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Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 
 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med FoU prosjektarbeid sammen med KS og Asplan Viak og fem andre kommuner, 
holder Hvaler kommune på med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Hvaler kommune startet i begynnelsen av 2020 med planarbeidet til kommuneplanens samfunnsdel, 
med planstrategien som en del av oppstartsdokumentet (planprogrammet), jf. plan- og bygningsloven 
§§ 10-1, 11-13 og 4-1. 
 
Ved utarbeiding av planforslaget til samfunnsdelen har rådmannen integrert de 17 bærekraftsmål og 
synliggjort dette med å dele opp dokumentet inn i tre satsingsområder, Miljø og klima, Sosiale forhold 
og økonomisk bærekraft. Innenfor hvert satsingsområde har han belyst aktuelle utfordringer og 
utviklingstrekk i Hvaler og på denne bakgrunn satt mål og strategier for gjennomføring. 
Samfunnsdelen vil være et tydelig strategisk styringsverktøy for den ønskede samfunnsutviklingen på 
Hvaler, for politikerne, for organisasjonen og lokalsamfunnet.  
 
Om planprosessen 
Varsel om oppstart og høring av oppstartsdokumentet ble vedtatt den 07.05.2020, og dokumentet har 
vært på høring og til offentlig ettersyn fra 27.05.2020 til 20.08.2020. Det ble bestemt å legge ut 
oppstartsdokumentet en måned lengre fordi fellesferien i juli var midt i høringsperioden.  
 
Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret i sak 68/20 den 19.11.2020. Planforslaget som legges 
frem nå baserer seg på det fastsatte planprogrammet og tilbakemeldinger vi har fått fra regionale og 
statlige myndigheter, og innspill fra interesserorganisasjoner og publikum.  
 
I planforslaget ble det lagt inn mer informasjon rundt utfordringsbildet, oppdatert kunnskapsgrunnlaget, 
endret på hovedmål, delmål og strategier etter de relevante innspill og uttalelser som har kommet inn 
gjennom høringen av planprogrammet, workshops internt, med politikerne og intervjuet med 
administrasjonen.  
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Planforslaget ble da sendt ut til høring og offentlig ettersyn i PS 4/21 den 18.02.2021 med endringer 
fra kommunestyret. Endringene kan man se i vedlagt møteprotokoll til saksfremlegget. Etter 
endringene var gjennomført ble planforslaget sendt ut i høringsperioden 02.03.2021 – 22.04.2021. I 
planperioden ble det holdt et åpent folkemøte på Teams der alle kunne delta.  
 
Det kom totalt inn 14 innspill og uttalelser, og det er gjort endringer i plandokumentene siden da. Til de 
innkomne innspill og uttalelser har rådmannen vurdert og kommentert hva som er endret eller ikke 
endret i teksten og hvorfor. Endringer i planforslaget er lagt inn med rød tekst.  
 
Hovedendringer etter høringsperioden: 

 Deltidsbeboere er lagt inn på flere steder, slik at planforslagets tekst er tilpasset hyttefolket, 
ikke bare fastboende.    

 Endret noe tekst om organisasjonens verdier om engasjement etter innspill fra Hvaler 
Kulturvernforening.  

 Endringer i tekst etter tilbakemeldinger fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
o Viktige føringer fra Statsforvalteren bør tas med videre inn i arbeidet med 

økonomiplan og budsjettarbeid.  
o Delkapittel om klimaendringer, klimahensyn og karbonfangst er lagt til arealstrategien.  

 
 Endringer i tekst etter tilbakemeldinger fra Viken fylkeskommune.  

o Lagt til artikkel om Ytre Hvaler Nasjonalpark i satsingsområde om klima og miljø 
o Justert kapittel om rammebetingelser og planprosess. Medvirkningsdelen er 

oppdatert, og det er lagt til regional plan om vannforvaltning 
 
I etterkant av høringen ble det holdt en workshop med formannskapet om de politiske prioriteringene 
kom godt nok frem i samfunnsdelen. Det har i ettertid blitt lagt inn noen endringer i strategier for 
gjennomføring i måldelen til her enkelt satsingsområde, noe visjon og i tekstdelen:  
 
Visjon 

 Visjonen for Hvaler skal være med å styrke Hvaler som en selvstendig kommune. Det er viktig 
at Hvaler består som en egen kommune på lang sikt. 

 
Klima og miljø 

 Lagt til i strategier: Hvaler skal fokusere på ulovlighetsoppfølging i strandsonen for å hindre 
ytterligere privatisering. 

 Lagt til i strategier: Prioritere estetikk. Det er viktig å verne om kulturmiljø, kystlandskapet og 
kystkulturen. 

 Lagt til i strategier: Gi et større fokus til arealvern, her jordvern, og styrking av 
naturforvaltningen 

 Lagt til i strategier: Prioritere forskning og samarbeid med interesseorganisasjoner, regionale 
og statlige myndigheter. 

 Lagt til i strategier: Satsing på null-utslipp, her el-båter, anleggsmaskiner, el-biler og 
ladeinfrastruktur. 

 
Sosiale forhold 

 Lagt til i strategier: Satse på desentraliserte barnehage så langt det er økonomisk forsvarlig. 
Det er viktig å legge til rette for lokalt barnehagetilbud. 

 Lagt til i strategier: Frivillighet og «eldre-energien» er viktig for at en skal føle seg inkludert i 
samfunnet og føle seg nyttig. Det kan også være en del av hverdagsrehabiliteringen til enkelte 

 Lagt til i strategier: Og fokusere på å skaffe et bedre tilbud til uorganisert ungdom. 
 
Økonomiske forhold 

 Lagt til i strategier: Hvaler må ha et fokus på hva som er gode nok tjenester. Trenger ikke det 
beste tilbudet, men må ha et godt nok tilbud i kommunen 



 Lagt til i strategier: Hvaler skal levere gode nok tjenester og må da prioritere ressurser der det 
trengs, og heller fokusere på arbeidskraft. Fokusere på å beholde kompetanse gjennom å 
være konkurransedyktige. 

 
 
Vedlegg 

1. Notater fra workshopen den 18.05.2021 
2. Planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, datert 25.05.2021 

 
 
Innkomne innspill og uttalelser 
Det har totalt blitt sendt inn 14 innspill og uttalelser til planforslaget, i høringsperioden 02.03.2021-
22.04.2021. 
 
Nr. Fra /dato/innspill 
1 Bane Nor, datert 12.03.2021 

Bane NOR har ingen merknader til planforslaget 
 
Rådmannens kommentar: Uttalelsen tas til orientering.   
 

2 Bjørn Zachrisson, datert 13.03.2021 
 
Del 1: Kommentar til kommentaren: 
Det antas at Hvalers økonomi vil forbedres av naturbasert turisme. Innspillet om turisme på 
Saltvik/Pulservik ble stanset av fylkesmannen som overstyrte Hvalers politikere, 
fylkesmannens rett til slik overkjøring av Hvalers politikere er nå stanset av regjeringen. 
 
Vi har tidligere kommet med følgende innspill: 
Har sendt inn innspill basert på turisme og naturbasert næringsliv i området PulservikSaltvik 
på Kirkeøy laget i samarbeid med arkitekt Poul Erik Jelling. Det foreslås at tomtene mellom 
Pulservik og Saltvik bak 100-metersbeltet avsettes til økologisk naturbasert aktivitetssenter 
og fritidsboliger. Innspillet er oppsummert i: Det antas at vel 70-80 % av prosjektets 
merverdi utover dagens verdi, vil tilfalle Hvaler kommune direkte og indirekte i form av 22 % 
direkte umiddelbar skattlegging av grunneierne som begge skatter til Hvaler kommune og 
indirekte gjennom 25 % mva, 14,1 % arbeidsgiveravgifter og ytterligere 22 % skattlegging av 
de bedrifter som vil sørge for utbygging og drift på Hvaler. Det antas videre at det vil føre til 
mange nye spennende helårs arbeidsplasser til drift og vedlikehold. Vi har i flere år 
samarbeidet med Stiftelsen Dypedalsåsen ved Mogens Christensen om gode løsninger på 
Sand på Spjærøy. 
 
Del 2: Kommentar til kommentaren: 
Det antas hensiktsmessig at Helse, Miljø og Sikkerhets-profilen (HMS) til Hvaler styrkes ved 
at det avsettes parkeringsplasser til godkjente utbyggingsområder, slik at parkering i eller nær 
veibane unngås. 
 
Vi har tidligere kommet med følgende innspill: 
Grunneiere har gått sammen for å skape en god utvikling av Sand-feltet BFR12 i 
eksisterende plan. Miljømessig er det nødvendig med en opprydning, og den eneste måten å 
få til det er å legge inn arealer til parkering og næring i tilknytning til Sand-feltet BFR12. 
 
Del 3: Kommentar til kommentaren: 
Det antas hensiktsmessig at Miljøprofilen til Hvaler styrkes ved tilrettelegging for Økobygd 
innenfor forretningsområdet Hauge. 
 
