DRIFTSPLAN 2018
DRIFTSOMRÅDE 1 - YTRE OSLOFJORD ØST
SØNDRE DRIFTSENHET
Hvaler kommune - Sarpsborg kommune - Halden kommune

DRIFT AV DE SJØBASERTE FRILUFTSOMRÅDENE
Mål:
Tiltak:

Områdene og installasjonene framstår tiltalende og brukervennlige for et
aktivt friluftsliv.
Regelmessig vedlikehold, skjøtsel, tilsyn og betjening videreføres.

Dette gjelder avfalls- og toalettboder med tilhørende arealer, ilandstigningsbrygger,
badeflåter, badebøyer, badetrapper, stasjon for båtseptik, fellesgriller/-bålplasser, gangveier, strender
og stier.
Fritidsavfall hentes regelmessig fra 15 boder og 2 dypoppsamlere i perioden primo mai til ultimo
september. Velforening/Halden havn henter avfall fra ytterligere 2 leveringspunkter.
Tilsyn/drift av 2 kystledhytter fortsetter.

Nye tiltak 2018:

Renovere et antall avfalls- og toalettboder (nytt taktekke/shingel,
forankring, hasper/hengsler, rep dører, maling)
Øke innsatsen mot marin forsøpling gjennom deltakelse i
Interregprosjektet Ren kystlinje – ved initiativ til lokal/regional
strandryddedag i ytre Østfold før påske.

(Fjerning av marint søppel pågår som driftens hovedaktivitet fra medio mars til medio mai.)
DRIFT AV LANDBASERTE FRILUFTSOMRÅDER
Mål:
Tiltak:

De tre kommunene har definerte driftsapparater til de landbaserte
friluftsområdene.
Skjærgårdstjenesten bidrar etter evne og kapasitet i kommunenes
driftsopplegg for Park og friluft.

Dette gjelder operasjoner som krever mannskaps-samarbeid og som ivaretar arbeidstakernes
sikkerhet.
Samarbeidsavtalen mellom Hvaler kommune og Oslofjordens Friluftsråd ligger vedlagt.

ARBEID I VERNEOMRÅDER
Mål:
Tiltak:

Verneverdier beskrevet i forvaltningsplaner og andre overordnede
dokumenter er godt overvåket og ivaretatt.
Skjærgårdstjenesten inngår samarbeidsavtaler med SNO (10 båt-dager
med evt. tillegg) og Ytre Hvaler nasjonalpark.

Dette vil være overvåkings- og rydde-/skjøtselsoppgaver (ferdsel, marint søppel, landskapspleie) samt
fjerning av båtvrak/båter i opplag.
Bestillinger fra SNO til Skjærgårdstjenesten i Østfold 2018 - Hvaler, Sarspborg, Halden
Oppgave
Strandrydding i sjøfuglreservat med skiltkontroll

Båtdager Merknad
2
Skomakerskjæra, Sauedauen, Gåseskjær, Store Møkkalasset, Østre
Utengskjær, Østre Rødskjær, Bjørneskjær, Haslau, Kuskjæra, Store
Danmarksjær
Transport av beitedyr til/fra verneområder
2
Akerøya, Tisler, Sauholmen
Oppgaver Ytre Hvaler NP (bl.a. oppsyn, strandrydding, skiltkontroll)
3
Oppsyn planlagt og med SNO om bord
Sum
7
Tilbakemelding til SNO på manglende skilting av verneområder
Anmeldelser opprettes i samråd med SNO/politi
Muntlige pålegg og ordnet-på-stedet-saker må meldes til SNO (for statistikk)
Dersom noen av de syv båtdagene brukes til kvelds- og helgearbeid telles dagsverkene x2.
Kontaktperson SNO: Haakon, 90473107, hbh@miljodir.no

PROSJEKTER
Mål:
Tiltak:

Utviklingstiltak er synlige i Skjærgårdstjenestens oppgaveportefølje.
Skjærgårdstjenesten deltar i prosjekter med ekstern finansiering, og
med et innhold som svarer til overordnet mandat.

