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Høring og offentlig ettersyn av planforslag til detaljplan for Sanne 
Brygge, Nordre Sandøy, planID 3011 146 
 
 
Sammendrag 
 
Forslagstiller er Borg Havn IKS. Norconsult AS er engasjert som konsulent for planprosessen og for å 
utarbeide plandokumenter. 
 
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. 
 
Planområdet er på ca. 15 daa, og er lokalisert sør på Nordre Sandøy, i tilknytning til Makøveien. 
Planområdet strekker seg ut i sjøområdet i Gravningssund, og grenser til sjø og strand i vest, berg i 
dagen og landbruksområde i nord, og den gamle ventebua i øst. 
 
I planbeskrivelsen er det lagt til rette for at ny adkomst til ny kai etableres. Det er videreført formålet 
LNF-spredt etter kommuneplanens arealdel der tidligere kai og kaihuset ligger. Det er lagt til rette for 
nytt renovasjonsanlegg, ny WC i tilknytning til pumpestasjon, lagt til rette for sykkelparkering, 
videreført område for trillebår, og utvidet den tilliggende småbåthavnen med 10 plasser. Det er ikke 
planlagt å opparbeide annen parkering enn sykkelparkering, da man ikke skal legge til rette for mer 
biltrafikk til øya. Det er også planlagt et leskur/venteskur på ferjeleiet. Videre er det gjort flere smågrep 
som ligger i planbeskrivelsen, plankart og reguleringsbestemmelser. Hvor bl.a. det ligger en 
bestemmelse som sier at kaihuset på gjeldende ferjeleie kan renoveres.  
 
Planforslaget er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel i sjø, her farled. På land blir ferjeleiet 
tilknyttet eksisterende vegnett og pumpestasjon. Landområdet ligger i LNF-spredt område, men vil 
ikke føre til noen vesentlige inngrep i området. Det eneste er skjæringen i berget der veien skal ligge, 
hvor konsekvensene av dette er vurdert i planforslaget.  
 
Føringer, retningslinjer og planene under er vurdert videre i planbeskrivelsen. Totalt sett er 
planforslaget i tråd med overordnede føringer og retningslinjer. 
 
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det forutsettes at 
planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig 
ettersyn. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at planforslaget sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Rådmannen foreslår at Kommunestyret vedtar å sende planforslag til detaljplan for Sanne brygge med 
tilhørende dokumenter til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.  
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Saksopplysninger 
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Forslagstiller er Borg Havn IKS. Norconsult AS er engasjert som konsulent for planprosessen og for å 
utarbeide plandokumenter.  
 
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. 
 
Eierforhold 
Eiendommene som reguleres er gnr/bnr. 28/31 (eier er Sandø Gaard DA), deler av gnr/bnr. 28/3 (også 
eid av Sandø Gaard DA) og deler av gnr/bnr. 511/50 (kommunal veg). 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet er på ca. 15 daa, og er lokalisert sør på Nordre Sandøy, i tilknytning til Makøveien. 
Planområdet strekker seg ut i sjøområdet i Gravningssund, og grenser til sjø og strand i vest, berg i 
dagen og landbruksområde i nord, og den gamle ventebua i øst. Plassering av planområdet på Nordre 
Sandøy ser man på bildet under.  
 

 
Figur 1 Beliggenheten til planområdet 

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.  
 
Beskrivelse av tiltak i planforslaget 
 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. 



 Leskur og toalett skal bygges i forbindelse med tilbygg pumpehus. Nytt toalett og leskur må være 
ferdigstilt før den nye kaia tas i bruk. 

 
 Innenfor planområdet er kun det gamle kaihuset innenfor LNF-område for spredt bolig-, fritids- og 

næringsbebyggelse. Formålet er videreført fra kommuneplanens arealdel. 
 
 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. 

 
 Flere båtavganger daglig fra den nye kaia, hvor det skal etableres et venteskur for reisende. 
 
 Ny kai, vei, offentlig toalett og renovasjon utformes slik at universell utforming ivaretas. 
 
