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1 INNLEDNING 
1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED PLANARBEIDET 
Planområdet, kalt område BKB4, har siden 2011 vært avsatt til fritids- og turistformål og 
næringsbebyggelse (hotell og bevertning) i kommuneplan for Hvaler.  
 
Eierne har i løpet av de siste 10 årene presentert ulike utbyggingsforslag for kommunen, blant 
annet et hotell med restaurant og badeland som ble presentert i 2009, og et feriesenter med 
utleiehytter  presentert i 2015. Tilbakemeldingene man har fått av offentlig myndighet 
underveis har bidratt til at man ikke har gått videre med tidligere forslag.  
 
Hensikten med reguleringsplanarbeidet som nå igangsettes er å legge til rette for et fritids-, 
turist- og konferanseanlegg med et variert overnattings- og aktivitetstilbud.  
 
Det foreslås hotell med konferansefasiliteter, samt frittliggende overnattingsrom på terreng og 
blant trær. Svømmehall tilgjengelig for både hotellgjester og øvrig publikum vil bli vurdert som 
en del anlegget. På toppen av hotellet planlegges et offentlig tilgjengelig utsiktspunkt, med 
utsikt til og informasjon om Ytre Hvaler nasjonalpark. Det planlegges plass for 
campingvogner/bobiler med tilhørende serviceanlegg, samt aktivitetsanlegg og -løyper i 
terrenget. I planarbeidet skal det også vurderes trafikksikker fotgjengerkryssing av fv. 108, og 
behov for ny eller utbedret avkjørsel fra fv.108.  
 
Anlegget planlegges for helårsdrift, og skal bidra til økt aktivitet, verdiskaping og synergieffekt 
med øvrige aktører og destinasjoner innenfor besøks- og turistnæringen på Hvaler.  
 
Det er en målsetning at bebyggelse og anlegg i planområdet skal fremstå som et helhetlig 
anlegg med gode visuelle kvaliteter. Anleggets plassering, utforming, material-/fargebruk og 
detaljering skal knytte seg til stedets kvaliteter og særpreg, selv om skala på deler av anlegget 
blir større enn omkringliggende bebyggelse, og synlig i omgivelsene.  
 
Planlagt prosjekt er i tråd med formålet i kommuneplan. Deler av planområdet er i 
kommuneplan avsatt til hensynssoner for kulturmiljø, naturmiljø og friluftsliv. I reguleringsplan-
arbeidet skal det utredes hvordan prosjektet kan hensynta disse verdiene på best mulig måte, 
samtidig som hensynene ikke skal ligge til hinder for den arealbruk som er besluttet i 
kommuneplan.  
 
1.2 FORSLAGSSTILLER OG PLANKONSULENT 
Forslagsstiller er Sand Terrasse AS.  
Plankonsulent er Griff Arkitektur AS.  
 
1.3 BEGRUNNELSE FOR KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT 
KU-vurdering fra Hvaler kommune:  
Det er i vedlegg til planinitiativet vurdert at planen skal utredes etter vedlegg II. 
Planavdelingen påpeker at forslaget ikke følger kommuneplanbestemmelse § 5.1.6.d) til 
område BKB4; «Planen skal vurdere plassering og høyder for best å ivareta terreng og 
landskapsbilde. Spesielt viktig er å bevare landskapsbildet sett fra nasjonalparken.»  
 
Lokaliseringen er utenfor senterområdene til Hvaler kommune, og bør derfor vurderes etter 
KU-forskriftens § 10, andre ledd, bokstav c) Statlige planretningslinjer og regionale 
bestemmelser, her SPR for samordnet, bolig-, areal- og transportplanlegging da området for 
hotelltomten ligger utenfor senterstrukturen. Området BKB4 ligger også innenfor RPR-O, den 
registrerte strandsonen for Hvaler kommune. Og her gjelder §10, andre ledd, bokstav b) 
verdifulle landskap, friluftsliv, og kulturmiljøer. Området har ikke blitt konsekvensutredet i 
tidligere prosesser i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Det vurderes 
at tiltaket kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn.  
 
