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Fastsetting av planprogram - Oppstartsdokumentet for kommuneplanens 
samfunnsdel 2020-2031 
 
 
Saksopplysninger 
 
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. 
 
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.  
 
Det skal arbeides med visjon og målformuleringer, samt strategier i gjennom planarbeidet. Visjonen fra 
gjeldende samfunnsdel er foreløpig videreført som endel av planprogrammet. Kommunen jobber 
samtidig med utvikling av en ny visjon.  Forslag til ny visjon og hovedmål presenteres i 
oppstartsdokumentet: «Hvaler for alle, hele året» 
 
Hvaler kommune har gjennom planarbeidet fulgt de føringer nasjonale forventninger til kommunal 
planlegging. Nasjonale forventninger for regional og kommunal planlegging som gjelder i en 
fireårsperiode 2019-2023, hvor en skal integrere de FNs 17 bærekraftsmål inn i all planlegging.  
 
I utarbeiding av oppstartsdokumentet 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. 

Saksnr 2020/1132 - Kommuneplanens 
samfunnsdel - Doknr 32 

Arkivkode L10 
Saksbehandler Aleksander Andreassen 
 



Samfunnsdelen vil være et tydelig strategisk styringsverktøy for den ønskede samfunnsutviklingen på 
Hvaler, for politikerne, for organisasjonen og lokalsamfunnet.  
 
Innhold og prioritering fra samfunnsdelen vil gjennom god politisk forankring, og forankring i 
administrativ ledelse sørge for en god kobling til i handlings- og økonomiplanen. Delmål og strategier i 
oppstartsdokumentet, skal gjelde for den inneværende valgperioden (2020-2023). 
 
Planprogrammet skal nå fastsettes, og neste del av prosessen blir utarbeiding av planforslaget: 
 
 
 

januar Interne forarbeidene til planen. 
februar Interne intervjuer med ledelsen. 

Grunnarbeid 

mars Workshop med politikerne. 

april- 
mai 

Planprogrammet lages og behandles 
politisk. 

juni - 
oktober 

Planprogrammet er til høring og offentlig 
ettersyn. Fastsetting av planprogram. 

Prioritering og 
sammenstilling 
av planprogram. 
Høring og 
offentlig 
ettersyn. 

november- 
januar 

Behandling av innspill og sammenstilling 
av planforslag. 
Planforslaget skal politisk behandles og 
sendes til høring og offentlig ettersyn. 
Ekstraordinær medvirkning, som 
folkemøter, workshops, aktiv 
innbyggerdialog. 

Prioritering og 
behandling av 
innspill. Samt. 
Medvirkning. 

 

 

januar- 
februar 

Behandling av innspill og revidering av 
planforslag. 
Skal sluttbehandles i kommunestyret 

Sluttbehandling 

Tabell 1 Fremdriftsplan for kommuneplanens samfunnsdel 

 
Hovedendringene i oppstartsdokumentet: 

- Det er lagt til utfyllende informasjon i de enkelte satsingsområdene som beskriver 
utfordringsbildet, etter tilbakemeldinger fra private, og uttalelser fra regionale og statlige 
myndigheter. Videre utredning av satsingsområdene gjøres i planarbeidet med planforslaget.  

- Fremdriftsplanen er oppdatert til en mer realistisk planprosess 
- Delkapittel for målsetninger innenfor hvert satsingsområde er nå løftet opp på et mer 

strategisk nivå slik at de lettere kan knyttet opp mot økonomiplanarbeidet. Tidligere kapittel for 
målsetning er nå delt inn i hovedmål Hovedmål, delmål og strategier 

- I forbindelse med workshop med politikerne ble det gitt forslag til visjon og prioritering.  
Og det er nå lagt inn forslag til ny visjon som kobles opp mot de hovedmål man har satt seg i 
satsingsområdene.  

- Det er lagt til delkapittel for planbehov, dette for å synliggjøre at man jobber med både 
planstrategi og planprogrammet til samfunnsdelen. Det viser behov for overordnede planer 
innenfor viktige fagområder.  
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- Arealstrategien er oppdatert tilbakemeldinger fra regionale og statlige myndigheter, og er mer 
utfyllende om hvilken retning man ønsker å utvikle Hvaler.   

 
 
Vedlegg 
Oppstartsdokumentet for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031 
 
Innkomne merknader 
Varsel om oppstart og høring av oppstartsdokumentet ble vedtatt den 07.05.2020, og det har vært på 
høring og til offentlig ettersyn fra 27.05.2020 til 20.08.2020.  
 
I høringsperioden kom det inn totalt 17 uttalelser og innspill til oppstartsdokumentet. Hovedsakelig 
kom det inn uttalelser fra regionale og statlige myndigheter.  
 
Sammendrag av uttalelser og innspill 
Hvaler kulturvernforening (Hkvf) v/ Paul Henriksen  
Regional plan for kultur 2018 – 29. 
Denne planen har generelt flere føringer som bør følges opp i kommunens videre arbeid. 
Spesielt vil vi understreke følgende understrekning på side 29 som vektlegger det 
potensial som bl.a. ligger i Brottet amfi: 
Høytorp fort, Brottet, Ørje Sluser, Stordal-anlegget og Trøgstad fort er alle viktige 
kulturarenaer med mulighet for å ha regional betydning. De er alle tre på ulike måter 
knyttet opp mot kulturminnevern og bør sammen med sine respektive kommuner vurdere 
å videreutvikle det potensialet som ligger i den tilknytningen. 
 
Regional plan for kulturminnevern 2010-2020 
Hvaler kommune vedtok i mars 2018 sin første kulturminneplan, bl.a. med støtte i 
ovennevnte planverk og med økonomisk støtte fra Østfold fylkeskommune. Kommunens 
kulturminneplan har allerede fått stor betydning generelt og spesielt for samarbeidet 
mellom Hvaler kommune og Hkvf. Det er derfor svært viktig for videre arbeid både med 
tanke på kulturminnevernet, men også for ulike typer stedstypisk næringsutvikling på 
Hvaler, at regionalt planverk på dette området fremheves i samfunnsdelen. 
 
Klima og miljø 
Hvaler som nasjonalpark-kommune blir for upresist. Ønsker at dette området med 
nasjonalpark skal bli uthevet med i samfunnsdelen.  
Ønsker at rollen Oslofjordens friluftsråd har i kommune blir framhevet i plandokumentet. 
Vil at kommunen styrke bemanningen av arbeidet med nasjonalparken. Ønsker at dette 
skal tas opp i arbeidet med planforslaget.  
 
Sosiale forhold 
Hvaler kulturvernforening har tilført kommunen en rekke store tiltak, som bl.a. turstier, 
informasjonstiltak. Dette gir stor gevinst for folkehelsen. Restaurering, gjennomføring av 
arrangementer, og støtte av frivillige lag og foreninger er noen av tiltakene 
kulturvernforeningen har gjennomført.  
Hvaler kulturvernforening vil at kommunens samarbeid med lag og foreninger behandles 
i et eget punkt, evt. som del av et nytt punkt knyttet til temaområdet «Kultur- og 
frivillighet». 
 
I gjeldende samfunnsdel (under overskriften Kultur), er følgende tatt inn knyttet til 
reguleringsplan for Kystmuseet (herunder Brottet): Hvaler skal være et regionalt 
kraftsenter i forhold til kystkulturen. 
 
Området omfattet av reguleringsplan for Kystmuseet skal utgjøre et satsningsområde for 
kystkultur, opplevelser og rekreasjon. Østfoldmuseet, Brottet og Nasjonalparksenteret 



skal væresentrale samarbeidspartnere i arbeidet. 
Hvaler kulturvernforening ser det som svært viktig at denne intensjonen, i oppdatert form, 
tas med videre inn i den nye kommuneplanen. 
 
Økonomiske forhold 
Hvaler som hyttekommune – vil at dette skal speiles bedre samfunnsdelen ved å lage et 
eget avsnitt om dette. Dette for å drøfte både utfordringer, bl.a. knyttet til trafikale forhold 
og miljøutfordringer for øvrig, samt for å synliggjøre den betydning hyttebefolkningen har 
for næringsutvikling, kulturaktiviteter og for den organisering som kommunen er i behov 
av for å styrke samarbeidet med fritidsbefolkningen. 
 
Semikommersiell virksomhet – Frivillig virksomhet som utøver kommersiell virksomhet og 
som har potensial for å utvikle dette. Dette er tilfellet med den brede virksomheten som 
kulturvernforeningen representerer bl.a. gjennom utleie av fire kystledhytter, drift av havn 
samt utleie av Amfigrotta og Brottet. Kulturvernforeningen har allerede et godt samarbeid 
med Hvaler kommune om denne type aktivitet. Denne type samarbeid, som også gjelder 
Hvaler Hagelag (bl.a. gjennom Eplefestivalen) må vektlegges som del av det 
næringsbildet som skal tegnes i samfunnsdelen. 
 
Kommentar: Kommunen ønsker å videreutvikle potensialet som ligger i tilknytning til 
kulturminnevern. Brottet som nevnt er en godt eksempel, og er noe som bør inngå i 
rullering av handlingsprogrammet til kulturminneplanen. Kommunedelplanen og dens mål 
til løftes frem i videre arbeid med samfunnsdelen.  
 
Hvaler kommune vil nevne de samarbeid med interesseorganisasjoner som 
kulturvernforeningen og OF der det skulle passe inn i teksten i samfunnsdelen, Hvaler 
kommune verdsetter gode samarbeid med både offentlige, halvoffentlige og private 
organisasjoner. Samarbeid med lag og foreninger bør som nevnt fremmes, under 
temaområdet kultur og frivillighet.  
 
Hvaler kommune skal se på delmål og strategier som fremmer kystkulturen, og den 
historiske utviklingen. Kystmuseet blir nevnt som et satsingsområde for kystkultur, 
opplevelser og rekreasjon. Hvor Østfoldmuseet, Brottet og Nasjonalparksenteret skal 
være sentrale i arbeidet.  
 
Hvaler kommune skal se på strategier for å få inn bedre samarbeid med semi-
kommersiell virksomhet, her frivillige virksomheter som kulturvernforeningen. 
 
Hvaler hytteforening v/ Mona Flemmen 
Miljø og klima i Hvaler kommune 
Det er viktig å være en pådriver for etableringen av et nytt kloakkrenseanlegg, da det 
gamle renseanlegg ikke tilfredsstiller dagens utslippskrav. 
Bør legge mer til rette for lokal omsetning av økologiske matvarer. 
Hvaler vil tilrettelegge for elbil infrastruktur. Det er viktig at det blir arbeidet og tilrettelagt 
for at det kan etableres ladestasjoner også der hyttefolket parkerer, slik at Hvaler kan ta 
del i transformasjonen til utslippsfrie biler. Det kan være alternative modeller for dette, alt 
fra at den enkelte kan få sette opp private ladeplasser for lading over natten, til 
kommersielle hurtigladestasjoner på sentrale deler i kommunen. 
Støtter også lademuligheter for el-båter, som vi tror vil komme sterkt i fritidsbåtmarkedet 
etter hvert pga. enklere drift og vedlikehold, i tillegg til miljøaspektet. 
Vindmøller representerer en visuell forurensning som kan forringe kvaliteten av 
opplevelsen av Hvalernaturen. Refleksjon av solen fra vingene kan også være et 
problem. Den største ulempen med vindmøller er nok den kontinuerlige støyen som 
kommer så lenge møllene er i drift, og som rekker langt. Den vil forringe naturverdiene 
på Hvaler. Solceller er nok bedre slik. 



 
Sosiale forhold i Hvaler kommune 
Hvaler kommune har mange utfordringer fremover, og plandokumentet inneholder 
mange ambisiøse mål. Skal det være mulig å få til dette, må det fortsatt være en sterk 
satsning på økt kompetanse og effektivisering. I motsatt fall vil det bli svært kostbart å 
oppnå målene. Vi minner om at det ble på politisk plan besluttet at kommunen skal være 
selvstendig kommune; ingen sammenslåing var aktuell og da må ambisjoner – økonomi 
og muligheter stå i sammenheng. 
Under koronapandemien i vår, virket det som om kommunen hadde glemt at de har et 
ansvar for å ha tilfredsstillende helsetjenester for de som oppholder seg i kommunen, 
selv om situasjonen var helt eksepsjonell. 
 
Men med den befolkningsprognosen som beskrives i plandokumentet, vil nok også gjøre 
seg gjeldende for hyttebeboerne, eller deltidsboere som ordføreren gav uttrykk for på 
årsmøte til Hvaler Hytteforening i juni i år, er en mer passende betegnelse på oss. 
 
Selv om det skjer generasjonsskifter på hyttene, vil nok de generelle utviklingstrekkene i 
befolkningen om at befolkningen lever lengere, og at de er mer aktive i eldre alder, 
medfører at flere er på hyttene i lengere perioder av gangen. I tillegg har infrastrukturen 
med offentlig vann- og avløp medført at fritidsboligene nå benyttes lang mer enn 
tidligere, gjennom hele året. Dette vil naturlig sette et langt større press på kommunens 
helsetjenester. Hvaler Hytteforening mener at her må kommunen følge mer opp 
utviklingen. 
 
Et utviklingstrekk er også at folk endrer arbeidsrutiner med mer hjemmekontor, noe som 
igjen påvirker at deltidsboerne bruker mer tid på hytta. 
 
Økonomisk bærekraft i Hvaler kommune 
Oppstartsdokumentet peker på at det er mye dårlig veikvalitet og manglende 
trafikksikkerhet på Hvaler. Dette støtter vi fullt ut. Det er viktig at kommunen arbeider for 
å bedre dette. Flere gang- og sykkelveier vil bidra. Det er ikke nok at vi nå har fått 
gangvei frem til Bratte bakke på Vesterøy og skal få det fra tunnelåpningen til rådhuset. 
Det må legges til rette for myke trafikanter langs hele riksveien. Broene er spesielt 
utfordrende spesielt for syklende, men også for gående. Det må finnes muligheter slik at 
gående og syklende kan ferdes trygt over disse, det er klart et kostnadsspørsmål, men 
en ulykke koster samfunnet mer på sikt. Det er andre steder laget bane for disse 
trafikantene ved å henge baner på siden av broene. 
 
Så lenge veikvaliteten og trafikksikkerheten er så dårlig, foreslår Hvaler Hytteforening at 
kommunen arbeider for å få redusert hastigheten til 60 km/t på de veier hvor hastigheten 
i dag er høyere, i kommunen. Avstandene er ikke så store at det ikke bør være 
akseptabelt. Foreningen er innforstått med at ansvar for fylkesvei 108 ikke er 
kommunens ansvar, som for de mindre veiene på Hvaler. Dog må Hvaler kommune 
være en aktiv pådriver for å bedre veiene. 
Parkering på hyttefelt er en utfordring mange steder på Hvaler. Private grunneiere gir 
ikke tillatelse eller de tar høye gebyrer for å parkere. Vi ønsker at kommunen bidrar og 
legger til rette for bedre parkeringsmuligheter for fritidsboligene. I tillegg at det bør legges 
til rette for lading av elbiler. Elbiler er viktig for å redusere luftforurensingen og støyen fra 
trafikken. Mange hytter har ikke parkering tett ved hytta og har behov for lademuligheter i 
nærheten. Det kan være desentrale ladestasjoner i hytteområder. Gjerne i forbindelse 
med bryggeløsninger. 
 
Pendlerparkering vil også være viktig dersom kommunen ønsker en større bruk av 
kollektivtransport. Her er det også viktig å se nærmere på kollektivtilbudet, både frekvens 
og korrespondanse med andre transportmidler som f.eks. fergene. 