 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 skal videreføres. 
 
 Området er tilknyttet offentlig vann og avløp med sjøledninger til og fra pumpehus lokalisert ved 

den nye avkjørselen/veien til kaia. Nytt offentlig tilgjengelig toalett i en utvidelse av pumpehuset vil 
være enkelt å etablere i den anledning.  

 
 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. 

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

nasjonal interesse er det lagt inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø som gjelder for hele 
planområdet. Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner i området. Det gamle 
kaihuset er i svært dårlig forfatning, og planlegges å restaureres.  

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

som kan nås med kran fra båten. 
 

 
 

 



 
Figur 2 Plankart med tegnforklaring 

 
 
Virkninger av planforslaget 
Overordnede planer: Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og kommunale føringer.  
 
Landskap: Det planlegges ikke bebyggelse som vil stikke seg vesentlig ut eller dominere i landskapet. 
 
Stedets karakter: Planforslaget harmonerer med dagens bruk av Nordre Sandøy, med kvaliteter som 
blant annet bilfritt område, strandområde, svaberg, båter og feriehus. 
 
Byggeskikk og estetikk: Det planlegges ikke nye bygninger foruten wc-tilbygget på pumpestasjonen et 
venteskur og renovasjon ved den nye kaia. Eksisterende kaihus skal bevares med hensyn til form og 
volum. 
 
Kulturminner og kulturmiljø: Det er ikke funnet noen automatisk fredede kulturminner i området. Hvis 
det blir funnet noe underveis ved utbyggingen, skal arbeidet stoppes. Planområdet ligger i KULA-
område og det skal ikke utføres noen spesielle byggetiltak utenom skjæring/sprenging i svaberg.  
 
Naturmangfold på land og i sjø: Det er ingen konflikter med de marine naturtypene. 
Bløtbunnsområdene blir ikke berørte i og utenfor planområdet, og ålegressengene er utenfor 
planområdet. Naturverdier på land ligger ved eksisterende vei, og er hensynstatt med hensynssoner i 
plankart og i reguleringsbestemmelser. Glisnebjørnebær og er hensyntatt i planområdet.  
 
Rekreasjon og friluft: Det er i dag en badestrand med brygge i området, noe som er sikret i plankartet. 
Det ligger også i dag en trapp og stupebrett inntil det nye ferjeleiet. Dette må ev. flyttes nordover av 
eieren. Dette er ikke et offentlig tiltak, men noe man bør vurdere å flytte og ikke fjerne.  
 



Trafikkforhold: Det nye ferjeleiet sørger for ivaretakelse av samferdsel til den sørlige delen av Nordre 
Sandøy og det kan føre til mer trafikk fra besøkende, som går gjennom øya og frem til Makø.  
Det nye ferjeleiet skal legges 35 meter sørvest for den eksisterende. Dette fører ikke noen negative 
konsekvenser for besøkende og fritidsbåttrafikken. Det vil være positive virkninger på ferdsel på veien 
ned til kaia, da den nye traseen har en helt annen standard og mer oversiktlig tilknytning fra 
Makøveien.  
 
Forurensning: Planen medfører ingen ekstra forurensing eller støypåvirkning ved daglig drift av ferjen, 
men i anleggsperioden kan man forvente noe støyende virksomhet. Dette vil være til begrensede tider 
på døgnet og i en begrenset periode, og vil følgelig ha en totalt liten virkning på det omkringliggende 
området. 
 
Jordressurser/landbruk: Ingen spesiell virkning 
 
Teknisk infrastruktur: Ingen spesiell virkning. WC kan etableres og det legges til rette for renovasjon 
ved ferjeleiet.  
 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
ROS-analysen viser til at dersom man tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå, 
anses det som lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som innebærer at området ikke kan utvikles i 
tråd med planforslaget. 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. 
 
Tema ROS-analysen som berøres av planområdet: 
 Grunnforhold: Viser at 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. 