Vi har tidligere kommet med følgende innspill: 



Flere grunneiere har gått sammen for å skape en god utvikling av Hauge. Økobygda kan 
bidra til at kommunen blir enda mer klimavennlig og at Hvaler blir en økologisk 
foregangskommune i fylket. I tillegg skapes både arbeidsplasser og nye skatteinntekter. Det 
foreslås at teigene av 49/10 vest for Utgårdsveien og 49/394 (som i sin helhet ligger vest for 
Utgårdsveien) som ikke er avsatt til landbruk eller natur, avsettes til bolig. 
 
Rådmannens kommentar:  
 
Hvaler kommune har i sine strategier fokus på lokale arbeidsplasser og verdiskaping 
gjennom stedstilpasset småskala næringsutvikling. Det er snakk om rett virksomhet på rett 
sted. Det er ikke lagt til rette for slik desentralisert storskala turisme i kommuneplanens 
arealdel eller i arealstrategien i dokumentet. Samfunnsdelen skal ikke gå ned på detaljnivå 
som formålsbruk.  
 
Når det gjelder parkeringsformål i arealdelen må dette spilles inn ved oppstart av arealdelen 
når den tid kommer eller starte en reguleringsprosess for parkering ved hyttefelt. 
Samfunnsdelen skal ikke gå ned på detaljnivå som det pekes på her.  
 
Det er også lagt til rette for mer en nok boliger i kommuneplanens arealdel. Økobygd på 
Hauge kan spilles inn i en ev. kommunedelplansprosess eller i en framtidig arealdel. Som 
nevnt ovenfor skal ikke samfunnsdelen gå så langt i detaljer som å velge ut formål, Hvaler 
skal bare legge til rette for overordnede føringer i forhold til arealstrategien.  
 
 

3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, datert 01.03.2021 
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer. 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder: 
• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
• Transport av farlig gods 
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene) 
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig. 
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen 
sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse 
til. 
 
Rådmannens kommentar: Uttalelsen tas til orientering.  
 

4 Fiskeridirektoratet, datert 15.04.2021 
 
Sett opp mot Fiskeridirektoratets interesser gir vi i denne tilbakemeldingen innspill til 
satsningsområdene 1 og 3, i tillegg til arealstrategien, som fremgår av planforslaget. 
 
Miljø og klima i Hvaler kommune 
Som det også fremgår av vårt brev datert 06.08.2020 finner Fiskeridirektoratet det positivt at 
Hvaler kommune har et eksplisitt fokus på ivaretagelse av naturverdier. I denne forbindelse 
vises det til at det er et stort press på arealene, og at det er vesentlig å sikre en god balanse 
mellom utbygging og vern. Fiskeridirektoratet region Sør finner det positivt at Hvaler 



kommune har et utstrakt samarbeide med ulike aktører vedrørende dette temaet. 
 
Klimaendringer og forurensning 
Hvaler kommune har fokus på ivaretagelse av vannmiljø, herunder marint biologisk 
mangfold og havbruksinteresser. I tilknytning til dette temaet ber vi Hvaler kommune vurdere 
om det kan være aktuelt å utarbeide en tiltaksplan mot plast- og marin forsøpling som har 
fokus på lokale tiltak og gjeldende regelverk. En slik plan kan sees i sammenheng med 
avfallshåndteringen i kommunen og hovedplan for avløp og vannforsyning. Dette for på best 
mulig måte å forhindre at avfall, inkludert mikroplast, slippes ut sammen med avløpsvann og 
overvann til det marine miljøet. En tiltaksplan mot plast og marin forsøpling vil også kunne 
bidra til nå delmål innen FNs bærekraftsmål. Marin forsøpling og mikroplast er en stor 
avfallsutfordring og en trussel mot livet i havet. 
 
Økonomisk bærekraft i Hvaler kommune  
Hvaler kommune legger opp til strategier for å styrke lokale arbeidsplasser og verdiskaping 
gjennom stedstilpasset, småskala næringsutvikling basert på vårt ressursgrunnlag og 
beliggenhet. I tilknytting til dette temaet gjentar vi følgende fra vår uttalelse til oppstart av 
planarbeidet: «Fiskeridirektoratet region Sør vil i denne sammenheng påpeke viktigheten av å 
inkludere kystsonen og marin sektor i planprogram og planstrategi når det gjelder utvikling av 
næringsvirksomhet. Det vil være avgjørende for den videre utviklingen av marine næringer at 
de omfattes av kommunens planer. Vi understreker at det å legge forholdene til rette for 
næringsutvikling og vekst i fiskeri- og sjømatnæringen i stor grad avhenger av oppdaterte 
arealplaner som legger føringer for arealbruken.» 
 
Arealstrategi for Hvaler kommune 
Som vi påpeker ovenfor er vekst i fiskeri- og sjømatnæringen i stor grad avhengig av 
oppdaterte arealplaner som legger føringer for arealbruken. Fiskeridirektoratet region Sør 
påpeker i denne sammenheng at en god klargjøring av kommunens strategiske valg knyttet til 
utvikling og arealbruk i kystsonen vil kunne være både avklarende og bidra 
konfliktdempende. 
 
Videre må arealbehovet også ses i et regionalt perspektiv. Fiskeridirektoratet region Sør ser 
interkommunale planer og planprosesser som positivt med hensyn til ressursbruk og tilgang 
til kompetanse. Planene vil også ofte da bli bedre avstemt i forhold til nabokommuner. 
 
Fiskeridirektoratet region Sør ser de prioriterte vekstområdene i sammenheng med 
kommunen som samfunnsutvikler og planmyndighet. Etter vår vurdering må forutsigbarhet i 
planleggingen også knyttes opp mot ivaretagelse av marint biologisk mangfold. Her vil vi 
trekke frem at den planlagte utbygging og fortettingen i kommunen i stor grad skal skje i 
sjønære områder. Vi påpeker i denne sammenheng at ivaretagelse av marint biologisk 
mangfold spesielt er viktig ved planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø, 
lokalisering og utbygging av småbåthavner, havneanlegg, næringsområder og vann- og 
avløpsnett.  
 
Rådmannens kommentar: En tiltaksplan mot marin forsøpling er noe som Hvaler kan vurdere 
videre opp mot økonomiplan og budsjettarbeidet.  
Hvaler skal videre fokusere på å holde arealplaner oppdaterte slik at man kan legge til rette 
for næringsutvikling og vekst i fiskeri- og sjømatnæringen.  
Ved videre fortetting i sjønære områder er det fokus på miljø, naturmangfold og 
klimatilpasning, og arealstrategien legger til rette for dette.  
 
 

5 Forum for natur og friluftsliv i Østfold, datert 14.04.2021 
 
Vi synes planen har et godt grunnlag når den tar opp i seg føringer fra FNs bærekraftsmål 



som nå er nasjonale, regionale og lokale mål å jobbe etter. Planen viser også kommunens 
ønske om å ivareta egenheten som bare Hvaler har; nemlig den vakre og viktige naturen og 
mulighetene til et aktivt og godt liv nær naturen. Fokus på grønnstruktur og naturmangfold er 
tydelig da kommunen også har startet arbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold. 
Ønsket om og behovet for næringsutvikling i kommunen må kombinere verdiene slik at bruk 
og vern blir godt balansert. 
 
I kapittel 6 om sosiale forhold i Hvaler kommune beskrives hva som er viktig for de forskjellige 
enhetene i kommunen. Her skulle vi gjerne sett en enda tydeligere beskrivelse av 
frivillighetens rolle for folkehelsen. 
 Frivilligheten skaper aktivitet og engasjement i lokalsamfunnet. Fysisk aktivitet er viktig 

for god helse og engasjementet bidrar til at innbyggerne bryr seg om hverandre og 
lokalsamfunnet de lever og ferdes i. 

 Frivilligheten skaper lokale møteplasser som er viktig for enkeltmenneskets mentale 
velvære og følelse av fellesskap. Dette er med på å skape mening i folks liv. 

 Frivilligheten er et viktig supplement til tjenester og aktiviteter i regi av kommunen og er 
derfor en svært viktig samarbeidspartner. 

 Rekruttering til frivillig aktivitet må gjerne starte tidlig slik at barna ser viktigheten av å 
engasjere seg for andre og miljøet rundt seg. Mye av frivilligheten er avhengig av lokale 
ildsjeler som driver aktiviteter og skaper møteplasser. Klarer vi å rekruttere godt slik at vi 
kan spre ansvaret på flere personer kan vi forhindre at enkeltpersoner tar på seg for mye 
og blir utbrent. 

 Frivillige organisasjoner besitter også stor lokal kunnskap som kommunen bør nyte godt 
av i alle planprosesser og andre aktiviteter. 

 
Rådmannens kommentar: Det er i strategier for gjennomføring lagt til rette for at frivillighet, 
eldre-energien og møteplasser er prioritert. Det er viktig for å skale et inkluderende og 
levende samfunn. Kommunen har ansatt en frivillighetskoordinator nå som jobber med det 
som blir nevnt i deres uttalelse. Kommunen har også fokus på samarbeid med bl.a. 
interesseorganisasjoner, og har generelt fokus på samarbeid for å nå FNs 17 bærekraftsmål. 
 

6 Fredrikstad kommune, datert 29.04.2021 
 
Oppbyggingen av forslag til kommuneplanens samfunnsdel er svært god, og i tråd med 
bærekraftsmålene (FN17), regionale og nasjonale føringer. Det legges stor vekt på Hvalers 
naturverdier, noe som også er viktig for Fredrikstads innbyggere. Balansen mellom vern og 
forbruk blir enda viktigere i tiden framover, ikke minst i pressregioner som både Fredrikstad 
og Hvaler er en del av. Fredrikstad kommune ser også fram til videre samarbeid, ikke minst 
om Ytre Hvaler nasjonalpark. 
 
