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Hvaler kommune, Teknikk, byggesak og infrastruktur 
postmottak@hvaler.kommune.no 
 
Deres referanse:   Vår referanse:     Dato:  
Sand, Spjærøy, BKB4   333449     17.03.2020  
 
  
PLANINITIATIV OG ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE 
Detaljreguleringsplan for felt BKB4 på Sand, Spjærøy 
Gnr. 43, Bnr. 119 m.fl., Hvaler kommune 

Planinitiativ iht. plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum:  
a) Formålet med planen:  

Detaljregulering av et område på Sand, Spjærøy avsatt til framtidig fritids- og turistformål/ 
næringsbebyggelse (felt BKB4) i kommuneplanens arealdel. Planen skal legge til rette for et 
fritids-, turist- og infosenter med variert overnattings- og aktivitetstilbud. Det foreslås 
campingfasiliteter, et hotell med tilknyttede, frittliggende overnattingsrom på terreng og i 
trær, samt konferanselokaler. En sentral del av prosjektet er et hotell med et offentlig 
tilgjengelig utsiktspunkt på toppen, med utsikt over Hvaler og nasjonalparken. Det er en mål-
setning for prosjektet å bidra til samhandling og synergieffekt med øvrige aktører og destina-
sjoner innenfor besøks- og turistnæringen i kommunen. Forslagsstiller er Sand Terrasse AS.  
 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 
- Planområdet ligger på Sand på Spjærøy: 

 
  

 
Foreslått planavgrensning markert med blå, stiplet linje. 
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- Planområdets areal er ca. 73 mål og omfatter eiendommen 43/119 (ubebygd eiendom), 
eiendommene 43/112 (Linddalsveien 22) og 43/199 (Linddalsveien 20) som omsluttes av 
43/119, samt tilstøtende offentlig vei (fv. 108). 

 
Foreslått planavgrensning markert med blå, stiplet linje. Røde linjer er eiendomsgrenser. 
 

- Virkninger utenfor planområdet:  
o Ny avkjørsel fra fv. 108 nord i planområdet skal vurderes i planarbeidet.  

Det vil vurderes om det er mulig/ønskelig at omkringliggende hytteeiendommer 
kobles på den nye avkjørselen.   

o Gang-/sykkelatkomst fra fv. 108 nordøst i området skal vurderes i planarbeidet.   
Gangfelt eller undergang skal vurderes for å koble planområdet sammen med  
gang-/sykkelvei, bussholdeplass og Sand Marina på motsatt side av fv.108. 
Gangforbindelse mellom planområdet og sydgående bussholdeplass ved 
campingplassen skal også vurderes i planarbeidet. 

o Øvrige virkninger utenfor planområdet: synlighet (nær-/fjernvirkning) samt endret 
trafikk og aktivitet knyttet til området.  

 
c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: 

Et mulighetsstudie er under utarbeidelse og vil bli presentert i oppstartsmøte for 
planarbeidet. Mulighetsstudien vil være et foreløpig utgangspunkt for planarbeidet, og 
påregnes bearbeidet etter innspill og medvirkning i planprosessen.  
 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder: 
Bebyggelse i mulighetsstudien er foreløpig planlagt med ca. 13 000 m2 BRA.  
Hotellbygning med utsikts- og infosenter på toppen er planlagt med ca. 20 etasjer (ca. 75 
meter over terreng). Øvrig bebyggelse (konferansedel og frittliggende enheter/servicehus) 
planlegges som én- til toetasjes bebyggelse.  
 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet: 
- Funksjonell kvalitet: Anlegget planlegges for helårsdrift med overnatting som 

hovedfunksjon. Hotellet planlegges med tradisjonelle hotellrom, samt små, frittliggende 
overnattingsenheter på terreng og i trær. Disse vil ikke være egnet/tilrettelagt for 
fradeling. 
 

- Miljømessig kvalitet: Tilpasning til stedlige kvaliteter og verdier skal vektlegges 
(vegetasjon/biologisk mangfold, landskap, veier/stier, kulturmiljø, utsikt, sol/lysforhold 
etc). Bebyggelsen skal plasseres skånsomt i landskapet, og oppføres i miljøvennlige 
materialer. Områdets tilgjengelighet med kollektivtransport, båt, sykkel og gange skal 
forbedres. Prosjektet skal gi besøkende tilgang til og kunnskap om Hvalers unike 
naturområder på land og i sjø. 
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f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser:  
- Nærvirkning kontra fjernvirkning og forholdet til omgivelsene er et viktig tema i 

mulighetsstudien, og skal vurderes nærmere i planarbeidet.  
 

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid: 
 
- Kommuneplanens arealdel 

 
Foreslått planavgrensning markert med blå, stiplet linje på kommuneplankartet. 
  

Planområdet omfatter tilnærmet hele felt BKB4 i kommuneplanens arealdel, avsatt til 
kombinert bebyggelse og anleggsformål; framtidig fritids- og turistformål / 
næringsbebyggelse.  
 
Beskrivelse av området i kommuneplanens arealdel:  

 
 
Deler av området berøres av hensynssone H570 Hensynssone kulturmiljø.  
 