 Naturmangfold på land: Tar hensyn til arter som er funnet i området ved å legge til hensynssoner, 
her for Glisnebjørnebær. Det er funnet rødlisteart, her Jordbørkløver utenfor planområdet på 
østsiden av gjeldende ferjeleie.  

 Naturmangfold i sjø: Feltundersøkelser er gjennomført, og bekrefter område for bløtbunnsområde 
og ålegressenger. Ålegressengen ligger øst for gjeldende ferjekai, og grenser ikke til planområdet. 
Bløtbunnsområdene ligger til eksisterende badeområder i og utenfor planen og øst for 
planområdet. Nye tiltak er vurdert at de ikke kommer i konflikt med eller berøre naturtyper eller 
arter som er registrert.  

 Kulturminnevern: Det er ikke registrerte automatiske fredede kulturminner innenfor planområdet. 
Bygningen tilknyttet gjeldende ferjeleie er SEFRAK-registrert som gul, og ligger inne som naust, 
båthus og sjøbu fra 1900-tallet. Bygningen har tidligere vært registrert og fungert som sjøbu, 
butikk og fritidsbolig for eierne. Norsk maritimt museum har kartlagt kulturminner under vann, men 
ikke funnet noe i eller i tilknytning til planområdet. Planområdet ligger i et område registrert som 
kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse og omfattes av hensynssone kulturmiljø i 
kommuneplanens arealdel.    

 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. Det er viktig å ha fokus på at anleggsarbeider ikke medfører 
vesentlig ulempe for omgivelsene. 

 Trafikkfare og fare for ulykker i anleggsperioden: I anleggsperioden kan det oppstå farer som kan 
medføre alvorlige ulykker. Det må fokuseres på at sikkerheten skal ivaretas på en god måte i 
anleggsperioden slik at faren for ulykker både for arbeidere og for ferierende på øya minimeres. 

 



Tabell med vurdering av uønskede hendelser og mulige tiltak ligger vedlagt i ROS-analysen.  
 
Overordnede føringer til planarbeidet 
Føringer, retningslinjer og planene under er vurdert videre i planbeskrivelsen.. Særlig lokale føringer 
vurderes tiltakene i planområdet opp mot, hvor planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
Totalt sett er planforslaget i tråd med overordnede føringer og retningslinjer. 
 
Statlige føringer og retningslinjer som berøres av planarbeidet 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
 RPR for barn- og unge i planlegging (1995) 
 SPR for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging (2014) 
 SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021) 
 SPR for klima- og energiplanlegging, og klimatilpasning (2018) 
 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, Miljødirektoratet (2021) 

 
Berørte fylkesplaner 

 Fylkesplanen – Østfold mot 2050 (2018) 
 Regional kystsoneplan for Østfold (2014) 
 Regional plan for klima og energi (2019) 

 
Berørte planer i Hvaler kommune 

 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 
 Kommunedelplan for klima og energi 2016-2028 
 Kommunedelplan for kulturminner 2018-2030 
 Strategisk Havneplan 2018-2028 
 Temaplan for verdiskaping "Næringsstrategi" 2019-2023 

 
 
Vedlegg 

1. Plankart 
2. Planbeskrivelse 
3. Reguleringsbestemmelser 
4. Illustrasjonsplan 
5. Perspektivbilde 
6. ROS-analyse 
7. Notat om Grunnforhold 
8. Feltnotat med verdivurdering av marine naturverdier 
9. Feltnotat naturverdier på land 
10. Rapport fra Norsk maritimt museum 

 
Samordning- og medvirkningsprosess  
Før varsel om oppstart av planinitiativet i regionalt planforum. Her fikk man en tilbakemelding om å 
bl.a. vurdere ulike alternativer etter SPR for differensiert forvaltning av strandsonen, og ikke å legge til 
rette for flere biler på øya ved utarbeiding av planforslaget. 
 
Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort i Fredrikstad 
Blad, og på kommunens hjemmeside den 07.07.2020. Berørte grunneiere, naboer og offentlige 
instanser ble varslet ved brev samtidig. Frist for merknader ble satt til 01.09.2020. 
 
