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Høring og offentlig ettersyn - Planforslag til detaljplan for Hvaler park 
boligsameie, PlanID 0111 141 (gnr. 23 bnr. 53) 
 
 
Sammendrag 
HS arealplan AS er forslagsstiller på vegne av Hvaler Resort AS v/ Johan E. Svendsen og har 
utarbeidet et planforslag for omregulering av eiendom og bygningsmasse på 23/53, Hvaler Park 
boligsameie.   
  
Hensikten med planarbeidet er å endre eksisterende bebyggelse på planområdet til helårsboliger. Det 
vil si at dagens fire boenheter vil videreføres, og arealer i kjeller og spaanlegg blir ombygget til 
helårsboliger. 
  
Planområdets beliggenhet er langs fv. 108 på Kirkeøy, og avstanden til Hvaler rådhus, Floren skole og 
nærmeste butikk er cirka 1.3 km.  
  
Etter varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram mottok forslagsstiller 10 
innspill og uttalelser.  Rådmannen har ingen merknader til behandling av innspill og uttalelser og anser 
disse som godt nok vurdert og besvart av forslagsstiller. 
  
Rådmannen vurderer at planforslaget med KU er godt nok gjennomarbeidet og kan sendes ut på 
høring og offentlig ettersyn.  
  
  
Saksopplysninger 
Bakgrunn 
HS arealplan AS er forslagsstiller på vegne av Hvaler Resort AS v/ Johan E. Svendsen og har 
utarbeidet et planforslag for omregulering av eiendom og bygningsmasse på 23/53, Hvaler Park 
boligsameie.   
  
Hensikten med planarbeidet er å endre eksisterende bebyggelse på planområdet til helårsboliger. Det 
vil si at dagens fire boenheter vil videreføres, arealer i kjeller og spaanlegg blir ombygget til 
helårsboliger. Totalt blir det 7 boenheter på området. Mulighet for carport og sportsboder opprettes på 
eksisterende parkeringsplass, hvor frisikt skal ivaretas. 
  
Det som i dag ligger inne som campingformål blir foreslått omregulert til boligformål, lekeplass og en 
utvidelse av naturvernområdet mot nasjonalparkgrensa sørover. Eksisterende veg til hyttene er tegnet 
inn i plankartet, og bommen sør på området mot tidligere nasjonalparkgrensa blir videreført. 
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Bilde 1 Gjeldende plan og nytt planforslag  

Beskrivelse av planområdet 
Planområdets beliggenhet er langs fv. 108 på Kirkeøy, og har en ganske sentral beliggenhet, hvor 
avstanden til Hvaler rådhus, Floren skole og nærmeste butikk er cirka 1.3 km. Gang- og sykkelveien 
skal bygges ut fra Tangenbekken til parkeringsplassen ved Hvalerkirken i 2020, og planområdet får en 
gang- og sykkelveitilknytning helt til Skjærhalden.  
 
Kollektivholdeplass ligger like ved planområdet, og bussen går en gang i timen utenom 
sommersesongen, som den da går to ganger i timen. På bildet under vises det til planområdet i 
forhold til Skjærhalden 
 

 
Bilde 2 Planområdets beliggenhet i forhold til Skjærhalden 

Utbyggingsavtaler og renovasjonsplan 
Det er vurdert at det ikke er behov for utbyggingsavtale eller renovasjonsplan til planforslaget. 
 



Planprosessen 
Det ble i Utvalg for Samfunnsutvikling den 31.01.18 behandlet en prosessveiledende uttalelse med en 
anbefaling fra det politiske flertallet om å gå videre med prosjektet og starte en reguleringsplanprosess 
for omgjøring av eksisterende bebyggelse til boligformål.  

Det første planinitiativet ble mottatt den 22.02.2018. Det ble avholdt oppstartsmøte med Hvaler 
kommunes planadministrasjon den 08.03.18. I dette møtet, med påfølgende vurderinger i etterkant, 
ble det anbefalt oppstart av planarbeidet under forutsetning av at det også utarbeides en 
konsekvensutredning.  

Tidlig i prosessen var det foreslått en til tomannsbolig i planinitiativet, hvor kommunen presiserte at 
man kan legge inn flere alternativer til videre behandling. Dette ble frarådet av sektormyndighetene, 
og alternativene med ekstra boliger ble tatt bort før planprogrammet ble vedtatt. 