Kommunen har tidligere vurdert at planen bør vurderes etter KU-forskriftens vedlegg I, men 
har nå kommet frem til at den bør vurderes etter vedlegg II. Fra vedlegg II bør pkt. 12 c) 
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Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet ut bygging, d) 
permanente campingplasser. 
Det utløses ikke direkte planprogram for vedlegg II. Det er videre ønsket fra kommunen at det 
skal utarbeides planprogram med alternativer for å kunne belyse virkningene av planforslaget 
ytterligere. Dette er et stort tiltak som berører liksåledes landskapsbilde, som naturområder. 
Alternativvurderingene bør fokusere på plassering, terrengtilpasning, lokal eksponering, 
fjernvirkninger, materialbruk på fasaden, og lysforurensing. 
 
Planavdelingen skal opprettholde dialog med plankonsulent om tema som det bør fokuseres 
mer på i konsekvensutredning. 
 
1.4 OM PLANPROGRAMMET 
Dette planprogrammet redegjør for formålet med reguleringsplanarbeidet, prosjektet som 
planlegges, det berørte området og hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og 
samfunn i denne saken.  
 
Planprogrammet beskriver hvilke tema som skal konsekvensutredes og hvilke metoder og 
grunnlagsmateriale som er tenkt benyttet for at relevante temaer kan vurderes tilstrekkelig i 
reguleringsplanarbeidet.  
 
Planprogrammet beskriver relevante og realistiske alternativer til utvikling av området og 
hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen.  
 
Planprogrammet beskriver også reguleringsplanprosessen med samarbeids- og 
medvirkningsprosesser.  

2 REGULERINGSPLANPROSESS, SAMARBEID OG MEDVIRKNING 
1. Planinitiativ er sendt Hvaler kommune 17.03.2020.  

Planinitiativet tilgjengeliggjøres sammen med varsel om oppstart av planarbeidet. 
 

2. Oppstartsmøte er avholdt med Hvaler kommune 23.04.2020.  
Referat fra oppstartsmøtet tilgjengeliggjøres sammen med varsel om oppstart av 
planarbeidet.  
 

3. Varsel om oppstart og høring av planprogram-forslag:  
Oppstart av planarbeidet varsles og planprogram-forslag sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. Dette kunngjøres, og berørte parter og myndigheter kan sende innspill til 
oppstart av planarbeidet og til planprogrammet. I høringsperioden vil det bli avholdt åpent 
informasjonsmøte med presentasjon av planprogrammet og informasjon om videre 
planprosess. Det kan også bli aktuelt å avholde særmøter med berørte parter / myndigheter. 
Ved høring av planprogrammet ønskes innspill til vurderingen av hvilke temaer og 
utredninger konsekvensutredningen og undersøkelsene skal inneholde.  
Innspillsfrist er 6 uker fra kunngjøringsdato. 
 

4. Bearbeiding og fastsetting av planprogram:  
Etter høring bearbeides planprogrammet etter relevante høringsinnspill og sendes 
planavdelingen i Hvaler kommune til behandling.  
Planprogrammet fastsettes av kommunen.  
 

5. Utarbeiding av reguleringsplanforslag med konsekvensutredning:  
Basert på fastsatt planprogram, innspill til planarbeidet og tilgjengelig informasjon utarbeides 
reguleringsplanforslag og konsekvensutredning.  
Dialog/møter med berørte parter og myndigheter kan bli aktuelt i denne fasen, basert på 
mottatte innspill og vurdering av interesser som blir berørt.   
 

6. Førstegangs behandling av reguleringsplanforslag:  
Reguleringsplanforslag med konsekvensutredning sendes Hvaler kommune til behandling.  
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Kommunen har 12 ukers behandlingsfrist. 
 

7. Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag:  
Kommunen kan etter saksbehandling vedta å legge reguleringsplanforslaget ut på høring.  
Dette kunngjøres, og i høringsperioden på 6 uker kan berørte parter og myndigheter vurdere 
det konkrete planforslaget og komme med innspill.  
Tidlig i høringsperioden vil det bli avholdt åpent informasjonsmøte med presentasjon av 
høringsforslaget. Det kan også bli aktuelt å avholde særmøter med berørte parter / 
myndigheter.  
 

8. Etter høringsperioden blir mottatte innspill vurdert/innarbeidet.   
Revidert reguleringsplanforslag sendes kommunen til andregangs behandling. 
 

