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1. Generelle opplysninger 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 x  Detaljreguleringsplan/omregulering.  

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.): gbnr. 3/1, 26, og 224, og gbnr. 3/1/88 

Plankonsulent: Trine Huitfeldt Nygaard ved Multiconsult AS 

Adresse:  

e-post: Trine.huitfeldt.nygaard@multiconsult.no 

Tlf: 91523826 

Forslagsstiller:  Jarl Arne Pettersen ved Skjærhalden Invest AS 

Fakturaadresse:  

Nasjonal planID: 3011 152  

Kommunens saksbehandler: Aleksander Andreassen 

Tlf:  69375024 

e-post:  aleand@hvaler.kommune.no 

Møtested: Teams Møtedato: 05.01.2022 kl. 09.30 

Deltakere:  

Fra plankonsulent:  

Trine Huitfeldt Nygaard 

Edvard Duvsete 

 

Fra forslagsstiller:   

Jarl Arne Pettersen 

 

Fra kommunen:  

Aleksander Andreassen, planrådgiver 

Hanne K. R. Hermansen, fagleder plan (enhetsleder areal og byggesak) 

 

Referent: Aleksander Andreassen 

 

Dato for godkjent referat: 04.02.2022 
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2.  Hensikten med planarbeidet 
 
Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendom 3/224/0, 3/1/0, 3/1/88 og 3/26 slik at den 
kan benyttes til parkering og eventuelt lager/garasje for eksisterende forretning. 
 
Forslagsstiller ønsker å rive bebyggelsen på eiendom 3/224/0, for så å legge til rette for mer  
parkering og eventuelt lager/garasje for eksisterende forretning. Forslagsstiller er eier av 
3/224/0.  
Deler av planområdet benyttes i dag som gang/sykkelforbindelse. Planarbeidet tar sikte på å 
flytte gang/sykkelvegen øst i planområdet. Det er videre ønskelig å få en adkomst til 
parkeringsarealet fra sørøst. Videre må det avklares om adkomst til Floren 3 bør flyttes. 

 
 

3.  Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

Følgende tema ønskes drøftet: 

- Avgrensning av planområde 

- Formål – herunder evt. flytting av gang- og sykkelveg 

- Adkomst til parkeringsareal fra sørøst.  

- Utredningsbehov 

- Reguleringsprosess og prosess knyttet til rivesøknad  

 

 
4.  Eksisterende arealbruk 

 
Planområdet omfatter eiendommene med gnr./bnr. 3/26/0, 3/1/88, 3/1/0 og 3/224/0. 
Planområdet består i dagens situasjon av en eneboligtomt med enebolig og garasje, en 
gangvei som også benyttes som adkomstvei til Floren 5, 7A, 7B og 9. 
 
 

5. Overordnede føringer 

Listene under nedenfor er ikke utfyllende.  

 

Her finner du en mer utfyllende liste over planer og strategidokumenter for Hvaler kommune: 

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/plan/  

 

Her finner du en mer utfyllende liste over regionale planer for Viken: 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/  

 

Her finner du overordnede føringer for kommunal planlegging i Viken: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-

foringer-for-kommunal-planlegging/  

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/plan/
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
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5.1 Planstatus 

Planer 

 

Merknader 

Fylkesplan for Østfold Planområdet ligger innenfor avgrensningen 

for Skjærhalden områdesenter i gjeldende 

fylkesplan, og er anvist med formålet 

tettbebyggelse.  

Regional kystsoneplan for Østfold Ikke relevant 

Andre relevante fylkesdelplaner: se Viken 

fylkeskommunes internettsider 

 

Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er planområdet 

avsatt som bebyggelse og anlegg og 

boligbebyggelse.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel Kommunen vil øke fokus på god bokvalitet, 

trivelige nærmiljøer, naturbaserte løsninger, 

etablere vegetasjon, bevare kystlandskapet, 

skape arbeidsplasser, øke tilgjengelighet og 

trafikksikkerhet, samt øke reiseliv og handel. 

