige kommuneplaner og 
reguleringsplaner, samt en parkeringsforskrift.  
Det gis et oversiktlig bilde av de mange utfordringene med 
parkering. Utfordringene som nevnes knyttes blant annet til 
at Hvaler er en hyttekommune med stor variasjon i 
trafikkbelastning over året, ulike behov i tettbygde strøk og 
utkantområde og rekreasjonsområder, pendlerparkering, 
beboer- og hytteparkering for de Østre øyene, samt 
parkering til hytter generelt. 
 
I tillegg til å si hva hensikten med planen er, ber vi 
kommunen om å tydeliggjøre hva målsettingen(e) er, altså 
hvilke resultater som søkes oppnådd. Vi har inntrykk av at 
kommunen har god oversikt over utfordringsbildet, og vi ser 
at det vil utgjøre et godt utgangspunkt for å definere 
målsettinger.  
 
Forholdet til overordnete føringer  
Det opplyses at kommunedelplanen vil legge føringer for 
framtidige kommunale planer og skal også ta med seg 
viktige lokale føringer og strategier som ligger i vedtatte 
plandokumenter, regionale planer, og statlige føringer og 
retningslinjer. Planen skal altså både ta opp i seg gjeldende 
føringer og sette rammer for fremtidens 
parkeringsløsninger. Det er viktig at kommunedelplanen er 
tydelig på forholdet til bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel som omhandler parkering.  
 
Av regionale planer og føringer ber vi om at Regional 
Kystsoneplan for Østfold tas med som en føring i kapittel 
2.3. Regional kystsoneplan peker på at det er behov for å 
etablere ordnete forhold for parkering i tilknytning til 
friluftsområder og til hyttebebyggelsen på kysten.  
Hvaler kommune har mange kulturminner og en god 
kommunedelplan for kulturminner. Vi ber om at kommunen 
innarbeider denne som en lokal føring for parkeringsplanen. 
Hvalers identitet og skala er svært aktuelle tema. 
 
Planprosess og medvirkning  
Vi ser at fremdriftsplanen allerede er litt overskredet og 
anbefaler at planen revideres.  
Det er beskrevet at det er lagt opp til interne workshops i 
kommunen og åpent folkemøte. I tillegg skal det vurderes å 
avholde arbeidsmøter med aktuelle lokale foreninger. På 
generelt grunnlag anbefaler vi at det er en kobling mellom 
fremdriftsplanen og medvirkningsplanen, slik at relevante 
deltakere deltar på rett sted i prosessen.  
 
KMDs veileder Medvirkning i planlegging fra 2014 kan være 

Uttalelsen tas delvis til 
etterretning.  
 
Viken viser til manglende 
kollektivtilbud og at det nok bør 
være en økning av tilbudet i 
sommermånedene. 
 
Føringer og retningslinjer til 
arealdelen og forholdet til 
andre planer vil komme frem 
videre i planarbeidet. Og i 
handlingsplanen. 
 
Kommunen skal legge til rette 
for medvirkning fra fastboende, 
deltidsboene, utviklere, 
næringsdrivende, interne 
avdelinger og politikere. Dette 
er en plan som vil ta for seg 
hele kommunen og det er viktig 
at vi får med oss hele 
utfordringsbildet. Det er i tillegg 
en rapport som er under 
utredning for både Skjærhalden 
og hele Hvaler som skal 
omhandle parkering og 
parkeringsbehovet.  
 
Punkt om kulturminner og 
kulturmiljø er lagt inn i 
planprogrammet.  
 
 
 



et godt utgangspunkt for å lage et medvirkningsopplegg. På 
generelt grunnlag anbefaler vi at det tilrettelegges for 
medvirkning tidlig i prosessen, og at det anvendes ulike 
metoder og fora. Hvorfor, når og hvem er viktige stikkord 
når en skal lage et medvirkningsopplegg. Ettersom en stor 
målgruppe for planen bor utenfor kommunen mener vi det 
bør legges til rette for medvirkning med digitale verktøy og i 
løpet av sommeren når det er mange på hyttene.  
 
Arealkonflikter  
I parkeringsplanens planprogram kapittel 4.6 Arealkonflikter, 
ber vi om at kulturminner og kulturmiljø blir tatt inn som et 
punkt i listen over viktige tema ved plassering av 
parkeringsplasser.  
 
Utredningsbehov og tema i videre planarbeidet  
Vi ser det som positivt at friluftsområder/fritidsaktiviteter og 
kulturmiljø og landskapshensyn er lagt inn som egne 
utredningspunkt/-tema. Vi ber om at kulturminner tas med i 
punktet kulturmiljø og landskapshensyn.  
I tillegg til å ha en tematisk tilnærming til utredninger mener 
vi det i dette arbeidet kan være hensiktsmessig å se 
spesifikt på ulike brukergrupper. 
 