 
Oppstartsdokumentet inneholder mange gode og viktige satsningsområder for Hvaler 
kommune. Mange av disse vil medføre betydelige kostnader. Det er viktig at kommunen 
prioriterer mellom disse og fordeler dem ut i tid, slik at de kan holdes innenfor budsjettet 
ramme, uten å basere seg på øking av eiendomsskatten. En skatt som for øvrig bør 
avvikles. 
Hvaler Hytteforening ønsker til slutt å bemerke at det i plandokumentet forkommer 
mange betegnelser på eiere av hytter/fritidseiendommer.  
Foreslår at det i plandokumenter fra og med nå brukes deltidsboere om ovennevnte, og 
at brukes begrepet fritidsboliger istedenfor hytter. 
 
Kommentar: Hvaler kommune jobber med å få en så bærekraftig håndtering av avløp og 
kloakk som mulig.  
 
Økologisk matvareproduksjon blir mer tilrettelagt og fulgt av private, hvor tilskudd og hvor 
mye man får via dette styres av statlig hold.  
Hvaler kommune ønsker også å legge til rette for ladeinfrastruktur fremover, hvordan 
dette skal tilpasses situasjonen mot pendlerparkering, korttidsparkering, og 
hytteparkering må ses i sammenheng med utarbeiding av egen strategi eller plan.  
 
Samfunnsdelen går ikke i lik detalj som arealdelen, og vil ikke gå inn på vindmølle eller 
solcelle, eller plassering av disse. Men at man må se på og vurdere sammenhengen i 
tiltak og planer hvor en skal fremme bærekraftige tiltak og vurdere behov for alternativ 
energikilder.  
 
Hvaler kommune vil satse på økt kompetanse og effektivisering i organisasjoner, noe 
som er et av målene vi har i dag.  
 
Deltidsbeboere skal ses på som et begrep videre i utarbeiding av planforslaget til 
samfunnsdelen.  
 
Hvaler kommune er pliktig i å gi alle beboere helsetjenester, og man vil fremover tilpasse 
seg den demografiske utviklingen de neste 20 årene, her at det blir flere eldre i Hvaler og 
i Norge generelt.  
 
Hvaler kommune ser at arbeidsrutiner endrer seg og at flere jobber på hytte. Hvaler fiber 
jobber med å utvikle bedre tilgjengelighet for fastboende og deltidsbeboere.  
 
Hovednettet er det fylkeskommunen som eier, men Hvaler kommune ønsker en tryggere 
skolevei langs fylkesveien. Broene er gamle og det vil ikke være trygt å bygge hengsler 
på disse. Ved videre samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen må man komme 
frem til løsninger på hvordan finansiere og få prioritert gang- og sykkelveiløsninger.  
 
Fartsgrenser er også noe som fylkeskommunen har som ansvarsområde. Og kommunen 
må holde dialogen åpen med fylkeskommunen om hvilke løsninger som gir mest 
trafikksikre løsninger. Delmål og strategi om å ha sikre oppvekstområde og tryggere 
områder å ferdes i løftes opp videre i planarbeidet.  
 
Drift og vedlikehold av kommunale veier er noe som kommunen selv kan se på og 
vurdere løsninger på i planforslaget. Delmål må løftes opp, hvor det skal se på 
trafikksikkerheten i helhetlig sammenheng i Hvalersamfunnet.  
 
Parkering på hyttefelt må ses i sammenheng med selve området hytten tilligger.  
Kommunen har selv i sommerhalvåret korttidsparkering og abonnementsparkering 
enkelte steder. Parkeringsløsninger til hytter kan man se på i arbeid med en 



parkeringsplan, eller at de private deltidsbeboere besørger en egen reguleringsplan 
tilknyttet de enkelte områdene.  
 
Pendlerparkeringsløsninger er noe kommunen ser på i arbeidet med parkeringsplanen. 
Og vil være en løsninger for å få flere til å bruke kollektivløsninger, og bruke bilen 
mindre. Dette for å minske klimaavtrykket ved utpendling.  
 
Stiftelsen Dypedalsåsen v/Mogens Christensen 
Stiftelsens Dypedalsåsen, som grunneier til bnr. 42/12 på Sand/Basto og gbnr. 49/3 på 
Nordvika, Seilø. 
 
Miljø og klima. Arealutnyttelse.  
Stiftelsen mener at det bør innarbeides konkrete mål for fortetting av fritidsboliger på 
Stiftelsenes arealer med anleggelse av parkeringsplasser, hvor det kan opparbeides el-
lading for biler og renovasjonsfasiliteter for fritidsboligene. Det er fremfør kommunale 
anlegg for VA som er viderefordelt til flere av fritidsboligene med sommeranlegg.  
 
Stiftelsen besitter i dag store arealer som bør tilrettelegges en slik utnyttelse. Stiftelsen 
mener at det må ses i sammenheng med miljøgevinster og ordnede forhold til 
kommunen, slik at ulovlige byggverk og etableringer kan unngås. Ved fortetting av 
fritidsboliger og opparbeidelse av større parkeringsplasser, vil kommunen også 
tilrettelegge for bedre muligheter for kollektivtrafikk, da en del av fritidsboligenes eiere vil 
få langtidsparkering.  
 
I tilknytning til området på Nordvika, Seilø, bør kommunen snarest legge til frette forhold 
for etablering av småbåthavn for områdets fritidsbebyggelse. Det er en rekke brygger i 
området som ikke er i samsvar med byggeforskrifter. Kan også gjennomføre en samlet 
parkering for områdets fritidsbebyggelse.  
Stiftelsen vil medvirke utarbeidelse av begrensede områdeplaner i tilknytning til de to 
ovennevnte områdene.  
 
Helse og omsorgsstruktur. Eldre.  
Stiftelsen Dypedalsåsens formål er å "eie og tilrettelegge drift av et alderspensjonat på 
eiendommen, og andre tiltak knyttet eldreomsorgen i Hvaler kommune".  
 
Stiftelsen vil foreslå at kommunen snarest medvirker til ytterligere utbygging av 
eldreboliger og omsorgsboliger på Dypedalsåsen. Utbygging til mindre leiligheter for 
eldre personer på Dypedalen vil kunne være en økonomisk gevinst for kommunen med 
sparte midler til omreisende hjemmetjeneste, samtidig som etablering av et større 
bofellesskap for eldre vil være en sosial gevinst.   
 
Stiftelsen disponerer selv nødvendig areal og økonomiske midler til en slik etablering i 
direkte tilknytning til det eksisterende alders- og sykehjemmet.  
Stiftelsen vil derfor foreslå at en nærmere utbygging på Dypedalsåsen innarbeides i 
kommunens planer.  
 
Innspill til målsetting for økonomi i Hvaler kommune. 
Stiftelsen ønsker at nytt underpunkt under hovedmål for næringsutvikling skal 
innarbeides: 
Utvide "begrepet" helse, livskvalitet og helseaktør i regi av det offentlige, ideelle 
organisasjoner og private ved å legge til rette og bygge ut det som er en næringsutvikling 
i likhet med reiseliv/turisme (eks. helsehus, rekonvalesens osv.) 
 
Kommentar: Hvaler kommune ønsker ikke å gå ned på detaljnivå når det gjelder 
arealstrategien, hvor en skal peke ut formål i forbindelse med en arealdel. En vil ha 



innspill til satsingsområder, prioriteringer og mål, og videre utvikling av senterstrukturen. 
Det er ikke lagt til rette for flere fritidsboliger i arealdelen som ble vedtatt i juni 2019. 
Strukturen for felt for fritidsboliger og mulighet for utviklingen av disse er basert på eldre 
disposisjonsplaner, og det er ikke ønskelig med oppretting av flere felt og utvikling av 
disse. Områdene er satt av til LNF-spredt og det er ikke tilrettelagt for ny bebyggelse, her 
ikke fritidsbebyggelse.  
 
Det er i tidligere politisk vedtatt at det skal utvikles omsorgsboliger på Skjærhalden, 
områdesenteret i Hvaler kommune. Det er i dag ikke vurdert videre utvikling av Dypedal, 
men det er noe som skal vurderes videre i planarbeidet med samfunnsdelen. 
Samfunnsdelen skal ikke gå så detaljert på tiltak, men skal løfte opp satsingsområder, 
mål og strategier slik at man får fremmet den ønskede utviklingen til Hvalersamfunnet. 
Hvaler kommune ønsker med utvikling i lokalsentrene og områdesenteret, ikke i 
grendesenterområder som Dypedal.  
 
Hvaler kommune skal se på mål for næringsutvikling slik at man får tilpasset dette helse. 
Utvide begrepet helse, livskvalitet og helseaktør i regi av det offentlige, ideelle 
organisasjoner og private. Behandle helse som en nærings på lik linje som turisme, 
reiseliv etc.  
 
Østlandske pensjonistboliger AS v/ Bjørn Zachrisson  
Det foreslås at gnr. 42, bnr. 290 på Spjærøy avsettes til boliger i kommuneplanen.  
 
Dette vil være bra for Hvaler, og et spesielt godt tilbud til f.eks. eldre som klarer seg uten 
å bo på eldrehjemmet med behov for kostbar omsorg. Det vil således spare Hvaler 
kommune for penger, samtidig som det gir trivelige boliger.  
 
Tomten på 8235 kvadratmeter ligger inntil Dypedalsveien i et etablert boligområde på 
Dypedal.  
 
Det kan gi muligheter for trivelige boliger for eldre og andre. Det er over 250 meter til 
vannet, så det ligger langt utenfor 100-metersbeltet. 
 
Kommentar: Hvaler kommune ønsker ikke å utvikle boligområder utenfor 
senterstrukturen. Det ønskes mest utvikling ved lokalsenterområder og områdesenteret 
vårt, jf. god bolig, areal og transportplanlegging. Hvaler kommune ønsker ikke å gå ned 
på detaljnivå når det gjelder arealstrategien, hvor en skal peke ut formål i forbindelse 
med en arealdel. Det er allerede lagt til rette for nok boligbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel som ble vedtatt i 2019. 
 
Østlandske pensjonistboliger AS v/ Bjørn Zachrisson  
Vedlagt følger justert forslag for miljøjustering av Sand-feltet. Tidligere forslag for Sand-
feltet BFR12 sendt 14.8.2020. utgår derfor. 
 
Grunneiere har gått sammen for å skape en god utvikling av Sand-feltet BFR12 i 
eksisterende plan. Forslaget berører ikke hensynssoner. 
 
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. 
 
For å styrke Sand som et økologisk og klimamessig mest mulig nøytralt hytteområde der 
miljø, natur og klima er i fokus justeres BRF12 området med området som vist i oransje 
med påskrift Parkering og Næring på (teigene som grenser direkte til BFR 12) på kartene 
på side 5, 6 og 7. 
 



Det vil også gi et mer naturlig Sand-felt, det er faktisk flere hytter som ligger i området 
markert Parkering og Næring allerede.  
 
I tillegg skapes både arbeidsplasser og nye skatteinntekter. 
 
Kommentar: Hvaler kommune ønsker ikke å gå ned på detaljnivå når det gjelder 
arealstrategien, hvor en skal peke ut formål i forbindelse med en arealdel. En vil ha 
innspill til satsingsområder, prioriteringer og mål, og videre utvikling av senterstrukturen. 
Hvis det ønskes en utvidelse som er i tråd med overordnede planer og mål kan en 
vurdere å sette i gang en reguleringsplanprosess.  
 
Granholmen Miljølandbruk v/ Bjørn Zachrisson 
Flere grunneiere har gått sammen for å skape en god utvikling av Hauge. 49/10 eies av 
Petter A. Olsen Holding AS v/ Petter A. Olsen, og 49/394 eies av Granholmen 
Miljølandbruk Bjørn Zachrisson AS v/ Bjørn Zachrisson. 
Samarbeidsområdet er i hovedsak allerede regulert som del av Hauge-reguleringen. De 
er således en mindre justering av kommuneplanen, i hovedsak for å legge rammene for 
en bærekraftig utvikling i kommunen.  
Målet med boligprosjektet er at boligene skal passe godt inn i naturomgivelsene og at det 
lille samfunnet skal være et foregangssted som ikke sløser med ressurser. Dyrkbar mark 
bevares slik at beboerne i økobygda selv kan delprodusere kortreist mat og redusere 
eget CO2 avtrykk.  
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. Det 
dreier seg om 2 steinknauser som kan gi luftige og gode boliger. Adkomst vil være fra 
Utgårdsveien. Det foreslås at området som er avsatt til landbruk og natur, fortsatt skal ha 
slik bruk, slik at beboerne kan plante kortreist mat som poteter, reddiker, salat, frukttrær 
og annet på jordet som i dag ligger brakk. 
 
Kommentar: Disse områdene er avsatt til LNF og framtidig boligbebyggelse (FB5). Ved 
område FB5 er det krav om reguleringsplan, men kan utvikles i dag som det foreligger i 
plankartet. Resten av områdene er avsatt til LNF, båndlagt sone, og grenser til Ytre 
Hvaler nasjonalpark.  
 
Hvaler kommune ønsker ikke å gå ned på detaljnivå når det gjelder arealstrategien, hvor 
en skal peke ut formål i forbindelse med en arealdel. En vil ha innspill til 
satsingsområder, prioriteringer og mål, og videre utvikling av senterstrukturen. Hvis det 
ønskes en utvidelse som er i tråd med overordnede planer og mål kan en vurdere å sette 
i gang en reguleringsplanprosess. Det er fremover vurdert å lage en områdeplan for 
Hauge, og de planer og tiltak som er nevnt må ses i den sammenheng. 
Granholmen Miljølandbruk v/ Bjørn Zachrisson 
 
Det er fornuftig av slik utvikling skjer i nærhet til eksisterende hytteområder, som for 
eksempel i området Pulservik-Saltvik, der det allerede foreligger god infrastruktur til blant 
annet offentlig vann og avløp samt gode adkomstveier. Dette er også et av områdene 
som ligger lengst unna nasjonalparken og har lite bruk av hensynsoner. I tillegg er det 
mulighet for dyrking av 
økologisk mattilskudd på tomten for de som er opptatt av kortreist mat. 
 
Har sendt inn innspill basert på turisme og naturbasert næringsliv i området Pulservik-
Saltvik 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. 
 
Kommentar: Disse områdene som er nevnt kom det inn innsigelser til i arbeid med 
kommuneplanens arealdel, og de ble tatt ut av plankartet.  
 
Hvaler kommune ønsker ikke å gå ned på detaljnivå når det gjelder arealstrategien, hvor 
en skal peke ut formål i forbindelse med en arealdel. En vil ha innspill til 
satsingsområder, prioriteringer og mål, og videre utvikling av senterstrukturen. 
 
Terje Valebjørg 
Etter at kjøreforbudet på kommunal vei på Søndre Sandøy ble opphevet for en tid tilbake 
var det knyttet stor spenning til hvilken effekt dette ville ha. Erfaringene er at 
«biltrafikken» har økt betraktelig på det som senest i sommer ble omtalt i VG som 
Hvalers bilfrie øyer. Konsekvensene er tydelige med trafikkfarlige kødannelser på 
Skjærhalden, lange køer på Nedgården, sprengt kapasitet på fergen i sommermånedene 
og økt daglig motorisert ferdsel på øyene. Det er ikke lenger trygt for store og små å 
ferdes til fots eller pr. sykkel ut i fra antagelsen om at Søndre Sandøy er bilfri. 
 
Jeg tror at de aller fleste har full forståelse for at de fastboende som i stor grad bor i 
tilknytning til det kommunal veinettet gis anledning til å benytte bil motorisert kjøretøy. 
Det samme gjelder selvfølgelig ferdsel i tilknytning til kommunale og andre offentlige 
tjenester. Likeledes er det forståelse for at håndverkere kan ha behov for kjøring i 
tilknytning til sine ulike oppdrag. 
 