Plankonsulenten mottok 12 innspill og uttalelser i forbindelse med varsel om oppstart. Nedenfor er 
forslagsstillers kommentar og rådmannens vurdering av merknadene til planarbeidet.  
 



Nr. Navn/dato/Innspill Forslagsstillers kommentar/ 
rådmannens vurdering 

1 Bane Nor, datert 06.07.2020: 
Har ingen merknader, da planområdet ikke berører 
jernbanens interesser.  
 

Forslagsstillers kommentar: Tas 
til orientering. 
 
Rådmannens vurdering: 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. 
 
Rådmannens vurdering: NMM 
rapport viser til at det ikke er 
funnet noen marine 
kulturminner. Det er ikke behov 
for å utrede ytterligere eller å 
gjennomføre avbøtende tiltak til 
kulturminner i sjø.  
 

3 Direktoratet for mineralforvaltning (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. 
 
Rådmannens vurdering: Tas til 
orientering. 

4 Statens vegvesen (SVV), datert 25.07.2020: 
De 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 

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. 



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

 
Rådmannens vurdering: 
Forslagsstiller har lagt til rette 
for sykkelplasser, og det er 
tiltenkt blandet trafikk ved 
ferjeleiet. Det er lagt til rette for 
universell utforming av 
renovasjonsanlegget som ligger 
på enden av ferjeleiet og det 
skal legges til rette for 
handikapløsning på toalettet.  
 

5 Avinor, datert 31.07.2020: 
De 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. 
 
Rådmannens vurdering: Tas til 
orientering. 
 

6 Fiskeridirektoratet, datert 19.08.2020: 
De 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.  
 
Rådmannens vurdering: Det er i 
rapporten for naturverdier på 
land og i sjø vurdert virkninger 
av tiltakene i planforslaget. Det 
er beskrevet i ROS og i 
planbeskrivelsen at 
planforslaget ikke får noen 
negativ virkning på 
naturverdiene i eller rundt 
området. Det er i dag allerede 
en ferje som går i området og 
tiltakene er vurdert å ikke ha 
noen videre virkning på 
naturverdiene. Utenom 
planprosessen vurderes det 
også å legge til rette for en 
elektrisk ferje til de Østre 
øyene. Noe som gjør at 
forurensningen i områdene vil 
gå ned basert på ferjetrafikken. 
Å utvide småbåthavnen vil nok 
ha noen virkning, men av 



mindre betydning. 
Avfallsløsninger for småbåthavn 
bør innarbeides i 
planbestemmelsene videre i 
planforslaget. Hvordan dette 
løses kan diskuteres videre i 
samarbeidsmøter med 
plankonsulent.  
 

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

Forslagsstillers kommentar: Tas 
til orientering. 
 
Rådmannens vurdering: Tas til 
orientering. 
 

8 Nordre Sandøy Vel (NSV), datert 25.08.2020: 
De 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 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. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen er enig i at 0-
alternativet ikke er nødvendig at 



det skal vurderes, siden det 
ikke vil være et alternativ. Men 
det bør nok gjøres en vurdering 
dagens bruk har mot nye 
alternativer. Deler av området 
er i dag brukt som stupeplass 
etc. Dette er en privat eid tomt, 
og det foreligger ingen avtale så 
vidt rådmannen har blitt 
informert om. Men det bør 
vurdere muligheten om å flytte 
stupebrett og stige lengre 
nordover, slik at muligheten 
fremdeles er til stede for 
fastboende og besøkende.  Det 
er riktig at man ikke skal legge 
til rette for biltrafikk på øyene, 
men ankomsten må gjøres 
tilgjengelig for 
utrykningskjøretøy. 
Plankonsulent har lagt til rette 
for nedgravde løsninger for 
renovasjon på ferjeleiet. Denne 
løsningen gjør at kommunen 
kan hente avfallet fra båten. De 
nye løsningene for nedgravde 
kontainere har gode 
lufteløsninger og det vil komme 
minimalt med lukt fra disse.  
 