Miljø og klima: Hvaler kommune ønsker å forbedre miljøet og minske klimaavtrykket. 
Fredrikstad kommune støtter delmålformuleringene og strategiene for å nå hovedmålet. 
 
Sosiale forhold: «På Hvaler lever vi hele livet og vi lever det godt». Hvaler kommune står 
overfor en betydelig demografiutfordring i tida fremover. Grepene om både å satse på eldre 
som ressurs og samarbeid med frivillige blir derfor ekstra viktig. Samtidig vil Hvaler bygge 
gode oppvekstforhold og gjøre seg attraktiv for barnefamilier. Fredrikstad kommune støtter 
delmålformuleringene og strategiene for å nå hovedmålet. Fredrikstad kommune 
understreker også viktigheten av fortsatt samarbeid på flere områder, ikke minst om 
beredskap. 
 
Økonomisk bærekraft: Hvaler er en attraktiv og framtidsrettet kommune. Hvaler kommune 
ønsker å videreutvikle besøksnæringene, og legge til rette for flere arbeidsplasser i 
kommunen. Hvaler har også en stor andel pendlere, og er en del av det større bo- og 
arbeidsmarkedet i Søndre Viken. Kommunen legger derfor også stor vekt på å videreutvikle 



det regionale samarbeidet. Kommuneøkonomien er krevende, og målene for tjenesteutvikling 
ambisiøse. Fredrikstad kommune støtter delmålformuleringene og strategiene for å nå 
hovedmålet. Fredrikstad ser også fram til å videreutvikle det gode regionale samarbeidet. 
 
Arealstrategi for Hvaler kommune: Arealstrategien følger Hvaler kommunes arealplan fra 
2019. Her legges det opp til en 60-30-10-utviklingen slik: 60% av utbygging skal skje i 
Hvalers fire lokalsentre, 30% i Skjærhalden (områdesenteret), og 10% i kommunens ni 
grendesenter. Kommunen ser også at sin egen arealplan legger opp til svært mange 
boenheter (1000), og at det vil være ekstra viktig med fortetting og bruk av allerede bebygde 
arealer. Dette er et syn Fredrikstad kommune støtter. Det er imidlertid en fare for målkonflikt 
her, mellom en relativt kraftig utbygging i lokalsentrene (60 %), og en mindre satsing på 
områdesenteret (30%). Dette kan i seg selv gi større nedbygging, og være i konflikt med 
gjennomgående målsettinger om å bevare natur og Hvalers unike kystkultur – som er så 
viktig for flere, ikke minst også for Fredrikstads innbyggere. 
 
Rådmannens kommentar: Hvaler kommune har fokus på samarbeid med innbyggerne, 
interesseorganisasjon, nabokommuner og sektormyndighetene for å nå målene. Samarbeid 
er et viktig tema, og Hvaler vil videre samarbeide om bl.a. beredskap med Fredrikstad 
kommune. 
 
Det er begrenset med areal innenfor både, lokalsenterområdene, og områdesenteret 
Skjærhalden. De 60 prosentene er fordelt over fire områder, mens Skjærhalden har som 
helhet over dobbelt så mye enheter lagt til rette for fortetting. Problematikken blir sett videre 
på i kommunedelplan for Skjærhalden som foregår i en parallell prosess med samfunnsdelen. 
 
Når man ser på veksten som har vært de siste årene trenger man flere boliger for veksten 
som vi forventer oss mot 2030 og fremover. Fokuset for Hvaler er å ta vare på kulturmiljøet 
og kulturlandskapet, og samtidig kunne utvikle og fortette i senterområdene.   
 
 

7 Hvaler hytteforening, datert 12.04.2021 
 
Vi observerer at dokumentet er strammet opp rundt en vanlig modell for et målhierarki. Vi 
oppfatter dette i utgangspunktet som positivt og det spisser dokumentet.  
 
Den forrige utgaven av dokumentet hadde en bred drøfting av mange interessante temaer. 
Det var positivt fordi vi fikk innsikt i hva kommunen tenker på og er opptatt av. Utfordringen 
med det var at det ble mange gode idéer som skaper forventninger. Selv om det er en plan 
frem til 2031/32, var det antakelig for mange forslag til at Hvaler kommune med sine 
ressurser kunne ta tak i dem på en forsvarlig måte.  
 
Vi pekte på i vårt forrige høringssvar, at det er viktig at kommunen prioriterer mellom disse 
forslagene og fordeler dem ut i tid, slik at de kan holdes innenfor budsjettrammene, uten å 
basere seg på en økning av eiendomsskatten.  
 
Nå ser det ut til at kommunen har tatt et skritt tilbake og laget et oversiktlig målhierarki. Det er 
en god start. Men alle de gode behovene/forslagene/intensjonene i den første versjonen 
ligger der fortsatt. Det er derfor viktig at kommunen etter at kommuneplanens samfunnsdel er 
vedtatt, strukturerer og prioriterer de relevante oppgavene fra første versjon og 
operasjonaliserer dem. 
 
Noen detaljkommentarer:  
 Dokumentet inneholder en del forkortelser som ikke er i allmenn bruk og som ikke blir 

forklart.  



 Dokumentet opererer med forskjellige tall på antall innbyggere, boliger og hytter. Se side 
17 opp mot side 24.  
 

Videre noen kommentarer til de enkelte hovedoverskriftene:  
1. Forord  
Det er beklagelig at det ikke allerede tidlig i forordet fremgår at Hvaler er Norges største 
sjøhyttekommune. I tillegg bør det allerede nevnes her noe om at vi ikke finner noen andre 
steder hvor nettopp ressursene som de deltidsboerne tilfører Hvaler bør ses på som en 
uutnyttet ressurs som kommunen må bli langt flinkere til å benytte i ulike sammenhenger.  
Det står i 2. avsnitt … «Det skal være et godt samarbeid mellom innbyggere, frivillighet, 
næringsliv og kommune er nøkkelen til å finne gode løsninger for fremtiden.» – hvor er 
deltidsboere- skal det ikke være noe samarbeid med disse?  
Det savnes også at det i planen ikke fremgår noe om hva de deltidsboende bidrar med i 
kommunekassen i form av kommunale avgifter, gebyrer og eiendomsskatt, noe som bør 
legge gode grunnlag for fremtidig utvikling innenfor de etterfølgende punktene.  
 
2. Rammebetingelser og planprosess  
Side 8. siste avsnitt  
Igjen uteglemmes her den store delen av de som har interesse av at Hvaler skal fungere og 
klare seg i årene fremover. Det står: «… i arbeidet med planforslaget skal vi legge til rette for 
bredere medvirkning fra innbyggerne gjennom åpne folkemøter og mer informasjon» - bør 
ikke også her hyttefolket/deltidsboere være med? Hvaler Hytteforening mener at informasjon 
som tilflyter beboere er i mange tilfeller vel så viktig for de som legger igjen ikke minst store 
økonomiske midler på Hvaler og tilfører næringslivet mange arbeidsplasser gjennom hele 
året.  
 
3. Visjon  
Gode visjoner – men igjen det å være en tjenestekommune for en hyttegruppe på over 4300 
hytter nevnes ikke. Dersom en tenker at hver hytte består av mellom 2-4 personer så snakker 
vi om en gruppe på 8600-17200 personer.  
Ellers gode visjoner hvor viktigheten er selvsagt som det står skrevet å skape et åpent og 
inkluderende samfunn hele året for beboere hytteeiere, besøkende og næringsdrivende. 
  
4. Om organisasjon og verdier  
Under pkt. «Med Engasjement mener vi:»  
«… fordi vi bryr oss om Hvalersamfunnet og menneskene som bor her..» - her bør det være 
med at engasjementet også og servicetilbudet må være tilstede for de som ønsker å bruke 
sin fritid på Hvaler for igjen å bruke og bidra til de tjenester kommunen kan komme med. 
Tjenestetilbudet og arbeidets engasjement må være tilstede for de som gjør at Hvaler kan 
eksistere som en egen liten kommune. I organisasjonen må alle som er bidragsytere til at 
kommunens tjenester er operasjonelle og levedyktige, tas med. 
 
5. Miljø og klima i Hvaler kommune  
Side 14 – Bruk av areal og naturressurser – 3 avsnitt  
Igjen henvises det kun til å inspirere befolkningen om å oppgradere allerede utbygde områder 
med løsninger som f.eks. grønne tak og vegger etc. Hyttebebyggelsen utgjør dobbelt så 
mange som fastboende bebyggelse. Grønne tiltak ved oppgraderinger av hytte, som vi nå ser 
mye av på Hvaler etter at en ny generasjon har overtatt hyttene som ble bygd i slutten av 
1960 og begynnelsen av 1970-årene, er stor. Kommunen bør ha i sin plan at de skal langt 
mer være med på å tilrettelegge for at hytteeiere har mulighet for å få installert egne 
elbilladere på eller i nærheten av egen hytte. Dette vil også minske behovet for kommersielle 
og kommunale elbil ladeplasser.  
 