Et faktum er at det kommunale veinettet på Søndre Sandøy kun representerer en 
begrenset del av infrastrukturen for ferdsel på øya. De øvrige «veiene» og stiene er i 
privat eie (i de aller fleste tilfeller med kompliserte eierforhold) og befinner seg i stor grad 
i utmark der motorisert ferdsel i prinsippet ikke er lov (Unntak spesifisert i egen lov). Det 
er også grunn til å påpeke at den private infrastrukturen på ingen måte er bygget for 
utstrakt bruk av motorisert kjøretøy. Eventuell kjøring i utmark krever godkjenning av 
kommunen og forutsetter aksept fra grunneier(e). Mange er ikke kjent med denne 
ordningen. Jeg er sikker på at enkelte søker om slik kjøring for eksempel i tilknytning til 
eventuelle byggeprosjekter o.l., men jeg er like sikker på at mange kjører uten en slik 
tillatelse. Dette gjelder blant annet hytteeiere som kjører til egen eiendom / annen manns 
eiendom for parkering i forbindelse med ferieopphold. 
 
Hva bør så gjøres? 
I den grad man ønsker bilfrie øyer, synes jeg det bør gjøres en fornyet vurdering omkring 
å tillate kjøring på de aktuell øyene, i lys av de erfaringene man har gjort seg. 
 
I den grad man opprettholder tillatelse til kjøring på kommunal vei bør flere tiltak 
vurderes: 
Informasjon til feriegjestene for eksempel gjennom skilt med kart og informasjon på 



fergekai Skjærhalden, Nedgården, Herføl og Makø. 
Hva med skilting – fartsgrense, parkering forbudt og overgang til privat vei. Innskjerping 
av forbudet mot kjøring i utmark. 
 
Kommentar: Hvaler kommune tar med innspillet i planarbeidet. Trafikksikkerhet og trivsel 
er en viktig del av samfunnsutviklingen, samt besøk og turisme i Hvaler. Tiltak blir ikke 
vurdert i samfunnsdelen, men det vil vurderes strategier rundt dette temaet. Under 
planbehov til dette tema komme inn under planer for infrastruktur.  
 
Avinor 
Vi viser til kommunens brev av 27.05.2020 (ref. 2020/1132‐7‐8546/2020‐ALEAND) 
vedrørende oppstart av planarbeid med samfunnsdelen i kommuneplanen. Avinor har 
ingen merknader til planarbeidet. 
 
Kommentar: Uttalelsen tas til etterretning.  
 
Bane Nor 
Planen berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader. 
 
Kommentar: Uttalelsen tas til etterretning. 
 
Fiskeridirektoratet, region sør 
Fiskeridirektoratet region Sør er opptatt av å sikre gode forutsetninger gjennom 
kommunale planprosesser slik at våre ansvarsområder blir best mulig ivaretatt. For 
Fiskeridirektoratet er det viktig at arealforvaltningen er forutsigbar. Forvaltningen av 
arealet må være bærekraftig, balansert mellom bruk og vern. En forutsetning for 
kystsonens verdi er at den er ren, levende og mangfoldig. God planlegging er avgjørende 
for at menneskelig aktivitet i så liten grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i 
sjøen negativt. 
Den nye samfunnsdelen for Hvaler kommune deles inn i tre temaområder relatert til de 
17 bærekraftsmålene: 

 Miljø og Klima 
 Sosiale forhold 
 Økonomi 

Under hvert temaområder analyseres lokale utfordringer og utviklingsmuligheter i tillegg 
til at det settes mål og prioriterte satsingsområder. 
Sett opp mot de interesser Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta er FNs bærekraftmål 14 
«Liv under vann» spesielt viktig fra vårt ståsted. Fiskeridirektoratet region Sør finner det 
positivt av Hvaler kommune har et eksplisitt fokus på ivaretagelse av naturverdier for å 
stanse tap av naturmangfold og skape en bærekraftig framtid med sterke økosystemer. 
Videre fremgår det av varslingsbrevet at Hvaler kommune bidrar i flere regionale 
samarbeid hvor blant annet ivaretagelse av miljøtilstand i sjøen er et tema. Havet omgir 
Hvaler-øyene og utgjør en stor del av kommunens samlede areal. 
Under avsnittet «Målsetting for miljø og klima i Hvaler kommune» vises det blant annet til 
at: 

 Hensyn til artsmangfold. Artsmangfold er en viktig forutsetning for at 
næringskjeder holdes intakte og for balansen i naturen, for en robust og 
bærekraftig natur. 

Fiskeridirektoratet region Sør påpeker at ivaretagelse av naturverdier, herunder marint 
biologisk mangfold, er spesielt viktig ved planlegging av hytte- og boligtomter i nærheten 
til sjø, lokalisering og utbygging av småbåthavner, havneanlegg, næringsområder og 
vann- og avløpsnett. Videre er vi opptatt av at sjøbunnen i minst mulig grad påvirkes og 
beslaglegges. Alle typer rør, ledninger og kabler som fordrer bruk av sjøbunnen bør, så 



langt det er mulig, legges samlet. Tiltakene må sees i sammenheng med verdien og 
bruken av områdene, slik at man i størst mulig grad unngår berøring med marine 
naturtyper, skader på marint biologisk mangfold, og minimaliserer potensialet for konflikt 
med fiskeri- og havbruksaktiviteter. Så langt det er mulig bør det tilstrebes å samle slike 
tiltak, etablere «hovedtraséer» på bunnen og formulere bestemmelser og retningslinjer 
for hvordan slike tiltak skal planlegges og utføres på best mulig måte. 
Videre fremgår følgende:  

 Løsning for kloakk- og avfallshåndtering for fritidsbåter og bobiler skal utvikles 
ved helhetlig planlegging av bobilparkeringsnett og småbåthavner.  
 

Etter vår vurdering bør alle kystkommuner ha en strategi for lokalisering og utbygging av 
småbåthavner. Vi ønsker at småbåthavner plasseres der de forårsaker minst mulig 
negativ påvirkning på miljøet og at båtplasser blir samlet på færre og større anlegg 
fremfor å belaste mange områder. Sistnevnte samsvarer også med målsetningen til 
Hvaler kommune. Konkret innebærer det å plassere småbåthavner på dypere vann og 
der det i minst mulig grad er nødvending å foreta fysiske inngrep i naturen som, mudring, 
sprenging, utfylling, bygging av moloer, anlegging av bølgedempere osv.  
 
I denne sammenheng er det relevant å påpeke at småbåthavner medfører økt belastning 
på miljøet som følge av utslipp av drivstoff, olje og miljøgifter fra båtene mens de ligger 
på sjøen. Videre kan stoffene som brukes i båtpussen være miljøskadelige, fordi de frigis 
til naturen når båtskroget skrapes eller spyles. Båtvedlikehold kan dermed føre til 
forurensing i småbåthavner. 
 
Under avsnittet «Næringsliv» vises det til at det drives forholdsvis mye fiskerinæring i 
kommunen. Det vises også til et stort potensial når det gjelder utnytting av havets 
ressurser og kystområdet.  
 
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.  
Det er også viktig å legge til rette for fritidsfiske og annen form for rekreasjonsbruk av 
kysten. En god klargjøring av kommunens strategiske valg knyttet til utvikling og 
arealbruk i kystsonen vil kunne være både avklarende og konfliktdempende. 
 
Avslutning  
Fiskeridirektoratets karttjeneste https://portal.fiskeridir.no/plan gir informasjon om 
ressursområder og fiskeriinteressenes bruksområder i kystområdene utenfor Hvaler noe 
som kan være et nyttig verktøy i det videre planarbeidet.  
Gjennom at kommunen implementerer FNs bærekraftsmål og legger disse til grunn for 
den langsiktige samfunns- og arealplanleggingen i kommunen forutsetter vi at 
fiskeriinteresser og marint biologisk mangfold blir ivaretatt i den videre planprosessen.  
Sivilbeskyttelsesloven § 14 beskriver at langsiktige mål, strategier og plan for oppfølging 
er å regne med som en del av helhetlig ROS-analyse, og helhetlig ROS kan også 
benyttes som grunnlag for utvikling av strategier, mål og retningslinjer for videre 
oppfølging. 
 
Kommentar: Hvaler kommune har fokus på naturverdier, liv under vann og 
naturmangfold, og ønsker å skape en bærekraftig framtid.  
 



Hvaler kommune vurdere strategier som omfatter samling av rør og ledningsnett i sjø for 
å minske avtrykk og inngrep.  
 
Kommunen skal se på delmål og strategier for utvikling av småbåthavner, slik at de 
minsker inngrepet i naturen, og minimaliserer utslipp.  
 
Vi skal videre vurdere kystsonen og marin sektor i planstrategi og samfunnsdelen ved 
utvikling av næringsvirksomhet. Samt tilrettelegge for fritidsfiske og annen 
rekreasjonsbruk av kysten.  
 
Kommunen vil i planarbeidet vurdere behov for oppdatering av arealplaner i forbindelse 
med å legge til rette for næringsutvikling og vekst i fiskeri- og sjømatnæringen.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Kommunal planstrategi kan slås sammen med oppstart av arbeidet med 
kommuneplanen, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om 
det er en fare for at formålet med en planstrategi overskygges av kommuneplanarbeidet.  
 
Det bør være av betydning å komme fram til en politisk prioritering av det generelle 
planbehovet i kommunestyreperioden etter veileder T-1494. 
Arbeidet med kommunal planstrategi er ment å gi en bedre og mer systematisk vurdering 
av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene. I 
planstrategien bør kommunen vurdere det samlede planbehov i kommunestyreperioden. 
Vi forventer at statlige og regionale føringer legges til grunn for kommunens planlegging. 
Viser til blant annet til Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for 2020 av 
29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal 
arealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019. 
 
FNs bærekraftsmål nr. 17 handler om samarbeid for å nå målene. Kommunene bør i 
planstrategiarbeidet på enkelte områder tenke nytt og annerledes når det gjelder 
handlinger og tiltak enn det tradisjonell planlegging gjerne legger opp til. Tverrfaglig 
samarbeid er helt nødvendig, og det bør for eksempel vurderes å utarbeide mer 
sektorovergripende planer. 
 
Samfunnssikkerhet 
Vi forventer at kommunen gjør et godt arbeid innen samfunnssikkerhet i årene som 
kommer. For neste periode vil vi spesielt fremheve viktigheten av koblingen mellom 
ROS-analyse etter lov om kommunal beredskapsplikt og ROS-analysen som skal 
utarbeides med hjemmel i plan- og bygningsloven. Funn fra kommunens helhetlige ROS-
analyse og ROS-analysen til kommuneplanens arealdel må brukes videre i utarbeidelse 
av ROS-analyser på kommunedelplan- og reguleringsplannivå. 
 
Kommunen bør i planstrategien legge inn føringer som sikrer at alle arealplaner som 
utarbeides tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav til ROS-analyse, og at kommunen 
selv kvalitetssikrer eksternt utførte ROS-analyser.  
 
Kommunen bør også legge inn føringer som sikrer at funn fra ROS-analysene 
innarbeides i plankart og planbestemmelser for å hindre økt sårbarhet og risiko. 
 
Vi synes det er positivt at kommunen beskriver at hvert temaområde i samfunnsdelen, 
som klima og miljø, skal inneholde analyser av lokale utfordringer og 
utviklingsmuligheter, samt sette mål og prioriteringer. Vi ønsker å informere om at det i 
henhold til plan- og bygningsloven § 11-2, første ledd skal tas stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 
organisasjon. Den bør inneholde beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 



utvikling i kommunen. Det er en anbefaling at kommuner her inkluderer langsiktige 
utfordringer, mål og strategier vedrørende samfunnssikkerhet i samfunnsdelen. 
 
Avløp 
Kommunen må vurdere avløpssystemets tilstand og kapasitet når nye utbygginger 
planlegges. I plan- og bygningsloven er det satt krav om tilknytning til infrastruktur, 
herunder avløp, før rammetillatelse kan gis. Kravet innebærer at avløp skal være sikret i 
samsvar med forurensningsloven før utbygging. 
Kommunen må sørge for at avløpsinfrastruktur og renseanlegg er dimensjonert og i 
stand til å ta imot den økte belastningen som planlagte utbygginger vil medføre. 
Kommunen må ha med avløpssituasjonen inn i en overordnet kommuneplan, slik at det 
er god og strategisk sammenheng mellom foreslåtte utbygginger og 
ledningsnett/renseanlegg. 
 
Kommunen omtaler i planprogrammet at VA-nettet er nytt og relativt tett. Vi vil presisere 
at det er rapportert om store overløp på avløpsnettet i kommunen, som innebærer at ca. 
13 % av avløpet ikke når fram til renseanlegget på Øra i Fredrikstad. Vi mener 
avløpssituasjonen i kommunen bør omtales spesifikt og ikke slik at tilstanden på vann-
nettet kan tolkes å si noe om tilstanden på avløpsnettet. 
 
Folkehelse og helse- og omsorgsperspektiv 
Kapitlet om helse- og omsorgsstruktur omtaler feltet helt overordnet, men det fremgår 
ikke noen oversikt eller analyse av situasjonen og det fremgår heller ikke om kommunen 
har en helhetlig plan for helse- og omsorg med situasjonsbeskrivelse, utfordringer og 
tiltak. 
 
Har generelle formuleringer som fastslår at kommunen har ansvar for å ivareta 
omfattende oppgaver innenfor helse og velferd, betydningen av at kommunen er proaktiv 
for å rekruttere og beholde fagpersoner med etterspurt kompetanse, men dokumentet gir 
ikke innblikk med utgangspunkt i et kunnskapsgrunnlag med konkret analyse. 
 
Kommunen skal legge til rette for eller besørge at disse funksjoner eller tjenester er 
tilstede for de som har rettigheter og krav. 
Hvilke rettigheter og krav det dreier seg om, omfanget av ulike rettigheter og krav eller 
nødvendige planer, omtales ikke. Hvilke kommunale oppgaver som løses i samarbeid 
med andre kommuner, omtales heller ikke. 
 
Det foreligger ingen oversikt over lovpålagte plantyper i helse- og omsorgsektoren. En 
helhetlig helse- og omsorgsplan bør omfatte alle helse- og omsorgstjenester kommunen 
skal yte. Tema som habilitering og rehabilitering, rus og psykisk helse og 
kompetansebehov kan være del av en helhetlig helse- og omsorgsplan. En slik plan kan 
sikre kommunen god faglig, administrativ og politisk styring over en sektor som legger 
beslag på en betydelig del av kommunens ressurser, både med hensyn til personell og 
økonomi. 
 
Helse og omsorgstjenesten i kommunen vil få store utfordringer fremover. 
Koronasituasjonen har vist oss betydningen av mangel på kompetanse og ressurser 
også i beredskapssammenheng. Bedre samarbeid mellom ulike aktører er nødvendig for 
å sikre forsvarlige og likeverdige velferdstjenester. Det er et svært variert 
utfordringsbilde, men særlig andelen unge personer 18- 44 år som mottar uføreytelser er 
høyere enn landsgjennomsnittet i flere av regionene og kommunene i Viken. 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 utdanningsnivå bidrar til 
at strategiske grep for å møte forventede utfordringer for eksempel knyttet til et økende 



antall eldre med demens er svært viktig. 
 
Forskrift om oversikt over folkehelsen sier at kommunen skal utarbeide et samlet 
oversiktsdokument hvert fjerde år, som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet i alle sektorer. Det skal gjøres i forkant av at kommunen utarbeider 
kommunal planstrategi. Positive og negative faktorer som påvirker folkehelsen skal inngå 
i oversikten, jf. § 5 i Folkehelseloven. Dersom kommunen ikke har oversiktsdokumentet 
ferdig før planstrategien påbegynnes, bør ferdigstillelse av oversikt over helsetilstanden 
prioriteres i planstrategien. 
Helsedirektoratet har laget en veileder til et systematisk folkehelsearbeid, som er til stor 
nytte i arbeidet med oversikt over helsetilstanden. Veilederen finnes på  
 
Helsedirektoratets nettsider www.helsedirektoratet.no. Kommunal planlegging skal 
ivareta folkehelsehensyn og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Det er naturlig at 
denne oversikten inngår i, og synliggjøres som en del av kunnskapsgrunnlaget for 
planarbeidet i kommunen. Veiviserne utgjør en kunnskapsbase og faglig plattform for 
lokalt folkehelsearbeid. Kartlegging og analyse av utfordringsbildet krever at kommunen 
benytter relevante verktøy, som den nasjonale www.ressursportalen.no. 
 
