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1 SAMMENDRAG 

1.1 Kortfattet oppsummering av det viktigste med planforslaget: 

Detaljregulering for Sanne brygge på Nordre Sandøy, gnr/bnr. 28/31 og del av 

28/3 og 511/50 utarbeides av Norconsult AS, på vegne av Borg Havn IKS. 
Planområdet er på 15 daa. I kommuneplanen er planområdet på land avsatt til 

LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv., med 
hensynssone for naturmiljø. Planområdet i sjø er avsatt til farled. I sin helhet 
omfattes planområdet av hensynssone for kulturmiljø, og det er krav om felles 

planlegging.  
 

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av ny offentlig kai for fergetrafikk 
ved Sanne på Nordre Sandøy, som erstatning for den gamle private brygga. Ny 
offentlig kai planlegges ca. 35 meter vest for eksisterende brygge, med ny 

offentlig adkomstveg i forlengelse av den eksisterende Makøveien. Det 
planlegges et WC i tilknytning til eksisterende pumpehus med kommunal 

ledningstrase, venteplass/leskur ved kaia, samt offentlig renovasjon med 
avfallsbrønner. 
 

Området er lokalisert sør på Nordre Sandøy, i tilknytning til Makøveien. 
Planområdet strekker seg ut i sjøområdet i Gravningsund, og grenser til sjø og 

strand i vest, berg i dagen og landbruksområde i nord, og fritidsbolig i øst.  
 

 
Oversiktskart med lokalisering av planområdet. 

 

Planområdet omfatter hele gnr/bnr. 28/31 og deler av 28/3 og 511/50. I tillegg 
til flytting av fergekaia, utvides småbåthavna i vest med 10 gjesteplasser. 

Arealformål ved eksisterende fergekai videreføres i tråd med formål i 
kommuneplanen. Det har i planarbeidet vært viktig å ivareta hensynet til 
landskapet, og at planforslaget harmonerer med dagens bruk av Nordre Sandøy, 

med kvaliteter som blant annet bilfritt område og feriehus.  

aleand
Highlight
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2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny offentlig kai ved 

Sanne på Nordre Sandøy, som erstatning for den gamle brygga. I tillegg 
etableres et WC i tilknytning til pumpehuset, leskur/venteplass nærmere brygga, 

offentlig renovasjon/nedgravd løsning, og en utvidelse av småbåthavna med 
gjesteplasser. 

Ny konsesjonsperiode for Hvalersambandet er under forberedelse, og det må 

avklares hvilke anløpssteder og infrastruktur som kan stilles til rådighet. Østfold 

kollektivtrafikk forbereder i skrivende stund, invitasjon til konkurranse om ny 

driftskonsesjon gjeldende fra 2023. Sambandet har stor betydning for 

fastboende, næringslivet, hytteeiere og besøkende. Uten en løsning med ny 

brygge ved Sanne på Nordre Sandøy, vil anløp her antakelig måtte nedlegges. 

Det ville få store ulemper for alle hytteeiere og potensielle tilflyttere på denne 

delen av øya. 

 
Oversiktskart over veinettet på Nordre Sandøy. Makøveien i rødt, Under Signalen i lilla og Hollungen i grønt (kilde: 

bakgrunnskart fra vegkart). 
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2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Planen utarbeides som en detaljregulering. Forslagstiller er Borg Havn IKS. 
Norconsult AS er engasjert som konsulent for planprosessen og for å utarbeide 
plandokumenter. Eiendommene som reguleres er gnr/bnr. 28/31 (eid av Sandø 

Gaard DA), deler av gnr/bnr. 28/3 (eid av Sandø Gaard DA) og deler av gnr/bnr. 
511/50 (kommunal veg). I tillegg omfatter planområdet et område i sjø. 

 

 
Oversikt over eiendommer i planområdet. Plangrense tegnet med rød stiplet linje. 
 

2.3 Vurdering av krav om konsekvensutredning 

 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, 

jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget anses å være i tråd med 
kommuneplanens arealdel, og anses ikke å medføre vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn. Planforslaget er vurdert til ikke å falle inn under forskriftens 

virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. Se kapittel 7 for vurdering 
av KU.   

3 PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess og varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble 

kunngjort i Fredrikstad Blad den 07.07.2020. Berørte grunneiere, naboer og 
offentlige instanser ble varslet ved brev datert 02.07.2020. Frist for merknader 

ble satt til 01.09.2020. Det kom inn 12 merknader, som er gjengitt og 
kommentert i kapittel 10. 
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Forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet mellom tiltakshaver og 

Hvaler kommune, skal avklare forhold rundt utbyggingstakt og teknisk 
infrastruktur. 

Planforslaget skal 1.gangsbehandles i utvalg for plan- og byggesaker, og sendes 
ut til høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer og offentlige instanser. 

Deretter skal planen sluttbehandles i utvalg for plan- og byggesaker, før den 
vedtas av Kommunestyret. 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Lov, forskrift og nasjonale planer og retningslinjer 

Plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte 
våre arealer. Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele 
landet og at hver og en av oss kan være med i beslutninger som angår oss og 

våre omgivelser, og den gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og 
om utbygging.  

 
Vurdering: Området er avsatt til LNFR areal for spredt bolig-, fritids- 
næringsbebyggelse mv. og farled i kommuneplanen for 2019-2030.En utvikling i 

henhold til planforslaget anses derfor å være i tråd med overordnede planer.  
 

 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen 
(1989) 

Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og 
unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, 

sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende 
kunnskap om barn og unges behov. Retningslinjene skal også sikre at det 

offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter 
som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst 
uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

 
Blant annet skal følgende vies spesiell oppmerksomhet: 

• Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

• I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt 

eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene utformes på 
følgende måte: 

− er store nok og egner seg for lek og opphold,  
− gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
− at de kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for 

samhandling mellom barn, unge og voksne. 
 

Vurdering: Eksisterende brygge flyttes for å bedre tilgjengeligheten og 
sikkerheten for de som reiser til og fra Nordre Sandøy. Tiltaket vil beslaglegge 
noe eksisterende friluftsområde, men dette er privat grunn. Badestrand vest for 

nytt bryggeanlegg reguleres i henhold til dagens bruk. 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging 

og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at 
tyngden av ny bebyggelse konsentreres til tettsteder slik at en større del av ulike 

reisemål kan nås til fots eller med sykkel, at mest mulig av ny bebyggelse 
konsentreres til områder med god kollektivdekning, det legges til rette for mest 
mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan 

begrenses. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og 
landbruks-, natur og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest 

mulig. 
 
Vurdering: Tiltaket vil bedre infrastrukturen og gjøre anløp til Nordre Sandøy, 

ved Sanne, sikrere og mer forutsigbart gjennom hele året. Østfold 
kollektivtrafikk vil fra 2022 legge til rette for en ny og langsiktig kollektivrute til 

Østre øyer som gir bedre regularitet for hyttefolk og turisme.  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning (2018) 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig 

myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal 
også bidra til at samfunnet forberedes på å tilpasses klimaendringene 

(klimatilpasning). 
 

Vurdering: Kaianlegget er ment å betjene korte stopp for ferjetrafikken, med på- 
og avstigning av passasjerer, varer, avfallshåndtering o.l. Det anses derfor å 
være liten fare for avfallsproduksjon eller utslipp fra planområdet. Nordre Sandøy 

er i dag bilfritt, og planforslaget vil ikke legge til rette for endringer av dette. 
 

Universell utforming/tilgjengelighet 
Alle skal ha like muligheter for å kunne bevege og orientere seg i samfunnet. 
 

Vurdering: Bryggeanlegget skal ivareta prinsippene for universell utforming.  
 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-
1442/2021) 

Ved planlegging skal evt. støyplager forebygges, og det skal legges til rette for å 
ivareta stille og lite støypåvirkede boligområder, uteoppholdsarealer og natur- og 
friluftsområder. 

 
Vurdering: Planforslaget legger ikke opp til bilkjøring på Nordre Sandøy, som i 

dag er bilfritt. Det vil være minimalt med støy i forbindelse med at ferga legger 
til kai. 
 

Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven 

regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte 
naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. 
Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom 
bærekraftig bruk og vern. Loven skal også gi grunnlag for menneskers 
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virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden, også for samisk 

kultur.  
 

Vurdering: Det er gjennomført naturmangfoldkartlegging marint og på land. 
Rapporter datert hhv. 09.04.21 og 03.06.21. 