11 Viker vel, datert 16.10.2021 
 
Det er ønskelig med en bedre pendlerparkering ved 
tunnelen vest enn det det er i dag. I dag parkeres biler og 
sykler, til pendlere som skal videre med buss, i grøften 
mellom Vikerveien (fylkesveg 1132) og Fastlandsveien 
(fylkesvei 108).  
 
Velforening viser til markering i kart og ved busstoppet ved 
tunellen vest benyttes 
 

Innspillet tas delvis til 
etterretning. 
  
Vurdere mulig pendlerparkering 
ved 36/2 i begynnelsen av 
kommunal vei. 
 
Kommunen har sjekket ut med 
Viken og Statens vegvesen om 
plassering av pendlerparkering 
ved fastlandsveien. Det er ikke 
tillat etablering av en slik 
løsning der da dette er en 
sikkerhetssone mellom 
fylkesveiene.  
 
Det ble også nevnt en mulighet 
for å etablere parkering på 
36/31. Statens vegvesen 
ønsker ikke avkjøring fra 
fylkesvei til den parkeringen. 
Statens vegvesen sier at 
dersom det skal etableres en 
slik pendlerparkering i dette 
området så må det eventuelt bli 
på den kommunale delen av 
Vikerveien. Dvs nord for 
avkjøringen fra fv 108. 
 
Dette vil bli vurdert videre i 
planarbeidet og forslaget vil bli 



lagt inn i handlingsplan i 
planforslaget.  
 

 
 
Hovedendringer i planprogrammet 
  

 Lagt til eget kapittel som beskriver hovedmål med planarbeidet og fremmet koblingen med 
samfunnsdelen. 

 Oppdatert kapittel 4 om planprosess og medvirkning. 
 Oppdatert tekst i kap 6. 
 Punkt om kulturminner og kulturmiljø er lagt inn i kap. 5. 

  
Rådmannen skal implementere de fleste av innspillene når vi skal jobbe videre med planforslaget. 
Rådmannen skal videre i planprosessen lage en mer åpen medvirkningsprosess med flere fysiske 
møter om mulig, og digitalt møte slik at deltidsboende som ikke er tilstede også kan møte. Dette for å 
få med en så stor del av utfordringsbildet som mulig, og få kontakt med de som har lyst til å delta i 
planprosessen.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 11-13 
 
 
Vurdering 
 
Det har vært en lang høringsperiode hvor mange gode innspill og uttalelser har kommet inn. I 
høringsperioden har det kommet inn uttalelser fra regionale og statlige myndigheter. Det har ikke 
kommet noen sterke innvendinger til planarbeidet.  
 
Innspill og føringer er kommentert og implementert inn i planprogrammet. Behov, utfordringer og 
viktige tema inn i planarbeidet er belyst. Det er nevnt i rådmannens kommentar det som skal følges 
opp videre i planarbeidet, og det vil være andre arenaer for medvirkning der kommunen kommer til å 
belyse dette.  
 
Rådmannen mener at planprogrammet er godt nok gjennomarbeidet til at man kan legge dette som et 
grunnlag for videre utarbeiding av planforslaget.  
 

Konklusjoner 
Rådmannens vurdering er at revidert planprogram legger et godt grunnlag for videre arbeid med 
kommunedelplanen. Innspill og uttalelser er vurdert inn mot planarbeidet, og endringer er gjort i 
plandokumentet der man så at dette måtte gjøres. Planprogrammet viser utfordringer som man skal se 
på i Hvaler kommune i forhold til parkering og utredningsmuligheter for å løse dette. 
 
Utvalg for tjenester og oppgaver tar saken til orientering. Formannskapet innstiller til kommunestyret.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret fastsetter planprogrammet til kommunedelplan for parkering, jf. pbl § 11-13. 
 

 
Hvaler kommune, 19.01.2022 
 



Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 02.02.2022: 
 
Basert på diskusjonen i møtet fremmet utvalgsleder følgende forslag til uttalelse: 
MC-parkering og evt el-sparkesykkelparkering må også inn i planprogrammet. 
 