9. Andregangs behandling / Vedtatt reguleringsplan:  
Kommunen vedtar reguleringsplanen. Vedtaket kunngjøres. 

3 PLANSTATUS OG ANDRE RAMMEBETINGELSER 
I planbeskrivelsen skal det redegjøres for planforslagets forhold til gjeldende planer og 
retningslinjer for området:  
 

3.1 STATLIGE OG REGIONALE BESTEMMELSER OG 
RETNINGSLINJER 

Ø Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019-2023) 
Ø Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Ø Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Ø Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).  
Ø Retningslinje for støy i arealplanlegging (2016) 
Ø Fylkesplan for Østfold (2018) 

  
3.2 KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 
Ø Kommuneplanens arealdel (2010-2031) 
 
Planområdet omfatter mesteparten av felt BKB4 avsatt til framtidig fritids- og turistformål og 
næringsbebyggelse (hotell og bevertning).  
Deler av området omfattes av hensynssone naturmiljø H560 og kulturmiljø H570.  
 

  
Planområdet markert med blå, stiplet linje på kommuneplankartet. 
 
En mindre del av planområdet berøres av hensynssone naturmiljø H560, knyttet til en dam 
dannet i en grop etter steinuttak. Dammen er registrert i MDs Naturbase. Verdi er satt til 
viktig, med beskrivelse av vegetasjon, insekter og amfibier.  
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Foreslått planavgrensning markert med blå, stiplet linje. Dammen er vist med grønn skravur.  

 
I MDs naturbase er det også registrert en forekomst av sotstokkmaur nord i planområdet; Art 
av særlig stor forvaltningsinteresse, kategori sårbar (VU) under B1- og B2-kriteriet i Norsk 
Rødliste.  

 

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

 
Store deler av planområdet berøres av hensynssone kulturmiljø H570. Beskrivelse av 
hensynssonen i kommuneplanens arealdel:   
«Linddalen, Spjærøy. Fra siste halvdel av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet ble det 
på Hvaler, gjennom stenhoggervirksomhet, gjort uttak av granitt. Hvaler etablerte seg på 
denne tiden som en av de viktigste stedene for denne typen virksomhet i Østfold. Lindalen på 
Spjærøy er tatt inn som hensynssone for bevaring av kulturmiljø fordi området i dag er lite 
nedbygd, fremstår som uberørt og forteller om en sentral del av Hvalers kulturarv, 
stenhoggervirksomheten.»  
For øvrig ingen Sefrak- eller automatisk fredete kulturminner registrert innenfor planområdet, 
men noen nordøst for fv.108 (Eldre boliger og skipsvrak).  

 
Linddalsveien gjennom planområdet er registrert som kartlagt friluftslivsområde i MDs 
Naturbase; Grønnkorridor Linddalsveien. 

 

 
Foreslått planavgrensning markert med blå, stiplet linje. Registrert friluftslivsområde er vist med brun linje. 
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3.3 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
Planområdet er hovedsakelig uregulert. Følgende reguleringsplaner er 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 nordøst for fv. 108. 
 

  
Planområdet markert med blå, stiplet linje ifht. gjeldende reguleringsplaner (fargede felt).  

4 PLANOMRÅDET OG TILTAKET 
4.1 BELIGGENHET OG AVGRENSNING 

 
Planområdet ligger på Sand på Spjærøy i Hvaler kommune, sørvest for fv. 108. 
 

 
Ortofoto av planområdet. Plangrense markert med blått.  
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4.2 DAGENS SITUASJON  
Planområdet er i hovedsak ubebygd, bortsett fra to boligeiendommer internt i området; 
Linddalsveien 20 og 22. Linddalsveien med avkjørsel fra fv. 108 går gjennom området. Veien 
er atkomstvei til campingplassen sørøst for planområdet, de to boligeiendommene i 
planområdet og omkringliggende hytter. Linddalsveien er også del av kyststien/kulturleden 
rundt Spjærøy. Langs fv. 108 er det bussholdeplasser og regulert gang-/sykkelvei. Nordøst for 
planområdet og fylkesveien ligger Sand Marina og noe bolig- og fritidsboligbebyggelse. 

 
4.3 EIERFORHOLD 

 
Planområdet sett i forhold til eiendomsgrenser (røde linjer).  