 

Delmål for økonomisk bærekraft: Hvaler skal 

være et attraktivt sted å bo, jobbe og 

besøke. 

 

Strategier for gjennomføring: 

 Skal styrke lokale arbeidsplasser og 

verdiskaping gjennom stedstilpasset og 

småskala næringsutvikling.  

 Styrke tilgjengeligheten gjennom gode og 

miljøvennlige samferdsels- og 

kollektivløsninger.  

 

Kommunedelplan for klima og energi  

Kommunedelplan for kulturminner Ikke relevant 

Næringsstrategi Å tilrettelegge for flere p-plasser og garasje 

for utstyr i tilknytning til eksisterende 

forretningsvirksomhet vil kunne være positivt 

for eksisterende forretningsvirksomhet.  

Trafikksikkerhetsplan Hvaler kommunes visjon for 

trafikksikkerhetsplanen er «Ingen drepte eller 

alvorlige skadde i trafikken i Hvaler». 

Planarbeidet vil kunne medføre en forverret 

situasjon i forhold til trafikksikkerhet. Dette 

må særskilt vektlegges i et eventuelt 

kommende planarbeid.  
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Havnestrategi Ikke relevant  

Gjeldende reguleringsplaner/ 

bebyggelsesplaner 

Mesteparten av planområdet er regulert 

gjennom reguleringsplan for «Gnr.3, bnr.26-

31 og bnr.3, Bnr.1, og feste nr. 88», plan-ID 

50, vedtatt 20. desember 2000. Området er i 

hovedsak regulert til forretning/kontor med 

tilleggende kjørevei og gang- og sykkelvei. 

Deler av planområdet mot øst er uregulert. 

 

Tilliggende reguleringsplaner Området nordøst og sør for planområdet er 

uregulert.  

 

Andre planer/vedtak  

Annet planarbeid som kan ha betydning for 

utarbeiding av planforslaget 

Det er varslet planoppstart for Prinsebakken 

II og fortau.  

 

Forslagsstiller vil ta initiativ til dialog med 

plankonsulent for dette planarbeidet.  

 

 

5.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og 
arealplaner 
 

Nasjonale føringer/SPR/RPR/rundskriv Merknader 

 

2019 Forventninger til regional og 

kommunal planlegging 

Husk vurdere opp mot FNs 17 

bærekraftsmål. Ta med relevante punkter 

som berører planarbeidet.  

 

2014 Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

Tiltaket vil kunne bygge oppunder 

eksisterende føringer i fylkesplan og 

kommuneplanens arealdel 

2011 Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen  

Ikke relevant 

2009 Statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging i kommunene 

Ikke relevant 

 

1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 

barn og unges interesser i planleggingen 

Vil ivaretas gjennom medvirkningsprosess. 

 

1994 Rikspolitiske retningslinjer for vernede 

vassdrag 

Ikke relevant 

2008 Rikspolitisk bestemmelse om 

kjøpesentre 

Ikke relevant 
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6. Rapporter og veiledere 

Lokale retningslinjer for overvann i Hvaler kommune. 

 

Sentrale veiledere (kommunal- og moderniseringsdepartementet) se www.planlegging.no  

 

 

7. Avklaring av konsekvensutredning (KU-plikt) 
 

 Merknader 

 

Tiltaket krever konsekvensutredning   

Plankonsulent må gjøre en vurdering av om 

prosjektet vil utløse krav om 

konsekvensutredning 

Plankonsulent vurderer det slik at tiltaket 

ikke vil gi vesentlige konsekvenser for miljø 

og samfunn og at tiltaket ikke utløser krav 

om konsekvensutredning.    

Vurderingen finnes i det vedlagte 

planinitiativet. 

 

Tiltaket krever ikke konsekvensutredning Kommunen er enig i plankonsulentens 

vurdering i forhold til behovet for en 

konsekvensutredning i forbindelse med 

planarbeidet. Det skal foretas tilstrekkelige 

utredninger i forbindelse med planarbeidet.  