Votering: 
Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 02.02.2022: 
MC-parkering og evt el-sparkesykkelparkering må også inn i planprogrammet. 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 03.02.2022: 
 
Ordfører fremmet forslag om at uttalelse fra UTO legges til formannskapets innstilling: 
MC-parkering og evt el-sparkesykkelparkering må også inn i planprogrammet 
 
 
Barbro Th. Bjørck (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Følgende tas inn i planen som punkt: 
 
1.1 Planens hensikt (det med uthevet er nytt)  
  
Planens hensikt er å synliggjøre og kartlegge parkeringsbehovet for alle målgrupper på Hvaler, 
kartlegge ladebehovet på de ulike øyene, samt lage en konkret handlingsplan for årene fremover. 
Samfunnet er i endring, samtidig som Hvaler er mer attraktivt å besøke enn før. Hvaler med sine 4700 
innbyggere til vanlig og opptil 35 000 effektive innbyggere i sesongperioder tilsier at kommunen må 
planlegge for effektive og bærekraftige løsninger.  
  
Et overordnet mål må være å begrense biltrafikken. Veksten i persontrafikken skal tas av 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette er i tråd med kommunens samfunnsdelsplan og FNs 
bærekraftmål som forplikter oss.  
  
Kommunen ønsker gjennom planarbeidet å få implementert løsninger for både parkering, 
sykkelparkering, bobilparkering og ladeparkering. Og som en del av kartlegging av behov for parkering 
og løsninger rundt dette vil man også få et grunnlag for å lage en ny lokal parkeringsforskrift. En slik 
forskrift vil ta for seg parkeringssoner, gebyr, krav til parkering ved utbygging av bl.a bolig, næring og 
småbåthavn.   
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Bjørck sitt forslag ble enstemmig vedtatt 
Ordfører sitt forslag ble enstemmig vedtatt 
 



 
Innstilling fra Formannskapet 03.02.2022: 
Kommunestyret fastsetter planprogrammet til kommunedelplan for parkering, jf. pbl § 11-13 med 
følgende endringer: 
 
 Følgende tas inn i planen som punkt: 
 

1.1 Planens hensikt (det med uthevet er nytt)  
 

Planens hensikt er å synliggjøre og kartlegge parkeringsbehovet for alle målgrupper på Hvaler, 
kartlegge ladebehovet på de ulike øyene, samt lage en konkret handlingsplan for årene fremover. 
Samfunnet er i endring, samtidig som Hvaler er mer attraktivt å besøke enn før. Hvaler med sine 
4700 innbyggere til vanlig og opptil 35 000 effektive innbyggere i sesongperioder tilsier at 
kommunen må planlegge for effektive og bærekraftige løsninger.  

 
Et overordnet mål må være å begrense biltrafikken. Veksten i persontrafikken skal tas av 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette er i tråd med kommunens samfunnsdelsplan og 
FNs bærekraftmål som forplikter oss.  

 
Kommunen ønsker gjennom planarbeidet å få implementert løsninger for både parkering, 
sykkelparkering, bobilparkering og ladeparkering. Og som en del av kartlegging av behov for 
parkering og løsninger rundt dette vil man også få et grunnlag for å lage en ny lokal 
parkeringsforskrift. En slik forskrift vil ta for seg parkeringssoner, gebyr, krav til parkering ved 
utbygging av bl.a bolig, næring og småbåthavn.   

 
 
 MC-parkering og evt el-sparkesykkelparkering må også inn i planprogrammet. 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 17.02.2022: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 17.02.2022: 
Kommunestyret fastsetter planprogrammet til kommunedelplan for parkering, jf. pbl § 11-13 med 
følgende endringer: 
 
 Følgende tas inn i planen som punkt: 
 

1.1 Planens hensikt (det med uthevet er nytt)  
 

Planens hensikt er å synliggjøre og kartlegge parkeringsbehovet for alle målgrupper på Hvaler, 
kartlegge ladebehovet på de ulike øyene, samt lage en konkret handlingsplan for årene fremover. 
Samfunnet er i endring, samtidig som Hvaler er mer attraktivt å besøke enn før. Hvaler med sine 
4700 innbyggere til vanlig og opptil 35 000 effektive innbyggere i sesongperioder tilsier at 
kommunen må planlegge for effektive og bærekraftige løsninger.  

 



Et overordnet mål må være å begrense biltrafikken. Veksten i persontrafikken skal tas av 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette er i tråd med kommunens samfunnsdelsplan og 
FNs bærekraftmål som forplikter oss.  

 
Kommunen ønsker gjennom planarbeidet å få implementert løsninger for både parkering, 
sykkelparkering, bobilparkering og ladeparkering. Og som en del av kartlegging av behov for 
parkering og løsninger rundt dette vil man også få et grunnlag for å lage en ny lokal 
parkeringsforskrift. En slik forskrift vil ta for seg parkeringssoner, gebyr, krav til parkering ved 
utbygging av bl.a bolig, næring og småbåthavn.   

 
 MC-parkering og evt el-sparkesykkelparkering må også inn i planprogrammet. 
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