Planprogrammet ble behandlet politisk i utvalget den 29.08.2018, samtidig ble det varslet om oppstart. 
Høringsperioden for planprogrammet var 05.10.2018-21.11.2018, og forslagsstiller mottok 10 innspill 
og uttalelser.  

Forslagsstiller har lagt ved en fremdriftsplan i planbeskrivelsen, og forventer at planen skal være 
ferdigbehandlet i januar/februar hvis prosssen går som planlagt: 

Fase  Hva/milepæl Tid  

1 Behandling av planprogram for utlegging på offentlig ettersyn 29.08.2018 

2 Varsel om igangsetting av planarbeid og høring av planprogram Sept. 2018 

3 Identifisere utredningskrav/behov som grunnlag i reguleringsplan Nov.-des. 2018 

4 Avklaringer mot kommunen Nov.-des. 2018 

5 Fastsetting av planprogram 06.03.2019 

6 Utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning samt kommentere 
innkomne merknader.  
Fremme planen til kommunal behandling.   

April-jun 2019 

7 Tilbakemeldinger på innsendt planforslag og drøftinger med kommunen, med 
påfølgende justeringer 

Juli-aug 2019 

8 Førstegangs politisk behandling for utlegging på offentlig ettersyn/høring Sept-okt.  2019 

9 Innarbeide innspill etter offentlig ettersyn Nov.-des. 
2019 

10 2. gangs politisk behandling, først i utvalg for samfunnsutvikling deretter i 
kommunestyret.  

Jan.-feb. 2020 

 
 
 
Vedlegg 

1. Plankart 1:1000, datert 24.06.2019 og sist revidert 15.10.2019 
2. Planbeskrivelse, datert 26.06.2019 og sist revidert 15.10.2019 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 24.06.2019 og sist revidert 15.10.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



Innkomne merknader 
Etter varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram mottok forslagsstiller 10 
innspill og uttalelser. Innspill og uttalelser med forslagsstillers kommentarer ligger i kapittel 10 i 
planbeskrivelsen. 
 
Rådmannens anser innspill som godt nok besvart av forslagsstiller, uten at det trengs videre 
kommentar fra kommunens administrasjon.  
  
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra 
kommunestyret kap. 3.3 vedtatt av kommunestyret i sak 52/14 den 19.06.2014. 
  
Økonomiske konsekvenser 
Forslaget gir ingen økonomiske konsekvenser for Hvaler kommune. 
  
Konsekvenser for befolkningens helse 
Forslaget gir ingen påvist negative konsekvenser for befolkningens helse. Området ligger nært fritids- 
og rekreasjonsområde, det er tillagt lekeplass og fellesarealer inne på området. Planområdet får gang- 
og sykkelvegtilknytning til Tangenbekken og til Skjærhalden.  
  
Klima- og miljøkonsekvenser 
Området er ikke utsatt for stormflo eller overvannsproblematikk.  
 
Eksisterende bygningsmasse vil ikke få noen stor endringer utvendig, og det kan stå noen uthus inne 
på området for boligbebyggelse. Lekeplass og felles oppholdsareal vil bli opprettet innenfor 
boligbebyggelsesformålet, samt at naturvernområdet vil trekkes lengre inn på planområdet. 
Naturvernområdet som er i dag og nytt vil at t ikke bli brukt til bebyggelse eller annen type aktivitet.  
 
Området ligger sentralt og det legges opp til mer sykkelparkering under tak, samt at 
kollektivholderplasser ligger lett tilgjengelig. Det vil ikke forårsake mertrafikk med fastboende pga den 
potensielle aktiviteten området kan skape av personbiltrafikk.  
 
Vurdering 
Planforslagets virkninger vurderes her i forhold til de tema som er lagt opp til i planprogrammet og 
etter tilbakemelding og innspill og uttalelser som har kommet inn. Planforslaget vurderes opp mot 
overordnede planer, føringer og retningslinjer, og de aktuelle tema som er i KU, befolkningen helse, 
naturmangfoldloven, friluftsliv og rekreasjon, beredskap og ulykkesrisiko, transportbehov, energibruk 
og energiløsninger, tilgjengelighet til uteområder og GS-vegnett, og barn og unges oppvekstsvilkår.  
  