 
NVE Retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplanar (2011)  
Retningslinjen sier hvordan flom- og skredfare bør utredes i kommunale 

arealplaner etter plan- og bygningsloven og er tilpasset kravene i byggteknisk 
forskrift. Målet er at man gjennom arealplanlegging skal redusere faren for tap 

og skader ved naturkatastrofer som flom og skred.  
 
Vurdering: Det er utarbeidet et geoteknisk notat for planområdet, datert 

15.09.2020, som beskriver de geotekniske forholdene.  
 

Nasjonale forventninger til regional og nasjonal planlegging (2019) 
Regionalt planforum er en viktig arena for klargjøring og samordning av 
interesser, slik at det tidlig kan gis tydelige signaler om hva som er nasjonale 

eller regionalt viktige hensyn i den enkelte sak. 
 

Vurdering: Planforslaget har vært til vurdering i regionalt planforum Østfold, der 
konklusjonen var at en må se på om det er flere alternativer til lokalisering før 
det blir tatt stilling til hva en skal legge til grunn for detaljreguleringen. I 

planinitiativet, datert 20.03.2020, ble det presentert og vurdert 4 ulike 
alternativer, og konkludert med hvilket alternativ som er den beste løsningen. 

Det er dette alternativet som ligger til grunn for planforslaget. 
 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen (2011) 
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-

metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå 
uheldig bygging langs sjøen. 
 

Vurdering: Flytting av eksisterende brygge for å bedre tilgjengeligheten og 
sikkerheten, er av allmenn interesse. Planforslaget ligger innenfor området som 

er avsatt til gjennomføringssone H810_11 Sanne, Nordre Sandøy, i gjeldende 
kommuneplan.  

 
Nasjonal marin verneplan (2009) 
Norges mål er å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende 

generasjoner. Marint vern bidrar til at vi tar vare på representative, særegne, 
sårbare og truede undersjøiske naturtyper langs kysten og i territorialfarvannet. 

 
Vurdering: Planområdet omfattes av det foreslåtte marine verneområdet Østfold, 
som det ble varslet oppstart av i 2009. Det er fastsatt midlertidige retningslinjer 

for behandling av saker som kan berøre områder som er kandidater til marin 
verneplan (2006). Tiltak innenfor verneområdet skal vurderes i det enkelte 

tilfellet ift. blant annet områdets verneverdier og verneformål. Tiltak som kan 
føre til varig skade ift. aktuelt verneformål og verneverdier i området skal så 
langt som mulig unngås. 
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4.2 Regionale føringer og planer 
De regionale føringene og planene følger i stor grad opp de nasjonale planene og 

retningslinjene. Regionale føringer og planer som er viktig bakgrunn for 
planarbeidet er følgende: 

 
Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2018) 

Hvaler har et stort tilflytningspress fra seniorer og hyttefolk, og dette stiller store 

krav til velferdstilbud. Veksten byr også på utfordringer med å bevare den 

sårbare naturen som tiltrekker besøkende. Det er ønskelig med fortetting i 

lokalsentrene, hovedsakelig kommunesentrene. Hvaler ligger i sin helhet 

innenfor RPR-O og unntas fra forbudet for evt. spredt bebyggelse, men øvrige 

retningslinjer og Kystsoneplanen gjelder. Området ligger også innenfor regionalt 

verdifulle kulturområder, og er med i kartleggingen KULA. Hele Hvaler ligger 

innenfor regionalt verdifulle friluftsområder for kyst. 

Vurdering: Det er boplikt på Hvaler, og derfor krav om en fylkeskommunal 

transportløsning for bofaste. Planforslaget tilrettelegger for en sikker og 

tilgjengelig adkomst til Nordre Sandøy.  

Regional kystsoneplan for Østfold (2014) 

Målet er at Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og vern i et bærekraftig 

perspektiv. Kysten skal nyttes som områder for opplevelse og reiseliv, friluftsliv, 

båtliv, fritidsboliger, helårsboliger, næring og transport, samtidig som kystens 

spesielle landskaps-, natur-, og kulturverdier bevares. Rekreasjonsverdier, 

naturverdier og kulturminneverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal 

betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden. Disse hensynene skal 

tillegges avgjørende betydning i all forvaltning og planlegging. 

Vurdering: Tiltaket innebærer en flytting av eksisterende bryggeanlegg ca. 35 

meter, for å bedre tilgjengeligheten og sikkerheten. Belastningen og aktiviteten i 

området vurderes til å være tilsvarende som i dag, og ikke føre til varig skade ift. 

verneformål og verneverdier. Planområdet er ikke en del av Ytre Hvaler 

nasjonalpark. 

Regional plan for Klima og energi (2019) 

Planen skal bidra til å redusere klimagassutslippene i fylket, og få en raskere 

omlegging til fornybar energi.  

Vurdering: Det legges ikke opp til nye tiltak/anlegg som vil øke 

klimagassutslippene vesentlig i fremtiden. 

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA), Østfold (2015) 

Et verktøy for å ivareta viktige landskapsverdier i planleggingen. Klargjøre hvilke 
landskap det knytter seg nasjonale interesser til, hva som er verdien og hvordan 

de bør ivaretas. Planområdet omfattes av området Østre øyer, Hvaler, og 
representerer kystkulturlandskapet ved Oslofjorden på en god måte, særlig fordi 
dette er et landskap som ikke er tilrettelagt på bilens premisser. Det er viktig at 



 

Side 11 av 41 

 

skalaen ivaretas i bebyggelse, veier m.m., og elementer som underbygger 

landskapets historiske karakter må søkes ivaretatt.  
 

Vurdering: Planforslaget ivaretar at Nordre Sandøy skal fortsette å være bilfritt. 

Bebyggelse på bryggeanlegget (WC/leskur) skal tilpasses kystlandskapet.  

 

4.3 Kommuneplanen  

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023, vedtatt 07.04.2011, peker på at 

kommunen skal ha et sterkt fokus på tilrettelegging av infrastruktur basert på 

reiseliv og turisme. 100-meters-beltet og strandsonen skal i størst mulig grad 

beskyttes mot inngrep.  

Kommuneplanens arealdel for 

Hvaler kommune, østre del, 

2019-2030, ble vedtatt 

20.06.2019. Planområdet på 

land er avsatt til LNFR areal 

for spredt bolig-, fritids- eller 

næringsbebyggelse mv., med 

hensynssone for naturmiljø 

(H560). Planområdet i sjø er 

avsatt til farled, med 

gjennomføringssone hvor det 

er krav om felles planlegging 

(H810_11). Planområdet 

omfattes i sin helhet av 

hensynssone for kulturmiljø. 

 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Avgrensning av planområdet er vist med rød stiplet strek. 

 
Vurdering: Planområdet ligger i et område registrert som kulturhistorisk landskap 
av nasjonal interesse (KULA-registeret), og omfattes av hensynssone for 

kulturmiljø i kommuneplanens arealdel. Planforslaget inkluderer den SEFRAK-
registrerte bygningen i tilknytning til eksisterende brygge. Planlagt tiltak 

tilpasses terrenget og landskapet, og harmonerer med dagens bruk av Nordre 
Sandøy, med kvaliteter som blant annet bilfritt område og feriehus. 

Hensynssonene videreføres i reguleringsplanen. 
 

4.4 Kommunedelplaner 

Kommunedelplan for klima og energi (2016-2028) 

Hvaler kommune er gjennom sin plassering, sin natur og sine satsningsområder 

en liten, men viktig aktør i det overordnede klimaarbeidet. Et hvert lokalt tiltak 

er med på å bygge opp om den kommunale, regionale, nasjonale og globale 

satsingen. På Hvaler skal «mange bekker små..» bidra til en klimaforandring. 
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Tiltakene skal samtidig ha en profil som bygger opp om de fortrinnene Hvaler 

kommune har, og bidra til den generelle samfunnsutviklingen. Dette kommer til 

syne i både planverk, visjoner, målsetninger og tiltak. Gjennom målbevisst 

arbeid skal Hvaler kommune utgjøre en forskjell som merkes lokalt, og bidrar 

globalt. Hovedmål for klima- og energiplanen er at Hvaler kommune skal være 

en klimanøytral kommune i 2030. 

Vurdering: Henting av renovasjonsavfall er planlagt i tilknytning til 

bryggeanlegget, og genererer ingen motorisert trafikk på øya. 

