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1. Generelle opplysninger 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 x  Detaljreguleringsplan 

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.): 53/2 

Plankonsulent: Multiconsult AS v/ Edvard Duvsete 

Adresse:  

e-post: edvard.duvsete@multiconsult.no 

Tlf: 91396552 

Forslagsstiller: Solskjerming AS v/ Håkon Renskoug 

Fakturaadresse:  

Nasjonal planID: 3011 153 

Kommunenr.+planID 

 

Kommunens saksbehandler: Aleksander Andreassen 

Tlf:  69375024 

e-post:  aleand@hvaler.kommune.no 

Møtested: Teams-møte Møtedato: 22.03.2022 

Deltakere:  

Fra plankonsulent:  

Edvard Duvsete (Multiconsult AS) 

Trine Huitfeldt Nygaard (Multiconsult AS) 

 

Fra forslagsstiller:   

Håkon Renskoug, Solskjerming AS 

 

Fra kommunen:  

Aleksander Andreassen, fagleder plan 

Hanne K. R. Hermansen, enhetsleder areal og byggesak 

 

Referent: Aleksander Andreassen 

 

Dato for godkjent referat:  
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2.  Hensikten med planarbeidet 

Det er ønskelig å regulere eiendommen slik at den kan benyttes til næringsformål. 

Forslagsstiller ønsker å etablere et næringsbygg på tomten. Dette skal primært romme 

kontor og lager, men samtidig tilrettelegge for visning av produktene som forhandles - både 

inne og ute.  

 
3.  Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

- Avgrensning av planområde 

- Formål 

- Utredningsbehov  

- Reguleringsprosess 

- Drøfte med kommunen om det er interesse for å legge til rette for lademuligheter på 

den delen som ligger øst for Fastlandsveien.  

 
4.  Eksisterende arealbruk 

Planområdet består av gnr./bnr. 53/2 og er omtrent 3 dekar. Området ligger på Vesterøy i 
Hvaler kommune. Området er 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. 

 

5. Overordnede føringer 

Listene under nedenfor er ikke utfyllende.  

 

Her finner du en mer utfyllende liste over planer og strategidokumenter for Hvaler kommune: 

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/plan/  

 

Her finner du en mer utfyllende liste over regionale planer for Viken: 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/gjeldende-regionale-planer/  

 

Her finner du overordnede føringer for kommunal planlegging i Viken fra Statsforvalteren: 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-

foringer-for-kommunal-planlegging/   

 

 

 

 

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/plan/
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/gjeldende-regionale-planer/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
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5.1 Planstatus 

Planer og strategidok. 

 

Merknader 

Fylkesplan for Østfold mot 2050 Planområdet ligger rett ved Ødegårdskilen, 

som er kategorisert som et lokalsenter i 

Fylkesplanen. 

Regional kystsoneplan for Østfold Ikke relevant 

Estetikkveileder for Østfold Retningslinjer for næringsbygg og 

næringsarealer: 

 

«Tiltakshaver har ansvar for at det ved 
plan- og byggesaker inngår en faglig utført 
redegjørelse for og vurdering av tiltakets 
estetiske sider, både i forhold til seg selv, 
omgivelsene, og til fjernvirkning.» 

Regional plan for klima og energi   

Regional plan for næringsutvikling  

Andre relevante fylkesplaner, strategier 

og veiledere, se: Viken fylkeskommunes 

internettsider 

 

Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er deler av 

planområdet avsatt til sentrumsformål. 

Sentrumsformål innbefatter forretninger, 

tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, 

hotell/overnatting og bevertning, samt 

nødvendig grøntareal til bebyggelsen.  

 

Området på østsiden av fv. 108 er avsatt 

til parkeringsanlegg. Tiltaket vil være i tråd 

med formålet i kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel Fokus på god bokvalitet, trivelige 
nærmiljøer, naturbaserte løsninger, 
etablere vegetasjon, bevare 
kystlandskapet, skape arbeidsplasser, øke 
tilgjengelighet og trafikksikkerhet, samt 
øke reiseliv og handel.  
 
Delmål for økonomisk bærekraft: Hvaler 
skal være et attraktivt sted å bo, jobbe og 
besøke.  
 