Forhold til overordnede føring og retningslinjer 
Planforslaget er ikke i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel - fritids- og turistformål. 
Planområdet ligger utenfor Skjærhaldens tettstedsgrense, men ligger innenfor gang- og sykkelavstand 
rett ved fylkesveien og ligger nært kollektivholdeplass. Butikk og skole ligger innenfor 15 minutters 
gange. 
  
Planforslaget vil omregulere gjeldende reguleringsplan fra campingformål til boligbebyggelse, 
lekeplass og naturvernområde. En utvidelse av naturvernområde vil føre til en større buffer mot 
nasjonalparken på sørsiden av planområdet. Planforslaget vil også grense til gang- og sykkelveien og 
ivareta frisikttrekanten inn mot avkjørselen til Hvaler Park Boligsameie, og veien inn til hyttene. 
  
Planområdet ligger utenfor avgrensningen for Skjærhalden områdesenter i gjeldende fylkesplan for 
Østfold. 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. Reguleringsplanen sikrer tilgang til gode uteoppholdsarealer, friluftslivsområder og 



rekreasjonsareal. 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 et etablert boligområde, men fører ikke 
til mertrafikk, og ligger sentral og tilgjengelig i forhold til områdesenter, sosial infrastruktur og 
hovedvegnettet.  
  
Krav til konsekvensutredning 
Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, og kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Planprogrammet har da vært på høring og offentlig ettersyn etter pbl §4-1 og har vært på 
høring og offentlig ettersyn jf. pbl § 12-10.  
  
Forhold til naturmangfoldloven (nml) 
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. 
  
Det er påvist noen funn på planområdet fra Miljødirektoratets naturbase, her Sandgaffel, Sodaurt og 
Kystgaffel, som har status som truede arter. Dette er i den sørlige delen av planområdet som er satt 
av til formålet naturvern, og som det ikke vil bearbeides eller utføres tiltak på.  
  
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 er enig med vurderingen til forslagsstiller og finner 
ikke at det foreligger noen risiko for vesentlig skade på naturmangfoldet ved gjennomføring av 
planforslaget, og det er ikke et behov for avbøtende tiltak.   
  
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 skader 
naturmangfoldet på og rundt området. Og det ingen kostnader til tiltakshaver tilknyttet skade på 
naturmangfold.  
  
Planområdet grenser til Ytre Hvaler nasjonalpark, her har forslagsstiller har lagt inn et nytt 
naturvernområdet som buffer på sørsiden. Tiltakene vil ikke ha stor betydning ved bruk av arealet, 
bortsett fra nøytral til positive konsekvens ved at der er lagt inn naturvernformål på ca. halve det 
området som tidligere var campingformål. Planlagte tiltak vil da gjennomføres på gjennom vanlig 
byggeskikk som representerer de miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som det vises til i nml § 
12.  
  
Friluftsliv og rekreasjon 
Planområdet grenser til Ytre hvaler nasjonalpark, og ligger ikke langt unna Prestegårdsskogen og 
Ørekroken. Dette er områder som representerer store verdier i et friluftslivs- og rekreasjonsperspektiv. 
Områdene som er nevnt er kartlagt og vurdert som høy verdi gjennom arbeidet kartlegging og 
verdisetting av friluftslivsområdene på Hvaler. Disse områdene er lett tilgjengelige for både barn og 
unge. Adkomstveien/turstien som går gjennom planområdet brukes for de som vil gå ned til Ørekroken 



og er allment tilgjengelig. Utenom denne veien viser forslagsstiller til at planområdet i seg selv ikke 
tilfører noen verdi for friluftslivet.  
  
Bebyggelsen vil fremdeles bestå som den er, samt vil man få mindre korttidsbesøkende inn på 
området. Bruken av området vil være mindre intensiv og de som bor i området vil mulig ha en mildere 
bruk, siden den mest sannsynlig fordeles jevnt utover året.   
 
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Etter gjeldende plan brukes området som konferansesenter og utleie til camping. Dette generer en del 
trafikk inn og ut av området. I vurderingen til forslagsstiller nevnes det at det er opp til 20-30 deltakere 
ved en konferanse, der mange ankommer med privatbil. Personbiltrafikken inn på området er 
beregnet å bli mindre ved at fastboende bruker bygningene.  
 
Det er ikke planlagt/tilrettelagt for alternativ energibruk/løsninger på området. 
 