Kommunedelplan for kulturminner 2018-2030 (2018) 

Gravningssund med tilstøtende områder på Søndre og Nordre Sandøy er et godt 

bevart kystkulturmiljø. Miljøet vurderes som spesielt representativt og 

bevaringsverdig med tanke på verdifulle bygninger, konstruksjoner og anlegg. 

Det meste av bebyggelsen stammer fra siste sildefiskeperiode i årtiene rundt år 

1900. Boligene og miljøet rundt dem er godt bevart med uthus, frukthager, 

gjerder, stolpebrygger og smale veier/stier.  

Vurdering: Planområdet omfattes i helhet av hensynssone for kulturmiljø, med 

tilhørende bestemmelser. Dette videreføres i reguleringsplanen.  

4.5 Strategiplaner 

Strategisk Havneplan 2018-2028 

Formålet med strategiplanen er å ha et styringsverktøy for forvaltning og 

utvikling av Hvalers havner, samt utvikling av nye havneområder. Planen 

begrunner langsiktige mål, viser hvilke utfordringer man står ovenfor og redegjør 

for strategier for ønsket utvikling av havnene i kommunen.  

Brygga ved Sanne på Nordre Sandøy beskrives som meget slitt og ikke egnet for 

fergetrafikk. Kommunen har et samfunnspolitisk ansvar å sørge for 

opprettholdelse av fergedrift her. Det forutsettes at Borg Havn vil gjennomføre 

samtaler med grunneier for å komme til en løsning.  

Vurdering: Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av ny 

brygge ved Sanne på Nordre Sandøy, som erstatning for den gamle brygga. Borg 

Havn er i dialog med grunneier. 

Hvaler kommune- Temaplan verdiskaping «Næringsstrategi 2019-2023»  

Hovedmålsettingen er at Hvaler kommune skal tilrettelegge for en bærekraftig 

vekst i lokale arbeidsplasser gjennom eksisterende og nye bedrifter på Hvaler. 

Arbeidsplassveksten skal relativt sett være sterkere enn befolkningstilveksten. 

Kommunen skal gjennom sin tilrettelegging bygge omdømme som en 

næringsvennlig kommune som ivaretar næringslivets avgjørende betydning for 

samfunnsutviklingen på Hvaler. Det er definert tre delmål: Bedriftsattraktivitet, 

Besøksattraktivitet, Bostedsattraktivitet.  

Under strategi: aktiviteter og tiltak, står det at Hvaler kommune er opptatt av, 

og følger opp utviklingen av Hvalersambandet sammen med Borg Havn. 
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Vurdering: Planforslaget er i tråd med Hvaler kommune sin næringsstrategi, og 

direkte knyttet til et forslag til titak. 

 

4.5 Reguleringsplan 

Planområdet er uregulert. 

 

4.6 Pågående relevant planarbeid 

 

Forslagsstiller kjenner ikke til at det foregår andre reguleringssaker i 

nærområdet. 

 

 

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet er på ca. 15 daa, og er lokalisert sør på Nordre Sandøy, i tilknytning 

til Makøveien. Planområdet strekker seg ut i sjøområdet i Gravningsund, og 

grenser til sjø og strand i vest, berg i dagen og landbruksområde i nord, og 

fritidsbolig i øst.  

 
Flyfoto over området (kilde: kart 1881.no). Rød, stiplet linje viser planområdets avgrensning.  

 

 

aleand
Highlight
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5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og stedets karakter 

Innenfor planområdet er det i dag to bygninger. Den ene ligger i tilknytning til 

dagens kai, lengst øst i planområdet, og er i matrikkelen registrert som naust, 

båthus, sjøbu fra 1900-tallet. Grunneier har dokumentert at bygningen har vært 

benyttet som bolig/ ferieleilighet frem til 1989, og at det frem til 1952 var butikk 

der. 

Den andre bygningen er et kommunalt pumpehus sentralt på området. Det er 

også to kaianlegg, hvor den ene har to brygger for småbåter.  

Resten av planområdet er ubebygd. Mellom eksisterende kai og pumpehuset, er 

det et kolleparti med høyeste punkt på ca. 7 moh. bestående av berg i dagen, 

hvor det er plassert blant annet et stupebrett og en badetrapp. Vest for 

pumpehuset er det en liten badestrand på 10-12 meter, et større småbåtanlegg 

med 24 båtplasser, samt et privat småbåtanlegg med tilhørende brygge. Utover 

dette består planområdet på land av noe berg i dagen og grasmark. Det går en 

gruset veg (Makøveien) i nordvest-retning, langs den nordlige delen av 

planområdet. 

Planområdet strekker seg ut i sjøområdet i Gravningsund, og grenser til sjø og 

strand i vest, med et større kolleparti i bakkant, der høyeste punkt er på ca. 18 

moh. I nord grenser planområdet til et flatere parti med berg i dagen og 

landbruksområde, og også her er det et kolleparti i bakkant på ca. 26 moh. Øst 

for planområdet er det sjø og fritidsboliger. 

 
Dronebilde over planområdet, med tilgrensende områder. 
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5.3 Landskap og grunnforhold 

Planområdet ligger på terrengkoter fra havnivå og til ca. +7, der kollepartiet 

mellom eksisterende fergeleie og pumpehuset er det høyeste punktet. 

Planområdet ellers har en jevn og slak stigning fra havnivået i sør til ca. kote +4 

lengst nord. Løsmassene i grunnen på området er av NGU klassifisert som bart 

fjell, stedvis tynt dekke. I omkringliggende områder er det noe tynn hav-

/strandavsetning, og marin strandavsetning. 

 
Løsmasser (kilde: NGU) 

Områdestabiliteten er tilfredsstillende, jf. vedlagte geotekniske notat, datert 

15.09.2020. Det er enkle geotekniske forhold som ikke krever 

grunnundersøkelse. For å planlegge kaia behøves noen loddprofiler av sjøbunn, 

for å bekrefte at det er bart berg i sjøen. Videre bør en ingeniørgeolog vurdere 

bergkvalitet og nødvendig fotdybde på pilarer.  

 

5.4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 

Det er ingen registrerte automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet. 

Bygningen(kaihuset) i tilknytning til eksisterende fergeleie er registrert i 

SEFRAK-registeret, som bygningstype naust, båthus, sjøbu, fra 1900-tallet. 

 
SEFRAK-registrert bebyggelse (kilde: Miljøstatus) 
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Planområdet ligger i et område registrert som kulturhistorisk landskap av 

nasjonal interesse (KULA-registeret), og omfattes av hensynssone kulturmiljø i 

kommuneplanens arealdel. 

  
Avgrensning av KULA-området Østre øyer (kilde: Riksantikvaren, 2015) 

 

Marinarkeologiske registreringer er gjennomført og det ble ikke gjort noen 

spesielle funn (vedlagt rapport 2020233 Norsk Maritimt Museum). 

5.5 Naturverdier 

Det er gjennomført naturmangfold-undersøkelser både på land og marint. 

For de marine naturtypene innenfor planområdet er det ingen konflikt med 

foreslått tiltak i planforslaget (vedlagt rapport marine naturtyper 09.04.21). 

Ifølge miljøstatus.no er det i 1991 registrert funn av Glisnebjørnebær helt 

nordvest i planområdet, vest for vegen ved vegdele Makøveien/Under Signalen.  

Her er det ikke planlagt noen tiltak, og det er dermed heller ingen konflikt med 

naturmangfold/arter på land (se vedlagt rapport feltnotat på land 03.06.21). 

 

5.6 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Innenfor planområdet er det en badestrand som benyttes av allmennheten. Vest 

for badestranda er det et småbåtanlegg med 24 båtplasser, og bortenfor der 

igjen en privat brygge med 3 båtplasser. Se dronefoto under pkt. 5.7. 
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5.7 Landbruk 

Nordvest innenfor planområdet er det noe innmark langs Makøveien og ned mot 

stranden/båtplassene. Grunneier slår gresset ukentlig i dette området. 

Planområdet består først og fremst av bart fjell, med noe tynt dekke over. 

  
Dronebilde over planområdet, med innmarksområdet til venstre i bildet. 

 

5.8 Trafikkforhold 

Hvalersambandet er et etablert bil- og passasjerferjesamband mellom 

Skjærhalden på Kirkøy i Hvaler kommune, og østre øyer. Hvalersambandet 

inngår som en del av kollektivtilbudet i Nedre Glomma, og utgjør forlengelsen av 

Fv. 108, Storveien. 