 

8. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig 
vurdering 

Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 

 Følgende tema må belyses av 

plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

 

 

Barn og unges interesser. i planområdet 

(behov/bruk av areal til lek/aktiviteter) 

Vurdering av trafikksikkerhet, særlig ift 

barn og unge. Det er nærhet til 

bussholdeplass. 

 

 

 

 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv-

tilgjengelighet, parkering, adkomst, 

kapasitet, sikkerhet og standard, VA, 

fjernvarme 

Ledningskart kan bestilles av 

geodataavd. i Fredrikstad kommune. 

 

Evt. behov for endret adkomst til Floren 

3 vil bli vurdert.  

 

Mulighet for å etablere en ny innkjøring 

til p-plass i sør er luftet under 

oppstartsmøtet. Dette vil kommunen ikke 

ha noe ønske om å åpne opp for av 

trafikksikkerhetsmessige årsaker. Antall 

https://www.hvaler.kommune.no/contentassets/e108c2a145044f7b84e3c9816d32ccc7/retningslinjer-for-overvannshandtering-for-hvaler-kommune.pdf
http://www.planlegging.no/
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punkteringer ut på Storveien må 

begrenses. Eksisterende 

adkomstløsning til forretningen må 

benyttes.  

 Sosial infrastruktur Ikke relevant 

 

 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

Ekstra biltrafikk ved å bygge en 

parkeringsplass, må da vurdere 

konsekvensene av dette.  

 

Vurdere overvannshåndtering og 

blågrønn faktor.  

 Universell utforming  

 Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, sti/korridor, 

tur, strand) 

Eksisterende gangvei. Konsekvenser av 

en eventuell flytting må utredes.  

 Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

Nødvendige krav til bebyggelsen må 

ivaretas gjennom planbestemmelsene. 

Krav om estetisk redegjørelse ved 

rammesøknad må inntas i 

bestemmelsene. Eventuelt nytt bygg skal 

være stedstilpasset, av høy arkitektonisk 

og estetisk kvalitet og være oppført i 

trematerialer. Tomten er eksponert og 

ligger ved inngangsporten til 

Skjærhalden, noe som stiller særlige 

krav til estetikk. Beplantning, grønn 

skjerming og god uteomhusplanlegging 

skal gis høy prioritet.  

 Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige bygninger, 

miljø, anlegg, etc. 

 

Ikke relevant 

 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Flom, rasfare 

ROS-analyse skal utarbeides og sendes 

inn sammen med planforslaget til 

behandling. 

 Levekår og folkehelse Må vurderes videre i planarbeidet og 

belyses i plandok. 

 

Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 

alternativvurderinger skal dokumenteres. Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 
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9. Åpenhet og medvirkning 

Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og bygningslovgivningen 

(bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte prosessbestemmelser), og berørte enkeltpersoner og 

grupper skal gis anledning til å delta aktivt i planprosessen. 

 

Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til naboer 

og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Varsel til naboer, myndigheter, 

organisasjoner/foreninger o.l. berørte 

iht. liste fra Hvaler kommune.   

Brev/epost Januar 2022 

Avhengig av innspill til varsel om 

oppstart.  

Brev/epost/møte Fortløpende 

 Evt: Åpent 

informasjonsmøte 

Ikke relevant til dette 

planarbeidet.  

 

Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med et 

konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig planforslag 

oversendes.  Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen. Møter avholdes etter 

behov. 

 

 

 

10. Foreslått planavgrensning 

 
 



9 
 

11. Kart 

Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

x  

 

Digitalt grunnkart.  

Grunnkart og plankart bestilles via 

geodataavdeling i Fredrikstad kommune, 

og leveres på SOSI-format i henhold til 

gjeldende SOSI-standard 

x Det er behov for tilleggsoppmålinger. Grensepåvisning skal gjennomføres ved 

usikre grenser. 

x Oversikt over hjemmelshavere, naboer og 

gjenboere 

Henvend deg til saksbehandler. Dette 

sendes ut ved varsel om oppstart.  