9 Mattilsynet, datert 27.08.2020: 
De 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. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Det er allerede tilrettelagt med 
vannslange ved eksisterende 
småbåthavn. 
 
Rådmannens vurdering:  
Det er som plankonsulent 
allerede lagt til rette for en god 
løsning til fylling av drikkevann 
til småbåthavna. Videre ved 
opparbeiding av 
tilbakeslagssikring må vurderes 
å bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene til 
småbåthavna.  
 

10 Kystverket, datert 31.08.2020: 
De 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 

Forslagsstillers kommentar: 
Planforslaget berører ikke 
området avsatt til farled i 
gjeldende kommuneplan. Krav 
til dimensjonering av 
bryggeanlegget vil ivaretas. 
 
Rådmannens vurdering: 
Planområdet berører ikke 



belyser eventuelle konsekvenser for sjøfarende og andre 
brukere i sjøområdet. 
 

direkte hovedfarled i 
sjøområdet. Ferjeleiet flyttes 
ikke langt unna eksisterende 
plassering, men det bør videre i 
planbeskrivelsen vurdere 
sikkerheten mot småbåthavnen.  
 

11 Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 01.09.2020: 
Deviser 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 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. 
 
Rådmannens vurdering: 
Etter vurdering av planinitiativet 
i regionalt planforum ble det 
påpekt at det måtte vurderes 
flere alternativer til plassering 
av ferjeleiet pga av at tiltaket 
ligger i 100-meterbeltet i sjøen, 
jf. SPR for differensier 
forvaltning av sjøområdet. Det 
er undersøkt virkninger i forhold 
til naturverdier, kulturminner på 
land og i sjø, ROS og generell 
beskrivelse av konsekvenser av 
tiltak i området. Det legges ikke 
rette til mer biltrafikk i området, 
hvor det bl.a. legges til rette for 
mer sykkelparkering, og ikke 
parkering tilknyttet småbåthavn 
eller ferjeleie. Det er planlagt 



lagt til rette for 
utrykningskjøretøy, og ikke noe 
utover dette.  
Som Statsforvalteren nevner 
bør det legges noe om å fjerne 
eksisterende ferjeleie. Dette 
kan man videre se på i om det 
er fornuftig å ta inn i en 
reguleringsbestemmelse.  
Området vil gjøres mer 
tilgjengelig for bruk av 
allmennheten ved å legge til 
rette for toalett, sykkelparkering 
og en renovasjonsløsning.  
 

12 Viken fylkeskommune, datert 04.09.2020: 
De 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 

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. 
 
Rådmannens vurdering: 
Fylkesplanen legger føringer for 
alle kommuner i tidligere 
Østfold, som skal ligge til grunn 
for planarbeidet. Dette er noe 
som rådmannen mener 
plankonsulent har gjort ved å 
legge vekt på naturmangfold, 
kultur og landskapsverdi, og har 
gjennomført en rekke 
utredninger rundt disse tema. 



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 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. 
 

Det er vurdert alternative 
plassering av ferjeleiet, som må 
flyttes uansett i fremtiden.  
Plankonsulent har vurdere flere 
alternativer pga at tiltakene 
ligger i 100-metersbeltet. Videre 
vurderer plankonsulent 
virkninger til friluftsliv og 
rekreasjons. Det bør nok videre 
i planprosessen se på 
virkninger tiltaket har, og 
vurdere å legge inn 
reguleringsbestemmelser som 
sikrer bruk av stupebrett og 
trapp. I tillegg ser rådmannen at 
et toalett, sykkelparkeringer, 
tilgjengelig renovasjonsløsning 
og videreføring av 
trillebårparkering skaper mer 
tilgjengelighet langs sjøen for 
allmennheten.   