Sambandet driftes i dag av den private aktøren «Hollungen AS» på kontrakt for 

Østfold kollektivtrafikk. Østfold kollektivtrafikk er et administrasjonsselskap for 

kollektivtrafikken og skoleskyssen i tidligere Østfold fylke, som nå er en del av 

Viken fylkeskommune. Øyene som anløpes fra Skjærhalden er Lauer, Herføl, og 

Søndre- og Nordre Sandøy. Den offentlige infrastrukturen som ferjene bruker 

eies av Borg Havn IKS, og utgjør i hovedsak mindre, tilpassede brygger og 

bakenforliggende arealer. Bryggene er tilrettelagt for fartøyene som betjener 

sambandet i dag. 

Nordre Sandøy er et bilfritt område, men med mulighet for å ferdes med 

utrykningskjøretøy. 
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Oversikt over vegnettet ved Sanne, Nordre Sandøy.                           

Sanne brygge på Nordre Sandøy er privat, og ikke tilpasset dagens bruk. Veien 

som betjener brygga er svingete og har dårlig fremkommelighet på den siste 

strekningen, og trafikken dreier brått rundt hjørnet på et bygg nær brygga. 

Eksisterende brygge ved Sanne, Nordre Sandøy.  

5.9 Barns interesser 

Interesser for barn og unge innenfor planområdet er knyttet til badestranda og 

tilgjengelighet til vannkanten. 

 

Sanne brygge 
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5.10 Sosial infrastruktur 

Ifølge SSB er det 4 fastboende på Nordre Sandøy i 2021. Naturlig nok er det 

dermed heller ikke skole, barnehage eller tjenester/tilbud innenfor helse eller 

kultur. 

 

5.11 Universell tilgjengelighet 

Selve av- og påstigningen ved dagens fergeleie er trinnfri, men veien fra 

fergeleiet og inn på øya er i dag bratt, med en helning på 1:6. Med unntak av det 

lille kollepartiet i øst, er planområdet relativt flatt. 

 

5.12 Teknisk infrastruktur 

Sentralt i planområdet ligger et pumpehus, for vannforsyning, avløps- og 

renovasjonsvirksomhet. Det ligger en kommunal vann- og avløpsledning fra 

pumpehuset og sørover ut i Gravningssund. 

 

Eksisterende VA-ledninger ved Sanne, Nordre Sandøy 
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5.13 Støyforhold 

Planområdet er ikke støyutsatt. 
 

5.14 Luftforurensing 

Ifølge miljøstatus.no er det ingen luftforurensning av nevneverdig grad rundt 

planområdet.  
 

5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Risiko- og sårbarhetsfaktorer for planområdet kan være knyttet til kulturminner, 

kulturmiljø, naturmangfold, havstigning, stormflo og ulykker. 
 

5.16 Analyser/ utredninger 

Det er utført geotekniske vurderinger, naturmangfoldregistreringer og 

marinarkeologiske undersøkelser. 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk 

 

 
Plankart oktober 2021 
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6.2 Reguleringsformål 

Detaljert oversikt over alle planlagte reguleringsformål, hensynssoner og arealer 

i m2: 
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6.6 Fergeleie 

Ny veiadkomst ned til ny kai skal etableres. Den nye veitraseen vil i hovedsak gå 
i fast fjell helt ned til kai-konstruksjonen. Den nye kaia stikker så vidt ut i sjøen. 

 
Illustrasjonen viser den nye veien ned til ny kai på Sanne, renovasjonsordning, venteskur 

samt utvidelse av pumpehuset med wc i søndre del. 

 

 

 

1. Sykkelparkeringsplasser nord 

 for pumpehus/WC 

2. WC 

3. Vente-/Leskur 

4. Renovasjonsanlegg 

5. Ny kai 
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Illustrasjonsplan med de nye tiltakene, adkomstvei, ny kai, wc-bygg, leskur og 

renovasjonsanlegg 

 

6.7 Fritidsbebyggelse 

Innenfor planområdet er kun det gamle kaihuset innenfor LNF-område for spredt 

bolig-, fritids- og næringsbebyggelse. Formålet er videreført fra kommuneplanen. 

Hensynssone for bevaring av kulturmiljø gjelder for hele planområdet. 
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6.8 Allmenn tilgjengelighet 

Den nye kaia er anløp for rutebåt og dermed allment tilgjengelig. Friområdet og 

badeplassen er lokalisert på privat grunn, men er åpen for allmennheten. 

Friområde GF rundt kollen er noe mer avgrenset og har ikke god tilgjengelighet 

til sjøen pga. terrenget/bratt ned til sjøen. LS1 er tomta med det gamle kaihuset, 

brygge og det gamle kaianlegget som ikke kan betegnes som allment 

tilgjengelig. 

 

6.9 Parkering for traller, firhjulinger og trillebårer 

I dag er det plassert mange traller/trillebårer i området ved vegen nord for etter 

pumpehuset rett før den gamle nedkjøringen til kaia/kaihuset. Ordningen 

videreføres. 

 
På foto ser en alle trallene som er plassert langs veien ovenfor pumpehuset 

 

6.10 Tilknytning til infrastruktur 

Området er tilknyttet offentlig vann og avløp med sjøledninger til/fra pumpehus 

lokalisert ved den nye veien til kaia. Ny offentlig tilgjengelig wc i en utvidelse av 

pumpehuset vil være enkelt å etablere i den anledning. Det er ikke planlagt 

andre tilknytninger i planforslaget. 

 

6.11 Trafikkløsning 

Det er ingen biltrafikk på øya, kun motorisert trafikk med 4-hjulinger og traktor. 

Eksisterende veier er smale og enkelt oppbygd. Makøveien blir lagt i ny trase ned 

til den nye kaia, og planlagt slik at den er dimensjonert for utrykningskjøretøy/ 

brannbil. Den nye veien er en stor forbedring fra dagens trange adkomst. 
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Utsnittet med sporing utrykningskjøretøy som viser vendehammeren er OK for kjøretøyet 

 

6.12 Støy 

Båttrafikk er eneste støykilde i området, men den utgjør ingen spesielle 

utfordringer. Planens tiltak vil heller ikke føre til noe varig økt støy i området, 

kun i anleggsperioden. Det er i all hovedsak fritidsbebyggelse på øya, med 

unntak av 4 fast bosatte jfr. SSB. 

 

6.13 Universell utforming  

Ny kai, vei, renovasjon utformes slik at UU ivaretas. 

 

6.14 Landbruksfaglige vurderinger 

Verken dyrka mark eller skog blir berørt av tiltak i planforslaget. Det er noe 

strandareal med grasmark og ellers svaberg og fjell i dagen. 
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6.16 Kollektivtilbud  

Flere båtavganger daglig fra den nye kaia, hvor det skal etableres et venteskur 

for reisende. 

 
Vente-/leskur for reisende ved nytt WC-bygg. 

 

6.17 Kulturminner og kulturmiljø 

Med bakgrunn i at planområdet ligger i et område registrert som kulturhistorisk 

landskap av nasjonal interesse, så omfattes hele planområdet av hensynssone. 

Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner i området. Det gamle 

kaihuset er i svært dårlig forfatning, og planlegges å restaureres. Med bakgrunn i 

den kulturhistoriske interessen ønsket det bevart i utseende, form og volum. 

 
Det gamle kaihuset 
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6.18 Renovasjon 

Det skal etableres felles nedgravd renovasjonsløsning for søndre del av øya ved 

den nye kaia, type Molok som kan nås med kran fra båten. Se ill. nedenfor. 

 
 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Tiltak her er ny kai og vei ned til den, med leskur/venteplass og wc i forbindelse 

med tilbygg pumpehus. Ny wc og leskur/venteplass må være ferdigstilt før den 

nye kaia tas i bruk. 

 

7 VURDERING AV OM PLANFORSLAGET UTLØSER KRAV OM 

KONSEKVENSUTREDNING 

Konsekvensutredning har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 med 
tilhørende forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17.  

 
Etter § 4 i forskrift om konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om 
planforslaget faller inn under kriteriene for konsekvensutredning. Dette skal igjen 

verifiseres av ansvarlig myndighet. 
 

Hensikten med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, 

og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. 

Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha 

planprogram, jf. forskriften § 6, og planer etter § 8 som skal konsekvensutredes 
hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10.  I § 10 skal det vurderes om 
planen kommer inn under kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak 

kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. For reguleringsplaner etter § 
8 som skal konsekvensutredes, er det ikke krav om planprogram. 
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7.1 Vurdering av konsekvensutredning  

 
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 

melding 
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt 

fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en 
tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 
 

Vurdering: 
Tiltaket faller ikke inn under de definerte planer eller tiltak som er listet opp i 

forskriftens vedlegg nr. 1. 
 
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn.  
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 

virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding: 
a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner 
der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

 
Vurdering: 
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn, skal det iht. § 10 ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, 

og planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, av tiltak som 

inngår i vedlegg II. 

Tiltaket faller inn under punkt 10. e) iii. i vedlegg II, som gjelder utvidelse eller 
vesentlig endret bruk av eksisterende farleder. Tiltaket innebærer flytting av 

ferjekai innenfor område avsatt til farled i kommuneplanens arealdel.  

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn, skal det iht. § 10 ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, 
og planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, av tiltak som 

inngår i vedlegg II. 

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: 

Egenskaper: Vurdering: 

a) størrelse, planområde og 

utforming 

Tiltaket har en utstrekning ca. 1,2 

daa, hvorav ca. 0,2 daa omfatter 

sjøareal. De ca. 1 daa på land skal 

benyttes til adkomst til ferjeleie og 

etablering av WC/venterom. I 

overgangen mellom sjø og land 

skal det støpes et enkelt 

betongfundament slik at 

tradisjonelle ferjer (ro-ro båter 

med lem foran) kan legge til. 
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b) bruken av naturressurser, særlig 

arealer, jord, mineralressurser, 

vann og biologiske ressurser 

Det er begrenset bruk av areal i 

sjø. På land er det planlagt anlagt 

en adkomstveg med en lengde på 

ca. 50 meter, for det meste i fast 

fjell /skjæring, med noe fylling. 

c) avfallsproduksjon og utslipp Kaianlegget er ment å betjene 

korte stopp for ferjetrafikken, med 

på- og avstigning av passasjerer, 

varer, avfallshåndtering o.l. Det 

anses derfor å være liten fare for 

avfallsproduksjon eller utslipp fra 

planområdet.  

 

d) risiko for alvorlige ulykker 

og/eller katastrofer 

Brygga skal avsluttes med sikring, for 

eksempel i form av en kaifrontlist for 

å sikre at ikke noe faller utenfor 

kanten (rullende vogner, biler etc.). 

Det skal også settes opp et rekkverk 

langs veien, mot ytterkant av 

svaberget som sikring for mennesker.  

En kan utover dette ikke se at tiltaket 

vil medføre risiko for alvorlige ulykker 

eller katastrofer. 

 
 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen 
eller tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med: 

 

Kriterier Vurdering: 

a) verneområder etter 

naturmangfoldloven kapittel V eller 

markaloven § 11, utvalgte 

naturtyper (naturmangfoldloven 

kapittel VI), prioriterte arter, 

vernede vassdrag, nasjonale 

laksefjorder og laksevassdrag, 

objekter, områder og kulturmiljø 

fredet etter kulturminneloven 

Planområdet omfattes av det 

foreslåtte marine verneområdet 

Østfold, som det ble varslet 

oppstart av i 2009. Det er fastsatt 

midlertidige retningslinjer for 

behandling av saker som kan 

berøre områder som er kandidater 

til marin verneplan (2006). Tiltak 

innenfor verneområdet skal 

vurderes i det enkelte tilfellet ift. 

bl.a. områdets verneverdier og 

verneformål. Tiltak som kan føre til 

varig skade ift. aktuelt verneformål 

og verneverdier i området skal så 

langt som mulig unngås.  
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Tiltaket innebærer en flytting av 

eksisterende bryggeanlegg ca. 35 

meter, for å bedre 

tilgjengeligheten og sikkerheten. 

Belastningen og aktiviteten i 

området vurderes til å være 

tilsvarende som i dag, og ikke føre 

til varig skade ift. verneformål og 

verneverdier. 

 

Planområdet er ikke en del av Ytre 

Hvaler nasjonalpark. 

 

b) truede arter eller naturtyper, 

verdifulle landskap, verdifulle 

kulturminner og kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige 

mineralressurser, områder med 

stor betydning for samisk 

utmarksnæring eller reindrift og 

områder som er særlig viktige for 

friluftsliv 

Ifølge miljøstatus.no berører ikke 

planlagte tiltak noen truede arter 

eller naturtyper. 

Planforslaget påvirker ikke den 

SEFRAK-registrerte bygningen i 

tilknytning til eksisterende brygge. 

Planområdet ligger i et område 

registrert som kulturhistorisk 

landskap av nasjonal interesse 

(KULA-registeret), og omfattes av 

hensynssone kulturmiljø, og delvis 

naturmiljø, i kommuneplanens 

arealdel. 

Tiltaket er planlagt tilpasset til 

terrenget og landskapet, og 

harmonerer med dagens bruk av 

Nordre Sandøy i forhold til 

kvaliteter som blant annet bilfritt 

preg og ferieboliger. 

c) statlige planretningslinjer, 

statlige planbestemmelser eller 

regionale planbestemmelser gitt i 

medhold av plan- og bygningsloven 

av 27. juni 2008 nr. 71 eller 

rikspolitiske bestemmelser eller 

rikspolitiske retningslinjer gitt i 

medhold av plan- og bygningsloven 

av 14. juni 1985 nr. 77. 

Tiltaket faller inn under Statlige 

planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs 

sjøen. Flytting av eksisterende 

brygge for å bedre 

tilgjengeligheten og sikkerheten er 

av allmenn interesse, og tiltaket er 

iht. gjeldende kommuneplan.  
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d) større omdisponering av 

områder avsatt til landbruks-, 

natur- og friluftsformål, samt 

reindrift eller områder som er 

regulert til landbruk og som er av 

stor betydning for 

landbruksvirksomhet 

Det planlegges kun en adkomstvei 

til brygga innenfor område avsatt 

til LNF i kommuneplanens arealdel. 

Dette arealet består av bart fjell og 

fjell med tynt eller 

usammenhengende løsmasser, og 

benyttes ikke til 

landbruksvirksomhet. 

 

e) økt belastning i områder der 

fastsatte miljøkvalitetsstandarder 

er overskredet 

Ingen konflikt. 

f) konsekvenser for befolkningens 

helse, for eksempel som følge av 

vann- eller luftforurensning 

Ingen fare for vann- eller 

luftforurensning da tiltaket ikke 

legger opp til annen bruk av 

området enn hva som er dagens 

bruk. 

g) vesentlig forurensning eller 

klimagassutslipp 

Tiltaket vil ikke legge opp til 

vesentlig forurensning eller 

klimagassutslipp. Det er en 

videreføring av eksisterende 

situasjon, brygge kun flyttet ca. 35 

meter. 

h) risiko for alvorlige ulykker som 

en følge av naturfarer som ras, 

skred eller flom. 

Det anses ikke å foreligge risiko 

for nevnte farer.  

 
 
7.2 Oppsummering og konklusjon: 

 
§ 6 og vedlegg I er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke er listet 

opp i vedlegg I. 

§ 8 og vedlegg II er vurdert til å være gjeldende her, da tiltaket omfattes av 

punkt 10 e) iii. i vedlegg II, som gjelder for eksisterende farleder. Tiltaket er dog 

vurdert til ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

Konklusjonen er at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Et notat med vurderingen av om planen utløser konsekvensutredning ble 

oversendt kommunen 20.03.2020, og godkjent. 
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8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

8.1 Overordnede planer 

Planforslaget anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel, og øvrige 

kommunale føringer. 

  

8.2 Landskap 

Det planlegges ikke bebyggelse som vil stikke seg vesentlig ut eller dominere i 

landskapet. Et lite påbygg sør på eksisterende pumpestasjon forholder seg til det 

eksisterende bygget mhp. form, farge og volum. Den nye veien legges etter 

terrenget og vil ha skjæring i fjellet som ikke vil ha noen spesiell negativ virkning 

enn dagens svaberg, og kaia vil så vidt stikke ut i sjøen. Nedgravd renovasjons-

løsning øst for den nye kaia er positivt for å unngå inngrep mot strandlinja i vest. 