6. Sosiale forhold Hvaler kommune  
I avsnittet står det (side 17): «Hvaler kommunes tall for barn og unge vil være noe likt dagens 



tall i de neste 10-årene, og andelen barn vil gå ned». Til tross for disse fakta kan det virke 
som det brukes store ressurser på dette området, mens en på neste side (18) står det at 
prognosene viser at andelen eldre vil stige med 9 % - dvs. at andelen personer i den eldre 
aldersgruppen vil dobles. I tillegg her må det ikke uteglemmes at fler og fler at de som har 
hytte på Hvaler ønsker å tilbringe sin pensjonisttilværelse på Hvaler. Det installeres 
bredbånd, offentlig- vann og kloakk på hyttene og de oppgraderes til nesten å være som 
boliger. Dette medfører igjen at folk ønsker å være lengre perioder om ikke måneder ad 
gangen på hytta. Det igjen vil selvsagt ha konsekvenser for helse- og omsorgsektoren som 
må tas inn i kommunens planer fremover.  Utnyttelsen av den ressurs som ligger i 
deltidsboerne og bruk av dem som en egen ressursgruppe bør trekkes inn i planen.  
 
Rådmannens kommentar: Kommunen skal fokusere mer på detaljene i økonomiplanen og i 
budsjettarbeidet. Det er da viktig å ta med seg de mål og strategier for gjennomføring inn i 
dette, men da ikke være for konkrete nå. 
 
Faktafeil rundt bl.a. innbyggertall er endret. Forordet er noe som ordfører har skrevet og vil 
endre om behovet er der. Det er nok noe som blir sett på. Det er også lagt til deltidsbeboere 
under medvirkningsdelen.  
 
Visjonen er vedtatt politisk og kan utover dette ikke endres av administrasjonen uten videre. 
Dette er noe som må ses på i sluttbehandlingen av planen i de politiske møtene.  
 
Engasjement delen er justert under organisasjonens mål.  
 
Fjernet innbyggere og endret til de som bor i og bruker Hvaler kommune.  
 
Hvaler ønsker at flere deltidsbeboere skal være lengre på Hvaler og delta i samfunnet, og 
legge igjen penger til lokalsamfunnet. Det er fokus på frivillighet og eldre-energien, og vi har 
en frivillighetskoordinator som kan se på denne utfordringen når den tid kommer. Hvaler 
kommune er klar over de utfordringer deltidsbeboere kan få for helse- og omsorgssektoren, 
og må takle disse utfordringene når disse kommer. Det er ikke settes av for mye planlagt 
ressursbruk til dette per dags dato.  
 

8 Hvaler SP datert 17.03.2021 
 
KYSTLYNGHEI PÅ HVALER FORSLAG TIL BEDRE REGISTRERING OG SKJØTSEL 
Begrepet «kystlynghei» er relativt nytt og ukjent for de fleste på Hvaler, selv om vi lever midt 
oppe i det. 
 
Hvis man går inn på definisjoner og beskrivelser, er det store arealer på Hvaler som kan 
karakteriseres som kystlynghei, men det er så sent som 2014 beskrevet som en 
landskapstype fra Kragerø til Lofoten, med (kanskje også på Hvaler) i parentes 
 
MULIGE TILTAK: 
 Fortsette registrering av verdifulle og viktige mikro-biotoper. 
 
 Registrere alt øvrig areal som kan kalles kystlynghei eller nærstående kategorier 

dominert av lyngarter eller med innslag av slike i forskjellige gjengroingsfaser.  
 
 Fortsette manuell rydding og brenning innenfor nasjonalparken. Dette er et 

samarbeidsprosjekt mellom nasjonalparkforvalter, kommune, fylke, SNO, fylkesmann, 
Skjærgårdstjenesten og Hvaler Beitelag som har pågått i mange år. 

 
 Identifisere områder som kan egne seg for skjøtsel utenfor nasjonalparken og organisere 

skjøtsel. 



 
 Etablere beiter der det er mulig. Godt beitede områder oppleves som mindre brannfarlige 

og har vesentlig mindre mengder flått. 
 
 Etablere frivillige «ryddegjenger» som etter opplæring kan utføre skjøtsel etter 

tiltaksplaner. 
 
 Etablere nye rutiner for vilkår i byggesaker i utvalgte områder. Dette må innarbeides i 

kommuneplanens arealdel. Nye vilkår kan i varierende grad oppmuntre til godkjent 
skjøtsel av landskapet i stedet for å forby ethvert tiltak mot «stedegen vegetasjon»(som i 
praksis betyr å la alt gro  igjen). 

 
 Kommunen kan inngå avtaler med velforeninger o.a. om å forestå skjøtsel av utvalgte 

områder etter godkjente skjøtselsplaner. 
 
 Anerkjenne verdien av åpne landskap og utsikt i plansammenheng. Dette gjelder både 

utsikt mot sjø og mot åpne arealer som lyngheier og dyrka mark. Det kan settes konkrete 
mål for å vedlikeholde åpenhet og utsikt.  

 
 Et sterkt fokus på verdien av den opprinnelige vegetasjon og landskap, samt økt 

kunnskap om enkeltarter og sammenhenger, kan redusere alle former for uønsket 
«plenifisering» rundt bebyggelse. 

 
 For å si det enkelt: Hvis en hytteeier kan se nytte og glede i å skjøtte et flott restaurert 

heilandskap med røsslyng og naturlig gressbakke inntil hytteveggen, samtidig som han 
får utsikten til sjøen tilbake slik den var da hytta ble bygd, har både naturen og samfunnet 
vunnet. 

 
Rådmannens kommentar: Fokus på tiltak rundt kystlynghei må tas med videre ved 
utarbeiding av økonomiplan og i tiltak/planer i budsjettarbeidet. Det er ellers lagt til 
prioriteringer av hensyn til natur, jordvern, landskap, kulturmijøer og friluftsinteresser i 
strategier for gjennomføring i klima- og miljødelen.  
 

9 Kystverket, datert 16.05.2021 
Kystverket har tidligere gitt innspill til oppstart av samfunnsdelen. I vårt innspill pekte vi bl.a. 
på at kommunens planlegging må ta høyde for sjøtrafikkens arealbehov, og vektlegge 
sikkerhet og fremkommelighet i farvannet.  
Tilrettelegging for sjøtransport og overføring av gods fra vei til sjø/bane står sentralt i norsk 
transportpolitikk. Å flytte godstransport fra vei til sjø bidrar til reduserte klimagassutslipp, 
mindre slitasje på veiene og bedre kapasitet og sikkerhet på veinettet. Kystverket forventer at 
kommunens planlegging legger til rette for sjøtransport og havnevirksomhet, og at hensyn til 
sjøtransport blir vektlagt i kommuneplanens arealdel. 
 
Rådmannens kommentar: Det er lagt til rette for dette i kap. om økonomisk bærekraft og i 
arealstrategien.  
 

10 Mattilsynet, datert 16.04.2021 
 
Mattilsynet ser det som positivt at dere legger FN sine bærekraftsmål til grunn og at dere 
omtaler drikkevann under punktet om bærekraftig bruk av ressurser. Vi er likevel litt usikre på 
hva dere mener med balansert bruk av -regn og drikkevann. Drikkevann er en viktig og 
selvstendig naturressurs som det må tas spesielt hensyn til. Hvaler sitt Smart- prosjekt har 
medført god kontroll på vannforsyningen og en god ressursbruk.  
 



Hvaler kommune kjøper i dag drikkevann av god drikkvannkvalitet av FREVAR og vannet blir 
levert via Fredrikstad kommune.  
 
For å sikre fremtidig drikkevannsforsyning er det svært viktig at Hvaler kommune inngår 
skriftlige og langsiktige avtaler både med FREVAR som drikkevannsprodusent og Fredrikstad 
kommune som vannet må leveres via til Hvaler.  
 
Vi savner også at drikkevann omtales i et folkehelsepunkt rundt tema trygt drikkevann. Dette 
med bakgrunn i at ikke ett ubetydelig antall innbyggere og eiere av fritidsbebyggelse får 
drikkevannet fra små private vannforsyningssystem. Dette vannet blir sjelden tatt prøve av og 
man kan derfor ikke si noe om vannet er trygt å drikke.  
 
For kommuneplanens samfunnsdel kan også følgende oppramsede kulepunkter være 
momenter som kan tas inn på et egnet sted:  

 Det må sikres langsiktige avtaler om leveranse av tilstrekkelige mengder med trygt 
drikkevann til kommunen.  

 Under tema om folkehelse bør det settes mål for en økning av innbyggerantall som er 
knyttet til helsemessig trygt og forsyningsmessig sikkert drikkevann.  

 Det bør planlegges etablering av nye kommunalt eide vannforsyninger når det er 
behov i forbindelse med etablering av nye bolig- eller hyttefelt, eller der vann- og 
avløpssituasjonen ikke er tilfredsstillende. 

 
Rådmannens kommentar: Tilstrekkelig vanntrykk til enkelte områder i Hvaler kommune er et 
tema hver sommer, og ved hvert utbyggingsområde. Gjennom tiltak i økonomiplan og i 
budsjettarbeid kan man da sikre avtaler om leveranse om tilstrekkelige mengder med 
drikkevann og vannforsyninger til Hvaler kommune. Problemstillingen blir tatt med videre i 
andre kanaler.  
 