 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Økonomiske konsekvenser for Hvaler kommune 
Borg Havn IKS er forslagsstiller, og de skal bekoste ny ferjeleie. Østfold kollektivtrafikk og 
fylkeskommunen har en avtale med de som drifter ferjeleiet. Driften av toalettet ved pumpestasjonen 
er noe som må klargjøres underveis i prosessen, om hvor mye kostnader som er knyttet til dette, og 
hvem som tar seg av den daglige driften.  
 
Konsekvenser for folkehelse 
Planforslaget berører strandsonen og 100-metersbeltet, men ved å legge til rette for venterom, 
renovasjonsanlegg, og sykkelparkering, gjør man området mer tilgjengelig for allmennheten. Tiltakene 
legger ikke opp til noen annen bruk av sjøarealene og nok ikke forurense mer i området enn dagens 
drift av ferjen.   
 
Konsekvenser for barn og unge 
Badestrendene blir ikke berørte i, og bruken vil fortsette som normalt. Barnerepresentanten og er 
inkludert i interne høringer og det er ikke kommet noen negative tilbakemeldinger til forslaget.  
 
 
Vurdering  
 
Forholdet til overordnede føringer og retningslinjer 
Planforslaget er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel i sjø, her farled. På land blir ferjeleiet 
tilknyttet eksisterende vegnett og pumpestasjon. Landområdet ligger i LNF-spredt område, men vil 
ikke føre til noen vesentlige inngrep i området. Det eneste er skjæringen i berget der veien skal ligge, 
hvor konsekvensene av dette er vurdert i planforslaget.  
 



Fylkesplanen peker på viktigheten av å utvikle gode kompakte byer og tettsteder og tilrettelegging for 
fossilfrie og mer energieffektive løsninger i forhold til plassering av boliger og transportbehov. 
Planområdets plassering gir god tilgang til kollektiv transport og service og tjenestetilbud i Hvaler 
kommune. 
 
Kystsoneplanen for Østfold viser til at Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og vern i et 
bærekraftperspektiv. Kysten skal nyttes som områder for opplevelse og reiseliv, friluftsliv, båtliv, 
fritidsboliger og helårsboliger, næring og transport, samt at det skal tas vare på kystens landskaps-, 
kultur- og naturverdier. 
 
Planområdet følger de statlige føringer. Planlagte tiltak er ikke i tilknytning til senterstruktur, men fører 
ikke til mertrafikk. Tiltaket ligger inntil eksisterende infrastruktur, her eksisterende ferjeleie og vegnett. 
 
Vurdering av konsekvensene som følge av planforslaget 
Området gjøres mer tilgjengelig for utrykningskjøretøy ved å utvikle planlagt ferjeleie. Samtidig som 
det ikke legges til rette for mer biltrafikk, hvor det ikke er planlagt for mer bilparkering ved ferjeleiet og 
småbåthavnen, men mer sykkelparkering nord for pumpestasjonen.  
 
Tilgjengelighet til uteområder, her sjøområdet er nøytral til forbedret. Det er lagt til rette for venterom, 
og renovasjon for allmennheten. Samtidig som det er lagt til rette for offentlig toalett for besøkende av 
området som bl.a. strendene, og reisende som bruker ferjeleiet.  
 
Det vil i noen grad gå utover friluftsliv og rekreasjon da stupebrettet og stigen bør flyttes slik at det blir 
trygt å bade nord for det planlagte ferjeleiet. Dette er noe som grunneier må vurdere, og forslagstiller 
bør ta inn i reguleringsbestemmelsene.  
 
Vurdering av naturmangfoldloven(nml), kapittel II (§ 8 - § 12) 
Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraft og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 
 
Etter vurdering av nml § 8, en vurdering av kunnskapsgrunnlaget, er det ikke funnet at planforslaget 
ligger innenfor et naturområde eller at det er noen verneverdige arter innenfor planområdet som blir 
berørte. 
 
Etter føre-var-prinsippet av nml § 9 skal det kunne treffes en beslutning uten at det foreligger 
tilstrekkelig med kunnskap om hvilke virkninger den kan ta på naturmiljøet, skal det tas sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Og hvis det er en risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningsvedtak. 
 