 
Gnr./Bnr. Adresse/Beskrivelse Hjemmelshaver  
43/119 Ubebygd eiendom Sand Terrasse AS 
43/199 Linddalsveien 20 Rebecca Aabel og  

Anne Christine Wettre 
43/112 Linddalsveien 22 Per Samuelsen 
511/8 Fylkesvei 108 Viken fylkeskommune 

 
Forslagsstiller har kontaktet eiere av 43/199 og 43/112, som ligger innenfor planområdet. De 
er informert om tiltakene som planlegges og skal konsekvensutredes, og at området har vært 
avsatt til den planlagte bruken i kommuneplanen siden 2011. Videre er de informert om at 
forslagsstiller ved utarbeiding av planforslaget vil hensynta eiendommenes atkomst, 
infrastruktur og øvrig tilpasning, i samråd og dialog med hjemmelshaverne. Ut over dette vil 
hjemmelshaverne holdes orientert om planprosessen og ha anledning til å medvirke til 
planarbeidet på lik linje med øvrige naboer og interessenter, jf. kap. 2 ovenfor.  
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4.4 BESKRIVELSE AV TILTAKET 
Utgangspunkt for reguleringsplanarbeidet er et hotellprosjekt basert på mulighetsstudie / 
skisseprosjekt utarbeidet av Griff Arkitektur.  
 
• Tiltaket baserer seg på bebyggelse med samlet areal på ca. 13 000 m2 BRA, og består av 

et hotell med ca. 20 etasjer, samt en konferansedel.  
 

• Tilknyttet hotellet planlegges også frittliggende utleierom på terreng og blant trær 
 
• Hotellet planlegges med et offentlig tilgjengelig utsiktspunkt på toppen, hvor man har utsikt 

til og får informasjon om Ytre Hvaler nasjonalpark.  
 

• I terrenget rundt hotellet planlegges turløyper og ulike aktivitetsanlegg.   
 
• Svømmehall tilgjengelig for både hotellgjester og øvrig publikum vil også vurderes som en 

del anlegget.  
 
• Det etableres bobil-/campingvognplass med tilhørende servicehus.  

 
• Trafikksikker gangveiforbindelse mot Sand Marina over/under fv. 108 og ny avkjørsel fra 

fv.108 skal også vurderes i planarbeidet.    
 
Tiltaket skal konsekvensutredes. Tiltaket skal beskrives nærmere ifbm. konsekvens-
utredningen, jf. KU-forskriften § 19.  
 
Endelig utforming og plassering vil bli fastsatt i reguleringsplan, basert på utredninger og 
analyser som gjøres i konsekvensutredning og planprosess. 
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5 PLAN FOR KONSEKVENSUTREDNING (KU) 
5.1 METODE FOR KU 
Iht. KU-forskriften § 17 skal utredningens innhold og omfang tilpasses den aktuelle 
planen/tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen 
skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om 
viktige forhold, skal slik informasjon innhentes. Utredninger og feltundersøkelser skal følge 
anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse.  
 
Utredningen av hvert tema skal bygges opp av tre hovedtrinn:  
1. Beskrivelse og vurdering av dagens situasjon 
2. Beskrivelse, beregninger eller vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvenser i forhold 

til referansealternativet.  
3. Dersom det avdekkes omfattende negative konsekvenser av tiltaket, skal avbøtende tiltak 

for hvert fagtema beskrives. Behovet for nærmere undersøkelser skal også vurderes.  
 
For hvert tema skal det gis nærmere beskrivelse av grunnlag og faglig anerkjent metodikk. 
Generelt vil det ses hen til KMDs veileder om KU (2015), Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser for ikke-prissatte konsekvenser, NiN eller DNs håndbok nr. 13.  
 
En rekke planfaglige tema vil ikke konsekvensutredes i egen rapport, men beskrives i 
planbeskrivelsen. Konsekvensutredningen skal være en integrert del av planprosessen og den 
endelige plandokumentasjonen. Det skal lages et sammendrag som dokumenterer at 
planen/tiltaket som helhet ikke får store negative konsekvenser for miljø og samfunn.  
 