 

 

12. Gjennomføring 

Aktuelle rekkefølgekrav Merknader 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 

kommunaltekniske anlegg 

Tilsynelatende ingen 

konflikter med VA eller 

renovasjon.  

x Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av annen 

infrastruktur 

Må kontakte Norgesnett i 

forhold til oppretting av 

ladepunkter. 

 
 

13. Oppstart av planarbeidet 

 Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 

x Behov for ytterligere avklaringsmøte innen anbefaling 

 Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget etter at 
varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3. 

x Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet kunngjøres. 
3/26, 3/1/88, 3/224 og 3/1/0 skal inngå i planområdet da det er avgjørende at 
eiendommene blir vurdert i sammenheng. Annonsetekst, varslingsbrev, 
varslingsliste og evt. planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 

x Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

 Endelig annonsetekst i Word-format eller pdf-format 

 Planavgrensning i jpg- eller pdf-format 

 Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format 
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14. Oppsummert - viktige tema som ble tatt opp i 
oppstartsmøtet 

Det er foreslått parkering, lager og endring av GS-veg på eiendom 3/224 og 3/1.  

 

Formål i kommuneplanens arealdel:  

 Boligbebyggelse og bebyggelse og anlegg 

 Nåværende boligbebyggelse 

Relevante planbestemmelser fra kommuneplanens arealdel: 

 § 4.9 , a, b,c,d; maksimum antall p-plasser, ladepunkter, grøntarealer, beplantning 

 § 4.10 Støy og veilederen fra MD 1442/21. 

 § 4.11 Grunnforhold 

 § 4.12 Byggegrense mot vei, fv. 108 (50 meter) 

 § 4.14 Overvannshåndtering 

 § 4.15 Estetikk 

 § 4.16 Grøntstruktur 

 § 4.18 Kulturminner 

 § 4.21 Bestemmelsesområde Skjærhalden 

 § 5.0 Bebyggelse og anlegg 

Hovedtema i oppstartsmøtet: Estetikk og kulturmiljø, overvannsproblematikk, 
eiendomsforhold, utredninger, planavgrensning, trafikkløsning/trafikksikkerhet, endring av 
formål, lagerbygningen, riving av bolig.  
 
Parkering 
Se til planbestemmelse § 4.9 i kommuneplanens arealdel, 1 parkeringsplass per 50 kvm 
næring. Reelt parkeringsbehov må dokumenteres. Fra kommunens side anses det som 
svært viktig å redusere omfanget av asfalterte grå flater/bakkparkering til et minimum. Det 
har vært flere utvidelser av Kiwi gjennom årene, hvor noen parkeringsplasser er blitt fjernet. 
Dette skaper et mulig behov ved økt trykk i sesongperiodene.  
 
Både kommuneplanens arealdel og forskriften om vilkårsparkering viser til behovet for 
lademuligheter og ladepunkter på parkeringsplasser. Dette må følges opp i det videre 
planarbeidet.   
 
Utredninger til planarbeidet 
 Overvannshåndtering 
 Trafikksikkerhet, om det blir mertrafikk til området, evt alternativvurdering av adkomst. 
 Estetikk og kulturmiljøvurderinger.  

  
Eiendomsforhold 
Det må vurderes om forslagsstiller bør slå sammen tomtene i/gjennom planarbeidet. Det er 
noen usikre grenser mot 511/8 (fv. 108) og 3/1 (Intern veg/gs-veg). Ikke innmålte grenser må 
påvises.   
  
Overflatevannshåndtering 
Vegetasjon og beplantning, også i form av busker og større trær, må ivaretas, etableres og 
reetableres innenfor hele planområdet inkludert 3/26, som må inkluderes i 
planavgrensningen. Behov for oppgradering langs fylkesveien. Særskilt fokus på vegetasjon 
er av avgjørende betydning i forhold til overvannshåndtering og estetikk gjennom 
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planprosessen. Det bør vurderes grønt tak på lagerbygning for å forsinke nedbør og 
redusere overvannsflom til Storveien.  
 
Det ble nevnt av forslagsstiller at overvann renner langs veien ned til torvet og "pizzaen". 
Effekten av å etablere ny parkeringsplass på tomten må ses i den sammenheng.  
 
