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Forenklet planendring - del av Rød 
 
 
Saksopplysninger 
 
Rådmannen mener at det er nødvendig å fornye reguleringsplan for del av Rød, østre del, vedtatt den 
17.10.91, og mindre vesentlig endring i vedtak i sak 65/07 2007.   
 
Hvaler trenger i dag en fornying av reguleringsplaner i hele kommunen. Detaljplan for del av Rød 
kommer først på lista på grunn av endring i overordnede plandokumenter, her kommuneplanens 
arealdel. Planendringene medfører endring/justering av tre reguleringsbestemmelser som gjelder 
parkering og prosent bruksareal.  
 
Forslaget til endring innebærer hovedsakelig en endring av bestemmelser for utnyttelsesgrad, og 
oppgradere språket i planbestemmelsene. Den nye endringen i plandokumentet vil medføre et nytt 
plandokument, og reguleringsbestemmelsene vil gjelde foran kommuneplanens arealdels 
planbestemmelser. Nedenfor listes det opp gjeldende reguleringsbestemmelser og endringen som er 
foreslått.  
 
Endring av parkeringsbestemmelse 
Forskrift om parkeringsbestemmelser er opphevet, men er implementert i kommuneplanens arealdel. 
Se endring av reguleringsbestemmelsene under for implementering av nye føringer. 
 
Endring av reguleringsbestemmelse § 2.4.24: 

Det skal opparbeides parkeringsplasser i overensstemmelse med kommuneplanens arealdels 
planbestemmelser om parkering. Enver tid gjeldende arealdel skal brukes, enten det er 
kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelse § 2.4.24:  

Det skal opparbeides parkeringsplasser i overensstemmelse med kommunens vedtekter til plan- og 
bygningslovens § 69. 
 
Endring av bestemmelse for tomteutnyttelse 
Tomteutnyttelse brukes ikke lengre og må oppdateres etter gjeldende begreper som nevnes i TEK17 
og Veileder om grad av utnytting. Prosent bruksareal (%-BRA) erstatter den tidligere betegnelsen 
prosent tomteutnyttelse (%-TU). 
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Endring av ordlyd i reguleringsbestemmelser §§ 2.4.3, 2.4.31 og 2.4.32: 

2.4.3 Tillatt prosent bruksareal (%BRA)  
2.4.31 For boligområdene skal %BRA ikke være større enn 40%.  
2.4.32 For tomt avsatt til hytte skal %BRA ikke være større enn 20%.  
 
Gjeldende reguleringsbestemmelser for §§ 2.4.3, 2.4.31 og 2.4.32: 

2.4.3 Tillatt tomteutnyttelse (TU)  
2.4.31 For boligområdene skal tomteutnyttelsen ikke være større enn 40%.  
2.4.32 For tomt avsatt til hytte skal tomteutnyttelsen ikke være større enn 20%. 
 
Andre endringer utover parkering og tomteutnyttelse:  
Endring av reguleringsbestemmelse - Hytte - § 2.2.1:  
I området avsatt for hytte skal det oppføres frittliggende fritidshus i 1 etasje. Området kan bebygges 
før vei, vann og avløpsledning er anført frem, men bebyggelsen kreves tilkoblet når anlegget er ført 
frem til veien forbi tomten. Vann kan ikke legges inn i hytta før den er koplet til offentlig avløpsledning. 
Utformingen skal videre følge de føringer som ligger i kommuneplanens arealdels planbestemmelse § 
5.2.4.  
 
Gjeldende reguleringsbestemmelse - Hytte § 2.2.1:  
I området avsatt for hytte skal det oppføres frittliggende fritidshus i 1 etasje. Området kan bebygges 
før vei, vann og avløpsledning er ført frem, men bebyggelsen kreves tilkoblet når anlegget er ført frem 
til veien forbi tomten. Vann kan ikke legges inn i hytta før den er koplet til off. Avløpsledning.  
 