Beskrivelse av hensynssonen i kommuneplanens arealdel: 

 
 
Deler av området berøres av hensynssone H560 Hensynssone naturmiljø, og gjelder en dam 
omtalt nedenfor under avsnitt h).  
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- Reguleringsplaner:  

 
Foreslått planavgrensning markert med blå, stiplet linje ifht. gjeldende reguleringsplaner. 
  

Planområdet er uregulert. Ved planområdet er følgende reguleringsplaner gjeldende:  
- Detaljregulering Gang-og sykkelvei Puttesund-Åsebu, plan-ID 0111_1140, vedtatt 2018.  

Planen regulerer gang-/sykkelvei og bussholdeplass langs nordvestsiden av fv108.  
- Reguleringsplan for Sand, Spjærøy, plan-ID 0111_35, vedtatt 1993.   

Planen regulerer campingplass samt avkjørsel og atkomstvei fra fv. 108 øst for 
planområdet. Forøvrig bl.a. bolig, hytter, forretning, verksted, friluftsområder, 
høyspentanlegg, parkering og anlegg i sjø.   
 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: 
- Hensynssone kulturmiljø (nevnt over, spor etter stenhoggervirksomhet). Kartlegges og 

hensyntas ved utarbeiding av planen. For øvrig ingen Sefrak- eller automatisk fredete 
kulturminner registrert innenfor planområdet, men noen nordøst for fv.108 (Eldre boliger 
og skipsvrak).  
 

- Dam registrert i MDs Naturbase. Dannet i grop etter steinuttak. Verdi satt til viktig, med 
beskrivelse av vegetasjon, insekter og amfibier. Skal vurderes og hensyntas ved 
utarbeiding av planen:   

 
Foreslått planavgrensning markert med blå, stiplet linje. Registrert dam er vist med grønn skravur.  
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- Kartlagt friluftslivsområde i MDs Naturbase. Grønnkorridor Linddalsveien. Skal ivaretas 
ved utarbeiding av planen:   

 
Foreslått planavgrensning markert med blå, stiplet linje. Registrert friluftslivområde er vist med brun linje. 

 
- Art av særlig stor forvaltningsinteresse registrert i MDs naturbase. Forekomst av 

sotstokkmaur nord i planområdet. Kategori sårbar (VU) under B1- og B2-kriteriet i Norsk 
Rødliste. Vurderes og hensyntas ved utarbeiding av planen. 

 
Foreslått planavgrensning markert med blå, stiplet linje. Sotstokkmaur-lokalisering er vist med grått punkt. 

 
i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet: 
- ROS-analyse utarbeides tidlig i prosessen, med utgangspunkt i sjekkliste fra DSB. 

Plangrep og bestemmelser som fjerner eller reduserer risiko og sårbarhet innarbeides i 
planen.  
 

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart: 
- Naboer, gjenboere, grunneiere, festere, velforeninger, organisasjoner, myndigheter og 

andre berørte iht. liste fra Hvaler kommune. 
 

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte: 
- Eventuelt medvirkningsopplegg ut over kravet i plan- og bygningsloven avklares i 

oppstartsmøte og etter innspill til varsel om oppstart.  
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l) Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger (KU), og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt: 
- Planen er vurdert opp mot plan- og bygningsloven § 12-10 og §§ 4-1 og 4-2 med 

tilhørende KU-forskrift FOR-2017-06-21-854.  
 
Planen faller ikke inn under vedlegg I nr. 24 i KU-forskriften fordi bygg til nærings-
/tjenesteytings-/allmennyttig formål har et bruksareal mindre enn 15 000 m2. 
 
Planen fanges opp av KU-forskriften § 8 a), jf. vedlegg II nr.:  

o 11 j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt 10 b, bygg for 
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål,  

o 12 c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 
utbygging, og  

o 12 d) Permanente campingplasser.  
Det må derfor vurderes om planen kan få vesentlige virkninger etter kriteriene i KU-
forskriften § 10.  
 
I vurderingen av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det bl.a. 
ses hen til egenskaper ved planen og planens lokalisering og påvirkning på omgivelsene, 
jf. KU-forskriften § 10 første ledd.  
 
Egenskaper ved planen:  
Forslag til samlet utbyggingsvolum innenfor planområdet er ca. 13 000 m2 BRA. Planens 
størrelse og utforming, bruk av naturressurser, avfallsproduksjon/utslipp eller risiko for 
ulykker vurderes ikke å medføre virkninger som utløser krav om KU etter forskriften § 10 
andre ledd bokstav a)-d).  
 
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene: 
Planområdet berører hensynssone for kulturmiljø, og innenfor planområdet er det 
registrert naturverdier og friluftslivsområde av nasjonal interesse. Foreslått bebyggelse vil 
på grunn av høyden være godt synlig i landskapet. Det vurderes at planen kan få 
vesentlige virkninger etter kriteriene i forskriften § 10 tredje ledd bokstav b).  
 
Det er ikke gjennomført en konsekvensutredning for overordnet plan på tiltaksnivå for 
planforslaget. På bakgrunn av dette vurderer vi at planen utløser krav om KU etter 
forskriften § 8 a). Planforslaget skal konsekvensutredes. Det utløses ikke krav til 
planprogram.   

 
 
Ta gjerne kontakt om dere har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med gjennomgang av 
planinitiativet. Vi ser fram til å høre fra dere om tidspunkt for oppstartsmøte. 
 
 
mvh 
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