Strategier for gjennomføring:  

- Skal styrke lokale arbeidsplasser 
og verdiskaping gjennom 

https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/fylkesplan_2020_nyeurl.pdf
https://viken.no/_f/p1/i4bc24d64-516b-4dfe-af23-2dae1e99a23e/regional-kystsoneplan_for_ostfold.pdf
https://viken.no/_f/p1/i25018384-bff3-484d-8ebc-8f1962feacd8/estetikkveileder-for-ostfold.pdf
https://viken.no/_f/p1/i88416e90-0f06-4145-8bba-08ac0058d968/klimaplan-ostfold-2019.pdf
https://viken.no/_f/p1/ibb5c6ace-0f72-49af-ac02-38bad77e58f6/regional-plan-for-naringsutvikling-forskning-og-innovasjon-web.pdf
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/gjeldende-regionale-planer/
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/gjeldende-regionale-planer/
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stedstilpasset og småskala 
næringsutvikling.  

- Styrke tilgjengeligheten gjennom 
gode og miljøvennlige samferdsels- 
og kollektivløsninger.  
 

Kommunedelplan for klima og energi  

Kommunedelplan for kulturminner Ikke relevant 

Næringsstrategi  

Trafikksikkerhetsplan Hvaler kommunes visjon for 

trafikksikkerhetsplanen er «Ingen drepte 

eller alvorlige skadde i trafikken i Hvaler». 

Planarbeidet vil bidra til å finne en 

trafikksikker løsning. 

Gjeldende reguleringsplaner/ 

bebyggelsesplaner 

Den delen av planområdet som ligger vest 

for fv. 108 er uregulert. 

Tilliggende reguleringsplaner Fastlandsveien og området øst for fv. 108 

er regulert gjennom «reguleringsplan for 

Skjelsbu 53/6 m.fl.» (PlanID 3011-9). 

Området øst for fv. 108 er avsatt til 

boligformål. Det er konflikt mellom 

boligformålet avsatt i reguleringsplanen og 

formålet parkeringsanlegg som er avsatt i 

kommuneplanens arealdel. Ved 

motstridene formål så gjelder nyeste 

vedtatt plan, hvilket er kommuneplanens 

arealdel (vedtatt 20.06.2019). 

 

Området rundt er i hovedsak regulert, 

gjennom «reguleringsplan for 

Ødegårdskilen Torg» (PlanID 3011-136) 

og «reguleringsplan for GS Puttesund-

Åsebu» (PlanID 3011-140), til 

forretning/kontor, bolig og tjenesteyting 

med tilleggende kjørevei og gang- og 

sykkelvei. 

Andre planer/vedtak  

Annet planarbeid som kan ha betydning 

for utarbeiding av planforslaget 
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5.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og 
arealplaner 
 

Nasjonale føringer/SPR/RPR/rundskriv Merknader 

 

2019 Forventninger til regional og 

kommunal planlegging 

FNs 17 bærekraftsmål må implementeres i 

planarbeidet.  

2014 Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

Tiltaket bygger oppunder eksisterende 

føringer i fylkesplan og kommuneplanens 

arealdel 

2021 Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen  

Ikke relevant 

2018 Statlig planretningslinjer for klima- 

og energiplanlegging og klimatilpasning 

Ikke relevant 

1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i 

planleggingen 

Vil ivaretas gjennom 

medvirkningsprosessen 

1994 Rikspolitiske retningslinjer for 

vernede vassdrag 

Ikke relevant 

 

 

6. Rapporter og veiledere 

Lokale retningslinjer for overvann i Hvaler kommune. 

 

Parkeringsanalyse for Hvaler kommune. 

 

Sentrale veiledere (kommunal- og moderniseringsdepartementet) se www.planlegging.no  

 

 

7. Avklaring av konsekvensutredning (KU-plikt) 
 

 Merknader 

 

Tiltaket krever konsekvensutredning   

Plankonsulent må gjøre en vurdering av 

om prosjektet vil utløse krav om 

konsekvensutredning 

Plankonsulent vurderer det slik at tiltaket 

ikke vil gi vesentlige konsekvenser for 

miljø og samfunn og at tiltaket ikke 

utløser krav om konsekvensutredning.    

 

 

https://www.hvaler.kommune.no/contentassets/e108c2a145044f7b84e3c9816d32ccc7/retningslinjer-for-overvannshandtering-for-hvaler-kommune.pdf
http://www.planlegging.no/
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Tiltaket krever ikke konsekvensutredning Vurderingen finnes i det vedlagte 

planinitiativet. 

 

 

8. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig 
vurdering 

Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 

 Følgende tema må belyses av 

plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

 

 

Barn og unges interesser. i 

planområdet 

(behov/bruk av areal til 

lek/aktiviteter) 

Vil ivaretas gjennom 

medvirkningsprosess.  