I 2018 vil dette være kommunens prosjekt Fjerning av båtvrak i strandsonen samt etablering av nye
gangveier/klopper i enkelte turveier og kyststi-traseer.
Eventuell annen prosjektdeltakelse vil gjennomføres i den grad kapasiteten og vinterforholdene tillater
dette; i forhold til basisoppgavene. Interreg-prosjektet Ren kystlinje videreføres.

KURS
Mål:

Tiltak:

Ansatte i Skjærgårdstjenesten har kompetanse som svarer til relevante
forskriftskrav. Krav til arbeidsbåtene skal til enhver tid være klarlagt og
etterlevd.
Opplæring/justering i lys av nye forskrift for mindre lasteskip og utstyr.

Innarbeidet Sikkerhetsstyringssystem for arbeidsbåtene er en del av vertskapskommunen Hvalers
system for kvalitetssikring.
Deltakelse i faglige kurs vil gjennomføres ut fra relevans og tilbud gjennom året.

ORGANISASJON OG SAMARBEID
Mål:
Tiltak:

Driftsenheten har en avklart administrativ rolle i forhold til
vertskommunen Hvaler og kommunene Sarpsborg og Halden.
Videreføre vår- og høstmøter med deltakerkommunenes representanter for administrasjonene.

Skjærgårdstjenesten rapporterer både til kommunene, KLD/MD/SNO, områdestyret for Østfold og
sekretariatet Oslofjordens Friluftsråd.

ANNET
Fraktoppdrag mot betaling. Samarbeid om beredskap (oljevern/brann) og stjålne båter. Politiet
(umerket fiskeredskap). Befaringer med diverse aktører. Samarbeid med NAV om sysselsetting.
Samarbeid med andre virksomheter/avdelinger i deltakerkommunene.

Ny driftsleder for SGT fra 2018: Kommunen lyser i skrivende stund ut ledig stilling etter
avdelingsleder som nærmer seg pensjonsalder. Den nyansatte vil overlappe i deler av
sesongen fram mot mai 2019, og overtar deretter som Tom Eilertsens medarbeider/driftsleder.
Samtidig legges driftsenheten SGT organisatorisk under avdeling Renovasjon og vei (RV) i
kommunen, med Ole Johan Vauger som nærmeste overordnede.

ØKONOMI

RESULTAT 2017 ser ut til å ende med et overskudd på ca. 150.000 kr.
Dette legges til lokalt kommunalt båtfond i Hvaler for å imøtekomme framtidige
uforutsette og større kostnader knyttet til båtmateriellet.
Endelig regnskap for 2017 ettersendes så snart det foreligger.

BUDSJETT 2018 (pr. dato)
Ansvar 74630 Skjærgårdstjenesten Hvaler, Sarpsborg, Halden.

Vedlegg:
1. Fakta om utstyr, arealer etc.
2. Samarbeidsavtalen Hvaler kommune/Oslofjordens Friluftsråd

Skjærhalden 23.01.2018
Eivind Børresen
Avd.leder

VEDLEGG til Skjærgårdstjenstens driftsplan for 2018. Hvaler/Sarpsborg/Halden:

1. FAKTA
Ansatte:
Eivind Børresen
Tom Eilertsen
Sommervikar
NAV-samarbeid

Avdelingsleder 100%
Fagarbeider 100%
Over 18 år; 6 uker
Div. praksis

Tlf. 94 88 59 52
Tlf. 48 07 34 76
Varierende omfang

Helårlig drift ift. basisoppgavene så sant naturforholdene tillater.
Kontaktpersoner: Sarpsborg; Bjørn S. Syversen. Halden; Vibeke Julsrud.

Sjøbaserte friområder:
Strandlinjer:

Ca. 14 000 dekar.
Ca. 85 km.

