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Tid og sted: 19.11.2019, Skjærhalden 
Referent: Aleksander Andreassen 
 

Deltakere: 
 

Plankonsulent og tiltakshaver Hvaler kommune 

Håvard Skaaden X Anne Strømsæther X 

Petter Høkeli X Aleksander Andreassen X 

Nina Høkeli X   

    

 

 

Generelle opplysninger 
 
Plantype: Detaljplan 
Tildelt nasjonal planID: 3011 143 
Gjelder eiendom (gnr./bnr.): 19/9 
 
Plankonsulent: HSarealplan v/ Håvard Skaaden 
e-post: hs@hsarealplan.no 
Tlf: 41676496 
 
Forslagsstiller: Petter Høkeli 
Tlf: 97753914 
Fakturaadresse: Uthogget 2, 1680 Skjærhalden 
 
Kommunens saksbehandler: Aleksander Andreassen 
Tlf: 69375024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksnr.: 2019/2267 
Dato: 12.12.2019 
Klassering(gnr/bnr): 19/9 
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Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av dagens småbåthavn med 
tilhørende anlegg.  
 
Eiendommen er i dag bebygget med to flytebrygger, kai, sjøbod (under oppføring) og et 
gammelt venterom fra tidligere fergevirksomhet. 

 
Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

• Behov for konsekvensutredninger 

• Naturverdier 

• Kulturminner 

• Landskap 

• Parkering og ev. ladepunkter 

• Næringsutvikling, her gjesteplasser 

• Renovasjonsplan 
 
Gjesteplasser til småbåthavna - Sett i et næringsperspektiv er utviklingen av havner og 
sjøareale av stor strategisk betydning for Hvaler kommune. Utviklingsmulighetene innenfor 
marine næringer er betydelige og må vektlegges i den videre utviklingen av havnene. 
Besøk- og opplevelsesnæringen er et viktig nasjonalt satsningsområde som er sterkt 
forankret i Hvalersamfunnet. Hvaler kommune vil bidra til økt fokus på gode 
rammebetingelser for serveringssteder, overnatting, naturbaserte opplevelser, kystledhytter, 
friluftsliv, lokal mat og drikke, kunst- og håndverk, festivaler og arrangementer, gjestehavner, 
marinaer, varehandel og personlig service. (Havnestrategi, og næringsstrategi) 
 
Se må muligheter for el-ladepunkter for båt og bil - Utslippet fra annen mobil forbrenning er i 
Hvaler kommune større enn utslippet fra lette kjøretøy. Dette utslippet skriver seg fra 
fritidsbåter, anleggsmaskiner, jordbruksmaskiner og lignende. (Klimaplanen) 
 
Vurdering kulturlandskapet - Områdene Botne, Reff, Kile, Stafsengen og Ed er betegnet 
som kulturlandskap av regional betydning. Disse områdene som ligger sentralt på Kirkøy er 
de «største» og mest sammenhengende jordbruksarealene i Hvaler. Områdene sentralt på 
Kirkøy er jordbruksarealer som fortsatt holdes i hevd ved aktiv drift og husdyrhold. På disse 
områdene har det skjedd lite endringer både med tanke på bygninger og anlegg de siste 60 
årene. De få nye boliger og driftsbygninger som er oppført er hovedsakelig tilpasset den 
tradisjonelle bebyggelsen. (Kulturminneplanen) 
 

 
Eksisterende arealbruk 

• Småbåthavn, to stykk flytebrygger 

• Kai, benyttet tidligere til fergedrift. Kaien brukes også som brygge til fortøyde båter. 

• Sjøbod. Den gamle/opprinnelige er revet og ny bod er under oppføring. 

• Venterom, tidligere benyttet av fergepassasjerer. 

• Parkeringsplass, også benyttet til opplag av mindre fritidsbåter 

• Badeflåte 
 
 

 
Liste over overordnede planer og føringer 
 

Lokale planer og føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 
Kommuneplanens arealdel 2019-2023 
Strategisk Havneplan for Hvaler kommune 2018-2028 
Næringsstrategi for Hvaler kommune 2019-2023 
Kommunedelplan for klima og energi 2016-2028 
Kommunedelplan for kulturminner 2018-2030 
Strategi for ladeinfrastruktur i Hvaler kommune 2016-2020 



Plan for folkehelse 2018 
 
Regionale planer og føringer 
Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 
Regional kystsoneplan for Østfold 
Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 
Fylkesdelplan for barn og unge 
Estetikkveileder for Østfold 
 
Aktuelle statlige planretningslinjer og planbestemmelser 
SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 2014 
SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, 2011 
SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene, 2009 
RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1995 
 
Rapporter og veiledere som skal brukes i planarbeidet se www.planlegging.no  
 
 

Avklaring om planen skal konsekvensutredes 
Tiltak er vurdert av planavdelingen, og det er vurdert at det ikke kreves en 
konsekvensutredning. Se også KU-vurdering til plankonsulent. 
 
