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Til berørte myndigheter og naboer        

 

 

 

 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN:    

 
BOTNEKILEN SMÅBÅTHAVN 

Hvaler kommune  
(PLANID 3011143) 

 

Datert: 28.01.2020 

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

Småbåthavn. Tiltakshaver er Petter Høkeli. Planarbeidet forestås av HS arealplan AS.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Botnekilen småbåthavn på 
eiendommen gnr/bnr 19/9, beliggende nord på Kirkeøy i Hvaler kommune.  
 
 
Beliggenhet  

Planområdets beliggenhet er ved Botnekilen på Kirkeøy. Avstanden til Skjærhalden er cirka 6.8 km.  
 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Hvaler kommune, fremhevet med rød sirkel. 
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I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Den aktuelle eiendommen der tiltak planlegges 
gjennomført er gnr/bnr 19/9, men en del av eiendommen gnr/bnr 19/70 berøres også, i tillegg 
ligger 19/9/1 i sin helhet innenfor planområdet. Det planlegges ikke tiltak innenfor 19/70, men den 
aktuelle delen av denne eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til havneformål. Det er 
ikke aktuelt å realisere havneformål innenfor dette arealet (cirka 250 m2), og dette vil 
sannsynligvis reguleres til LNF, slik som resten av eiendommen.   

 

 
 
Figur 2: Forslag til plangrense, fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 
20,4 daa.   
 
 

Vurdering av behovet for konsekvensutredning  

Det er i forbindelse med oppstart av planarbeidet vurdert hvorvidt planlagte tiltak utløser krav om 
konsekvensutredning, iht Forskrift om konsekvensutredninger (2017-07-01). Det legges til grunn 
at planlagte tiltak ikke utløser krav om KU. Dette er vurdert i et eget notat som ligger vedlagt 
varslingsbrevet.  
 
 
Dagens arealbruk  

Planområdet benyttes i dag som småbåthavn med tilhørende anlegg på land.  
Planområdet er bebygget med følgende anlegg:  

• Småbåthavn, to stykk flytebrygger 
• Kai, benyttet ifm. tidligere 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.  

• Parkeringsplasser, også benyttet til opplag av mindre fritidsbåter 
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Planlagt arealbruk  
Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for en videreutvikling av dagens småbåthavn med 
tilhørende anlegg.  
 
Brygger 

En utvidelse av dagens bryggeanlegg, forlengelse av eksisterende brygger samt etablering av 
ny(e). Organiseringen av bryggene kan gjøres på flere måter, og dette vil vurderes nærmere i 
forbindelse med planarbeidet.  
 
Badeplass 
I planarbeidet vil man vurdere muligheten for etablering av en enkel badeplass lengst sør i 
planområdet. Dette kan innebære opprydding på en del av landarealet og eventuelt noe tilførsel av 

sand (ikke skjellsand). Dette vil først og fremst være beregnet for lokale brukere. Det er ikke gitt 
at dette lar seg gjennomføre på en god måte, som ivaretar spesielt hensynet til de badende. Det er 
derfor en viss grad usikkerhet knyttet til dette.     

 
Rampe  
Det ønskes lagt til rette for etablering av rampe for utsett av mindre fritidsbåter, ikke større enn 

kan rygges ut med personbil og båthenger.  
 
Parkering og båtopplag 
Det vil være behov for å sikre et nødvendig antall parkeringsplasser i tilknytning til anlegget samt 
gjesteparkeringer.  
Parkeringsplassene kan også benyttes til lagring av båter innenfor en begrenset periode på 
vinterhalvåret. Dette vil kun være aktuelt for mindre båter. Foruten selve lagringen, planlegges det 

ikke tilrettelagt for spyling osv. av båter.   
 
Sjøbod 
Tiltakshaver har allerede fått godkjent søknad for gjenoppføring av en gammel sjøbod. Denne vil 
benyttes i forbindelse med bryggeanlegget, til oppbevaring av redskaper osv.   
 

Venterom 

Det gamle venterommet planlegges beholdt med sitt nåværende eksteriør, men tidligere bruk er 
ikke lenger aktuelt. Endelig bruk av dette vil avklares i planarbeidet. Hvem som har rettigheter 
tilknyttet bygget vil også avklares.     
 
Kai 
Kaien ble bygget i 1937 for å sikre et samfunnsnyttig formål i tilknytning til transport av 

mennesker og gods til og fra Hvaler/Botnekilen. Kaien har ikke vært i bruk til formålet i 
festeavtalen siden tidlig 1970-tallet og det vurderes heller ikke som sannsynlig at slik drift vil 
kunne bli igangsatt i fremtiden. I planarbeidet foreslås det å beholde fergekaien og muligheten for 
at båter kan legge til ved denne opprettholdes.  
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Plansituasjon  
Kommuneplanens arealdel  

Arealene innenfor planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende småbåthavn, 

nåværende havn, LNF, og bruk og vern av sjø og vassdrag. Planområdet er en del av et større 

område underlagt hensynssone naturmiljø.  

 
Arealet avsatt til formålene småbåthavn og havn (landareal), anses å være i tråd med planlagte 
tiltak. Innenfor arealet avsatt vil det være adkomstvei/veiareal.  

 

 
Figur 3: Utdrag av kommuneplanens arealdel sammen med plangrensen. 

 
Reguleringsplan  

Planområdet berøres ikke av noen gjeldende reguleringsplaner.  
 
Fylkesplan for Østfold  

Planområdet er i gjeldende fylkesplan avsatt til LNF og vannflate i gjeldende plankart. Fylkesplanen 
er veldig grov og angir ikke presise formål for områder som dette. planlagte tiltak vurderes 
imidlertid å være i tråd med intensjonene i gjeldende fylkesplan.   

 
 
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. 
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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.  
 
Hvem som skal varsles er avklart i samråd med Hvaler kommune, både naboer og offentlige 

instanser og organisasjoner.  
 
 
 
Merknader  
Beboere og myndigheter bes ta kontakt ved eventuelle spørsmål til planarbeidet.  
 

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 04.03.2020 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