Installasjoner:
48 boder (toalett/avfall/kombi)
2 frittstående avfallsstativer (Skyssgafferen, Halden)
2 dypoppsamlere (flytende Molok i Tordenskjoldbukta og Fredagshølet)
1 tømmestasjon for båtseptik (manuell Septikon i Tordenskjoldbukta)
8 ilandstigningsbrygger (type «Tønsberg» og faste trebrygger)
13 lokaliteter med badebøyer (ca. 56 bøyer)
3 badeflåter
Driftsutstyr:
Bil: Mitsubishi Pickup L 200, 2007
Tilhenger: Gaupen ALU 200
Båthenger for Finnspeed 760 («Måken»)
Jernhest JH 129 PRO V (planlegger tilleggsutstyr; teleskopkran med klo)
Strømaggregat Honda 2 kW.
Fjell-bormaskin Nikita
Gressklipper
2 stk. motorsager Husqvarna
Ryddesag Shindaiawa (2007)
Høyttrykkspyler Kärcher
Sveiseapparat
Benkebormaskin
Vannsuger
Diverse håndredskap til skjøtsel, konstruksjoner og reparasjoner.
Det er ellers samarbeid med Ytre Hvaler nasjonalpark/Fylkesmannen, SNO og Hvaler
kommunes Park- og friluftsenhet om redskap og utstyr.
Arbeidsbåter:
«Heia» LG 6804. Procat 1305 byggeår 2012. 2 stk. Sabb/Iveco 500 m/vannjet. Palfinger 4,5
TM kran, nokkespill 500 kg, oljevern-sertifisert 2013 (bl.a. brannpumpe, slepekrok).
«Måken» LF 3156. Finnspeed 760 byggeår ca. 1992. 2 stk. Yamaha 115 HK.

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM
HVALER KOMMUNE (HK) OG
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD
1. Formål
Denne samarbeidsavtalen gjelder oppgaver som ikke omfattes av sentral avtale for
«Skjærgårdstjenesten for Oslofjorden – avtale for driftsområde 1». Avtalen regulerer
samarbeidet mellom HK og OF, for de områdene som OF har sikret for allmennheten i
Hvaler kommune. Skjærgårdstjenesten (SGT) har ansvar for skjøtsel og tilrettelegging
i de friområdene som OF har sikret og som ikke kan betjenes fra landsiden. Unntatt
fra SGTs ansvarsområder er kystledhyttene og OF-bøyene. Friområder hvor OF har
egne tilsynsvakter omtales i punkt 4.

2. Oslofjordens Friluftsråd sin rolle
OF har en omfattende virksomhet på Hvaler, og er på det rene med at organisasjonen
har et stort ansvar som følge av de områdene OF har sikret i kommunen for å ivareta
friluftslivet i Oslofjorden. OF har en sentral rolle som forvalter av store
friluftsområder og som initiativtaker til sikring av nye friluftsområder. OF vil jobbe
aktivt for tilfredsstillende tilrettelegging og drift av friluftsområdene, herunder
veiledning og stimulering til friluftsliv. Gjennom rollen som kompetansesenter vil OF
søke å gjennomføre utrednings- og planoppgaver i samarbeid med HK.

3. Hvaler kommune sin rolle
HK er vertskapskommune for SGT for kommunene Hvaler, Sarpsborg og Halden. HK
har det administrative ansvaret for driften av SGT, herunder arbeidsgiveransvaret for
de ansatte. Virksomhet Kommunalteknikk og eiendom (KTE) har bl.a. ansvar for
kommunale veier og plasser, i tillegg til kommunale parkeringsplasser. Hvaler
kommune har også ansvar for administrasjon og drift knyttet til kyststiene
(jf. Punkt 5).