Befolkningens helse 
Ørekroken blir brukt mye friluftsliv og rekreasjon, både av yngre og eldre. Adkomstveien som krysser 
planområdet gir tilgang til stinett og friluftsområder ved Ørekroken, derfor kan man også enkel 
ankomme blant annet både Storesand og Røsshuet. Tilgang på denne type fasiliteter bidrar til å 
stimulere til økt fysisk aktivitet.  
  
Trafikkstøy fra fv. 108 er vurdert, og planbestemmelsene legger til rette for at de tekniske anlegg skal 
være gode nok til at man bruke byggene til varig opphold.  
  
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelvegnett 
Planforslaget legger til rette for tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett, med tanke på 
fysisk aktivitet og friluftsliv. Området er tilgjengelig for allmennheten, hvor adkomstveien til Ørekroken 
leder til en rekke utvalg av stier og turløyper. 
  
Barn og unges oppvekstsvilkår 
Barnas og unges talsperson var varslet ved planoppstart og utlegging av planprogram ved offentlig 
ettersyn. Barnas talsperson har fått anledning til å gjøre seg kjent med planens innhold og har hatt 
mulighet til å komme med innvendinger.  
  
I planområdet er det lagt til rette for barn og unges trivsel og velvære, gjennom at det tilrettelegges og 
opparbeides en lekeplass med tilhørende uteoppholdsareal. Barn og unge har også nærhet til 
skoleområde, kollektivholdeplass, snart ny gang- og sykkelvei (2020), og høyt verdisatte friluftslivs- og 
rekreasjonsområder som ligger rett i nærheten planområdet.  
  
Beredskap og ulykkesrisiko 
Planområdets beliggenhet på Hvaler vurderes å ha god tilgjengelighet for utrykningskjøretøy. Innenfor 
planområdet er det en stor åpen parkeringsplass, med umiddelbar tilgang til anlegget/bebyggelsen.  
  
ROS 
Planområdet ligger like ved fv. 108 og medfører noe støy og støv. Uteoppholdsarealene i planforslaget 
er orienter sør på området, med bebyggelsen som vil dempe støyen noe. Forslagsstiller har fulgt opp 
krav om at minst halvparten av oppholdsarealene i hver boenhet skal vindu i fasade med mindre 
støybelastning enn 55 dB, etter miljødirektoratets støyveileder.  
  
Som nevnt i vurderingen av naturmangfoldet er det registret truede arter sør på planområdet. Det er 
registrert Strandsteinløver like utenfor planområdet, som er en fremmed art. Etter en befaring sommer 
2012 ble det ikke påvist verdifull vegetasjon eller andre arter som krever særlige hensyn.  
  



Forslagstiller viser til at det mest sannsynlig er ufarlig at å gjennomføre planlagte tiltak. Rådmannen 
kan ikke se at eksisterende bebyggelse, uteboder eller lekeplass innenfor område satt av til 
boligbebyggelse kommer til å påvirke artene som er registrert negativt.  
  

Konklusjoner 
I planforslaget er det utredet og vurdert konsekvensene av å omregulere området og bebyggelsens 
formål, og planforslaget har fulgt opp de temaer som er nevnt i planprogrammet.  
  
De innspill og uttalelser som er kommet er behandlet av forslagstiller. Rådmannen har ingen 
merknader til behandling av innspill og uttalelser og anser disse som godt nok vurdert og besvart av 
forslagsstiller. 
  
Planforslaget fører til en mindre besøksorientert bruk som fører til en mindre intensiv bruk av i og rundt 
planområdet. Og ved tilføring av nytt naturvernområde lager dette en større buffer mot 
nasjonalparken.  
  
Rådmannen vurderer at planforslaget med KU er godt nok gjennomarbeidet og kan sendes ut på 
høring og offentlig ettersyn.  
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rådmannen anbefaler at utvalget sender planforslag med KU og tilhørende plandokumenter på høring 
og til offentlig ettersyn jf. pbl § 12-10.  
 
Hvaler kommune, 03.10.2019 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 30.10.2019: 
 
 
Votering: 
Enstemmig. 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 30.10.2019: 
Utvalget sender planforslag med KU og tilhørende plandokumenter på høring og til offentlig 
ettersyn jf. pbl § 12-10.  
 
 
 