 

 

 

 

 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv-

tilgjengelighet, parkering, 

adkomst, kapasitet, sikkerhet og 

standard, VA, fjernvarme 

Ledningskart kan bestilles av 

geodataavd. I Fredrikstad kommune 

 Sosial infrastruktur Ikke relevant 

 

 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

 Ødegårdsbekken må hensyntas.  
 

 Universell utforming Vil ivaretas. 

 Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, 

sti/korridor, tur, strand) 

Ødegårdsbekken må hensyntas.  
 

 Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

Nødvendige krav til bebyggelsen vil 
ivaretas gjennom 
planbestemmelsene.  
 
Tomten er eksponert og ligger ved 
rv.108. Nytt bygg skal være 
stedstilpasset. 
 

 Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige 

bygninger, miljø, anlegg, etc. 

 

Ødegårdsbekken må hensyntas.  
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 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Flom, rasfare 

ROS-analyse skal utarbeides og 
sendes inn sammen med 
planforslaget til behandling.  
 

 Levekår og folkehelse Vurderes videre i planarbeidet og 
belyses i plandokumentene.  
 

 

Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 

alternativvurderinger skal dokumenteres. Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

 

 

 

9. Åpenhet og medvirkning 

Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og bygningslovgivningen 

(bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte prosessbestemmelser), og berørte enkeltpersoner og 

grupper skal gis anledning til å delta aktivt i planprosessen. 

 

Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til naboer 

og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Varsel til naboer, myndigheter, 

organisasjoner/foreninger o.l. berørte 

iht. liste fra Hvaler kommune.   

 

Brev/epost Antatt tidspunkt – i slutten 

av april 2022 

Avhengig av innspill til varsel om 

oppstart.  

 

Brev/epost/møte  

 Evt: Åpent 

informasjonsmøte 

Trolig ikke relevant 

 

Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med et 

konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig planforslag 

oversendes.  Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen. 

 

Møter avholdes etter behov. 
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10. Planavgrensning 
 

 
 

11. Kart 

Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

  

Digitalt grunnkart.  

Grunnkart og plankart bestilles via 

geodataavd. i Fredrikstad kommune, og 

leveres på SOSI-format i henhold til 

gjeldende sosi-standard 

 Det er behov for tilleggsoppmålinger. Grensepåvisning skal gjennomføres ved 

usikre grenser. 

 Oversikt over hjemmelshavere, naboer og 

gjenboere 

Henvend deg til saksbehandler. 

 

12. Gjennomføring 

Aktuelle rekkefølgekrav Merknader 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 

kommunaltekniske anlegg 
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 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av annen 

infrastruktur 

 

 
13. Oppstart av planarbeidet 

 X  Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 

 
Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget 
etter at varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3. 

 
 X  

Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet 
kunngjøres.  Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt. 
planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 

 
X 

Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

 Endelig annonsetekst i RTF- eller Word-format 

 Planavgrensning i jpg- eller pdf-format 

 Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format 
 

 
14. Oppsummert - viktige tema som ble tatt opp i 

oppstartsmøtet 

Hensikten med planarbeidet. 

Ønsker å regulere til næringsformål. Kontor og lager med utadrettet virksomhet. Må se på 
hva som kan utvikles på østsiden av veien som satt av til parkeringsplass. 
 
Vil utforme det første rommet slik flere kan gå inn og se på produktene. Ønsker primært å 
dekke nett og web, men også utadrettet virksomhet. Det er ikke hensikten å øke trafikken til 
planområdet. Vil uforme bygget slik at andre bedrifter med utadrettet virksomhet kan ta over, 
da utforme bygget som en butikk, både på innsiden og utsiden.  
  
Andre tema som er ønsket tatt opp i oppstartsmøtet 
 Planavgrensning 

o Østsiden av veien – vil se på behov for ladeinfrastruktur med hurtigladere. Må se 
om det er interesse fra leverandørene, om Ødegårdskilen er nok attraktiv. 

o Lager - båtopplag til vinterstid. Lager til utstyr og produkter i sommerhalvåret, 
båtlagring ellers.   

 Lagerbygg på parkeringen må ikke fremstå estetisk som et lagerbygg. Diskutert om vi 
vil heller ha hurtiglading på den siden.  
o De skal vurdere begge alternativene underveis i planprosessen, og ikke 

bestemmer seg allerede nå. Men kommunen er skeptisk til et ruvende lagerbygg. 
Det må tilpasses hvaler sin bygningstypologi og estetikk.  
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 Reguleringsprosess. Vanlig varsling og høringsperiode av planforslag etter pbl, og det 
skal ikke holdes et i åpent folkemøte etter nåværende vurdering. Vurdering av 
medvirkningsverktøy vil ses på underveis. 