11 NVE, datert 25.03.2021 
 
NVE mener at samfunnsdelen bør gi enda tydeligere føringer for bruk og vern av areal med 
flomdempende virkning, slik som våtmark, myr, flerfunksjonelle parker, elvebredder og skog, 
jf. statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). Det bør 
beskrives mål som sikrer bruk og vern av natur for å oppnå ønsket samfunnsutvikling, og det 
bør sikres store nok sammenhengende areal i utbyggingsområder til å ivareta trygg 
bortledning av overvannet på overflaten i fremtiden.  
 
Samfunnsdelen bør vise hvordan de aktuelle målene og planene for overvannshåndtering 
skal følges opp gjennom konkrete handlinger i handlingsdelen. Vi viser også til kap. 2.7 i 
rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling. 
 
Rådmannens kommentar:  
Hvaler kommune har nylig laget en veileder for håndtering av overvann. Framtidige 
byggetiltak og arealplaner, både reguleringsplaner og kommuneplaner vil ta hensyn til dette. 
Hvaler har en kartklient som belyser flomutsatte områder, og vi har oversikt over dette til 
enhver tid, og gjennom saksbehandling av enkeltsaker, samt utarbeiding og saksbehandling 
av arealplaner.  
 

12 Oslofjordens Friluftsråd, datert 20.04.2021 
 
Kap. 5 Miljø og klima i Hvaler kommune  
OF peker på viktigheten av at kyststiene vedlikeholdes. Dette er bl.a. viktig i en tid med 
økende grad av gjengroing samtidig som stiene brukes mer enn noen gang, både av 
besøkende utenfra, hyttefolk og fastboende. Det bør ellers tas inn et avsnitt her el. under 
strandsoneavsnittet i kap. 8 at kommunen skal jobbe for å motarbeide privatisering av 



strandsonen, noe som bl.a. kan gjøres gjennom ulovlighetsoppfølging.  
 
Kap. 6 Sosiale forhold i Hvaler kommune  
Det er viktig å trekke frem frivilligheten og alt engasjement og fysisk aktivitet det skaper, slik 
det er gjort i planforslaget.  
Det er flott og viktig at kulturetaten ønsker at det nye besøkssenteret på Storesand skal bidra 
til å utvikle tilbudene relatert til nasjonalparken og at bygget skal fylles med aktivitet året 
rundt. OF har som kjent vært sentral med tanke på å realisere bygget.  
OF støtter strategiforslag som å utvikle Hvaler som en folkehelsekommune, med fokus på 
natur, kultur, mangfold og inkludering og å utvikle Hvaler som folkehelsekommune, med 
fokus på natur, kultur og inkludering.  
 
Kap. 7 Økonomisk bærekraft i Hvaler kommune  
Her er Ytre Hvaler nasjonalpark løftet. Det framgår at det skal implementeres en merkevare- 
og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparken der formålet er å gjøre nasjonalparkene enda 
mer attraktive som friluftslivsområder og reisemål, og bidra til tettere samarbeid mellom alle 
relevante aktører. Etablering av informasjonspunkter, utkikkspunkter og tilrettelegging for at 
personer med lite friluftslivserfaring kan gå kortere turer i områdene, er viktige elementer i 
strategien. Fokusområdene for merkevaren er verdiskaping, besøksforvaltning og vern.  
OF støtter opp om dette. Samtidig påpeker vi viktigheten av å kanalisere ferdsel og 
tilrettelegge og informere slik at en unngår uheldig slitasjeproblematikk i verneområdet. 
Tilstrekkelig oppsyn er i denne sammenheng viktig.  
 
Vi benytter ellers anledning til å ta opp igjen et par temaer som vi spilte inn ved siste høring i 
2020: 
Nye småbåthavner og utvidelser av eksisterende småbåthavner må unngås der dette 
medfører store negative konsekvenser for friluftsliv, natur- og kulturmiljø og et sårbart og 
særegent kystlandskap.  
 
Akvakultur er et tema som i liten grad er omtalt. Vi viser i denne sammenheng til OFs 
planretningslinjer, vedtatt av OFs årsmøte, der det heter:  
 Anlegg for skjelldyrking og lignende bør ikke anlegges slik at de kommer i konflikt 
med friluftslivets interesser i Oslofjorden. Ved vurdering av plasseringen skal det tas hensyn 
til avstand til sikrede friluftsområder, innvirkning på det visuelle miljøet, ferdselen til småbåter, 
bading fra land, fritidsfiske fra land, konsekvenser for miljø og biologisk mangfold og antall 
anlegg totalt i en kommune/region. OF ønsker ikke at det etableres oppdrettsanlegg for fisk i 
Oslofjorden.  
 Det må i forbindelse ved etablering av skjell- fiskeoppdrettsanlegg og andre større 
installasjoner i sjø stilles krav om en bankgaranti som hindrer at havarerte anlegg blir 
liggende å forsøple.  
 
Kap 8 Arealstrategi for Hvaler kommune  
Her nevnes en rekke dokumenter som gir viktig bakgrunnsinformasjon for bevaring av 
kystsonen. Etter at kommuneplanens samfunnsdel ble sendt ut på høring ble regjeringens  
«Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» lagt fram og 
presentert av regjeringen. Planen inneholder en rekke forslag til tiltak for å bedre forholdene i 
og rundt Oslofjorden både for friluftslivet og som viktig biologisk vannmiljø. Dette er et viktig 
dokument som de fleste av Oslofjordkommunene, inkludert Hvaler kommune og også OF, har 
bidratt og kommet med innspill til underveis. Dette bør følgelig framgår.  
 
OF støtter ellers arbeidet med kartlegging av kulturminner og kulturmiljø og at dette er noe 
som bør følges opp gjennom rullering av kulturminneplanen. Videre at kommunen følger opp 
sitt ansvar for å bevare viktige kulturminner og kulturmiljøer.  
OF støtter med dette opp om foreslåtte hoved- og delmål samt strategier. 
 



 
Rådmannens kommentar: Det er lagt til i strategi for gjennomføring av ulovlighetsoppføling i 
strandsonen, med fokus på tilgjengelighet for allmennheten til sjønære områder og sjøareal.  
 
Det er ikke lagt til rette for akvakulturarealer i områder som er vernet. En søknad om 
akvakulturanlegg må gjennom fylkeskommunen og skal høres. Dette sikres en god prosess.  
 
Hvaler kommune tar i bruk retningslinjer, planer og veiledere så snart de er tilgjengelige. 
"Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktiv friluftsliv" er ikke et unntak. Og 
blir implementert i relevante planer fremover.  
 
Hvaler tar resten av uttalelsen til orientering.  
 

13 Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 16.04.2021 
 
HELSE OG OMSORG  
I kapitelet Sosiale forhold i Hvaler kommune kommer det blant annet frem at andelen eldre 
80+ vil stige til 9% i fremtiden, noe som fører til at det blir dobbelt så mange personer i denne 
aldersgruppen i kommunen i løpet av 2030.  
 
Vi viser til at det er viktig med langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til kapasitet, 
kompetanse og kvalitet i tjenestene. Gjennomføringen av eldrereformen Leve hele livet 
forutsetter planlegging i tråd med føringene i Stortingsmeldingen og plan- og bygningsloven, 
folkehelseloven og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgtjenesten. 
Kommuner som enten har vedtatt en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og når de 
skal vedta en plan for gjennomføring av reformen, vil bli prioritert innenfor tilskuddsordninger 
på helseområdet. Økonomisk og sosial bærekraft forutsetter at kommunen analyserer 
behovet, planlegger og dimensjonerer tjenestene etter behov.  
 
Det er også viktig for kommunen å planlegge for et økende antall eldre med sammensatte 
helseutfordringer og et stort og økende antall personer med demens. Ny Demensplan 2025 
med fire hovedinnsatsområder med tilhørende tiltak, er viktig i denne sammenheng. Vi 
minner om at dagaktivitetstilbud for personer med demens er lovpålagt tjeneste fra 2020, jfr. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3.2 pkt 7. Inn på tunet kan være et godt tiltak for enkelte.  
 
Planforslaget viser til at helse- og omsorgstjenestene i kommunen vil få store utfordringer 
fremover, og at koronasituasjonen har vist Hvalersamfunnet viktigheten av kompetanse og 
ressurser også i beredskapssammenheng.  
 
Vi vil understreke at koronasituasjonen også har aktualisert betydningen av ROS-analyser og 
kompetanseplanlegging når det gjelder kritisk kompetanse og sårbare grupper. Særlig 
mangelen på sykepleiere og helsesykepleiere er bekymringsfull og krever planlegging. Da er 
det viktig, slik vi ser det, at kommunen har kompetanse- og rekrutteringsplaner, jf. 
Kompetanseløft 2025.  
 
Det er fra 2020 et lovkrav at alle kommuner har psykolog, ergoterapeut og tannlege. 
Kommunen må arbeide for å styrke legetjenestene, jf. regjeringens Handlingsplan for 
allmennlegetjenesten, som ble introdusert i 2020, herunder medvirke i spesialistutdanningen i 
allmennmedisin (LIS3 i allmennmedisin) i henhold til revidert spesialistforskrift for leger.  
 