 

8.3 Stedets karakter 

Planforslaget harmonerer med dagens bruk av Nordre Sandøy, med kvaliteter 

som blant annet bilfritt område, strandområde, svaberg, båter og feriehus. Det 

er ikke planlagt nye større dominerende bygninger eller andre anlegg som vil 

forringe stedets karakter i særlig grad. 

 

8.4 Byggeskikk og estetikk 

Det planlegges ikke nye bygninger foruten wc-tilbygget på pumpestasjonen(se 

8.2), et venteskur og renovasjon ved den nye kaia. Eksisterende kaihus skal 

bevares mhp. form og volum. 

8.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området. Det er 

gjennomført marinearkeologiske undersøkelser uten spesielle funn. 

Området er innenfor et av områdene som er utpekt i «Kulturhistoriske landskap 

av nasjonal interesse», Østre øyer Hvaler. 

 

8.6 Naturmangfold 

8.6.1 Marint 

For de marine naturtypene innen planområdet er det ingen konflikt med det 

foreslåtte planforslaget. Lokalitetene er presentert i eget feltnotat (09.04.2021) 

der avgrensingene fremkommer uten overlapp til planverket. Det ligger en 

bløtbunns lokalitet ved badeplassen og den nye kaia (nr. 2 på kartutsnitt 

nedenfor), og det er viktig å ha en plan for å forhindre negativ påvirkning i 

anleggstiden selv om den ikke er direkte berørt av tiltaket. Planbeskrivelsen 

inneholder ikke detaljer om eventuell sprengning eller peling. Dersom det skal 

gjennomføres er det viktig å etablere en plan for å skåne marint liv innen 
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influensområdet fra støy og trykkbølger. Feltnotat med verdivurdering av marine 

naturtyper Sanne brygge. Norconsultnotat 5200131-550-01. 8 s. 

 
Reg. nr. 1, 3 og 4 er utenfor planområdet 

8.6.2 På land 

Naturverdier på land er omtalt i et egen feltnotat (03.06.2021). Av rødlistearter 

er Glisnebjørnebær (Sårbar – VU) og Jordbærkløver (VU) registrert med noen 

lokaliteter i området rundt Sanne Brygge. Den nærmeste lokaliteten med 

jordbærkløver (nr. 3 på kartutsnitt nedenfor) grenser til planområdet mot 

nordvest, men berøres ikke på noen måte av tiltaket. Av de to forekomstene 

med Glisnebjørnebær (1 og 2 på kartet nedenfor) havner den som ligger vest for 

Måkøveien innenfor planområdet, men berøres ikke av noen tiltak. 

 

Av naturtyper er det registrert en lokalitet av Andre utforminger, gitt verdi (B). 

Området er antageligvis ment å fange opp flere forekomster av jordbærkløver 

langs sørsiden av Nordre Sandøy. De delene av naturtypen som blir berørt av 
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planene består av nakent og fattig berg, sterkt endret mark og bygningsmasser, 

og er således ingen område av særlig verdi for naturmangfold som berøres av 

tiltaket.   

 

Fremmedarter   

På begge sider av Makøveien forekommer tette kratt med fremmedarten snøbær. 

Denne er kategorisert som en art med høy risiko (HI) på fremmedartslisten, med 

høyt invasjonspotensial, men med noe lavere økologisk effekt. Arten spres 

primært av fugler som spiser bærene og spredning fra hager og hageavfall, og i 

liten grad ved massehåndtering. I tillegg er det registrert kanadagullris på ett 

punkt innenfor planområdet, men det ble ikke funnet noen andre forekomster av 

denne eller andre fremmede arter innenfor her. Fremmedartenes utbredelse i 

planområdet er vist i sort skravert felt på utsnitt nedenfor. 

 

 

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Det er i dag en badestrand med brygge i området. Denne blir sikret med eget 

reguleringsformål innenfor planområdet. 

 

8.8 Trafikkforhold 

Den nye kaia anlegges ca. 35 meter lenger sørvest enn den gamle. Dette fører 

ikke til noen negative konsekvenser for sjøfarende og andre brukere i 

sjøområdet. Det vil være positive virkninger for ferdsel på veien ned til kaia, da 

den nye traseen har en helt annen standard og direkte tilknytning fra Måkøveien 

enn den gamle som var svært smal og kronglete den siste biten. 

 

8.9 Forurensning/støy 

Planforslaget medfører ingen ekstra forurensning eller støypåvirkning for 

omkringliggende områder. I anleggsperioden for den nye veien og kaia vil det 

kunne oppleves å være støyende virksomhet. Støyende virksomhet vil være til 

begrensede tider av døgnet og for en begrenset periode til vei og kai står ferdig. 

Utvidelsen av småbåthavna er liten, og støy fra båtene er ubetydelig. 
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8.10 Barns interesser 

Det er regulert badeområde og badeplass som vil være tilgjengelig og kan 

benyttes til lek og aktivitet. 

 

8.11 Jordressurser/landbruk 

Ingen spesiell virkning. 

 

8.12 Teknisk infrastruktur  

Ingen spesiell virkning. Ny wc kan etableres i forbindelse med eksisterende 

pumpehus. 

 

8.15 Eierforhold 

Planforslaget medfører tiltak på gnr/bnr. 28/31, og deler av 28/3 og 511/50. I 

tillegg omfatter planområdet et mindre område i sjø. 

 

9 ROS-ANALYSE 

9.1 ROS 

Resultatene av ROS-analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til 

eventuelle farer som kan oppstå, anses det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre 

risiko som innebærer at området ikke kan utvikles i tråd med planforslaget. Det 

vises til vedlagt ROS-analyse, datert 28.09.2021. 

Liste opp temaene for oppfølging i planarbeidet (siste kap. i ROS-analysen). 

Tap av verdier: 

Ingen. 

Tema for oppfølging i plandokumentene: 

1. Risiko for støv, støy og lukt trafikk: 

- Støy- og støvpåvirkning for bebyggelsen og omgivelser ved anleggsarbeider 

må dempes i anleggsperioden. I forhold til støy må dette tillates innenfor 

angitte timer på døgnet. Innenfor planområdet må støy- og støvtiltak avklares 

i forbindelse med byggesaken, slik at en evt. risiko for helseskader som følge 

av støy vil være mindre sannsynlig. 

 

2. Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring: 

- Fokus på HMS i anleggsperioden. 

- Sikring av anleggsområdet. 

- Jevnlig kontroll av anleggsområdet og gode rutiner for å ivareta sikkerheten. 
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10  INNKOMNE MERKNADER 

Oppstart ble varslet ved brev til berørte, naboer, private og offentlige instanser, 

datert 02.07.2020, samt ved annonsering i Fredrikstad Blad den 07.07.2020. 

Frist for merknader ble satt til 01.09.2020. Det kom inn 12 merknader, som er 

oppsummert og kommentert her. Alle merknader er vedlagt planforslaget. 

1. Bane Nor, datert 06.07.2020, har ingen merknader, da planområdet ikke 

berører jernbanens interesser. 

Forslagsstillers kommentar: Tas til orientering. 

2. Norsk Maritimt Museum, datert 14.07.2020, varsler om at det vil bli stilt 

krav om marinarkeologiske registreringer i forbindelse med offentlig 

ettersyn av planen. Det anbefales at forholdet til marine kulturminner blir 

klarlagt så tidlig som mulig i planprosessen. 

Forslagsstillers kommentar: Forvaltning av maritime kulturminner er 

delegert fra fylkeskommunen til Norsk Maritimt Museum. 

Marinarkeologiske registreringer må senest gjennomføres ved offentlig 

ettersyn av planen. Norsk Maritimt Museum har gjennomført registreringer 

uten spesielle funn.   

3. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), 

datert 21.07.2020, kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte 

forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i 

drift. DMF kan heller ikke se at planen vil omfatte uttak av masse som vil 

omfattes av mineralloven. DMF har ingen merknader til varsel om 

oppstart. Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser 

seg at noen av DMF sine fagområder kan bli berørt, bes det om at saken 

oversendes når den blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 

Forslagsstillers kommentar: Tas til orientering. 