Eldreressursen omtales i høringsdokumentet, men vi vil peke på betydningen av at 
planstrategien klart tar for seg strategiske og overordnede grep for å møte utfordringer 
knyttet til demografiske endringer, endringer som følge av samhandlingsreformen og 
mangel på viktig helsepersonell. Gjennomføringen av eldrereformen Leve hele livet 
forutsetter planlegging i tråd med føringene i stortingsmeldingen, plan- og bygningsloven, 
folkehelseloven og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgtjenesten. Fra helsemyndighetene er det varslet at fra 2021 vil kommuner som 
enten har vedtatt eller er i en dokumentert prosess for å vedta en plan for gjennomføring, 
prioriteres i fordelingen av tilskuddsmidler. 
 
Boligstruktur og møteplasser som kobler generasjoner og ulike sosiale lag sammen, kan 
være av stor betydning. Langsiktig areal- og boligplanlegging er vesentlig for å møte 
framtidige demografiutfordringer. Grunnlagsdokument som Regjeringens plan for 
omsorgsfeltet og demensplan 2020 og Meld. St. 15 Leve hele livet gir eksempler, 
beskriver mål, strategier og tiltak. Vi peker på betydningen av at disse gjenspeiles i 
planstrategiarbeidet. 
 
Vi vil påpeke at krav til boligstørrelse og gode nærområder er viktig for å sikre 
boligsosiale hensyn i arealplanleggingen. Kommunen må planlegge for et tilbud med 
tilrettelagte boliger for eldre og personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne.  
 
Vi merker oss at høringsdokumentet peker på betydningen av universell utforming, men 
dokumentet sier ikke noe om status eller utfordringer på dette området.  
 
Høringsdokumentet viser til Ungdataundersøkelsen som indikerer at rus er en større 
utfordring for ungdomsskoleelever på Hvaler enn i resten av landet. SSB data om 
aldersgruppen 18-66 og rusutfordringer i kommunen bør sees i denne sammenheng, og 
viser at området rus og psykisk helse er et av områdene der kunnskapsinnhenting og 
analyse er svært viktig for bærekraftig planlegging i Hvalersamfunnet. 
 
FNs bærekraftsmål nr. 17 handler om samarbeid for å nå målene. Tverrfaglig samarbeid 
er helt nødvendig for å sikre god måloppnåelse. Alle ansatte i velferdstjenestene trenger 
kompetanse/kunnskap om hva tverrfaglig samarbeid er, for å få til et godt tverrfaglig 
samarbeid mellom velferdstjenestene. Samarbeidet må organiseres og forankres både 
hos politisk og administrativ ledelse. 
 

http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.ressursportalen.no/


Høringsdokumentet fastslår at Hvaler trenger en frivillighetskoordinator, at det må 
bygges flere sykehjemsplasser for å møte behovet for døgnomsorg og sykepleie, at 
helse- og omsorgstilbudet skal være av god kvalitet og gi innbyggerne trygghet og god 
eldreomsorg og at antall stillinger i omsorg for eldre skal vurderes. På samme måte 
nevnes mennesker med nedsatt funksjonsevne og at det er viktig å sikre et godt tilbud 
med muligheter for aktivitet og arbeid. Vi viser til at det er viktig at kompetanse- og 
rekrutteringsplaner løftes opp som en sentral del i gjennomføringen av kommuneplanens 
samfunnsdel, for å sikre en bærekraftig trygg og fremtidsrettet samfunnsutvikling med 
trygge og gode tjenester. 
 
Det er behov for kartlegging og analyse for dimensjonering av tjenester, som for 
eksempel ressurser for demenskoordinator og demensteam. Det er svært viktig at slik 
planlegging skjer i tråd med Lov om folkehelsearbeid § 6, Forskrift om ledelses og 
kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenestene og bærekraftsmål i § 1-1 i plan- og 
bygningsloven. Langsiktig, og helhetlig planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og 
kvalitet i helse- og omsorgstjenestene forutsetter at Hvaler kommune planlegger helse- 
og omsorgstjenestene i det ordinære økonomi- og planarbeidet. 
 
Miljø og klima 
Det er i det angitte kunnskapsgrunnlaget ikke vist til naturfaglige kunnskapskilder, og det 
er dermed uklart om planstrategiarbeidet avdekker eventuelle planbehov knyttet til 
mangler i, eller egenskaper ved, det naturfaglige kunnskapsgrunnlaget. Dette kan 
eksempelvis være kilder som Miljødirektoratets Naturbase og Vannmiljø, 
Artsdatabankens Artskart med mer. 
 
I forbindelse med igangsetting av planprosesser må kommunen vurdere om planarbeidet 
utløser behov for nye kartlegginger av naturverdier. Vi ber om at kommunen vurderer og 
drøfter utredningsbehovet når det gjelder naturmangfold nærmere i planstrategien. 
 
Klimatilpasning 
Kommuneplanens samfunnsdel skal inkludere en overordnet vurdering av om 
klimaendringer vil påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier. Vurderingen skal 
skille mellom forhold av betydning for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og 
forhold av betydning for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 
organisasjon. 
 
Vi vil fremheve at et livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og 
kan medvirke til samfunnets tilpasning. Hensynet til klimatilpasning virker sammen med 
andre overordnede og tverrsektorielle mål for samfunns- og arealutvikling 
 
Kommunal planstrategi skal omtale behovet for oppdatering av eksisterende eller 
utarbeiding av nye planer, i lys av forventede klimaendringer og tidligere uønskede 
naturhendelser. I planstrategien skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et endret 
klima innebærer et behov for oppheving eller revisjon av gjeldende planer. 
 
Det er videre viktig at regnvann/overvann håndteres uten å belaste avløpssystem og 
renseanlegg. Klimaendringene gir allerede i dag store utfordringer på kritisk 
avløpsinfrastruktur. Økte nedbørmengder og -intensitet kombinert med større andel tette 
flater gir raskere avrenning. Store mengder overvann på avløpsnettet fører til at 
ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg mottar unødvendige store mengder vann 
som avløpssystemet ikke er dimensjonert til å ta imot. Regnvann skal behandles lokalt 
og skal ikke belaste avløpssystemet. 
 
Landbruk 
Den nasjonale jordvernstrategien som ble revidert i 2018 og vedtatt av Stortinget, 



forsterker jordvernet og har mål om å redusere årlig omdisponering av dyrka jord til 
under 4 000 dekar per år. Nedbygging av dyrka jord skal unngås, og andre alternativer 
enn utbygging på dyrka jord skal vektlegges. Vi viser også til føringene i fylkesplanen 
Østfold mot 2050. Se også veiledning på Landbruksdirektoratets nettsider om jordvern. 
Vi anbefaler kommunen å inkludere nasjonal jordvernstrategi i listen over nasjonale 
føringer i høringsdokumentet, og at føringene i den nasjonale jordvernstrategien legges 
til grunn for utarbeidingen av kommunens arealstrategi. 
 
Kommentar: Hvaler kommune skal synliggjøre planbehovet tydeligere i fastsetting av 
planprogrammet og vedtak av planstrategien. Her vil man fremheve planbehovet på et 
overordnet nivå. Tiltak og planer vil vurderes videre i økonomiplan- og budsjett, men vil 
basere seg på satsingsområder og prioriteringer i samfunnsdelen. 
Sektorovergripende planer er noe som en bør se på videre i arbeid med strategier for 
samfunnsdelen, og det er noen planer som det er vurdert slått sammen allerede, dette vil 
fremheves i kapittel for planbehov i fastsetting av planprogrammet.  
 
ROS-analyse er noe som blir brukt videre i vurdering av alle nye arealplaner i Hvaler, her 
også private. Dette for å sikre PBLs føringer. Funn som blir gjort i ROS-analyser sikres 
plankart og bestemmelser så langt det lar seg gjøre.  
Info om tilstand og kapasitet på VA-nett er oppdatert i planprogrammet. VA-nett og 
infrastruktur vil bli utviklet i takt med utbyggingen i kommunen. Hvis områder for utvikling 
kommer i konflikt med utbygging vil tiltak bli vurdert videre i planarbeidet.  
 
Planbehov omtales på et overordnet nivå i eget kapittel for, videre vil man gå inn på 
detaljert nivå i økonomiplanarbeidet. Folkehelseoversikt vil fremheves i planarbeidet.  
 
Kommunen vil se på strategiske grep knyttet til den demografiske endringen som 
kommer på Hvaler, og i hele landet. Eldrebølgen vil føre vil en stor andel økning av eldre 
over 80 år, og kommunen må legge til rette for helse og omsorgsløsninger rundt denne 
problematikken.  
 
Hvaler kommune vil fokusere på livsløpsløsninger og aktiviteter og møteplasser for alle 
aldre, hvor en da fokuserer på kobling mellom generasjoner. Satsing på bomiljø, 
oppvekstsvilkår, samt gode nærområder er et fokus i samfunnsdelen, det er også viktig i 
arbeidet å legge til rette for universell utforming og tilgjengelighet, samt livløpsboliger 
fremover. Her også tilrettelagte boliger for eldre og funksjonsnedsatte. 
 
Kommunen skal gjennom planarbeidet med samfunnsdelen legge til rette for tverrfaglig 
samarbeid, som skal sikre kompetanse og kunnskapsutvikling.  
Vi skal se på strategier som løser kompetanse og rekruttering, her som grunnlag til å 
gjennomføring av mål satt i samfunnsdelen og sikring av gode tjenester.  
 
Man skal se videre på kartlegging av ressurser som brukes til tjenester, som f.eks. 
demenskoordinator. Det er som nevnt viktig at man vet hvor mye ressurser som trengs 
slik at man får realistiske mål knyttet til økonomiplanarbeidet.  
 
Til miljø og klimadelen er det allerede satt i gang arbeid med kommunedelplan for 
naturmangfold, og noen verdier blir kartlagt. Ellers er det ved større planer, vanlig at det 
settes krav om utredning av områder som det ikke er nok datagrunnlag på, f.eks. 
naturmangfold. 
 
Kommunen vil videre i planarbeidet vurdere klimaendringer, og prioritere langsiktige mål 
og strategier knyttet til dette. Overvann skal håndteres på egen eiendom, og det er 
utarbeidet en egen overvannsveileder i kommunen. 
 



Dyrket og dyrkbar jord skal vernes, og disse arealene skal ikke nedbygges. Nasjonal 
jordvernstrategi skal legges i listen over nasjonale føringer i fastsetting av 
planprogrammet. Og vil også legges til grunn i arbeidet med arealstrategien.  
 
Kystverket, Sørøst 
Sjøarealene utgjør en stor del av Hvaler kommunes samlede areal. Kystverket Sørøst er 
opptatt av at kommunens planlegging tar høyde for sjøtrafikkens arealbehov, og at 
kommunen vektlegger sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. 
 
Det går fram av plandokumentet at regjeringens nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging skal legges til grunn for planarbeidet. Med henvisning til samme 
dokument vil Kystverket Sørøst trekke fram følgende knyttet til sjøtransport:  
«Det er et nasjonalt mål at en større andel av godstransporten skjer på sjø og jernbane. 
Det er viktig at egnede arealer til effektive logistikknutepunkter som godsterminaler og 
havner avklares i plan, gjennom samarbeid mellom kommuner og statlige 
fagmyndigheter. Farleder for skipstrafikken inngår i disse avklaringene. Virksomheter 
som skaper tungtransport har behov for god tilgjengelighet til jernbane, havner og/eller 
hovedvegnett.» 
 
Kommentar: Sjøtrafikk, her arealbehov, sikkerhet og framkommelighet skal ses på i 
sammenheng med utarbeiding av strategier for utvikling av havner og næring. Det 
nevnes også i utraget fra nasjonale forventninger at det skal legges til rette for 
logistikknutepunkter, godstransport og sjø, samt sikring/utarbeiding av farleder. Disse 
tema blir sett på i det videre arbeidet med arealstrategien på et overordnet nivå.  
 
Mattilsynet 
Det er positivt at FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for den planstrategi som skal 
utarbeides for Hvaler.  
 
Bærekraftsmålene er omtalt generelt innledningsvis i planstrategien, men er også 
synliggjort i 3 temaområder, Miljø og klima, Sosiale forhold, Økonomi. Dette danner 
grunnlaget for de enkelte prioriteringer for hvert temaområde med mål og prioriterte 
satsingsområder.  
 
Hvaler kommune har ikke, (etter hva vi kjenner til) en egen hovedplan for vann og avløp. 
Planstrategidokumentet viser likevel, på en god måte til dagens situasjon og de 
utfordringer som ligger innenfor vann- og avløpssektoren. Hvaler kommune har ett nyere 
ledningsnett for drikkevann og god oversikt over tilstanden på ledningsnettet gjennom sitt 
«Smart Vann» system med lite vanntap. Det synliggjøres videre at kommunen som 
hyttekommune har utfordringer gjennom svært varierende vannforbruk sommer og vinter. 
Dette medfører et behov for kostbare oppgraderinger og nye innvesteringer i 
drikkevannsnettet for å øke kapasiteten i vannforsyningen.  
 
Hvaler kommune har utarbeidet flere kommunedelplaner. Mattilsynet anbefaler at 
utfordringer og behov knyttet til drikkevannsforsyningen synliggjøres i en egen 
kommunedelplan for vann- og avløp. Mattilsynet forventer også at sikker leveranse av 
drikkevann blir naturlig del av flere temaplaner, eksempelvis innenfor områder som 
flomberedskap og overvannshåndtering, folkehelsestrategi, helse, omsorg og velferd.  
 
Det er svært viktig at Hvaler kommune inngår langsiktige og skriftlige forpliktene avtaler 
om leveranse av drikkevann med Fredrikstad kommune og Frevar. Disse må sikre 
levering av tilstrekkelige mengder med drikkevann til eksisterende og nye abonnenter i 
Hvaler kommune.  
 
Hvaler kommune har i dag sin vannforsyning fra Fredrikstad Kommune/ Frevar. Det 



finnes likevel flere private drikkevannsforsyninger som leverer drikkevann til en eller flere 
boliger/hytter. Vi forventer derfor at vekst og utvikling (boliger, næring) må planlegges og 
gjennomføres slik at disse drikkevannsressursene blir ivaretatt og at tiltak må bidra til å 
bedre vannkvaliteten.  
 
Vi viser til de Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014 som har 
konkrete mål som skal ivaretas spesielt for å sikre vannforsyninger gjennom tiltak i 
planer. Herunder er mål om å knytte utilfredsstillende separate og små fellesanlegg 
til felles vannforsyning der kvaliteten lettere kan kontrolleres.  
 
Mattilsynet anbefaler derfor at det settes konkrete mål om å knytte utilfredsstillende 
separate og små fellesanlegg til felles vannforsyning der kvaliteten lettere kan 
kontrolleres. Dette bør inkluderes som et punkt i hovedplan for vann og avløp, delmål 
folkehelsestrategi eller under temaplan helse/omsorg/velferd, og følges opp i senere 
revidering av samfunnsdel av kommuneplanen.  
 
Utfordringer med klimaendringer, perioder med ekstreme værforhold og belastninger må 
påberegnes. Mattilsynet forventer at disse forhold inkluderes for å sikre leveranse av 
drikkevann i beredskapssituasjoner og inkludert i kommunens planstrategi.  
 