Bedre samarbeid mellom ulike aktører er nødvendig for å sikre forsvarlige og likeverdige 
velferdstjenester. Det er viktig med samarbeid på tvers og å planlegge for et samfunn med 
inkludering og deltakelse for grupper som står utenfor det ordinære arbeidslivet, enten det 
dreier seg om nedsatt funksjonsevne, høy alder eller andre forhold. Folkehelseprofil og 
oversikt over utdanningsnivå bidrar til at strategiske grep for å møte forventede utfordringer 



for eksempel knyttet til et økende antall eldre med demens er svært viktig. 
 
Friskliv, læring og mestring  
Kommunen viser til kravet om å ha en nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen 
og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig 
og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og 
årsaksforhold. Dersom kommunen ikke har oversiktsdokumentet ferdig, bør ferdigstillelse av 
dokumentet prioriteres. En slik oversikt er viktig for å identifisere, prioritere og lage planer for 
hvordan utfordringer skal møtes. Vi anbefaler også bruk av www.ressursportal.no (for analyse 
og planlegging) for konkret informasjon for den enkelte kommune.  
 
Det kommer frem i høringsdokumentet at innvielsen av Storesands nye besøkssenter har gitt 
innbyggerne i kommunen et unikt tilbud i form av både utendørs og innendørs aktiviteter. 
Dette mener vi er positivt. I den anledning vil vi nevne den tverrdepartementale 
Handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020-2029, som kom i juni 2020. I handlingsplanen 
uttrykker regjeringen at fysisk aktivitet spesifikt skal ses på som en nasjonal interesse i 
planleggingen. Dette bygger på erkjennelsen av at Norge og flere andre land har en 
bekymringsfull utvikling når det gjelder befolkningens aktivitetsnivå og fysiske form. 
Folkehelseaspektet er prioritert i handlingsplanen, og anbefalingen som staten vektlegger 
mest til kommunene er å utvikle gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer.  
 
Vi viser og til viktigheten av at psykisk helse inkluderes som en likeverdig del av 
folkehelsearbeidet. Vi forventer også at psykisk helse inkluderes som en likeverdig del av 
folkehelsearbeidet og at kommunen jobber for implementering av ulike pakkeforløp på helse- 
og omsorgsfeltet. Videre forventer vi at kommunen tar i bruk BrukerPlan som foretrukket 
kartleggingsverktøy. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang 
og karakter av problematisk rusmiddelbruk i sin kommune.  
 
BARN OG UNGES INTERESSER  
Hvaler kommune legger opp til at oppvekstområdet skal jobbe for at Hvalersamfunnet skal ha 
inkluderende og trygge oppvekstmiljøer med leke- og læringsarenaer som fremmer sosial 
kompetanse, mestring, tilhørighet og god helse.  
 
Vi mener det bør gå tydelig frem at, og hvordan, alle barn og unges rett til å si meningen sin i 
saker som involverer dem skal sikres. I lys av bærekraftsmål 10, 11 og 16 fremhever vi at 
kommunen skal involvere barn og unge når den utformer planer, tjenestetilbud og gir 
tjenester. Alle barn har rett til å få tilstrekkelig informasjon, bli hørt og si sin mening i saker 
som angår dem. Barn og unges med- og selvbestemmelsesrett er regulert og følger blant 
annet av Grunnloven, barnekonvensjonen artikkel 12 og FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 7.  
 
En involvering av barn og unge vil være viktig i forbindelse med det pågående og planlagte 
arbeidet med samfunnsdelen. Vi vil i den anledning vise til Kommunal- og 
moderniseringsdepartements Veileder om barn og unge i plan og byggesak. Vi ønsker videre 
å vise til 0–24-samarbeidet og flere nye sentrale føringer for det forebyggende og tverrfaglige 
samarbeidet som kom i 2018. 
 
Samarbeid på tvers - for å sikre helhetlige tjenester til barn og unge  
Nye retningslinjer for arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for 
ungdom, endringer i lov om barneverntjenester, samt Nordahl-utvalgets forslag til endringer 
av PPT understreker behovet for god tverrfaglig organisering av tjenestetilbudet til barn og 
unge.  
 
Det er viktig med samtidighet i tjenestene og tverrfaglig samarbeid på alle nivåer. 
Grenseflatene mellom velferdsstatens tjenester og etater representerer en glippsone. Bedre 



forbindelser i mgrenseflatene er avgjørende for å lykkes bedre i innsatsen for å forebygge 
sosial ekskludering og utenforskap.  
 
I planen beskriver Hvaler at det er en endring av alderssammensetningen i kommunen, der 
andelen barn og unge i befolkningen er på vei ned. I planen beskrives det også at det er 
uttalte behov for tiltak for å styrke tiltak for barn og unge.  
 
Vi mener det bør gå tydelig frem hvordan arbeidet med oppfølgingen av utsatte barn og deres 
familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene skal sikres. Barn kan ha behov for 
et sammensatt tjenestetilbud som følge av for eksempel psykiske eller fysiske 
helseutfordringer, vanskelige hjemmeforhold eller andre psykososiale utfordringer. Barn kan 
ha utfordringer allerede fra fødselen av, og andre vil få vansker underveis. Barn kan være i 
en særlig vanskelig livssituasjon som følge av fattigdom, krigsopplevelser eller uavklart 
bosituasjon.  
 
NAV og alle velferdstjenestene i kommunen må samarbeide om å løse samfunnsfloken 
barnefattigdom. Det handler om arbeid, bolig, økonomi og ikke minst barnas situasjon. 
Kvalifiseringsprogrammet er for de personene som står lengst fra arbeidslivet. Det er gode 
resultater for de som får sjansen til å delta. Det er ikke alle som har rett på 
kvalifiseringsprogrammet som vet om denne rettigheten. Kvalifiseringsprogrammet kan med 
fordel tilbys til flere. Vi etterspør hvordan kommunen vil gjøre denne rettigheten kjent. Dette 
kan med fordel nevnes i planen. Dersom man skal kunne oppfylle mål om barnas beste, så 
må foreldrene, som står langt fra arbeidsmarkedet, gis muligheter på arbeidsmarkedet. 
 
Vi savner en større oppmerksomhet om hvordan bolig og bomiljø påvirker barnas 
oppvekstsvilkår. En god bolig i et godt bomiljø er avgjørende for at barn kan få utdanning, for 
at de skal ha god helse og for at foreldrene kan delta i arbeidslivet. Barn i familier med 
vedvarende lavinntekt har et dårligere utgangspunkt for sin oppvekst enn andre barn. Vi 
anbefaler derfor å ta inn dette perspektivet i planen samt supplere med konkrete tiltak for å 
legge til rette for gode boliger i gode bomiljøer for eksempel å gi rimelig startlån til 
barnefamilier med lavinntekt, slik at de kan kjøpe en god bolig. Dette arbeidet kan også være 
relevant å se hen til i planen, siden det er relevant for barnas oppvekstsvilkår.  
 
I ny lov om barneverntjenester, som er lagt fram for Stortinget våren 2021 er det foreslått at 
kommunen skal vedta en plan for kommunens arbeid med å forebygge omsorgssvikt og 
adferdsproblemer. Gjennom oppvekstreformen og forslag til ny barnevernlov våren 2021 
påpeker regjeringen et behov for at kommuner etablerer samarbeid på tvers i egen kommune 
slik at barn og unge får gode, samordnede tiltak, og at kommunen jobber aktivt for å 
forebygge omsorgssvikt. Det er også påpekt at mindre kommuner bør etablere samarbeid 
med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig bredde i tiltaksporteføljen overfor barn og unge. 
Det kan med fordel gå ytterligere fram av planen hvordan Hvaler planlegger dette arbeidet i 
den perioden planen gjelder for.  
 
I lys av bærekraftsmål 1, 4, 8, 10, 11 og 17 fremhever vi at alle barn skal ha like muligheter til 
allsidig utvikling og læring, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Tidlig innsats, 
inkludering, et godt tilpasset pedagogisk tilbud, er grunnleggende prinsipper. Vi understreker 
særlig hensyn som skal tas for å bidra til en god samordnet og helhetlig innsats for likestilling 
av barn og unge med funksjonsnedsettelse, jf. barnekonvensjonen (art. 2, 6 og 23) og FN-
konvensjonen FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD). 
 
SAMFUNNSSIKKERHET  
I kommuneplanens samfunnsdel bør kommunen beskrive utfordringer knyttet til 
samfunnssikkerhet og beredskap som kommunen står overfor og hvordan de ønsker å 
håndtere disse, i tillegg til hvordan utfordringene kan påvirke kommunens satsingsområder 



og prioriteringer. Vi synes det er bra at kommunen skal ta vurderinger som omhandler 
samfunnssikkerhet i deres arbeid med boligbebyggelse, da dette anses som et svært viktig 
arbeid i utarbeidelsen av kommuneplanenes arealplan.  
 
Kommunen er forpliktet til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt og sivilbeskyttelsesloven. ROS-
analysen skal gi en oversikt over kommunens utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og 
beredskap. Kommunenes helhetlige ROS-analyse vil derfor være et naturlig 
grunnlagsdokument for kommuneplanens samfunnsdel, og skal i henhold til 
sivilbeskyttelsesloven § 14 legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven. Dette bidrar 
også til et helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet som kommunal 
beredskapsplikt krever.  
 