 

 
Viktige planfaglige tema for planarbeidet, en foreløpig vurdering av planavdelingen 
Opplistingen nedenfor er ikke nødvendigvis uttømmende, jf. pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 

- Barn og unges interesser i planområdet. Avklare behov og bruk av areal til 
rekreasjon, lek og aktivitet. Kartlegging av dagens mot framtidig bruk.  

- Se på teknisk infrastruktur og trafikkforhold. Avklare parkering, adkomst, kapasitet på 
veg, sikkerhet og standard på adkomstveien, og se på behov for VA.  

- Se på miljøfaglige forhold. Se på Luftforurensing, støy og geoteknikk. 
- Se på universell utforming av området. Bruken skal være for alle. Tilgjengelighet til 

allmennheten skal ikke hindres.  
- Natur og ressursgrunnlag. Bruk eksisterende bade og strandområdet. Se på 

påvirkningen av landskapet ved utarbeidelse av foreslåtte tiltak.  
- Estetikk, bygningstypologi og byggeskikk. Sørge for at utforming av tiltak er i tråd 

med kystlandskapet som finns der og i områdene rundt i dag.  
- Verneinteresser. Se på påvirkning av biologisk mangfold og naturtyper i og rundt 

området.  
- Se på påvirkningen tiltaket har på levekår og folkehelse.  
- I ROS-analysen, se på flom og rasfare, og overvannsproblematikk i planområdet.  

 
Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 
alternativvurderinger skal dokumenteres. 
 
Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Særlig skal planforslag vurderes opp mot 
registrerte naturverdier i området, og beskrive omfanget av eventuell merutslipp fra båt og 
biler.  
 
 
 

Medvirkning og planprosess 
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. 
 
Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med et 
konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig planforslag 

http://www.planlegging.no/


oversendes.  Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen. Og møter skal 
avholdes etter behov. 
 
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. Dette planarbeidet vurderes imidlertid å ha 
et lavt konfliktsnivå. 
 
Hvem som skal varsles vil avklares i samråd med Hvaler kommune, både naboer og 
offentlige instanser og organisasjoner. 

 
Planavgrensning 
Det ønskes varslet oppstart etter følgende planavgrensning: 

 
Avgrensningen vist på kartet er ikke presist vist, og må endelig godkjennes av kommunen. 
Som et resultat av planutarbeidelsen kan endelig planforslag få en endret avgrensning. 
 

Kart 
• Plankonsulent har allerede SOSI over Hvaler kommune. 

• Det er ikke behov for tilleggsoppmålinger.  

• Det sendes ut naboliste til naboer og gjenboere som skal varsles til plankonsulent før 
det varsles om oppstart.  

 
Varsling om oppstart av planarbeidet 
Planavdelingen anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet. 
Endelig planavgrensning skal godkjennes før varsling om oppstart. Varslingsbrev, 
annonsetekst, varslingsliste skal avklares med saksbehandler før utsendelse.  
Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

• Endelig annonsetekst i .doc-format 

• Planavgrensning i .pdf-format 

• Planavgrensning i SOSI-format.  

• Varslingsbrev som skal sendes ut.  

 
Planforslag – krav til innhold og materiell 

- Plankart skal være i målestokk 1:1000.   
- Reguleringsbestemmelser skal leveres på .pdf og .doc(Word). 
- Nødvendige illustrasjoner og modeller skal inngå i planforslaget, helst inne i 

planbeskrivelsen, men kan også inngå som vedlegg til planforslaget.  
- Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning skal være i .pdf og .doc. 
- Kopi av varslingsbrev skal sendes til kommunen på forhånd., med kopi av annonse 

fra Fredriksstad Blad.  
- Varslingsliste som sendes ut fra kommunen er utfyllende men ikke nødvendigvis 

komplett. Hvis det er andre aktører eller frivillige organisasjoner som bør varsles i 
enkelttilfeller i forbindelse planarbeidet må plankonsulent selv vurdere om det er 
nødvendig, som en del av medvirkningsprosessen. Om plankonsulent er usikker, 
kontakt gjerne planavdelingen.  



- Liste over innsendte merknader med plankonsulentens kommentarer. 
- Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for vurderingen av 

planforslaget. 
- Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 
- Plankart i .pdf-fil. Pdf-filen må være definert til en fast størrelse (A1, A2, A3, eller A4) 

i målestokk 1:1000, slik at kartet kan skrives ut i riktig målestokk.  

 
 
Gebyr  
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 
Hvaler kommunes gebyrregulativ finner du her. 

 
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. 
 
 

rådgiver / kommuneplanlegger 
Aleksander Andreassen 
 
 

http://www.hvaler.kommune.no/globalassets/egenbetalinger/2018-egenbetalinger-gebyrer-og-betalingsbetingelser---vedlegg-2-2.pdf