Utkast til kommunens planstrategi har ikke tatt inn EUs vanndirektiv. Dere viser likevel til 
vannområdene innenfor Hvaler for å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av 
vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å 
sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Det er også viktig at dere 
gjennom planarbeidet ivaretar naturressursene drikkevann og fisk som en naturlig del av 
et bærekraftig samfunn. Mattilsynet forventer at dette arbeidet tas med i det videre 
arbeidet, både med kommunens strategier og senere i politisk handling. Hvaler 
kommune og Fredrikstad kommune har mange felles utfordringer opp mot vanndirektivet 
og de tiltak som er nødvendig for å nå miljømålene i de konkrete tiltaksprogram. Vi 
etterspør direkte omtale eller lenke til arbeide med vannforskriften i Hvaler kommune sin 
planstrategi.  
 
Mattilsynet er kjent med at enkelte kommuner utarbeider spesifikke matjordplaner for å 
veilede og informere tiltakshavere/grunneiere og redusere faren for å spre 
planteskadegjørere/fremmede arter/smitte. Vi ber Hvaler vurdere dette, og synliggjøre 
dette arbeidet med en temaplan eller lenke i gjeldende landbruksplan.  

 
Relevante regelverk, nasjonale og regionale føringer 
Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den 
utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir 
tillatelser etter relevant regelverk, jf § 26 i drikkevannsforskriften.  
Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014 har konkrete mål som skal 
ivaretas spesielt for å sikre vannforsyninger gjennom tiltak i planer. Herunder er mål om 
å knytte utilfredsstillende separate og små fellesanlegg til felles vannforsyning der 
kvaliteten lettere kan kontrolleres.  
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 punkt 2.3 viser 
til at det er viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot 
forurensning slik at brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelig 
mengder helsemessig trygt drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til 
infrastruktur er en viktig del av kommunale planer. 
 
Kommentar: Skal se på behov for hovedplan for VA, og investeringer knyttet til dette. 
Detaljer vil man videre se på i arbeidet med økonomiplan og budsjett. 
Drikkevannsforsyning og ev. problematikk rundt dette vil videre synliggjøres i andre 



relevante planer.  
 
 
Synliggjøring av interkommunalt samarbeid med Fredrikstad kommune om drikkevann, 
og beredskap til dette vil tas med videre i planarbeidet. Planlegging av 
drikkevannsressurser skal ses i sammenheng med utbyggingsområder, og utbygging av 
kapasitet skal også vurderes videre i arealstrategi og prioriteringer av delmål.  
 
Kommunen skal se på mål og strategier knyttet til utilfredsstillende separate og små 
fellesanlegg til felles vannforsyning der kvaliteten lettere kan kontrolleres. Dette er på et 
detaljnivå som må inn som investering i økonomiplan. I samfunnsdelen må man vurdere 
strategiske valg på et overordnet nivå.   
Hvaler kommune skal legge inn EUs vanndirektiv inn i overordnede føringer som man 
skal følge for å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
NVE savner tydeliggjøring av klimatilpasning i planprogram/arealstrategien. 
Klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene. 
Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og fremtidens klima. Klimaprofil for 
Østfold gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og 
klimautfordringer i denne delen av Viken. Klimaprofilen finnes på 
www.klimaservicesenter.no (NB! Oppdaterte anbefalinger om klimapåslag for 
korttidsnedbør er ikke innarbeidet i klimaprofilen ennå, men finnes her). Klimaprofilen er 
et viktig kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i kommunens overordnede planlegging. 
 
Kommentar: Klimatilpasning skal synliggjøres bedre i planprogrammet, og i 
arealstrategien. Uttalelsen tas til etterretning.  
 
Oslofjordens friluftsråd (OF) 
Selv om Miljødirektorats forslag til «Helhetlig plan for Oslofjorden» ikke er vedtatt i 
Stortinget ennå, så hadde vi gjerne sett at det i starten på kommunedelplanen ble 
referert til utkastet til denne viktige planen og som innehar mange relevante temaer som 
det også er pekt på i kommunens planutkast. Mange kystkommuner og også OF har 
bidratt med kommentarer og innspill i denne planprosessen. 
 
Miljø og klima 
Det legges vekt på et bærekraftig naturmiljø som en viktig grunnmur for det 
menneskelige samfunnet. Vi hadde gjerne sett at det nitidige sikringsarbeidet, med 
oppkjøp av friområder til allmennheten som bl.a. OF har utført over flere tiår, hadde blitt 
omtalt. Uten dette arbeidet hadde mange nasjonalt viktige friluftsområder langs sjøen blitt 
bygget ned. Uten disse friområdene hadde det heller ikke vært mulig å opprette 
nasjonalparken. 
 
Under avsnittet blågrønn struktur pekes det på negative faktorer som forsøpling og 
forurensning av kystsonen, noe OF støtter opp om. OF har gjennom flere år med 
strandryddingsprosjekter løftet og drøftet dette overfor overordnete myndigheter og vi 
føler at vi har blitt lyttet til. 
Det er flott at det i tekstdokumentet understrekes at Hvaler ønsker å være en 
nasjonalparkkommune. Her er nasjonalpark-/besøkssenteret i Skjærhalden og ikke minst 
det nyåpnede friluftshuset på Storesand viktig for å møte besøkende som bl.a. søker 
informasjon og ønsker å oppleve nasjonalparken. 
 
Bevaring av kystkulturmiljøet 
Bevaring av kystkulturmiljøet er nevnt. Dette kunne etter OFs syn vært viet større 
oppmerksomhet i planforslaget. Hvaler har et unikt nasjonalt kystkulturmiljø med bl.a. 



mange gamle bygg og installasjoner langs kysten. Det er ofte et stort etterslep når det 
gjelder vedlikehold, noe en bl.a. ser i forbindelse med Akerøya fort og ikke minst 
Torbjørnskjær fyr. 
 
Det er i denne sammenheng viktig å løfte frem frivilligheten som en ressurs som ofte gjør 
en enorm innsats og legger ned flere tusen arbeids- og dugnadstimer i enkeltprosjekter. 
Vi viser her til Hvaler Kulturvernforenings arbeid med å restaurere og istandsett gammel 
kommunal bygningsmasse som gamle Brekke skole. Bygget fremstår i dag i fordums 
prakt etter at foreningen har lagt ned et enormt arbeid. Bygget inngår i dag i kystleden. 
Kulturvernforeningen har også oppført og istandsatt 3 hytter på Brottet på Spjærøy. Alle 
disse bygningene er i dag svært populære og mye benyttede kystledhytter. 
 
Løsning for kloakk- og avfallshåndtering hos fritidsbåter og bobiler skal utvikles ved 
helhetlig planlegging av bl.a. småbåthavner 
Gode og velfungerende anlegg for tømming av septikk i båt- og gjestehavner og som har 
jevnlig oppsyn og holdes vedlike er viktige suksesskriterier. Det må også være 
tilstrekkelig antall anlegg, som foreslått. 
 
Gang- og sykkelveinettet skal utvikles 
Satsning på gang- og sykkelveier er viktig for en miljøvennlig og opplevelsesrik og sikker 
ferdsel. Vi ser paralleller til hvordan en over mange år fikk planlagt og etablert en 
sammenhengende sykkelsti gjennom Tjøme til Verdens Ende. Dette er et svært populært 
mye brukt anlegg både blant fastboende, hytteboere og ikke minst de mange tilreisende. 
 
Kyststi 
OF støtter viktigheten 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. 
 
Hvaler kommune skal motarbeide privatisering av strandsonen 
OF støtter opp om dette og den foreslåtte ulovlighetsoppfølgingen. Vi anbefaler et 
strandsoneprosjekt med kartlegging av ferdselshindringer i strandsonen etter modell av 
bl.a. Råde, Vestby og Hurum kommunes prosjekter. OF opplever at trykket på 
strandsonen i Oslofjorden er større enn noen gang. 
 
Hensyn til artsmangfold 
Hvaler har et unikt og særdeles rikt biologisk mangfold. Det er viktig at dette ivaretas av 
verne- og forvaltningsmyndighetene der det er snakk om verneområder. Vel så viktig er 
det å ta vare på områder med naturkvaliteter og viktig biologisk mangfold som ikke er 
vernet. 
Forvaltningsmessige grep med tanke på arter på rød- og fremmedsartslisten er viktig. Vi 
nevner også her viktigheten av å samarbeide med frivillige foreninger og organisasjoner 
som bl.a. botanisk forening, naturvernforbundet og ikke minst OF. OF har med støtte fra 
Sparebankstiftelsen DNB nylig startet opp prosjektet Kulturlandskapsskolen, der også 
Hvaler kommune er planlagt å inviteres til samarbeid. 
Vi nevner ellers at Fredrikstad, som en pilotkommune i Norge, har utarbeidet er egen 
kommunedelplan for naturmangfold, noe vi også vil anbefale Hvaler kommune å vurdere. 
 
Vauerkilen – behov for tiltak 
OF har det siste året fått flere henvendelser om dårlig vannkvalitet i Vauerkilen og det er 
pekt på behov for å gjøre noe. OF støtter opp at dette er et arbeid som med støtte fra 
sentrale myndigheter bør utredes og følges opp. 
 
Savnes: 
Vi hadde under hovedmålet også gjerne sett at bærekraftig naturopplevelser og opphold 



gjennom telting og kystledopphold hadde blitt omtalt. Hvaler er med sine seks 
kystledhytter en av de største kystledkommunene i Oslofjorden. OF har som kjent også 
to teltplasser på Storesand og Stuevika. Plassene driftes av lokale tilsynsvakter. OF er 
av den oppfatning at bruk av teltplassene og kystledhyttene er i tråd med kommunens 
hovedmål og ønske om at miljø- og klimaavtrykket skal reduseres. 
 
Foreslåtte målsetninger under «økonomisk bærekraft i Hvaler kommune» 
Småbåthavner 
OF støtter opp om forslaget om at enkeltbrygger skal samles i større anlegg, noe som vil 
bidra til at strandsonen fremstår som mindre nedbygget. Samtidig må det ikke komme 
nye småbåthavner jf tidligere foreslått anlegg ved Hvileberget, et anlegg som vi mener 
ville medført store negative konsekvenser i et sårbart og særegent kystlandskap. 
 
Satsning på gjesteplasser er ellers viktig. OF nevner i denne sammenheng vår 
abonnementsordning knyttet til svaibøyer, der vi har flere bøyer som er lagt ut i Hvaler. 
Dette er en populær ordning som bl.a. gjør at folk i småbåter kan sove trygt i uthavner. 
 
Det er videre viktig å se nærmere på eksisterende og nye og store marinaer som skal 
betjene mange og store båter. Nye næringsarealer må legge til rette og bygge opp under 
Hvaler kommunes egenart. 
 
Annet: 
Vi understreker viktigheten av å ha et tilstrekkelig antall p-plasser til dagsbesøkende ved 
utfarts- og friområdene og at disse er skiltet for å unngå at noen legger beslag på de over 
flere døgn og for at flest mulig skal få glede av og tilgang til populære og mye brukte 
friområder. Akvakultur er også et naturlig tema som i mindre grad er omtalt. Vi viser 
i denne sammenheng til OFs planretningslinjer 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 ta 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. 
 

Kommentar:  
Kystlandskapet og kystsonen, og strandsonen er nevnt i arealstrategien. Det er viet et 
eget kapittel for frivillighet i Sosiale forhold.  
  
VA-løsninger, småbåthavner, parkeringsløsninger og gang- og sykkelløsninger er noe 
som ligger i planbehov for infrastruktur og som tema videre i arealstrategien.  
  
Ivaretakelse av naturmangfold og friluftsliv har man sett behov for utredninger og 
planer tilknyttet tema, samt strategier som fremmer behovet for vern og bruk. 
 
Statens vegvesen – Transport og samfunn 
Rammer for planarbeidet  
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 skal kommunen utarbeide et 
planprogram som skal fastsette rammer og premisset for arbeidet med samfunnsdelen. 
For Statens vegvesens del og våre ansvarsområder er vi opptatt av at viktige nasjonale 



føringer legges til. 
Ut fra vårt ansvarsområde er det viktig å trekke fram følgende nasjonale føringer:  
- Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP)  
- Statlig planretningslinjer for samordnet- bolig- areal og transportplanlegging  
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
- Nasjonal sykkelstrategi – Sats på sykkel!  
- Nasjonal gåstrategi  
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)  
 
En del av disse savner vi i kommunens opplisting over nasjonale føringer som skal 
legges til grunn for planarbeidet da mange satsingsområder som kommunen har utpekt 
for planarbeidet, tar for seg temaer som berøres av disse – direkte eller indirekte, jf. FNs 
17 bærekraftsmål. 
 
Blant regionale føringer savner vi også:  
- Regional transportplan for Østfold mot 2050  
- Rammeplan for behandling av avkjørselsspørsmål – riks- og fylkesveger i Østfold  
 
Vi ønsker å understreke viktigheten av å ha en god samordning i bolig-, areal- og 
transport-planleggingen. Kommunen bør ha en langsiktig arealbruksstrategi som 
tilrettelegger for økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange som alternativ til 
privatbilen. Dette er viktig for klima, miljø, trafikksikkerhet og folkehelse. 
 
Tverrsektoriell planlegging  
Det er viktig at kommunen arbeider tverrsektorielt slik at flere fagtema kan ses i sammen-
heng. I forbindelse med nye og utvikling/fortetting av eksisterende utbyggingsområder er 
det viktig med stor oppmerksomhet omkring arbeidet med trafikksikkerhet og 
miljøbelastning fra vegtrafikken. Dette må også knyttes opp mot arbeidet med folkehelse. 
I henhold til folkehelseloven §§ 5-7 har kommunen plikt til å identifisere 
folkehelseutfordringer og fast-sette strategier for nødvendige tiltak. Tiltak rettet mot 
trafikksikkerhet og ulykkesforebygging inngår som en del av folkehelsearbeidet og må 
tas med i kommuneplanarbeidet.  
 
Stimulering til økt fysisk aktivitet og hverdagsaktivitet gjennom tilrettelegging for trafikk-
sikre løsninger for myke trafikanter er også et viktig tema i trafikksikkerhets- og 
folkehelse-arbeidet. 
 
I tilknytning til helse vil vi også påpeke at trafikkstøy er et miljøproblem som påvirker 
folke-helsen. Samfunnsdelen må omhandle vegtrafikkstøy, og videre si noe om hvordan 
kommunen gjennom arealplanleggingen kan unngå at beboere som flytter inn i nye 
boliger eller at flere skolebarn, barnehagebarn osv. blir utsatt for støyproblemer. 
 
Trafikksikkerhetsplan  
Gjeldende trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune er fra 2008. Vi anbefaler at TS-
planen blir tatt inn i planstrategien med en frist for når den skal være ferdig revidert. 
Kommunen må ha en TS-plan for å være kvalifisert for fylkeskommunale 
trafikksikkerhetsmidler og for å bli godkjent som trafikksikker kommune. 
 
Kommentar: Vi skal etter deres føringer legge inn overordnede føringer som må ligge 
som grunnlag for videre vurdering av samfunnsdelen, planstrategi og planbehov. Hvaler 
kommune ser viktigheten av å legge til rette for tversektorielle planer, og vil se videre på 
dette ved utarbeiding av nye planer. Vi har i planstrategiperioden sett behovet for 
overordnede planer, og vi vil i økonomiplanprosessen nærmere på behov for spesifikke 



planarbeid og tiltak.  
 