Rådmannen finner ikke at det foreligger noen risiko for vesentlig skade på naturmangfoldet ved 
gjennomføring av planlagte tiltak. Tiltaket berører ikke dyrka mark og kommer ikke i konflikt med 
landbruksinteressene. Etter vurderingene etter nml §§ 8 og 9 påvirker ikke den samlede belastningen 
av planlagte tiltak økosystemet jf. nml § 10. 
 
En vurdering av nml § 11 viser til at planlagte tiltak ikke medfører miljøforringelser eller skader 
naturmangfoldet på og rundt området. Og det er ingen kostnader til tiltakshaver tilknyttet skade på 
naturmangfold. 
 
Planlagt tiltak er flytting av ferjeleie i et område avsatt til farleder. Det skal gjennomføres vanlig 
byggeskikk som representerer de miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder etter nml § 12. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 



Totalt sett viser resultatet av analysen at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan 
oppstå ved utbyggingen, finner vi det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som tilsier at området 
ikke bør bygges ut som planlagt. 
 
Kort om vurdering av innspillene 
Rådmannen mener at plankonsulent har tilrettelagt og implementert de relevante innspill som har 
kommet inn. Det er noe utfordringer ved å fjerne eksisterende bruk friluft og rekreasjons på berget i 
nærheten av ferjeleiet. Dette bør man se nærmere på videre i planprosessen. Tiltaket bør ikke gjøre 
området mindre tilgjengelig for allmennheten, men andre tiltak som toalett, renovasjonsløsninger etc. 
vil da igjen gjøre området mer tilgjengelig for bruk.  
 
Det er vurdert flere alternativer og hovedalternativet er det godt argumentert for.  Skjæringen i berget 
kan virke som å være den beste løsningen med tanke på totalt inngrep og landskapsvirkninger.  
 
Konklusjon 
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det forutsettes at 
planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig 
ettersyn. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at planforslaget sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret vedtar å sende planforslag til detaljplan for Sanne brygge med tilhørende dokumenter 
til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Hvaler kommune, 29.10.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 01.12.2021: 
 
Rolf Strand (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Som rådmannens forslag med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 
 
4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
Punkt 4 .1 Kjøreveg (SKV1-2) 
Veien skal ha maks 3,5 meters bredde. 
Eksisterende vei SKV 2 skal ikke utvides. 
Skjæringen langs fjellet skal wire sages hvis mulig. 
 
Punkt 4.3 Kai. 
Skiltes med forbudsskilt 306.1. Med underskilt gjelder ikke utrykningskjøretøy og kommunale 
tjenestebiler.  
 
6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT.   
LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv.(LS) 
 
Nytt forslag: 
6.1 
Innenfor området er oppføring av ny fritidsbolig ikke tillatt. Det kan tillates utvikling etter følgende 
bestemmelser.   
Det tillates kun én bygning med én bruksenhet på hver eiendom. 



Utvidelser av eksisterende bygg tillates ikke.  
Eksisterende SEFRAK registrerte bygning kan restaureres, men skal ha samme form, volum, høyde 
og uttrykk.  
Irreversible terrenginngrep som sprenging, splitting og skjæring av fjell tillates ikke.  
Stedegen og skjermende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 
Det er ikke tillatt å utvide etablerte adkomstveier, eller anlegge nye veier, parkeringsplasser, gangstier 
eller andre elementer. 
Parkering av traller/trillebårer tillates langs/inntil veg SKV2 i LS1 nordøst for avkjøring til SKV1.   
 