 Støyutredning kan være generell. Se til bestemmelser for rema1000 sør for 
planområdet. Må bruke retningslinjene til miljødirektoratet.  

 Estetikk med grønn skjerming og planting er viktige tema i planarbeidet. 
 Overvann er det særdeles viktig å se på i området. Og en fordrøyningssone kan også 

være et arkitektonisk grep. Hvaler kommune har en egne retningslinjer for 
overvannshåndtering i kommunen, som plankonsulent kan bruke til planarbeidet. 
Plankonsulent ble også henvist til VA-avdelingen for videre avklaring og behov.  

 Plankonsulent/forslagsstiller må lage en egen naturmanfold-rapport i tilknytning til 
ørretbekken som går langs fylkesveien inn på planområdet.  

 Renovasjonspunkt til næring ble diskutert.  Per i dag hentes det ukentlig avfall der 
forslagsstiller holder til i dag. Hovedsakelig kasting av papp og lite annet avfall. 
Plassering renovasjon avklares underveis i prosessen 

 Det ble enighet om 5 uker varslingsperiode pga av varslingperioden er lagt over 
påsken.  

 Kan værer en overordnet vurdering av nytrafikk og tungtrafikk til området, der 
vurderingen innarbeides i planbeskrivelsen. 

 Plassering av avkjørsel må godkjennes av Vikens fylkeskommunes 
samferdselsavdeling i planprosessen.   

 
Nærmere om estetikk til planområdet 
Planområdet er ved inngangsporten til Hvalersamfunnet – viktig å vektlegge estetikk tungt. 
Det må videre være høy kvalitet i materialbruk og bruke arkitektoniske grep. Spesielt bør en 
vurdere å utføre bygget i tre. Må være variasjon/brytning i fasader for å dempe byggets 
innhold/bruk som lagerlokale. Dette blant annet grunnet at det her er sentrumsformål og at 
det publikumsvennlige inntrykk og uttrykk må prioriteres.  

 

14.1 Innspill fra intern høring 
Fra brannvesenet:  

 Det må redegjøres for om det er tilstrekkelig slukkevannskapasitet i området. 

 I flg. preaksepterte ytelser til Byggteknisk forskrift, TEK17 § 11-17 Tilrettelegging for 

rednings- og slokkemannskap er det krav til slokkevann på 20 liter pr. sekund for 

småhus. For annen bebyggelse er kravet til slokkevann på 50 liter pr. sekund fordelt 

på 2 uttak.  

 Det må avklares så tidlig som mulig i planprosessen om det lokale vannledningsnettet 

er i stand til å levere dette. 

 Sprinkleranlegg – det må også avklares om det lokale ledningsnettet kan levere 

tilstrekkelig med vann til et eventuelt sprinkleranlegg.  

 
15. Komplett planforslag innhold og materiell 

Nedenfor er en liste over hva en komplett planforslag skal inneholde og hva som skal leveres 

ved høring og offentlig ettersyn av planforslag og vedtak. 
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Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være  
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle 
kart skal brettes i A4-format ved levering etter vedtak. 

 Reguleringsbestemmelser i Word-format. 

 Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på Word-format. 

 Nødvendige illustrasjoner og modeller 

 Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

 Kopi av varslingsbrev 

 Varslingsliste 

 Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

 Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

 
 

Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for 
vurdering av planforslaget 

 Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

 
 

Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i 
basis geodata følger i egne SOSI-filer. 

 Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 

 
 

 

.pdf fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast størrelse (A0, 
A1, A2, A3, eller A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan 
skrives ut i riktig målestokk. 

 
 

Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller tilsvarende 
programvare ønskes en .dwg fil levert som et supplement til SOSI. 

 
16. Foreløpig framdriftsplan 

Plankonsulents planlagte dato for varsling: April 2022 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 

planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 

kommunen: 

 

Høst 2022 

Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med overordnede 

planer og/eller begge parter er enige om det, skal det avtales 

egen frist for behandling når komplett planforslag foreligger. 

 

 

 

 
17. Gebyr 

Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens gebyrregulativ for 

saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

 

Gebyrer for behandling av reguleringsplansaker finner du i kapittel 9 i gebyrregulativet under: 

Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser for Hvaler kommune 2020 

 

http://www.hvaler.kommune.no/globalassets/egenbetalinger/gebyrregulativ.pdf
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18. Bekreftelser 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 

tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 

planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 

gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 

den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i 

kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige 

vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige 

myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften 

for prosjektet. 

 

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt 

nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode 

avslutte saken. 

 

Planforslaget utarbeides av fagkyndige. 