Endring av arealformål 
Om konflikt med formål i arealdelen og kommentarer fra plankonsulent -  Det skal 
hovedsakelig være næring langs Storveien ned mot Skjærhalden sentrum, dermed vil det få 
liten effekt at boligbebyggelsen rives og at det oppføres en lagerbygning og parkering til 
Kiwis sesongdrift. Med tanke på støy har dagens bolig ingen ideell beliggenhet mot 
Storveien. Dette er en eldre bolig som ble etablert før støyretningslinjer ga strengere føringer 
om støy i tilknytning til boligbebyggelse. Det er igangsatt en god del planarbeid som retter 
seg mot en fortetting i Skjærhalden. Det er behov for både næringsutvikling og boligutvikling i 
kommunesenteret, samt behov for parkering utenfor sentrumsområdet i Skjærhalden.  
 
Plankonsulent ønsker å vurdere gatetun som et blandet formål for både parkering, avkjørsel 
og GS-veg. Dette ser ikke planavdeling som en heldig løsning. Det er viktig å sikre 
trafikksikre løsninger gjennom planarbeidet, og ikke bidra til å lage for fleksible og 
overordnede løsninger som risikerer å gi bilister forrang foran myke trafikanter.    
 
Planavgrensning 
Planavdelingen i kommunen og plankonsulent skal se på avgrensningen til planinitiativet. Det 
er viktig at man ser på og vurderer behovet for å endre formål og bestemmelser til 
eiendommene der Kiwi er situert. Utvidelse av planavgrensning til varsel om oppstart av 
planarbeidet må vurderes.  
  
Gang- og sykkelveg 
Plankonsulent og forslagsstiller ønsker å endre på plassering av gang- og sykkelveien som 
går gjennom Kiwis parkering. Det ønskes etablert GS-veg på øst- og nordsiden av den 
foreslåtte parkeringsplassen. Bevegelsesmønster må vurderes i planarbeidet. Det må videre 
vurderes om det nye forslåtte tiltaket vil bli benyttet dersom plasseringen endres vesentlig.  
 
Avkjørsel 
Forslagsstiller ønsker å endre på avkjørsel og vil begrense kjøring inne på eksisterende 
parkeringsplass, men kommunen vil anbefale at det legges opp til at eksisterende avkjørsel 
til Kiwi benyttes. Man bør videre finne en annen løsning for eiendommen bak foreslåtte 
parkeringsplass (4/14 og 15).  
  
Tilgrensende/berørte reguleringsplaner 
Det må tas kontakt med nabotomten i øst som også er i en planprosess og har varslet 
oppstart av planarbeid. 
  
Rivning av bolig 
Det er ønskelig å rive boligen så snart som mulig. Dette må avklares senere i planprosessen 
når løsningene har kommet mer på plass ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget.  
  
Lagerbygning 
Det er ønskelig å legge til rette for en næringsbygning i tillegg til parkering. Det er ønskelig 
med lagring av sesongbaserte utstyr og produkter, som; møbler til cafeen, stativer, ved-
sekker m.m. Hvis bygget er under 50 kvm kan dette plasseres i inntil 1 meters avstand fra 
naboeiendommer, dersom over 50 kvm er avstandskravet 4 meter etter pbl. Dette kan 
fravikes gjennom samtykke fra nabo både i en byggesak og i planprosessen. Forslagsstiller 
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antyder rundt 100 kvm lagring, noe som kan være for ambisiøst. Behovet vil komme 
tydeligere frem gjennom planprosessen.  
 
Utvalgsmøter 
Skrivefristen for planavd. er ca. 2 uker før møtedato. Planforslaget leveres senest 12 uker før 
planlagt behandling i utvalgsmøtet. Relevante møtedatoer i Utvalget for plan- og byggesaker: 
 

 20. april 

 31. mai 

 31. august 
 

 
 

 

 
 

Kommentarer fra planavdelingen etter oppstartsmøtet:  
 
Forhold mellom arealdelen og gjeldende reguleringsplan 
Kommuneplanens arealdel gjelder foran gjeldende detaljplan for gnr. 3 bnr. 26-31 og bnr. 3, 
bnr. 1, feste nr. 88 (Kiwi) ved motstrid, inntil ny plan blir vedtatt.   
 