4. Friområdene
SGT har ansvar for innsamling av marint søppel fra alle OF-sikrede friområder som
betjenes fra sjøsiden, og bistår også kommunens driftsapparat med henting fra

landsiden. På friområder med tilsynsvakter skal Hvaler kommune bistå OF i løsningen
av tilretteleggings- og driftsoppgaver som beskrives i egne avtaler. Tilsynsvaktene kan
bistå i vårrydding av strendene. SGT drifter badebøyer, badetrapper, badeflåter,
ilandstigningsbrygger, klopper, ildsteder, boder og dypoppsamlere. En del
landbaserte toalettboder driftes av kommunen fra landsiden. OF har ansvaret for å
søke eksterne friluftsmidler til oppgradering og utvikling av friluftsområdene. OF og
HK har begge ansvar for å se til at områdene forvaltes i samsvar med inngåtte avtaler
og nasjonale mål for forvaltningen av friluftsområdene.
OF og HK vil begge arbeide aktivt for at alle friområdene i Ytre Hvaler nasjonalpark
skal være tilrettelagt på en naturtilpasset måte og med høy kvalitet. Ut over
basisoppgavene bistår SGT og kommunens landbaserte driftsapparat nasjonalparken
på bestilling så langt kapasiteten tillater. Slikt arbeid godtgjøres med økonomi som
Staten ved SNO og Fylkesmannen stiller til rådighet.

5. Turstier
OF og HK samarbeider om tilrettelegging etter kyststi-konseptet, og vurderer
fortløpende behovet for eventuell etablering av nye kyststier. HK sikrer grunneiertillatelser, og OF bidrar med faglig kompetanse samt søknader om eksterne midler til
utvikling av stiene/turveiene. HK har hovedansvar for vedlikehold og merking av
turstiene, herunder inngåelse av avtaler med frivillige om tilsyn og enkel årlig
skjøtsel. Turveiene fra P-plassene på hhv. Kuvauen og Guttormsvauen inngår i
avtalen.

6. Parkeringsplasser
OF har ansvaret for å søke eksterne midler til vedlikehold og utvikling av
parkeringsplassene, herunder skilting og informasjonstavler. HK utplasserer dette og
foretar nødvendig oppdatering i samråd med OF. HK foretar nødvendig vegetasjonsskjøtsel og skraping. OF har ansvar for større vedlikehold som grusing og drenering,
med unntak av kommunens P-plass for Ørekroken, på Lammenes.
P-plassene skiltes for tidsavgrenset parkering. HK kontrollerer dette og beholder selv
evt. gebyrer. Parkeringsmyndigheten avklares mellom partene.
Parkeringsplassene er Kuvauen, Guttormsvauen, Åsebu, Vikerkilen,
Ørekroken/Lammenes (disse fem plassene vinterbrøytes), Kjellvika, Spjærkilen, og
Rødshue.

7. Kystledhytter
OF og HK samarbeider om etablering av kystledhytter i kommunen. OF har
driftsansvar, og det inngås separate avtaler med kommunen hvor kommunen er
huseier.

8. Renovasjon
OF betaler ikke renovasjonsavgift for sikrede friområder. HK har ansvar for nødvendig
renovasjon i tilknytning til parkeringsplassene.

9. Økonomi og koordinering
Partene kan hvert år innen 1.september fremme forslag til nye tiltak som trenger
finansiering over partenes budsjetter. OF og HK vil så langt råd avsette midler til
dette, og søke eksterne midler til finansiering av enkelte oppgaver og prosjekter.
Det avholdes et årlig kontaktmøte mellom ledelsen i HK og OF der gjennomføringen
av avtalen drøftes. De praktiske oppgavene som denne avtalen omhandler, løses i et
samarbeid mellom fagansvarlige og driftsapparatet hos partene.

10. Tvisteløsninger
Eventuelle tvister om forståelsen av denne avtalen søkes løst gjennom forhandlinger.
Dersom partene ikke kommer til enighet, kan hver av partene kreve avgjørelse etter
lov om voldgift.

11. Avtalens varighet
Avtalen gjelder fra underskrifts dato og to påfølgende år til 2. års utløp. Eventuelle
endringer i avtalen skjer på grunnlag av årlig drøfting. Avtalen kan sies opp med 6
mndr. varsel innen 1. juli.
Underskrifter:
Denne avtalen undertegnes i to – 2 – eksemplarer; partene beholder ett eksemplar
hver.
Skjærhalden 16. januar 2018

For Hvaler kommune

For Oslofjordens Friluftsråd

…………………………………………………………

………………………………………………………….