4. Statens vegvesen (SVV), datert 25.07.2020, viser til at det er en 

overordnet nasjonal strategi om å øke andelen syklende, og at det derfor 

bør tas inn en reguleringsbestemmelse som setter minimumskrav til antall 

sykkelparkeringsplasser ved brygge/venterom, krav til standard ved at 

plassene bør ha tak og at det skal være mulig å låse fast syklene. Det bør 

også tilrettelegges for lading av elsykler. Reguleringsplanen må redegjøre 

for og vise hvordan universell utforming ivaretas. Det er viktig at valgte 

løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle 

trafikantgrupper, og at det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre 

farlige situasjoner. Manøvreringsareal for renovasjonskjøretøy bør være 

adskilt fra annen trafikk, og om mulig bør slike kjøretøy slippe å rygge. 

 

Forslagsstillers kommentar: Krav til antall sykkelparkeringsplasser er lagt 

inn i bestemmelsene. Universell utforming er ivaretatt i planforslaget mhp. 

ny adkomst til ny kai og renovasjon m.m. Nedgravde avfallscontainere er 

planlagt i tilknytning til kaia, og det er lagt til rette for vendehammer for 

utrykningskjøretøy der hvor ny vei tar av fra eksisterende vei.  
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5. Avinor, datert 31.07.2020, har ingen merknader. Viser til regelverk for 

rapportering, registrering og merking av lufthinder når det gjelder 

oppstilling og bruk av kraner. 

Forslagsstillers kommentar: Tas til orientering. 

6. Fiskeridirektoratet, datert 19.08.2020, viser til at i tiltaksområdet, og 

områdene rundt, er det registrert bløtbunnsområder klassifisert som lokalt 

viktig. I sjøområdet er det også registrert fiskeplasser. 

Gruntvannsområder med bløtbunn har stor betydning som beiteområder 

for fugl og fisk, og levested for akvatiske organismer. Bløtbunnsarter er i 

hovedsak stasjonære og påvirkes av faktorer direkte på de stedene hvor 

de befinner seg. Naturtypen er derfor også en viktig miljøindikator. 

Inngrep som mudring vil kunne endre produktiviteten i bløtbunnsområder. 

Grunne sjøområder med bløtbunn er en begrenset og utsatt naturtype 

langs kysten i Sør-Norge, og det er derfor viktig at de som er igjen tas 

vare på. Sjødybden må tas med i betraktning dersom det skal etableres 

flere båtplasser, og det bør etableres fellesanlegg fremfor å belaste flere 

områder. Videre bør småbåtanlegg plasseres på dypere vann der de 

forårsaker minst negativ påvirkning på miljøet. Alle småbåthavner må ha 

systemer som sørger for at restavfall og farlig avfall håndteres 

forskriftsmessig. Det anbefales at planlagt inngrep eller aktivitet, som kan 

påvirke livet i sjøen, søkes lokalisert dit de gjør minst mulig skade. Det må 

i minst mulig grad foretas mudring, dumping, fylling og sprenging i sjø. 

Eventuelle tiltak i sjø må alltid gjennomføres på en så skånsom måte som 

mulig, og med strenge krav til gjennomførelse av arbeidene, slik at 

omkringliggende miljø påvirkes i så liten negativ grad som mulig. Arbeider 

må kun foregå i høst-/vinterhalvåret når livet i sjøen er mest i ro, og 

sannsynligheten for å gjøre skade på naturmiljøet er minst.  

Forslagsstillers kommentar: Dette blir hensyntatt gjennom kommunale 

lover og forskrifter, og merknaden tas til etterretning. I planprosessen er 

muligheten for å utvide eksisterende småbåthavn vurdert og den vil ikke 

komme i konflikt med registrerte bløtbunnsområder. Avfallshåndtering for 

småbåthavnen vil da være et tema. Øvrige temaer er utredet og 

hensyntatt i planprosessen.  

7. Forsvarsbygg, datert 20.08.2020, har ingen merknader til tiltaket.  

Forslagsstillers kommentar: Tas til orientering. 

8. Nordre Sandøy Vel (NSV), datert 25.08.2020, representerer sine 101 

medlemmer på Nordre Sandøy, og er svært positive til at det arbeides 

med en forutsigbar og permanent fergeforbindelse til Sanne Brygge. NSV 

mener alternativ 1 er det beste alternativet, samt peker på at 0-

alternativet ikke er utredet. Planområdet er et mindre område i øyas 

kanskje travleste og mest benyttede område for transport, 

søppelhåndtering, båtplasser og rekreasjon. Kystlinjen fra Hollungen til 

Sekken er på ca. 2300 meter. Ca. 100 meter av dette er tilgjengelig for 
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allmennheten, hvorav planområdet utgjør ca. 40 meter. Området benyttes 

til rekreasjon og bading for de som har hytter uten tilgang til sjøen, da 

øyas naturlige typografi og private eiendommer ved strandlinjen medfører 

at det er begrensede muligheter for tilgang til sjøen. NSV mener alle disse 

forholdene må vurderes i planen, slik at området ikke forringes vesentlig 

for rekreasjon. Området må ivareta infrastruktur knyttet til fergeleie, 

båtplasser, samt tilgang til bad og rekreasjon, både for hyttebeboere og 

«øyhoppere» som ankommer Nordre Sandøy. Da planforslaget medfører at 

dagens badebrygge og badetrapp fjernes, anmoder NSV at det finnes en 

ny plassering for stupebrett og badetrapp. NSV peker på følgende forhold 

som vesentlige dersom eksisterende fergeleie flyttes: hensyn til friluftsliv, 

landskap og naturmiljø, miljø generelt (herunder avfallsløsninger, trafikk, 

støy, m.m.) og rekreasjon. NSV foreslår at vegen gjøres så smal som 

mulig (ca. 3 meter), da trafikken i praksis utelukkende er gangtrafikk. Det 

er et mål for NSV at Nordre Sandøy skal forbli bilfritt, men at det er mulig 

å komme frem med lastebil en sjelden gang. Veien bør gruslegges, men 

skal ikke tilrettelegge for privat bilbruk. Kun nyttetrafikk skal benytte kai 

for ilandkjøring. Nedgravde avfallscontainere med innkast fra bakkeplan er 

en god løsning. Det bør legges til rette for kildesortering og utlufting, og 

det foreslås å plassere containerne i hulrommet under selve fergebrygga 

eller nedgravet i nærheten av pumpehuset, for å unngå landskapsmessige 

endringer. NSV er enige i at venteskur og toalett legges sammen med 

pumpehuset, og er positive til tilbudet.  

Forslagsstillers kommentar: 0-alternativet innebærer en videreføring av 

dagens situasjon, noe som ikke er aktuelt. Planarbeidet er satt i gang fordi 

eksisterende brygge ved Sanne er privat, og ikke tilpasset dagens bruk. 

Vegen som betjener brygga er svingete, svært smal og har dårlig 

fremkommelighet den siste strekningen, og trafikken dreier brått rundt 

hjørnet på et bygg nær brygga. Grunneier ønsker å få etablert et nytt 

fergeleie/kai, og stiller eiendom til rådighet. Ulike alternativer for 

plassering er utredet i planinitiativ, datert 20.03.2020. Stupebrett og 

badetrapp er i dag anlagt på privat grunn, og det vil bli en utfordring ift. 

sikkerheten ved det nye kaianlegget. Det er i dag en badetrapp ved den 

eksisterende småbåthavna. Transport, søppelhåndtering, båtplasser, 

rekreasjon og tilgjengelighet for allmennheten er omtalt og utredet i  

planarbeidet. Planforslaget tilrettelegger ikke for biltrafikk på Nordre 

Sandøy. Merknadene knyttet til avfallshåndteringen tas med videre i 

planarbeidet. 

9. Mattilsynet, datert 27.08.2020, antar at det i forbindelse med utvidelse av 

småbåthavn vil kunne bli tilrettelagt for fylling av drikkevann til båtene, og 

at dette vil skje med vannslange. Kommunen som vannverkseier skal sikre 

drikkevannet mot forurensning, og påse at abonnenter eller bruk som kan 

utgjøre fare for forurensning av drikkevannet ved tilbakestrømming har en 

egnet sikring mot dette. Mattilsynet vurderer at dette vil kunne være 

påkrevd med en tilbakeslagssikring i dette tilfellet.  
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Forslagsstillers kommentar: Det er allerede tilrettelagt med vannslange 

ved eksisterende småbåthavn. 