Samfunnsdelen bør også inneholde en vurdering av hvordan klimaendringer kan påvirke 
langsiktige utfordringer, mål og strategier. Kommunen bør også se på lokale forhold og 
vurdere hvordan disse kan påvirke samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur, og hvordan 
dette bør følges opp. Vi synes derfor det er positivt at kommunen har tatt med et eget kapitel 
som omhandler klimaendringer og forurensing. 
 
VANNMILJØ OG AVLØP  
Ifølge forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) skal tilstanden i 
overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha  minst god økologisk og minst god kjemisk tilstand. Vannforskriften 
er fulgt opp gjennom regionale vannforvaltningsplaner som setter konkrete mål for 
miljøtilstanden. Den regionale planen skal legges til grunn for kommunens planlegging og 
virksomhet. Kommunen skal gjennom sin planlegging og forvaltning ta nødvendige hensyn til 
vannmiljøet og de miljømålene som er fastsatt. VI ber om at den regionale 
vannforvaltningsplanen blir nevnt som en viktig regional føring i kapittel 2 om 
rammebetingelser i forslaget til samfunnsdel.  
 
Vannforekomstene for kystvann som berører Hvaler kommune, har i dag moderat økologisk 
tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Dette skyldes i hovedsak for høyt innhold av næringsstoffer 
og miljøgifter. Påvirkningene er i stor grad avløp og landbruk, og kommunen har ansvar for å 
følge opp utfordringer på disse områdene. I den forbindelse er det viktig at deltakelsen i 
Vannområde Glomma Sør og Frisk Oslofjord er nevnt i kapittel 5 Miljø og klima i forslaget til 
samfunnsdel. Her er står det også at målet er å forbedre vannkvaliteten i sjøvann og 
ferskvann. Statsforvalteren ser gjerne at samfunnsdelen i enda større grad fastsetter mål for 
vannkvalitet og synliggjør kommunens ansvar som sektormyndighet og strategier for 
oppfølgingen av den regionale vannforvaltningsplanen.  
 
Vi vil også be om at arealstrategien blir tydeligere på å hindre arealbruk og tiltak som får 
negativ påvirkning på vannmiljøet og medvirker til at miljøtilstanden forringes og miljømål for 
vannkvalitet ikke nås. Vi minner om at Statsforvalterens forventningsbrev for 2021, datert 
28.01.2021, er vedlagt føringer for kommunenes arealplanlegging der strandsone, vassdrag 
og vannkvalitet er tema.  
 
Miljødirektoratet har på oppdrag fra Regjeringen utarbeidet et forslag til en helhetlig plan for  
Oslofjorden. Planen belyser relevante tema for vurdering i samfunnsdelen. Flere 
innsatsområder og tiltak omhandler behovet for å begrense tilførsler av forurensning. Utslipp 
fra kommunalt avløp og spredt bebyggelse skal reduseres gjennom rensing av organisk 
stoff/nitrogen og raskere ledningsnettfornyelse, samt bedre regulering av båtseptik. 
Reduksjon av arealavrenning fra landbruk er også nevnt. Videre står innsatsområder og tiltak 
knyttet til sårbare arter, utvalgte naturtyper og restaurering av naturverdier sentralt, blant 
annet er hummerfredningsområder nevnt.  



 
I forslaget til samfunnsdel står det at avløpsnettet i dag blir sterkt påvirket av innlekking ved 
nedbør. Det er foreslått et delmål om å begrense forurensning og en strategi om å legge til 
rette for å øke kapasitet og kvalitet for håndtering av blant annet kloakk. Statsforvalteren ber 
kommunen vurdere å innarbeide mer konkrete mål og strategier for videre arbeid på dette 
området. I forslaget til arealstrategi står det at utbygging av VA-infrastruktur vil være 
krevende og kostbar for kommunen på grunn av avstander og topografi. Offentlig avløp i 
Hvaler kommune føres til Øra renseanlegg i Fredrikstad, og er derfor en del av utslippet til 
tettbebyggelsen Fredrikstad. Øra renseanlegg har store kapasitetsutfordringer. Disse 
utfordringene kan og vil påvirke Hvaler kommune. Dersom det ikke gjennomføres tiltak på 
renseanlegget som sikrer overholdelse av rensekrav, vil det kunne sette begrensninger for 
eventuelle fremtidige påkoblinger. Hvaler kommune har egen utslippstillatelse til sitt 
avløpsnett og må sikre at krav som følger av denne overholdes. Per i dag er det blant annet 
utfordringer knyttet til fremmedvann og utslipp via overløp. De utfordringer dette medfører, og 
prioriteringer knyttet til disse utfordringene, bør belyses i forslaget. Hvaler kommune har både 
et samordningsansvar med FREVAR og et eget ansvar mht. egen tillatelse. 
 
På denne bakgrunnen ser vi det som svært viktig at arealstrategien blir tydeligere på at videre 
planlegging skal sees i sammenheng med avløpsinfrastrukturens kvalitet og kapasitet samt 
behov for tiltak. Nye utbygginger må ikke skje i områder uten tilstrekkelig avløpskapasitet, 
eller på bekostning av tiltak satt i verk for å sikre at kommunen driver i tråd med krav for 
avløp gitt i eller i medhold av lov. Rekkefølgekrav vil være et viktig virkemiddel i den 
forbindelse.  
 
Kommunen skal tilpasse samfunnet til klimaendringene og iverksette tiltak som hindrer eller 
reduserer skade blant annet på kritisk infrastruktur. Klimaendringer og arealendringer gir 
utfordringer for vannmiljøet med økte mengder overvann og fremmedvann til avløpsanlegg, 
økt erosjon og rasfare. Dette utløser behov for forebyggende og avbøtende tiltak. Vi nevner 
blant annet tretrinnsstrategien for lokal håndtering av overvann, gjenåpning og restaurering 
av vassdrag samt ivaretakelse av kantvegetasjon. Dette kan både dempe effektene av 
klimaendringer, redusere forurensninger og samtidig bidra til naturmangfold og opplevelser.  
 
Overvann og naturbaserte løsninger i nye bygge- og anleggsprosjekter er nevnt i kapittel 5 
Miljø og klima i forslaget til samfunnsdel. Det står blant annet at åpne bekker hjelper å 
håndtere regnvann og overvann på en naturlig måte. Naturbaserte løsninger er også nevnt 
under arealstrategien. Vi anbefaler likevel kommunen å vurdere innarbeiding av noe mer 
konkrete strategier for klimatilpasning og lokal håndtering av overvann.  
 
Videre er det viktig at arealstrategien er tydelig på ivaretakelse av verdifullt naturmangfold i 
sjø. I kapittel 5 om miljø og klima står det at det må tas hensyn til marint biologisk mangfold 
ved VA-strategi for utbygging av sjøledninger mellom øyene. Vi viser til at dette er viktige 
hensyn som også må tas ved planlegging for annen aktivitet og inngrep.  
 
LANDBRUK, JORDVERN OG KULTURLANDSKAP  
Det er positivt at samfunnsdelen framhever Hvalers småskala jordbrukslandskap som en 
viktig del av Hvalers identitet og attraktivitet. Den positive holdningen til kulturlandskapet, 
landbruksproduksjon og jordvern finner vi i delmål og strategier; Ta vare på Hvalers natur og 
landskap ved å prioritere hensyn til bl.a. jordvern, landskap og kulturmiljøer, Bruke ressurser 
på en bærekraftig måte ved å satse på økologisk og variert landbruk. Landbruket er en del av 
løsningen for å Motvirke klimaendringer ved å bidra til økt karbonfangst. Landbruket har også 
en aksje i Bærekraftig arealutnyttelse og Styrke lokale arbeidsplasser og verdiskaping 
gjennom stedstilpasset, småskala næringsutvikling basert på vårt ressursgrunnlag og vår 
beliggenhet.  
 
Videre er det positivt at samfunnsdelens arealstrategi bygger opp under jordvernet ved å 



peke på at regulerte, ubebygde tomter må vurderes tilbakeført til LNF-formålet, og ved å 
framheve jordvernhensyn gjennom bærekraftig planlegging. Arealstrategien understreker 
også viktigheten av landbruket for å ivareta det verdifulle kulturlandskapet, som del av 
Hvalers særpreg. Vi vil påpeke at arbeid med arealbudsjett- og regnskap også er viktig for å 
synliggjøre og minimere omdisponering av dyrka og dyrkbar mark, og foreslår at dette legges 
til under Naturmangfold og innføring av grønnstruktur. 
 
Rådmannens kommentar: Hvaler er i gang med både boligsosial plan og Helse og 
omsorgsplan. Det var tidligere å slå disse sammen, men dette lot seg ikke gjøre i praksis. 
Helse og omsorgsplanen vil ha fokuset på leve "Leve hele livet".  
Kommunen har et fokus på samarbeid internt i kommunen og med sektormyndighetene for å 
gjennomføre FNs 17 bærekraftsmål. Våre mål og strategier legger til rette for et samfunn med 
inkludering og deltakelse for grupper som står utenfor det ordinære arbeidslivet, se til punkt 
om frivillighet og "eldre-energien".  
 