Viken fylkeskommune 
Planprosess, fremdrift og medvirkning  
Oppstartsdokumentet redegjør for prinsippene som ligger til grunn for medvirkningen, og 
hva dette konkret betyr for gjennomføring av prosessen:  

- Åpenhet  
- Styringseffektivitet  
- Universell utforming  
- Likeverd  

Det er positivt at kommunen legger til rette for ulike måter å kunne gi innspill, både 
gjennom workshops, nettløsninger, brev og fysisk oppmøte.  
Det legges opp til en rask fremdrift, med sluttvedtak av samfunnsdelen allerede i 
desember. Viken fylkeskommune ber kommunen sikre at samfunnsdelen blir et politisk 
verktøy for fremtidig utvikling av Hvaler kommune, med gode retningslinjer for 
utarbeidelse av arealdelen. Politiske prosesser som sikrer eierskap og oppfølging krever 
tid. Likeledes er tverrfaglig samhandling, som vektlegges i denne prosessen, krevende i 
forhold til en rask fremdrift. Vi ber derfor kommunen å avveie behovet for å sikre 
tilstrekkelig politisk og administrativ/faglig involvering og eierskap til plandokumentene 
opp mot ønsket om et så raskt vedtak. 
 
Planprogram 
Utredningsbehovet er ikke tydelig i planprogrammet. Vi forstår det slik at 
kommuneplanen skal utarbeides på bakgrunn av den kunnskap som ligger i gjeldende 
planer, i det regionale kunnskapsgrunnlaget, regionale planer og på bakgrunn av andre 
opplistede nasjonale føringer. Dersom det er behov for ytterligere kunnskap/ utredninger, 
bør dette komme tydelig fram i planprogrammet 
 
Innhold i kommuneplanen  
Kommuneplanens samfunnsdel, skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør 
vurdere alternative strategier for utvikling i kommunen. Samfunnsdelen er grunnlaget for 
sektorenes planer og kommunens virksomhet, og gir retningslinjer for hvordan 
kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved 
medvirkning fra andre aktører. 
Vi viser til fylkesplanens samfunnsdel med hovedmål/delmål/strategier og kapittel om 
samfunnsfloker. I tillegg viser vi til prinsippene i fylkesplanens arealstrategi med 
retningslinjer og bestemmelser, som må ligge til grunn for kommunenes langsiktige 
arealstrategi. 
Fra fylkesplanens samfunnsdel trekker vi frem de regionale strategiene som særlig 
relevant for Hvaler kommune. Disse vil være viktig for kommunen, både som underlag for 
å drøfte behov for planer i kommunen og som poengtering av viktige tema inn i 
kommuneplanens samfunnsdel. De regionale strategiene, som regionrådet i nedre 
Glomma utarbeidet som del av fylkesplanprosessen omhandler:  

- levende områdesentre med gode bo- og arbeidsmiljøer  
- god og enkel tilgang til natur- og rekreasjonsområder  
- begrensning i nedbygging av dyrket mark  
- effektivt og miljøvennlig transportsystem  
- lokalisering av virksomheter etter ABC-prinsippet  
- jobbe sammen for flere arbeidsplasser  
- utnytte regionens ressurser for å skape arbeidsplasser  
- legge til rette med arealer som imøtekommer næringslivets behov  

Fylkesplanens samfunnsdel har samtidig 3 omtaler, som må ses i sammenheng med 



samfunnsdelens tre hovedtemaer: «Samfunnsfloker, «Frivillighet» og «Trygge Østfold». 
Disse må ses i sammenheng med de tre hovedtemaene klima/miljø, levekår/folkehelse 
og verdiskaping/kompetanse. Vi utfordrer Hvaler kommune på å nytte disse som 
underlag for sitt tverrfaglige arbeid og samskapingsprosesser. 
 
Klima 
Gjennom kommuneplanarbeidet kan Hvaler kommune ta sitt ansvar for gjennomføring av 
det grønne skiftet og tydelig spisse innsatsen og bruk av virkemidler. Viktige stikkord bør 
være:  

 ivaretagelse av naturressurser, menneskelige ressurser og kompetanse  
 sirkulærøkonomi  
 satsing på fornybar energi  
 satsing på kollektiv, sykkel og gange i byer og tettbygde strøk  
 nødvendig vern av verdifulle arealer og langsiktig arealstrategi ut fra BATP-

prinsippet  
 prinsippet om transporteffektivitet med utvikling av områdesenteret og fortetting 

med kvalitet  
 bruk av fornybare ressurser og resirkulering  
 vern av dyrket mark  
 reduksjon av klimagassutslipp  
 klimatilpasning  

Vi trekker frem som særlig positivt at kommunen uttrykker at det er hensynet til 
naturmiljø, kulturmiljø, landbruk og jordvern som skal vektlegges i prioriteringer for 
arealbruk. Samt at de regionale naturområdene skal bevares.  
Kommunen skal ha honnør for omtalen av utfordringer knyttet til avfallshåndtering og 
renovasjon, og for at den har konkrete målsettinger knyttet til gjenvinningsandelen per 
2025. Den er meget ambisiøs, men i tråd med EU-direktiver. Foreløpig er det bare Asker 
kommune i Viken som har nådd 50%-målet. 
 
Særlig om natur, miljø og vannmiljø  
Vannområde Glomma sør og Frisk Oslofjord er beskrevet som samarbeidsarenaer som 
bidrar til beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, sikring av miljøtilstand samt 
arbeid med truede arter, avrenning fra landbruk, marin forsøpling, båttrafikk og 
allmenhetens tilgang til strandsonen. Kommunen viser til tiltak i Fredrikstad/Sarpsborg 
med nytt renseanlegg, som kan få betydning for den moderate tilstanden til kystvannet 
på Hvaler. Avløpet på Hvaler renses også her. De nasjonale føringene for 
vannforvaltningen har flere føringer knyttet til kommunens myndighetsområde. Dette 
gjelder bl.a. vann og avløp, landbruk, drikkevann og arealforvaltning. 
 
Bærekraftsmål 14 om hav og marine ressurser gjennomføres gjennom 
vannforvaltningsarbeidet. Dette er jo relevant for Ytre Hvaler nasjonalpark også. 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 skal legges til grunn 
for planarbeidet, og kommunen har et ansvar for at miljømålene nås innen sine 
myndighetsområder. 
 
God vannforvaltning henger også sammen med klimatilpasning. Overvann, flomveier, 
fordrøyning, restaurering av vassdrag og våtmark er stikkord her. Hvaler er en 
kystkommune, og det er naturlig med stort fokus på sjøområdene. Dette henger tett 
samme med god forvaltning av bekker mindre vassdrag som av flere grunner bør være 
omtalt eller nevnt i kommuneplanen, og kanskje også i planstrategien. 
 
Hvaler kommune har særlige naturtyper i sjø og på land å ivareta. Arbeid med 
arealbudsjett og -regnskap vil være viktig for å minimere omdisponering av viktige 
naturområder og naturtyper. Likeledes må sammenhengen i grønnstrukturen tillegges 



vekt. Kommunen bør vurdere om man i samfunnsdelen kunne vedta arealnøytralitet, som 
blant annet Nordre Follo og Lillestrøm har gjort i sine kommuneplaner (dvs. ikke øke 
forbruket av areal per innbygger). Under beskrivelse av blågrønne strukturer savnes 
omtale/vurderinger av evt. grenseregionalt samarbeid, siden Hvaler er en 
grensekommune. 
 
Kommunen beskriver naturens egenverdi og at landskapsverdier knyttet til bart fjell, 
kystfuruskog og viktigheten av bevaring av vegetasjon, myr og sump for karbonlagring. 
Vi peker på det særegne naturlandskapet på Hvaler og betydningen av 
opplevelsesverdien av dette for friluftsliv og reiseliv, og herigjennom også betydning for 
folkehelse og verdiskapning. 
 
Samferdselsplanlegging og forvaltning  
Vi mener regional transportplan for Østfold mot 2050, vedtatt i juni 2018, burde 
inkluderes i listen over regionale føringer til kommunal planlegging. I kapittel 4 er det 
listet opp mål og strategier for utvikling av transportsystemet i Østfold.  
Det er listet opp mange ulike temaer og målsettinger for kommunens innsats i 
oppstartsdokumentet, og det er positivt med en bred inngang til Hvalers utfordringer. Det 
er nok også nødvendig å gjennomføre mange ulike tiltak, men det må gjøres en 
prioritering/sortering av innsatsområder og målsetninger. 
Flere av målsettingene i planprogrammet omhandler samferdselsløsninger som vil kunne 
gi behov for investeringer fra fylkeskommunen. Dette gjelder spesielt forbedring av 
kollektivtilbudet. I dag har Viken fylkeskommune ved ØKT kontrakt med Vy buss 
(Timeekspressen) som tilbyr rutebuss mellom Skjærhalden, Fredrikstad og Oslo. Det er 
ikke realistisk at det vil bli en forbedring av kollektivtilbudet utover dagens tilbud. 
Det er viktig at det kommer tydelig frem hvem som skal bidra til å oppnå målene. 
Kommunen må være forberedt på å selv bidra med finansiering av sine prioriterte tiltak.  
For distriktsområder vil tilrettelegging for gange og sykling fra fylkeskommunens side 
være mest aktuelt rundt skoler og lokale sentrumsområder. Viktige begrunnelser for 
tilrettelegging for gange og sykkel i distriktene er hensynet til trafikksikkerhet, 
sentrumsutvikling og bedre folkehelse. 
 
Kulturarv  
Bygningsmiljøer og landskap:  
Under kapitelet om Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
anbefaler vi at dere fører opp Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken - 
Engasjement, bærekraft og mangfold. Kulturminner er en av flere faktorer som bidrar til å 
skape egenart og identitet i samfunnet. I tråd med nasjonale forventninger bør 
kulturminner inngå som et sentralt element i kommunens arbeid med å skape gode 
boområder, møteplasser og nærmiljø av høy kvalitet, både innenfor og utenfor 
vekstområder. 
Under kapitelet Regionale føringer til kommunal planlegging og Fylkesplan for Østfold, 
«Østfold mot 2050» fra 2018, kan de geografiske temakartene vedlagt Fylkesplanen 
nevnes, som bl.a. viser områder med regionale verdifulle kulturmiljøer og kulturlandskap. 
 
Under kapitelet Miljø og klima i Hvaler kommune. Vi anbefaler at følgende tekst fra 
Hvalers kulturminneplan settes inn her: Kulturarven er med å styrke vår identitet gjennom 
vårt felles kollektive minne. Den definerer hvem vi var i går, hvem vi er i dag og hvem vi 
kan være i morgen. Ved å la kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap ta større del i 
den kommunale planleggingen kan kommunen aktivt være med på å forme fremtiden. 
 
Kulturminner og kulturmiljø må tas inn som tema i kommuneplanens samfunnsdel. Dette 
kan gjøres ved å formulere egne mål og strategier knyttet til kultur-minner/-miljøer, og i 
forbindelse med mål og strategier til andre sektorer (som oppvekst, reiseliv, folkehelse 
m.v.). I arealstrategien bør kulturminner-/-miljø være tema inn mot arealdelen. Ettersom 



dere allerede har utarbeidet en kulturminneplan, er det viktig at mål og satsinger i 
kulturminneplanen tas inn i både arealdelen og samfunnsdelen. 
 
Verdiskaping og kompetanse: 
Vi peker på følgende tema som særlig viktig inn i arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel:  

 samarbeid mellom det offentlige, næringslivet, utdanningsinstitusjonene og det 
frivillige  

 satsning på ny teknologi, digitalisering og «det grønne skiftet»  
 prinsippet om rett virksomhet på rett plass (ABC-prinsippet)  

Hvaler kommune bør legge regionale strategier fra Fylkesplanen til Østfold til grunn for 
sin samfunnsdel. I tillegg bør «Regional plan for næringsutvikling, forskning og 
innovasjon for Østfold 2017-2021» nevnes under Regionale føringer til kommunal 
planlegging (s.4-6). 
 
Oppstartsdokumentet lister opp hva som er vekstnæringer på Hvaler. Vi savner en mer 
nyansert og tallfestet beskrivelse av næringsstruktur og sysselsetting for sysselsatte i 
selve Hvaler og data på f.eks. hvilke yrkesgrupper og personer som pendler ut av 
kommunen. Dette sammen med en diskusjon om mulige tiltak som digitalisering, 
hjemmekontor/ kontorfellesskap etc. kan bidra ikke bare næringsmessig, men også 
klimamessig. Satsing på ny næringsutvikling knyttes til bransjer hvor det er forholdsvis 
lave krav til formell kompetanse. 
Strategier og premisser for næringsutvikling er viktig del av langsiktig arealstrategi. Vi 
viser til fylkesplanens retningslinjer, som må gjenspeiles i arealstrategien.  
Vi vil bifalle kommunens observasjon om at det er viktig å forbedre det kommunale 
plangrunnlaget, også i et regionalt perspektiv for tema verdiskaping. Vi savner imidlertid 
en konkret vurdering av planbehov også for dette tema. 
 
Folkehelse: 
Vi viser til Fylkesplanens hovedmål «God livskvalitet for alle som bor i Østfold», med 
delmål for utdanning og arbeidsliv, stedsutvikling og bolig, sosiale ulikheter, deltagelse, 
livsglede og demokrati samt samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, fagområder, 
sektorer og geografiske grenser. For alle delmålene er det utarbeidet strategier, og vi ber 
Hvaler kommune vurdere hva som er relevant for deres viere planarbeid ut fra deres 
ståsted. 
 
Vi kan ikke se at det er vises til noe samlet oversiktsdokument, som kommunene skal 
utarbeide hvert fjerde år. En slik oversikt bør ligge til grunn for vedtak om hvilke planer 
som skal utarbeides i planperioden, og skal også ligge til grunn for arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel. Vi savner også oversikt over eksisterende planer og 
hvilke planer som skal utarbeides eller rulleres i planperioden. Videre utfordrer vi 
kommunen på å angi hva arbeidet med levekår og folkehelse skal få av betydning for 
kommunens arealstrategi, for å sikre god kobling til arbeidet med kommende arealdel. 
 
Oppstartsdokumentet sorterer bærekraftsmål om «Sikre god helse og fremme 
livskvalitet, God utdanning og Samarbeid for å nå målene inn under tema sosiale forhold 
på Hvaler». Med dette som utgangspunkt spiller vi inn at kommunen bør ha et 
plandokument for oppvekst og utdanning, og at folkehelsearbeidet bør knyttes opp mot 
skole og oppvekstplan. I dette arbeidet er tiltak for fysisk aktivitet svært viktig. 
Kommunen bør vurdere å knytte opplæring og fysisk aktivitet sammen. Fysisk aktiv 
læring er ett godt tiltak. Satsing på kroppsøvingsundervisningen et annet. Bedre 
tilrettelegging av skolegården og nærmiljøet for fysisk aktivitet et tredje. 
 
 



Planstrategien bør angi hvilke kommunale oppgaver som skal løses i samarbeid med 
andre kommuner og frivillige. 
 
Arealstrategi 
Arealstrategien gir langsiktig retning til kommunens areal- og ressursforvaltning. For å få 
til dette må det tas noen valg i arealstrategien gjennom fastsetting av hvilke prinsipper 
som skal gjelde for arealutviklingen.  
Følgende prinsipper i fylkesplanen bør arealstrategien ta opp i seg:  

 transporteffektivitet og utvikling av områdesenteret  
 vern av dyrket mark  
 definering av senterstruktur, hvor kommunen selv fastsetter grendenivå  
 grad av spredt boligbygging i tiknytning til grender  
 fastsetting av ny langsiktig grense  
 vern av natur og innføring av grønnstruktur  
 vurdering av gamle reguleringsplaner  
 lokalisering av næringsvirksomhet etter ABC-prinsippet  
 synliggjøring av hvordan planen bidrar til næringer med basis i vann/kystområder 

innenfor rammen av bærekraftig forvaltning  
 ivaretagelse av Østfoldkysten som ressurs av nasjonal betydning  
 kulturminner og kulturmiljø skal være integrert del av planarbeidet, og KULA-

områder bør legges inn med hensynssoner  

Arealstrategien bør også vurdere behovet for å ta opp i seg formålet med de regionale 
planbestemmelsene for lokalisering av handel og offentlig arbeidsplass- og /eller 
besøksintensive arbeidsplasser.  
 