10.Kystverket, datert 31.08.2020, viser til at en farledsnr. 2006 ligger i kort 

avstand fra planområdet, og legger til grunn at det ikke legges til rette for 

tiltak som kan svekke sikkerheten eller fremkommeligheten for de 

sjøfarende. Da området kan være utsatt for bølger fra skipstrafikken, bør 

eventuelle bryggeanlegg dimensjoneres til å tåle bølger fra passerende 

fartøy. Det kan ikke påregnes å få innført fartsrestriksjoner som følge av 

ulemper fra passerende fartøy. Kystverket forventer at planarbeidet 

belyser eventuelle konsekvenser for sjøfarende og andre brukere i 

sjøområdet.  

Forslagsstillers kommentar: Planforslaget berører ikke området avsatt til 

farled i gjeldende kommuneplan. Krav til dimensjonering av 

bryggeanlegget vil ivaretas.  

11.Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 01.09.2020, viser til at det i 100-

metersbeltet langs sjøen i utgangspunktet er byggeforbud, og at det skal 

tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser. Det er gitt statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen, og kystkommunene i Viken tilhører 

Oslofjordregionen hvor byggeforbudet skal praktiseres strengt. 

Fylkesmannen viser til klare føringer i pkt. 5.2 for hva som skal vektlegges 

i 100-metersbeltet. Og viser også til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets rundskriv H-6/18 Lover og retningslinjer 

for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder. Fylkesmannen 

mener det bør gjennomføres en feltkartlegging etter eventuelle ukjente 

naturverdier i området, for å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for 

planarbeidet. Da planarbeidet innebærer et forholdsvis stort inngrep i et 

sårbart terreng, må reguleringsplanen ha klare juridiske føringer for å 

sikre et godt resultat. Foreløpige illustrasjoner viser en mulig løsning, men 

det bør ikke utelukkes alternative varianter dersom dette kan gi gode 

løsninger. Planforslaget må redegjøre for eventuell konflikt med 

friluftsinteresser, og det bør vurderes krav til avbøtende tiltak. Det 

forutsettes at det ikke tillates en privatisering på og ved dagens fergeleie. 

Eksisterende fergeleie bør fortrinnsvis fjernes, men Fylkesmannen antar 

dette kan bli vanskelig ut fra eierforhold. En indirekte konsekvens av 

planforslaget kan være at det skapes et press for økt motorisert ferdsel på 

Nordre Sandøy, med påfølgende utbedring av vei, parkeringsplasser osv. 

Planbeskrivelsen bør redegjøre for dette slik at en strategi for å håndtere 

problemstillingen blir kjent i planprosessen. I tillegg til en mulig 

arealbrukskonflikt vil økt trafikk også kunne komme i konflikt med hensyn 

til myke trafikanter. For øvrig vises det til flere statlige planretningslinjer 

med relevante føringer for planarbeidet, samt Fylkesmannens 

forventningsbrev.  

Forslagsstillers kommentar: Det er gjennomført naturmangfoldkartlegging 

marint og på land, se vedlagte rapporter. Tiltak i planen vil ikke komme i 
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konflikt med registrert naturmangfold. Viser til planinitiativet datert 

20.03.2020 der det er presentert 4 ulike alternativer til lokalisering av ny 

brygge. De ulike alternativene er vurdert opp mot flere kriterier, samt 

overordnede planer og føringer, og konkludert med hvilket alternativ som 

anses som den beste løsningen. Det er dette alternativet som presenteres 

i planforslaget. Eksisterende fergeleie ligger på privat eiendom, noe som 

ble fastslått ved dom 28. november 2014. Planforslaget viderefører 

arealformålet avsatt i kommuneplanens arealdel. Planforslaget skal ikke 

tilrettelegge for biltrafikk på Nordre Sandøy. 

 

12.Viken fylkeskommune, datert 04.09.2020, peker på at Fylkesplanen 

«Østfold mot 2050» skal ligge til grunn for planarbeidet, samt viser til 

Kystsoneplan for Østfold og Statlig planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen, som gir retningslinjer om at det 

skal vurderes alternativer. Det foreligger vurdering av 4 ulike alternativer, 

der det konkluderes med at alternativet nærmest dagens brygge er best. 

Regional kystsoneplan tar utgangspunkt i byggeforbudet i 100-meters 

beltet, vektlegger ivaretagelse av verdier for rekreasjon, natur og 

landskap, samt har mål for verdiskaping og infrastruktur. 

Fylkeskommunen mener reguleringsplanen ikke må legge til rette for 

konflikter med friluftslivet når det gjelder ferdsel, opphold og bading, og 

peker i tillegg på landskapsverdiene, og at plassering, utforming, skala og 

terrengtilpasning må bli tillagt særlig vekt og sikret i reguleringsplanen. 

Videre mener fylkeskommunen at bredere veier, veibelegg o.l. vil virke 

tilretteleggende for motorisert ferdsel, noe utformingen må ta hensyn til. 

Det bør fremkomme at en del av intensjonen med planarbeidet er å 

bevare Nordre Sandøy bilfri. I regionalt planforum 04.12.2018 ble det vist 

en skisse som innebar en skjæring gjennom svaberget med vegbredde på 

ca. 4 meter. Da det ikke skal tilrettelegges for bil, bør reguleringsplanen 

baseres på en annen utforming med smalere tilkomst for å få til en mest 

mulig skånsom etablering. Det er viktig å finne rett variant av alternativet 

som skal planlegges for å sikre best mulig tilpasning til landskapet, samt 

minimering av konflikter mot andre hensyn. Fylkeskommunen legger også 

til grunn at intensjonen i første rekke må være å tilrettelegge for nytt 

fergeleie, og at ønsket om gjesteplasser og utleieplasser må komme i 

andre rekke. Ved store konflikter mot hensyn som regional kystsoneplan 

skal ivareta vil fylkeskommunen vurdere om det i det hele tatt kan legges 

til rette for andre båtplasser enn plass til ferge. Det må i planarbeidet 

redegjøres godt for behov og konflikter, og avbøtende tiltak må sikres. 

Planområdet ligger innenfor et kulturhistorisk landskap av nasjonal 

interesse (KULA), og området representerer kystkulturlandskapet ved 

Oslofjorden på en god måte, særlig fordi dette er et landskap som ikke er 

tilrettelagt på bilenes premisser. Øyene var et av landets tidligste og 

viktigste områder for fritidsbebyggelse, er fremdeles et viktig rekreasjons- 

og fritidsområde, og inngår blant landets mest kjente «ferieparadis». Det 

er derfor viktig at utformingen av bygg, brygge og småbåthavn ikke 
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kommer i konflikt med det kulturhistoriske landskapet. Viser til at Norsk 

Maritimt Museum har stilt krav om marinarkeologiske registreringer. 

Hvalersambandet driftes av privat aktør på kontrakt for Viken 

fylkeskommune, og avdeling for kollektiv i fylkeskommunen har ingen 

innspill til saken. Det bør legges vekt på å tilrettelegge for fotgjengere og 

syklende, og det anbefales at det etableres sykkelparkeringsplasser på 

havnen. Det bør også etableres gode løsninger for traller/trillebårer i 

nærheten av brygga. Regional plan for vannforvaltning i vannregion 

Glomma 2016-2021 har fastsatt mål for vannmiljøet i alle 

vannforekomstene i vannregionen, og ifølge vannforskriften skal ny 

aktivitet eller nye inngrep vurderes opp mot mulighetene for å oppnå 

miljømålene om god økologisk og kjemisk tilstand i berørte 

vannforekomster. Dette må vurderes i planarbeidet. Det må redegjøres for 

de geotekniske forholdene innenfor planområdet.  

 

Forslagsstillers kommentar: I planarbeidet skal det blant annet legges vekt 

på landskapsverdi, samt plassering, skala, utforming og tilpassing av nytt 

bryggeanlegg. Planforslaget skal ikke tilrettelegge for biltrafikk på Nordre 

Sandøy, utover muliggjøre kjøring for utrykningskjøretøy. Det 

kulturhistoriske landskapet vil være et tema som beskrives og utredes i 

planbeskrivelsen. Det er gjennomført marinarkeologiske undersøkelser av 

NMM, og det ble ikke funnet fredete kulturminner under vann – se vedlagt 

rapport 2020233. Det er utarbeidet en geoteknisk vurdering, se vedlagt 

notat datert 15.09.2020. Krav til sykkelparkeringsplasser innarbeides i 

bestemmelsene, og det skal avsettes areal til parkering av 

traller/trillebårer i nærheten av brygga. 
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