I strategier for gjennomføring legges det til rette for likeverd, aktivisering, inkludering og 
møteplasser.   
 
Ungdomsrådet i Hvaler har fått fremmet planer som samfunnsdelen for å vise viktigheten av 
planprosess, og kommunale planer som førende dokumenter. Representant for barn og unge 
blir inkludert i alle reguleringsplan- og kommunale planprosesser. Vi har hatt digitale møter, 
der alle kan delta, inkludert barn og unge. Vi har gjennomført bl.a. barnetråkk, som har blitt 
brukt i arbeidet med kommunedelplan for Skjærhalden.  
 
Planforslaget legger opp til flere møteplasser, og fokus på et godt og inkluderende 
oppvekstmiljø, slik at alle får like utviklingsmuligheter. Konkrete tiltak på hvordan man skal 
følge opp fattigdom og barnefamilier før fremgås i økonomiplan og budsjettarbeidet, men 
forankres i de strategier i samfunnsdelen. Det er fokus på samarbeid på tvers av tjenester i 
kommunen, og hvordan man skal løse dette på ses på i interne virksomhetsplaner og løses i 
den daglige driften.  
 
Hvaler har nå en egen overvannsveileder som er førende for alle byggetiltak og planer i 
kommunen. Videre tiltak på vann- og avløpsnettet på tas opp i driftsplaner, som er knyttet til 
økonomiplan og budsjettarbeidet. 
 
Helhetlige ROS-analyser er noe beredskaps-teamet følger opp kontinuerlig, og oppdateres 
ved behov. Og oppdaterer beredskapsplanen med de nødvendige vedlegg basert på 
analysen. Hvaler er pliktig å sikre god beredskap etter forskriften om kommunal 
beredskapsplikt, og dette gjennomføres kontinuerlig av beredskapsleder. 
 
Delkapittel om klimaendringer, klimahensyn og karbonfangst er lagt til arealstrategien.  
 
 

14 Viken fylkeskommune, datert 18.04.2021 
Fylkesrådet ber kommunen om å følge opp følgende faglige råd og innarbeide disse i 
planen:  
 Planforslaget bør oppdateres med beskrivelse av gjennomført 
medvirkningsprosess i planarbeidet.  
 «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021» mangler, 
og bør inkluderes i planen.  
 Omtale av Hvaler som nasjonalparkkommune bør omtales bredere, og også som 
del av kapittel om miljø og klima.  
 Kommunen bør vurdere å legge inn anbefaling om tilgjengelige turveier (maks 



500 m fra bolig)  
 Møteplasser er utendørs og innendørs. Behov for og vedlikehold av 
naturmøteplasser bør presiseres. Møteplasser bør tilrettelegges for aktivitet for mange 
aldersgrupper.  
 Det bør vurderes en strategi for sammenhengende grønnkorridorer og turveier 
mellom boliger, samfunnsbygg og naturområdene, og gjøre kyststien sammenhengende. 
Øke utnyttelsen av skoler og kulturinstitusjoner til idrett og foreningsvirksomhet  
 Kommunen bør ta inn en strategi for å vurdere fremtidige utbyggingsarealer på 
dyrket mark på nytt. Her viser vi til Fylkesplanens retningslinjer og Vikens null-visjon for 
omdisponering av dyrket mark.  
 
Rådmannens kommentar: Planforslaget har oppdatert medvirkningsprosessen. Og det er lagt 
inn regional plan for vannforvaltning under kapittel om rammebetingelser og planprosessen.  
Det er lagt til en artikkel som beskriver Ytre Hvaler nasjonalpark i satsingsområde for klima 
og miljø. I Hvaler kommune er det stor tilgjengelighet til friluftsliv og rekreasjonsområder i alle 
senterområdene, og det vil nok være overflødig å måtte kreve noe slikt i arealstrategien.  
Vedlikehold av friluftsområder, her naturmøteplasser er noe som må bli sett nærmere på ved 
utarbeiding av økonomiplan og i budsjettarbeidet, hvor man trenger ressurser til å bl.a. 
vedlikeholde turstier, og kan falle inn under dette punktet.  
Hvaler skal ta det med seg videre i planarbeidet mot økonomiplanen, om man skal utarbeide 
strategier for både sammenhengende grønnkorridorer og turveier til bebygde områder, og 
strategi for utbyggingsarealer på dyrket mark. Vi har sett på det med jordvern og dette blir 
bl.a. vurdert videre i planarbeidet med kommunedelplan for Skjærhalden.  
 
 

  
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 11-15, vedtak av kommuneplan.  
 
 
Vurdering 
 
Utfordringsbildet som er delt inn i de forskjellige satsingsområder viser hva som er dagens situasjon i 
Hvaler kommune og legger grunnlaget for å utvikle visjon og mål for sikre en god samfunnsutvikling. 
 
Den nye oppdelingen av hovedmål innenfor hvert av satsingsområdene, samt delmål og strategier for 
gjennomføring viser at en tatt for seg de ønsker fra politisk hold og behov fra rådmannens 
administrasjon.  
 
Strategier for gjennomføring og visjon er endret etter politikernes ønsker. Målene og strategiene tar for 
seg behovet fremover og løsninger på dagens og framtidige behov. Samfunnsdelen kan nå forstås 
som en bestilling til rådmannen, da dette hovedsakelig være et politisk dokument, hvor den politiske 
plattformen fra posisjonen skal synes.  
 
Det er lagt inn prioriteringer fra politikerne i forhold til satsingsområder, hovedmål, delmål og strategier 
man vil skal fremheves. Det er vist hva som skal prioriteres i økonomiplanen fremover for å sikre at 
politikerne kan styre samfunnsutviklingen i ønsket retning.  
Det er også lagt inn endringer i planforslaget etter innspill fra interesseorganisasjoner og 
sektormyndigheter. Det er etter høringen sikret ekstra samarbeid med formannskapet og implementert 
disse endringene.  



 
Rådmannen mener nå at planforslaget er godt politisk styringsverktøy, og kan brukes videre i 
planleggingen av hvalersamfunnet.  
 

Konklusjoner 
Rådmannen har gjort de vurderinger og endret i plandokumentene etter de relevante innspill og 
uttalelser som har kommet inn. Resten av innspillene fra sektormyndighetene tas med videre i 
arbeidet med økonomiplanen.  Rådmannens vurdering er at planforslaget til kommuneplanens 
samfunnsdel er godt nok gjennomarbeidet til å kunne sluttbehandles. 
 
Saken skal sendes til utvalgene til orientering med mulighet til å komme med kommentarer til 
samfunnsdelen. Formannskapet innstiller til kommunestyret.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret vedtar samfunnsdelen, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.  
 
Hvaler kommune, 14.05.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Eldrerådet 01.06.2021: 
 
Roald Faraasen (Pensjonistforbundet Østre Hvaler) fremmet følgende forslag til uttalelse:  
Med den mengde fortettede boenheter som etter hvert kan planlegges på Skjærhalden, er det ikke alle 
som nødvendigvis kan komme til å trives der. I nærheten av handelssenteret på Vesterøy, som ligger 
mer sentralt til, kan det også være et bofellesskap for eldre, i tillegg til Skjærhalden.  
 
Det er opp til kommunene om de vil ha et sameie/borettslag med lettstelt leiligheter som behøver 
mindre vedlikehold eller ei.  
 
Votering: 
Forslaget fikk 3 stemmer (Roald Faraasen, Bernice Blomquist, Ole-Johan Pettersen) og ble vedtatt. 
Tone Gjølstad Danielsen stemte imot.   
 
Vedtak i Eldrerådet 01.06.2021: 
Saken tas til orientering, med følgende uttalelse: 
 
Med den mengde fortettede boenheter som etter hvert kan planlegges på Skjærhalden, er det ikke alle 
som nødvendigvis kan komme til å trives der. I nærheten av handelssenteret på Vesterøy, som ligger 
mer sentralt til, kan det også være et bofellesskap for eldre, i tillegg til Skjærhalden.  
 
Det er opp til kommunene om de vil ha et sameie/borettslag med lettstelt leiligheter som behøver 
mindre vedlikehold eller ei.  
 
 
  



Behandling i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 01.06.2021: 
 
Utvalgsleder fremmet følgende forslag til uttalelse: 
Det påpekes at universell utforming fortsatt ikke er konkretisert i planen.  
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 01.06.2021: 
Saken tas til orientering, med følgende uttalelse: 
Det påpekes at universell utforming fortsatt ikke er konkretisert i planen. 
 
 
 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 02.06.2021: 
  
Votering: 
Enstemmig. 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 02.06.2021: 
Saken tas til orientering. 
  
 
 
 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 02.06.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 02.06.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Administrasjonsutvalget 03.06.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Administrasjonsutvalget 03.06.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
  



Behandling i Formannskapet 03.06.2021: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Innstilling fra Formannskapet 03.06.2021: 
Kommunestyret vedtar samfunnsdelen, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.  
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 17.06.2021: 
 
Øyvind Fjeldberg (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
Marin nasjonalpark endres til Hvaler nasjonalpark. 
 
Votering: 
Innstillingen fra formannskapet, med Fjeldbergs endringsforslag, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 17.06.2021: 
Kommunestyret vedtar samfunnsdelen, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.  
Marin nasjonalpark endres til Hvaler nasjonalpark. 
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