Under beskrivelse av utfordringer og status for de enkelte tema løfter kommunen frem 
prinsipper som skal gjelde i videre forvaltning og utvikling. Disse kan med fordel tas med 
inn i arealstrategien, slik at de blir samlet som tydelige føringer for arbeidet med 
arealdelen. F.eks som kommunen beskriver at naturmiljø, kulturmiljø, landbruk og 
jordvern som skal vektlegges i prioriteringer for arealbruk. Samt at de regionale 
naturområdene skal bevares. Likeledes at kystkulturmiljøer skal bevares og at estetikken 
blir tatt hensyn til i områder som har spesiell egenart. For at arealstrategien i 
samfunnsdelen skal ha en overordnet funksjon, bør den nedfelle nødvendig prinsipper 
for at samfunnsmålene skal nås gjennom langsiktig og balansert arealbruk. 
 
Planstrategi 
Vi savner en samlet oversikt over planbehovet, og mener det må på plass, slik at det kan 
gjøres en prioritering av hva som skal foregå i denne perioden. På denne måten kan 
planstrategien gi et oppdrag til kommunen, som igjen bør kobles til og forankres i 
økonomiplanarbeidet. I og med at planstrategien også er planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel, har kommunen allerede vist at de prioriterer rullering av 
denne. Vi finner imidlertid ikke tydelig avklaring på om arealdelen skal rulleres i perioden, 
kun antydninger om hva arealdelen ikke svarer på. 
Ber kommunen vurdere noen grep for at dokumentet skal bli både et tydelig oppdrag i 
forhold til kommunens samlede planbehov og hva som skal gjennomføres i planperioden 
samtidig som oppdraget til samfunnsdelen blir mest mulig entydig. 
 
Kommentar: Vi har tatt inn over oss de tilbakemeldinger som er gitt. Utfordringsbildet i de 
enkelte kapitler forteller Hvaler kommune hva vi skal jobbe med videre, og hvordan vi 
kan løse dette med hovedmål, delmål og strategier. Gjennom utarbeiding av 
planforslaget skal vi se nærmere på løsninger rundt dette.  
 
Fremdriftsplanen er endret noe pga av forsinkelser i planarbeidet, og man ser for seg en 
rask fremgang og sluttbehandling i februar 2021. Dette er for å legge et bedre grunnlag 



for økonomiplanarbeidet til neste år. Det fastsatte planprogrammet vil være grunnlaget 
for prioriteringer gjort i økonomiplan og budsjett som skal behandlet i 
kommunestyremøtet i desember 2020.  
 
Planbehov knyttet til planstrategien er lagt inn. Det er ikke pekt ut detaljerte behov. Dette 
tenker man å gjøre i økonomiplanprosessen fra og med 2021. Da skal man også se på 
gjeldende planer, og planer som ikke har blitt gjennomført i forrige valgperiode, og hvilke 
planer som skal bli prioritert.  
 
Arealstrategien er oppdatert og inneholder føringer fra fylkesplanen for Østfold mot 2050. 
Samt vil utarbeiding av planforslag til samfunnsdelen følge de føringer som ligger i 
plandokumentene til fylkeskommunen..  
 
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 11-13. Politisk delegeringsreglement og reglement for saksbehandling i 
politiske råd og utvalgt, vedtatt av kommunestyret den 12.12.2019. 
 
 
Vurdering 
 
Etter høringsperioden har oppstartsdokumentet blitt revidert. Kommunen har lagt inn mer informasjon 
rundt utfordringsbildet, og oppdatert kunnskapsgrunnlag, endret på hovedmål, delmål og strategier 
etter de relevante innspill og uttalelser som har kommet inn. Rådmannen mener at 
oppstartsdokumentet er i tråd med overordnede føringer, og er godt nok gjennomarbeidet etter innspill 
og uttalelser er innarbeidet i planprogrammet. 

Konklusjoner 
Rådmannens vurdering er at revidert planprogram legger et godt grunnlag for videre arbeid med 
samfunnsdelen, og vil bidra til en forutsigbar og målrettet prosess. Rådmannen anbefaler at 
planprogrammet fastsettes.  
 
Det er formannskapet som innstiller i saken. De øvrige råd og utvalg får saken til orientering. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret fastsetter planprogrammet; Oppstartsdokument til kommuneplanens samfunnsdel 
med planstrategi i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13. 
 
Hvaler kommune, 19.10.2020 
 
Dag Willien Eriksen 
rådmann 
 
Behandling i Eldrerådet 03.11.2020: 
Møtet i Eldrerådet og Råd for mennesker med funksjonsevne avlyses denne uken p.g.a økt 
smittepress. Flere av medlemmene i utvalgene er i risikogruppen, og vi finner det tryggest å avlyse 
møtene. 
 
 



 
Behandling i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 03.11.2020: 
Møtet i Eldrerådet og Råd for mennesker med funksjonsevne avlyses denne uken p.g.a økt 
smittepress. Flere av medlemmene i utvalgene er i risikogruppen, og vi finner det tryggest å avlyse 
møtene. 
 
 
 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 04.11.2020: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 04.11.2020: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 04.11.2020: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 04.11.2020: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Administrasjonsutvalget 05.11.2020: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Administrasjonsutvalget 05.11.2020: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 05.11.2020: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 



 
Innstilling fra Formannskapet 05.11.2020: 
Kommunestyret fastsetter planprogrammet; Oppstartsdokument til kommuneplanens samfunnsdel 
med planstrategi i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13. 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 19.11.2020: 
 
Øyvind Fjeldberg (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret fastsetter planprogrammet; Oppstartsdokument til kommuneplanens samfunnsdel 
med planstrategi i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13, med følgende endringer: 
 
Side 8. 
Hvaler for alle – hele året. Byttes ut med Sammen er vi Hvaler – hele året. 
De to avsnitt etter visjonen byttes ut med: 
Visjonen viser at alle må være med skal vi skape et åpent og inkluderende samfunn hele året for 
beboere, hytteeiere, besøkende og næringsdrivende. Det skal være attraktivt å oppholde seg på 
Hvaler hele året. 
Sammen peker på at det er alles ansvar å bidra til å oppnå målet om en bærekraftig øykommune. 
Sammen er viktig for alle delmål og det er mennesker som er det viktigste. Samarbeid er nøkkelen for 
å lykkes.  
Siste bombepunkt: Robust byttes ut med fremtidsrettet. 
 
Side 10. 
Følgende avsnitt settes inn før avsnitt som begynner med Befolkningsveksten ... 
Artsmangfold er en viktig forutsetning for at næringskjeder holdes intakte og for balansen i naturen, for 
en bærekraftig natur. Den viktigste årsaken til at arter utryddes er arealendringer.  Da endres 
livsmiljøet til artene som lever i et område så mye at de ikke klarer seg lenger eller finner andre steder 
å slå seg ned. Er endringen stor nok vil økosystemet kollapse.  
På Hvaler skal hensyn til artsmangfold i mikro- og makrosystemer være en bærende verdi. Biologisk 
mangfold skal vernes mot inngrep og skadelige påvirkninger, herunder fremmede arter. Truede arter 
skal vernes mot inngrep og skadelig påvirkning. 
 
Følgende tekst settes inn nederst side 10  
Hvaler kommune skal motarbeide privatisering av strandsonen. Ulovlighetsoppfølging skal prioriteres. 
Det er viktig å bevare kystkulturmiljøet og at estetikken blir tatt hensyn til i områder som har en spesiell 
egenart. Oppstart av mudringsprosjekt i Vauerkilen skal prioriteres. 
Det er viktig at kyststiene vedlikeholdes. 
Alle innbyggere uansett funksjonsnivå skal sikres tilgang til naturområder.  
 
Side 11. 
Nederst på siden settes inn. 
Det bør være et mål at septikk fra båter ikke slippes ut i havet. 
 
Side 12. 
Første avsnitt Ytre Hvaler nasjonalpark byttes ut med YHNP egen beskrivelse. 
Denne tekst legges også inn. 
YHNP har allerede et utstrakt samarbeid med Koster havet. Det er en god ide at kommunen på lik linje 
med Nasjonalparken ser på samarbeid for kommunal forvaltning med YHNP og Kosterhavet NP. 

https://www.sabima.no/hva-truer-naturen/arealendringer/


 
Det er også viktig at Hvaler kommune i større grad samarbeidet med YHNP, spesielt en kopling 
mellom kultur som har ansvaret for besøkssentrene og de som forvalter Nasjonalparken. Her er det 
mer å hente på samarbeid som både er bra for klima og økonomi. 
Det er viktig for Hvaler kommune å ha merkevarestempelet Nasjonalpark kommune. 
 
Side 13. 
Tekst som begynner med Lokal matproduksjon tillegges består hovedsakelig av kjøttproduksjon, 
grønsaker og noe nisjeproduksjon av blant annet honning 
 
Side 15. 
Etter første avsnitt bør legges inn noe fra vedtatt plan for opprydding i avløpsnett. 
 
Side 16. 
Settes inn under Hovedmål: På Hvaler forbedrer vi ... under delmål: Hvalers natur og landskap … 
Under strategier legges inn: 
Hvaler kommune skal motarbeide privatisering av strandsonen. 
Ulovlighetsoppfølging skal prioriteres. 
Strategi: Sikre vern og utvikling … fjernes da dette ligger under nasjonalparken ved Fylkesmannen. 
På samme sted legges inn: Sikre vern og utbedring av Hvalers sjøørretbekker. 
Bekjempe forurensing og forsøpling i strandsonen byttes ut. 
Bekjempe all forurensing på land og i vann. 
 
Side 17. 
Følgende tekst settes inn før avsnitt som begynner med Skal kommunen bevege seg … 
Behovet for døgnbasert rusomsorg skal vurderes. 
I et forebyggende perspektiv, og for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger, bør det bygges 
seniorboliger med universell utforming for de som ikke trenger omsorgsplasser, men som kan ha nytte 
av og føle trygghet ved noe tilrettelegging og et sosialt og helsefremmende miljø rundt seg. Eldre skal 
ikke måtte flytte selv om de bor i utenfor grendesentrene, de skal ha trygghet i hjemmet.  
Mange av Hvalers innbyggere er friske, spreke eldre mennesker som må ses på som vår eldre-energi 
og en ressurs i lokalsentrene. De er innbyggere og etterspør lokal handel og kulturtilbud, deltar i 
frivillig arbeid osv. Kommunen skal i systematisk invitere og involvere ressurssterke eldre til å være til 
hjelp for andre innbyggere i kommunen, både yngre og eldre. Eksempler på dette kan være: ekstra 
voksne i barnehager og skoler, lage mat i skolekantiner, arrangere trimgrupper, gågrupper, ulike 
fritidsaktiviteter og kafeer for andre eldre.  
Hvaler trenger en frivillighetskoordinator. Nettbasert frivillighetssentral men også møteplasser på 
allerede etablerte samlingsteder i kommunen, her kan både grendehus, bedehus, rådhus eller det 
gamle administrasjonsbygget på ungdomsskolen eller åttekanten kan brukes, men kommunen må 
styre det. Et mulig samarbeid med frivillige og «bytteboden» for idrettsutstyr kan være en god ide.  
Til dette arbeidet, for å kople sammen hjelpere og mottakere av hjelp, skal kommunen ta i bruk smarte 
hjelpemidler som ulike APP-er ol, for eksempel NYBY.  
 
Side 18. 
Hvaler som hyttekommune. 
Ny tekst etter følgende setning. Dette medfører noen utfordringer for infrastruktur, service og tjenester 
i denne perioden, men fører også til muligheter for kommunen. Blant annet for det lokale næringslivet 
som kan utvide sine tjenester og gi gode tilbud hele året til glede for alle som bor og benytter Hvaler. 
 
Side 19. 
To første avsnitt byttes ut med: 



Når vi nå får en helt ny skole, må vi også kunne tenke helt nye tanker.  
Trivsel og relasjoner ligger i bunnen for all læring, men aller viktigst er at barnas grunnleggende behov 
er dekket. Ikke alle barn spiser frokost før de kommer på skolen eller spiser i løpet av skoledagen.  
Barna skal ikke bare lære om et sunt kosthold som dekker kroppens behov for energi, mineraler og 
vitaminer, de skal også lage og spise maten der.  
Lunsj/ skolemat bør i fremtiden legges inn som en del av skoletilbudet.  
Skolene og barnehagene bør også i samarbeid med kommunens kjøkken på Dypedalsåsen/ kantine 
på den nye skolen, slik at travle barnefamilier som henter barn på SFO, kan kjøpe med seg mat hjem, 
eller å spise i skolens kantine.  
Skolen skal på sikt tilby SFO til alle barn i alle aldre. I denne tiden kan også ulik frivillige grupper og 
lag tilby sine tjenester inn mot barn og unge, som speidere, Idrettslag, osv.  
Elevene bør også kunne motta hjelp til hjemmebasert skolearbeid i skole/SFO hverdagen.  
 
Side 21. 
Følgende tekst legges inn på slutten av tredje avsnitt.: 
Nyetablering av heldøgns omsorgsbolig/ sykehjemsplasser skal etableres på Dypedalsåsen i 
tilknytning til Hvalers «sykehus» 
 
Følgende tekst legges inn etter avsnitt Sykehjem, hjemmetjenesten … Hvaler har spredt tjenestene på 
forskjellige øyer, avstandene er ikke store, men det ses på som en stor verdi fra innbyggerne at øyene 
«har forskjellige oppgaver» 
Følgende tekst legges inn før tekst som begynner med Oppvekstmiljø:  
Det vil være behov for å bygge flere omsorgsboliger på Skjærhalden med nærhet til butikker og 
infrastruktur. 
Det er viktig å ha et heldøgns tilbud til personer med rus- og psykiatrilidelser.  
Sykehjem, hjemmetjenesten, helsestasjon, fysioterapitjenesten og Hvaler legesenter er samlokalisert 
på Dypedalsåsen på Spjærøy. Tiltak for funksjonshemmede og rus og psykiatritjenesten holder til på 
Østerhaug, Kirkeøy. Kommuneoverlegen er plassert på Kirkeøy på Skjærhalden, i kommunens 
områdesenter. Omsorgsboliger uten heldøgns pleie og boliger for unge i samme område kan være en 
stor fordel. Et godt egnet sted kan være på Floren Skjærhalden. 
Følgende tekst settes inn på side 22 før overskrift Kultur og frivillighet på Hvaler 
Eldre på Hvaler. 
Den mangfoldige gruppen vi kaller eldre blir stadig flere og holder seg friske lengre enn før. Eldre er 
en viktig gruppe som påvirker samfunnsutviklingen. De utgjør en ressurs for lokalsamfunnet og 
nærmiljøet.  
Et aldersvennlig samfunn kan gi store fordeler dersom det legges til rette for at eldre kan delta aktivt 
med sin erfaring, kunnskap, tid og erfaring. En forutsetning er at vi ser eldre som en ressurs på lik linje 
med andre grupper i samfunnet. 
En økende andel eldre stiller krav til kommunal planlegging men kommunen har tilsvarende mye å 
vinne på å jobbe systematisk og langsiktig med å legge til rette for at eldre kan bidra med sinne 
ressurser og bidra med å mestre eget hverdagsliv så lenge som mulig. 
Kommunen må legge til rette for en aldersvennlig stedsutvikling. 
aldersvennlig stedsutvikling handler grunnleggende sett om å skape fysiske omgivelser som gjør det 
mulig å være aktive samfunnsdeltagere så lenge som mulig. 
Dette handler ikke  kun om tiltak for eldre for både forskning og praksis viser at det som er bra for 
eldre som regel er bra for alle. 
 