Planavgrensning 
Ved siste søknad om utvidelse er det blitt gjennomført en dispensasjon for BYA ved utvidelse 
av siste del av butikken. I tillegg er tiltaket ikke gjennomført riktig etter bebyggelsesplan som 
ble sendt inn i etterkant av planforslagets vedtak. Dette bør sikres at kommer bedre i 
samsvar ved eventuell ny prosess. For å få en helhetlig utvikling av området bør man 
inkludere kiwi-tomten. 
 
Forslagsstiller/plankonsulent bør utvide planavgrensningen til å også omfatte 3/26 og hele 
3/188 og avkjørsel på 511/48.  Dette vil være positivt med sikte på en helhetlig planlegging 
av butikkområdet, samt for å sikre en god grøntstruktur, skjerming til planområdet, samt 
sørge for tilrettelegging av nødvendig sykkelplassering.  
 
Avklare eierforhold 
Det anbefales å slå sammen 3/224, 3/1/88 og 3/26 om det lar seg gjøre. Eiendom 3/1/88 har 
usikre grenser og bør måles opp på nytt. Eierforhold må avklares gjennom planprosessen. 
Det er her planlagt å regulere på annen manns grunn. 
 
Se på eksisterende utbyggingsavtale 
Fra vedtaket i plan- og miljøutvalget fra gjeldende detaljplan, den 28.08.2002 er det nevnt at 
en skal følge opp en utbyggingsavtale med kommunen:  
 
"Utbyggingsavtale med kommunen i forhold til offentlige trafikkområder, område for 
renovasjon og grøntanlegg." 
 
Må se om dette er ivaretatt i en utbyggingsavtale per i dag og om noen 
reguleringsbestemmelser bør oppgraderes i forhold til estetikk og grøntstruktur/vegetasjon.  
 
Det bør også ved en eventuell varsel om oppstart varsles om forhandlinger til 
utbyggingsavtale.   
 

15. Komplett planforslag innhold og materiell 

Nedenfor er en liste over hva en komplett planforslag skal inneholde og hva som skal leveres 

ved høring og offentlig ettersyn av planforslag og vedtak. 
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Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være  
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle kart skal brettes i 
A4-format ved levering etter vedtak. 

Reguleringsbestemmelser i Word-format. 

Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på Word-format. 

Nødvendige illustrasjoner og modeller 

Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

Kopi av varslingsbrev 

Varslingsliste 

Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for vurdering av 
planforslaget 

Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i basis geodata følger i 
egne SOSI-filer. 

Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 

.pdf fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast størrelse (A0, A1, A2, A3, eller 
A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan skrives ut i riktig målestokk. 

Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller tilsvarende programvare ønskes en .dwg 
fil levert som et supplement til SOSI. 

 
16. Foreløpig framdriftsplan 

Plankonsulents planlagte dato for varsling: Fortløpende  

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 

planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 

kommunen: 

Så snart som alt er 

avklart etter 

oppstartsmøte. 

Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med overordnede 

planer og/eller begge parter er enige om det, skal det avtales 

egen frist for behandling når komplett planforslag foreligger. 

 

 

 

 
17. Gebyr 

Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens gebyrregulativ for 

saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

 

Gebyrer for behandling av reguleringsplansaker finner du i kapittel 9 i gebyrregulativet under: 

Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser for Hvaler kommune. 

 

 

https://www.hvaler.kommune.no/globalassets/egenbetalinger/kommunale-arsgebyr/2022-egenbetalinger-gebyrer-og-betalingsbetingelser.pdf
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18. Bekreftelser 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 

tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 

planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 

gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 

den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i 

kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige 

vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige 

myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften 

for prosjektet. 

 

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt 

nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode 

avslutte saken. 

 

Planforslaget utarbeides av fagkyndige. 


