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DERES REF: | VÅR REF: Edvard Duvsete Fredrikstad, 8. april 2022 
DOKUMENTKODE: 10240037-01-PLAN-BRE-002 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 53/2 OG DEL AV 511/8/0 
FASTLANDSVEIEN (PLANID 3011 153) 

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan i Hvaler kommune 
 

På vegne av Solskjerming AS og i henhold til  Plan og bygningsloven §12-8, varsles  oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Fastlandsveien i Hvaler kommune. Planområdet omfatter gnr/bnr. 53/2 i Hvaler 
kommune. 

Solskjerming AS er forslagsstiller og Multiconsult er plankonsulent.  

Planområdet 

Planområdet består av gnr./bnr. 53/2 og del av 511/8/0, og er på ca 3 dekar. Området ligger på Vesterøy i 
Hvaler kommune. Fv. 108 går gjennom området. Området som ønskes regulert, ligger på begge sider av fv. 
108 og er i dag ubebygd. Det består av vegetasjon i form av gress og trær.  

Nord for eiendommen er det boligbebyggelse, mens i sør er det både bolig- og næringsbebyggelse.    

 
Oversiktskart. Planområdets lokalisering er vist med svart sirkel.   

Iht. adresseliste 
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Kartutsnittet over viser varslet planområde med svart stiplet linje.  

Formål med planarbeidet  

Plankonsulent Multiconsult ønsker, på vegne av Solskjerming AS, å regulere eiendom 53/2 slik at den kan 
benyttes til næringsformål. Solskjerming AS ønsker å etablere seg på eiendommen. Næringsbygget som 
ønskes etablert skal primært romme kontor, lager og visningsrom. Visningsrom skal benyttes for visning av 
produktene som forhandles. Det er også ønskelig å ha arealer utendørs for visning av utendørsprodukter.  
 
Fv. 108 ligger innenfor planområdet. Det er ikke ønskelig å endre dette formålet, men adkomst til tomten 
må sikres.   
 
Gjennom planarbeidet ønskes det også vurdert om arealet øst for Fastlandsveien kan benyttes til 
kaldtlager.  

Sentrale tema i planarbeidet 

Sentrale tema i planarbeidet vil blant annet være trafikksikkerhet, trafikkavvikling og adkomst til 
tilgrensende eiendommer, estetikk, vegetasjon, flomveier og overvannshåndtering. 

Forholdet til andre planer 

Den delen av planområdet som ligger vest for fv. 108 er uregulert. Dette området er i kommuneplanens 
arealdel avsatt til sentrumsformål (lys brun farge på kart). Sentrumsformål innbefatter forretninger, 
tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning samt nødvendig grøntareal til 
bebyggelsen.  
Området på østsiden av fv. 108 er avsatt til parkeringsanlegg (mørk grå farge på kart) i kommuneplanens 
arealdel. Tiltaket vil være i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel.  
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Fv. 108 og området øst for fv. 108 er regulert gjennom «reguleringsplan for Skjelsbu 53/6 m.fl.» (PlanID 
3011-9). I reguleringsplanen er området øst for fv. 108 er avsatt til boligformål. Det er konflikt mellom 
boligformålet og formålet parkeringsanlegg som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Ved motstridene 
formål gjelder nyeste vedtatt plan, hvilket er kommuneplanens arealdel (vedtatt 20.06.2019). 
 

Tilgrensende areal til planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse (gul 
farge på kart), LNFR (lys grønn på kartet) og nåværende boligbebyggelse (lys gul på kartet).  

  
Kartutsnitt av Kommuneplanens arealdel Hvaler kommune 2019-2031. 

Ikke krav om konsekvensutredning  

Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. Hvaler kommune har vurdert at 
planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning eller planprogram, jf. PBL § 4-2 og tilhørende 
forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket inngår ikke i vedlegg I eller II til forskriften. Sentrale tema vil 
likevel bli utredet.  

Videre planprosess 

Dette brevet sendes til berørte grunneiere og grunneiere som grenser til planområdet. I tillegg sendes det 
til aktuelle myndigheter og organisasjoner. De som ønsker, kan komme med innspill til planarbeidet. Etter 
at frist for innspill er gått ut, utarbeider Multiconsult forslag til reguleringsplan på vegne av Solskjerming AS. 
Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte myndigheter varsel om dette og kan komme 
med merknader innen fristen. Offentlig ettersyn blir kunngjort i Fredrikstad blad og på kommunens 
nettsider.  

Merknader til oppstartmelding  

Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig til Multiconsult v/ Edvard Duvsete, Pb. 1424, Storgata 34, 1602 
Fredrikstad eller epost Edvard.Duvsete@multiconsult.no 

 

mailto:Edvard.Duvsete@multiconsult.no
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Frist for innspill er 25.05.22 

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Multiconsult v/ Edvard Duvsete på epost 
Edvard.Duvsete@multiconsult.no eller på tlf. 91 39 65 52.  

 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 
 
Edvard Duvsete 
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