Side 24. 
Nytt punkt under strategier Eldre på Hvaler … Satse på aldersvennlig stedsutvikling. 
 
Side 25. 



Urbanstruktur byttes ut med Senterstruktur. 
 
Side 26. 
På slutten av avsnitt Kulturarven legges inn:  
Et formalisert og godt samarbeid med Hvalerkulturvernforening er viktig for å ivareta kultur og bygge 
videre på Hvalers kulturarv. 
 
Beskrivelse av utbygging av fiber må forsterkes i planen. Her legges også inn følgende tekst: 
Hvaler ligger tett opp mot Sveige. Et mulig samarbeid med fiberkabel over til Strømstad kan være 
lønnsomt for miljøet ved at nettsambandet blir styrket. 
 
Side 26. 3. avsnitt settes inn. 
For å kunne øke mer tilflytting, og at folk skal ha lyst å bo i Hvaler kommune bør man legge til rette for 
attraktive nærmiljøer og bedre bokvalitet. Kommunen vil tiltrekke unge familier for å balansere 
alderssammensetning i Hvalersamfunnet. Både barn og unge, samt foreldre må ha attraktive tilbud og 
aktiviteter som er tilgjengelige lokalt. Et nærmiljøtiltak som bør prioriteres i 2021/2022 er nærmiljøtiltak 
ved Åttekanten skole. Dette bør planlegges før gjenbruk av Åttekanten skole vedtas. 
 
Side 31. 
Under strategier legges inn: Hvaler skal være en egen kommune med boplikt 
Hovedmål. Hvaler er en attraktiv og robust kommune. Robust byttes ut med framtidsrettet. 
 
Side 32. 
Under tekst boligutvikling legges inn: 
Framtidige utbyggere av boliger i Hvaler kommune må få vilkår som gjøre at små rimelige boliger må 
være med i prosjektet. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner kan gi føringer for bygging av 
mindre leiligheter. Mindre og rimeligere leiligheter i sentrumsnære områder bør prioriteres og 
signaliseres til utbyggere.  
Nytt avsnitt etter teksten på Boligutvikling: 
Framtidige utbyggere av boliger i Hvaler kommune må få vilkår som gjøre at små rimelige boliger må 
være med i prosjektet. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner kan gi føringer for bygging av 
mindre leiligheter. Mindre og rimeligere leiligheter i sentrumsnære områder bør prioriteres og 
signaliseres til utbyggere.  
 
Side 33. 2 nye bombepunkter: Langsiktighet. Geografiske grenser i senterområdene.  
 
Side 37. 
Planbehov: Her legges trafikksikkerhetsplan inn. 
 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling fikk 4 stemmer (Frp, Styr), og falt. 
Fjeldberg sitt forslag fikk 17 stemmer (Ap, Sp, SV, MDG, H, E.Borge (uavh), P.Borge (uavh)), og ble 
vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret 19.11.2020: 
Kommunestyret fastsetter planprogrammet; Oppstartsdokument til kommuneplanens samfunnsdel 
med planstrategi i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13, med følgende endringer: 
 
Side 8. 
Hvaler for alle – hele året. Byttes ut med Sammen er vi Hvaler – hele året. 



De to avsnitt etter visjonen byttes ut med: 
Visjonen viser at alle må være med skal vi skape et åpent og inkluderende samfunn hele året for 
beboere, hytteeiere, besøkende og næringsdrivende. Det skal være attraktivt å oppholde seg på 
Hvaler hele året. 
Sammen peker på at det er alles ansvar å bidra til å oppnå målet om en bærekraftig øykommune. 
Sammen er viktig for alle delmål og det er mennesker som er det viktigste. Samarbeid er nøkkelen for 
å lykkes.  
Siste bombepunkt: Robust byttes ut med fremtidsrettet. 
 
Side 10. 
Følgende avsnitt settes inn før avsnitt som begynner med Befolkningsveksten ... 
Artsmangfold er en viktig forutsetning for at næringskjeder holdes intakte og for balansen i naturen, for 
en bærekraftig natur. Den viktigste årsaken til at arter utryddes er arealendringer.  Da endres 
livsmiljøet til artene som lever i et område så mye at de ikke klarer seg lenger eller finner andre steder 
å slå seg ned. Er endringen stor nok vil økosystemet kollapse.  
På Hvaler skal hensyn til artsmangfold i mikro- og makrosystemer være en bærende verdi. Biologisk 
mangfold skal vernes mot inngrep og skadelige påvirkninger, herunder fremmede arter. Truede arter 
skal vernes mot inngrep og skadelig påvirkning. 
 
Følgende tekst settes inn nederst side 10  
Hvaler kommune skal motarbeide privatisering av strandsonen. Ulovlighetsoppfølging skal prioriteres. 
Det er viktig å bevare kystkulturmiljøet og at estetikken blir tatt hensyn til i områder som har en spesiell 
egenart. Oppstart av mudringsprosjekt i Vauerkilen skal prioriteres. 
Det er viktig at kyststiene vedlikeholdes. 
Alle innbyggere uansett funksjonsnivå skal sikres tilgang til naturområder.  
 
Side 11. 
Nederst på siden settes inn. 
Det bør være et mål at septikk fra båter ikke slippes ut i havet. 
 
Side 12. 
Første avsnitt Ytre Hvaler nasjonalpark byttes ut med YHNP egen beskrivelse. 
Denne tekst legges også inn. 
YHNP har allerede et utstrakt samarbeid med Koster havet. Det er en god ide at kommunen på lik linje 
med Nasjonalparken ser på samarbeid for kommunal forvaltning med YHNP og Kosterhavet NP. 
 
Det er også viktig at Hvaler kommune i større grad samarbeidet med YHNP, spesielt en kopling 
mellom kultur som har ansvaret for besøkssentrene og de som forvalter Nasjonalparken. Her er det 
mer å hente på samarbeid som både er bra for klima og økonomi. 
Det er viktig for Hvaler kommune å ha merkevarestempelet Nasjonalpark kommune. 
 
Side 13. 
Tekst som begynner med Lokal matproduksjon tillegges består hovedsakelig av kjøttproduksjon, 
grønsaker og noe nisjeproduksjon av blant annet honning 
 
Side 15. 
Etter første avsnitt bør legges inn noe fra vedtatt plan for opprydding i avløpsnett. 
 
Side 16. 
Settes inn under Hovedmål: På Hvaler forbedrer vi ... under delmål: Hvalers natur og landskap … 
Under strategier legges inn: 

https://www.sabima.no/hva-truer-naturen/arealendringer/


Hvaler kommune skal motarbeide privatisering av strandsonen. 
Ulovlighetsoppfølging skal prioriteres. 
Strategi: Sikre vern og utvikling … fjernes da dette ligger under nasjonalparken ved Fylkesmannen. 
På samme sted legges inn: Sikre vern og utbedring av Hvalers sjøørretbekker. 
Bekjempe forurensing og forsøpling i strandsonen byttes ut. 
Bekjempe all forurensing på land og i vann. 
 
Side 17. 
Følgende tekst settes inn før avsnitt som begynner med Skal kommunen bevege seg … 
Behovet for døgnbasert rusomsorg skal vurderes. 
I et forebyggende perspektiv, og for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger, bør det bygges 
seniorboliger med universell utforming for de som ikke trenger omsorgsplasser, men som kan ha nytte 
av og føle trygghet ved noe tilrettelegging og et sosialt og helsefremmende miljø rundt seg. Eldre skal 
ikke måtte flytte selv om de bor i utenfor grendesentrene, de skal ha trygghet i hjemmet.  
Mange av Hvalers innbyggere er friske, spreke eldre mennesker som må ses på som vår eldre-energi 
og en ressurs i lokalsentrene. De er innbyggere og etterspør lokal handel og kulturtilbud, deltar i 
frivillig arbeid osv. Kommunen skal i systematisk invitere og involvere ressurssterke eldre til å være til 
hjelp for andre innbyggere i kommunen, både yngre og eldre. Eksempler på dette kan være: ekstra 
voksne i barnehager og skoler, lage mat i skolekantiner, arrangere trimgrupper, gågrupper, ulike 
fritidsaktiviteter og kafeer for andre eldre.  
Hvaler trenger en frivillighetskoordinator. Nettbasert frivillighetssentral men også møteplasser på 
allerede etablerte samlingsteder i kommunen, her kan både grendehus, bedehus, rådhus eller det 
gamle administrasjonsbygget på ungdomsskolen eller åttekanten kan brukes, men kommunen må 
styre det. Et mulig samarbeid med frivillige og «bytteboden» for idrettsutstyr kan være en god ide.  
Til dette arbeidet, for å kople sammen hjelpere og mottakere av hjelp, skal kommunen ta i bruk smarte 
hjelpemidler som ulike APP-er ol, for eksempel NYBY.  
 
Side 18. 
Hvaler som hyttekommune. 
Ny tekst etter følgende setning. Dette medfører noen utfordringer for infrastruktur, service og tjenester 
i denne perioden, men fører også til muligheter for kommunen. Blant annet for det lokale næringslivet 
som kan utvide sine tjenester og gi gode tilbud hele året til glede for alle som bor og benytter Hvaler. 
 
Side 19. 
To første avsnitt byttes ut med: 
Når vi nå får en helt ny skole, må vi også kunne tenke helt nye tanker.  
Trivsel og relasjoner ligger i bunnen for all læring, men aller viktigst er at barnas grunnleggende behov 
er dekket. Ikke alle barn spiser frokost før de kommer på skolen eller spiser i løpet av skoledagen.  
Barna skal ikke bare lære om et sunt kosthold som dekker kroppens behov for energi, mineraler og 
vitaminer, de skal også lage og spise maten der.  
Lunsj/ skolemat bør i fremtiden legges inn som en del av skoletilbudet.  
Skolene og barnehagene bør også i samarbeid med kommunens kjøkken på Dypedalsåsen/ kantine 
på den nye skolen, slik at travle barnefamilier som henter barn på SFO, kan kjøpe med seg mat hjem, 
eller å spise i skolens kantine.  
Skolen skal på sikt tilby SFO til alle barn i alle aldre. I denne tiden kan også ulik frivillige grupper og 
lag tilby sine tjenester inn mot barn og unge, som speidere, Idrettslag, osv.  
Elevene bør også kunne motta hjelp til hjemmebasert skolearbeid i skole/SFO hverdagen.  
 
Side 21. 
Følgende tekst legges inn på slutten av tredje avsnitt.: 



Nyetablering av heldøgns omsorgsbolig/ sykehjemsplasser skal etableres på Dypedalsåsen i 
tilknytning til Hvalers «sykehus» 
 
Følgende tekst legges inn etter avsnitt Sykehjem, hjemmetjenesten … Hvaler har spredt tjenestene på 
forskjellige øyer, avstandene er ikke store, men det ses på som en stor verdi fra innbyggerne at øyene 
«har forskjellige oppgaver» 
Følgende tekst legges inn før tekst som begynner med Oppvekstmiljø:  
Det vil være behov for å bygge flere omsorgsboliger på Skjærhalden med nærhet til butikker og 
infrastruktur. 
Det er viktig å ha et heldøgns tilbud til personer med rus- og psykiatrilidelser.  
Sykehjem, hjemmetjenesten, helsestasjon, fysioterapitjenesten og Hvaler legesenter er samlokalisert 
på Dypedalsåsen på Spjærøy. Tiltak for funksjonshemmede og rus og psykiatritjenesten holder til på 
Østerhaug, Kirkeøy. Kommuneoverlegen er plassert på Kirkeøy på Skjærhalden, i kommunens 
områdesenter. Omsorgsboliger uten heldøgns pleie og boliger for unge i samme område kan være en 
stor fordel. Et godt egnet sted kan være på Floren Skjærhalden. 
Følgende tekst settes inn på side 22 før overskrift Kultur og frivillighet på Hvaler 
Eldre på Hvaler. 
Den mangfoldige gruppen vi kaller eldre blir stadig flere og holder seg friske lengre enn før. Eldre er 
en viktig gruppe som påvirker samfunnsutviklingen. De utgjør en ressurs for lokalsamfunnet og 
nærmiljøet.  
Et aldersvennlig samfunn kan gi store fordeler dersom det legges til rette for at eldre kan delta aktivt 
med sin erfaring, kunnskap, tid og erfaring. En forutsetning er at vi ser eldre som en ressurs på lik linje 
med andre grupper i samfunnet. 
En økende andel eldre stiller krav til kommunal planlegging men kommunen har tilsvarende mye å 
vinne på å jobbe systematisk og langsiktig med å legge til rette for at eldre kan bidra med sinne 
ressurser og bidra med å mestre eget hverdagsliv så lenge som mulig. 
Kommunen må legge til rette for en aldersvennlig stedsutvikling. 
aldersvennlig stedsutvikling handler grunnleggende sett om å skape fysiske omgivelser som gjør det 
mulig å være aktive samfunnsdeltagere så lenge som mulig. 
Dette handler ikke  kun om tiltak for eldre for både forskning og praksis viser at det som er bra for 
eldre som regel er bra for alle. 
 
Side 24. 
Nytt punkt under strategier Eldre på Hvaler … Satse på aldersvennlig stedsutvikling. 
 
Side 25. 
Urbanstruktur byttes ut med Senterstruktur. 
 
Side 26. 
På slutten av avsnitt Kulturarven legges inn:  
Et formalisert og godt samarbeid med Hvalerkulturvernforening er viktig for å ivareta kultur og bygge 
videre på Hvalers kulturarv. 
 
Beskrivelse av utbygging av fiber må forsterkes i planen. Her legges også inn følgende tekst: 
Hvaler ligger tett opp mot Sveige. Et mulig samarbeid med fiberkabel over til Strømstad kan være 
lønnsomt for miljøet ved at nettsambandet blir styrket. 
 
Side 26. 3. avsnitt settes inn. 
For å kunne øke mer tilflytting, og at folk skal ha lyst å bo i Hvaler kommune bør man legge til rette for 
attraktive nærmiljøer og bedre bokvalitet. Kommunen vil tiltrekke unge familier for å balansere 
alderssammensetning i Hvalersamfunnet. Både barn og unge, samt foreldre må ha attraktive tilbud og 
aktiviteter som er tilgjengelige lokalt. Et nærmiljøtiltak som bør prioriteres i 2021/2022 er nærmiljøtiltak 



ved Åttekanten skole. Dette bør planlegges før gjenbruk av Åttekanten skole vedtas. 
 
Side 31. 
Under strategier legges inn: Hvaler skal være en egen kommune med boplikt 
Hovedmål. Hvaler er en attraktiv og robust kommune. Robust byttes ut med framtidsrettet. 
 
Side 32. 
Under tekst boligutvikling legges inn: 
Framtidige utbyggere av boliger i Hvaler kommune må få vilkår som gjøre at små rimelige boliger må 
være med i prosjektet. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner kan gi føringer for bygging av 
mindre leiligheter. Mindre og rimeligere leiligheter i sentrumsnære områder bør prioriteres og 
signaliseres til utbyggere.  
Nytt avsnitt etter teksten på Boligutvikling: 
Framtidige utbyggere av boliger i Hvaler kommune må få vilkår som gjøre at små rimelige boliger må 
være med i prosjektet. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner kan gi føringer for bygging av 
mindre leiligheter. Mindre og rimeligere leiligheter i sentrumsnære områder bør prioriteres og 
signaliseres til utbyggere.  
 
Side 33. 2 nye bombepunkter: Langsiktighet. Geografiske grenser i senterområdene.  
 
Side 37. 
Planbehov: Her legges trafikksikkerhetsplan inn. 
 
 
 
 