Endring av reguleringsbestemmelse - Andre bestemmelser for off. trafikkområder § 3.2.11:  
Ingen veger skal ha høyere stigning enn 8%  
 
Gjeldende reguleringsbestemmelse § 3.2.11:  
Ingen veger skal ha sterkere stigning enn 100%. 
 
 
 
Vedlegg 

1. Nye reguleringsbestemmelser 
2. Gjeldende reguleringsbestemmelser 

 
 
Innkomne merknader 
Før det treffes vedtak om mindre endringer i en vedtatt reguleringsplan, skal saken forelegges berørte 
myndigheter, og eiere av eiendommer som direkte berøres av forslaget skal gis anledning å uttale 
seg, jf. pbl §12-14. 
 
Planendringen har vært til høring og offentlig ettersyn til regional myndigheter og berørte naboer og 
grunneiere av planområdet. I høringsperioden kom det inn en del henvendelser via telefonen, og ble 
besvart der og da. Og det har i den forbindelse bare kommet inn én merknad til den forenklede 
endringen, og den kom fra Viken fylkeskommune: 
"Generelt 
Plan- og bygningslovens § 12-14, endring og oppheving av reguleringsplan, sier at for utfylling, 
endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny 
plan. Det er en forutsetning for behandling som forenklet endring, at endringene i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen ellers, ikke går utover hovedrammene i planen og heller ikke berører 
hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  
 



Vurdering og konklusjon  
Endringene kan for vår del gjennomføres ved forenklet prosess. Vi vil likevel anbefale at det lages 
egne reguleringsbestemmelsene uten henvisning til kommuneplanen. Da er man ikke like bundet av 
eventuelle endringer som måtte i fremtidige revisjoner av kommuneplanen. Varselet har også blitt 
vurdert av avdeling for kulturarv og samferdsel og forvaltning. Det foreligger ingen merknader. Vi ber 
om å få tilsendt vedtak i saken og eventuelt endret reguleringsplan." 
 
Kommentar: Rådmannen vurderer at å vise til kommuneplanens arealdel er tilstrekkelig. Det skal ved 
en framtidig kommunedelplan for Rød eller i neste kommuneplanens arealdel tas stilling til nye 
bestemmelser til området. 
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
 
Vurdering 
 
Endringene vurderes i være i tråd med overordnede føringer, her spesielt fortetting i senterområder.  
Hvor Rød er en av Hvaler kommunes 4 lokalsenterområder og Skjærhalden er kommunesenteret. 
Samtidig er det ryddet opp i parkeringsnormer og hyttebestemmelser slik at de er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel. Stigningsforholdene som det var referert til reguleringsbestemmelse for 
veg er nå enklere å tolke for videre behandling av saker i området.  
 
Den forenklede planendringer fører ikke til noen vesentlig endring i plandokumentene. Det er foretatt 
en opprydding i språket og reguleringsbestemmelsene som vil gjelde som før. Dette gjør at 
detaljplanen blir gjennomførbar og man slipper å dispensere fra utnyttelsesgraden, noe man måtte 
gjøre når kommuneplanens arealdel gjaldt foran reguleringsbestemmelsene.   
 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer at endring av bestemmelsene vil i liten grad vil påvirke gjennomføringen av 
detaljplanen, vil ikke gå utover hovedrammene i planen, og endringene vil ikke virke inn på viktige 
natur- og friluftsområde, jf. pbl § 12-14, 2. og 3. ledd.  
 
Rådmannen anbefaler utvalget for plan- og byggesaker å vedta forenklet planendring av del av Rød.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rådmannen anbefaler utvalget å vedta en forenklet planendring av reguleringsbestemmelser for del 
av Rød, jf. § 12-14. 
 
Hvaler kommune, 18.08.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
 
  



Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 01.09.2021: 
 
Votering: 
Rådmanns forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 01.09.2021: 
Rådmannen anbefaler utvalget å vedta en forenklet planendring av reguleringsbestemmelser for del 
av Rød, jf. § 12-14. 
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