 
Begrunnelse 
Vi mener det er viktig å ivareta det spesielle kulturlandskapet som ligger på nordre Sandøy. 
Som en del av utredningen «Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Østfold», Riksantikvaren 
2015, er de østre øyene definert som kystkulturlandskap av nasjonal interesse. 
Riksantikvaren har definert miljøet i Gravningsund som særskilt sårbart. Riksantikvaren forutsetter at 
eksisterende landskap, bebyggelse, kulturmiljø og skala skal bevares og ivaretas. Hensynssone 
landskap og kulturmiljø, gjelder i hele Gravningssundet, og i kommuneplanens kartdel er hele området 
hensynssoner. 
Det må tas spesielle hensyn ved utbedring av fergekai og tilførselsvei fra ny kai.   
Samtidig må en sikker og velfungerende fergekai bygges for å ivareta kollektivtilbudet, selv om nordre 
Sandøy ikke har boplikt. 
Vi mener det er viktig allerede nå å signalisere det politisk synet på hvorledes vi ønsker å ivareta dette 
spesielle landskapsområdet. Spesielt viktig er det å ivareta de gamle veiene i kulturlandskapet. 
En vei fra fergekaia på maksimum 3,5 m. bredde tilfredsstiller bredde for utrykningskjøretøy ved 
brann. Dette vil være en ny vei som i all hovedsak skal benyttes av gående og syklende. 
Planen legger også opptil at søppelcontainer skal ømmes fra fergen, slik at renovasjons bil ikke 
trenger å kjøre i land. 
Både Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune har i saksfremlegget på sidene 13 
og14, kommentert at en utvidelse av Kjøreveg SKV1-2 kan føre til mer motorisert ferdsel. 
Det er gjentatt ganger i saksfremlegget påpekt at det ikke er ønskelig med økt biltrafikk. 
Foreløpige illustrasjoner viser en mulig løsning, men det bør ikke utelukkes alternative varianter 
dersom dette kan gi gode løsninger. 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. 

Til pkt 6 
Eksisterende bygning er SEFRAK registrert som naust, båthus, sjøbu og ligger i 100 meters beltet 
hvor spesielle regler gjelder. Av den grunn har vi foreslått noen endringer i 
reguleringsbestemmelsene, vi har blant tatt ut dette med uteplasser, veranda, terrasser og 
svømmebasseng etc samt dette om gjenoppbygging etter brann eller annen skade. Kommuneplanens 
arealdel 2019 – 2031 Hvaler kommune: Bestemmelser og retningslinjer har klare føringer for 
hvorledes slike saker skal behandles. 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag fikk 2 stemmer (Johansen (H), Sperlin (H)), og falt. 
Strand sitt forslag fikk 5 stemmer (Pedersen (Ap), Strand (Ap), Lindekleiv (Ap), Pettersen (Sp), Linnes 
(Frp), og ble vedtatt. 
 



 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 01.12.2021: 
Utvalg for plan- og byggesaker vedtar å sende planforslag til detaljplan for Sanne brygge med 
tilhørende dokumenter til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10 med følgende 
endringer i reguleringsbestemmelsene: 
 
4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
Punkt 4 .1 Kjøreveg (SKV1-2) 
Veien skal ha maks 3,5 meters bredde. 
Eksisterende vei SKV 2 skal ikke utvides. 
Skjæringen langs fjellet skal wire sages hvis mulig. 
 
Punkt 4.3 Kai. 
Skiltes med forbudsskilt 306.1. Med underskilt gjelder ikke utrykningskjøretøy og kommunale 
tjenestebiler.  
 
6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT.   
LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv.(LS) 
 
Nytt forslag: 
6.1 
Innenfor området er oppføring av ny fritidsbolig ikke tillatt. Det kan tillates utvikling etter følgende 
bestemmelser.   
Det tillates kun én bygning med én bruksenhet på hver eiendom. 
Utvidelser av eksisterende bygg tillates ikke.  
Eksisterende SEFRAK registrerte bygning kan restaureres, men skal ha samme form, volum, høyde 
og uttrykk.  
Irreversible terrenginngrep som sprenging, splitting og skjæring av fjell tillates ikke.  
Stedegen og skjermende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 
Det er ikke tillatt å utvide etablerte adkomstveier, eller anlegge nye veier, parkeringsplasser, gangstier 
eller andre elementer. 
Parkering av traller/trillebårer tillates langs/inntil veg SKV2 i LS1 nordøst for avkjøring til SKV1.   
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