5.2 UTREDNINGSALTERNATIVER 
 
Relevante og realistiske alternativer:  
Alternativene er definert utfra kriteriet om at de skal være realistiske og relevante.  
I prosess med å velge alternativ er det derfor en premiss at et evt. prosjekt skal være 
kommersielt interessant å utvikle videre. 
 
Hvaler har i dag svært mange private hytter, men få kommersielle senger. Kommersielle 
senger vurderes som avgjørende for satsing på turisme. Uten en målbevisst strategi rundt å 
skaffe kommersielle senger så ville ikke turistdestinasjoner som Trysil, Hemsedal og Hafjell 
hatt den positive næringsutviklingen de kan vise til.  
 
Det samme gjelder selvfølgelig for Hvalers del; Uten en bevisst satsing på kommersielle 
senger begrenses det øvrige næringslivets potensielle utvikling. Etter hvert som 
turistkommuner/sesongområder utvikler seg ser man typisk at det i tillegg til hyttelandsbyer 
også kommer mer rendyrkede hotell – som en viktig del av tilbudet. 
 
Konsekvensutredningen kan avdekke virkninger av tiltaket knyttet til f.eks. naturverdier, 
kulturmiljø, landskap, infrastruktur o.a. som tilsier at prosjektet bør justeres. 
  
Samtidig er det avgjørende at tiltaket skal være gjennomførbart og drivverdig i et kommersielt 
perspektiv, og være attraktivt i konkurranse med andre destinasjoner.  
 
En god balanse og avveining mellom hensynet til områdets verdier samt drifsmessige- og 
attraksjonsverdi-hensyn vil dermed bli et viktig tema i planarbeidet. 
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Alternativer som utredes i KU:  
 
Hovedalternativ - Stay Hvaler er forslagsstillers hovedalternativ som skal utredes i KU. 
  

 
 
I samråd med planmyndighet utredes i tillegg et utbyggingsalternativ nr. 2.  
Dette gjøres for å belyse konsekvenser ved en alternativ utbygging i planområdet og for å gi et 
sammenligningsgrunnlag mht. konsekvenser av hovedalternativet.  
 
Alternativ 2 - Hvaler ferielandsby er et prosjekt som forslagsstiller tidligere har vurdert i 
planområdet.  
 
Begge alternativer er av forslagsstiller vurdert som kommersielt bærekraftige og dermed 
relevante og realistiske mht. realisering/gjennomføring. Alternativene har relativt lik 
besøkskapasitet/antall sengeplasser, og konferansedel.  
 
Alternativene presenteres nærmere nedenfor:  
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• Hovedalternativ – Stay Hvaler:  
 

 
 
Hovedalternativ - Stay Hvaler er forslagsstillers hovedalternativ, som de har størst tro på mht. 
bærekraftig drift og kommersiell interesse.  
 
Alternativet består av få bygninger, hvorav én med vesentlig høyde, og samlet lite 
fotavtrykk/terrenginngrep.  
 
Stay Hvaler er vurdert som et fullverdig kommersielt helårs hotell- og konferanseanlegg.  
 
Hotellets høyde er vurdert som prosjektets pre sett fra et drifts-/kommersielt synspunkt, bl.a. 
fordi tomta ligger tilbaketrukket fra sjøen. Kyst og sjø er det viktigste trekkplasteret for 
besøkende til Hvaler. Høyden gir flest mulig rom utsikt over øylandskapet, Hvalerskjærgården 
og nasjonalparken. Det planlegges et offentlig tilgjengelig utkikkspunkt på toppen, med utsikt 
til og informasjon om Hvaler, nasjonalparken og andre destinasjoner.  
 
Det er vurdert som vesentlig for realisering av et hotell på denne tomta at anlegget blir en 
attraksjon og en destinasjon i seg selv, både for overnattende og andre besøkende. 
 
Hotelldelen har ca. 200 rom og to-tre kompletterende konsepter med ca. 10-20 frittliggende 
overnattingsenheter. Antall rom er satt ut fra en foreløpig konkurransevurdering og kan bli 
justert i senere faser av prosjektet. 
 
Nærmest hovedvei og ny atkomst er det plassert et mottaks- og servicesenter, bobilparkering 
og parkeringsplasser.  
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Hovedalternativ - Stay Hvaler er bygd opp rundt idéen om det unike og det spektakulære og å 
begrense terrenginngrep i det lokale landskapet. Det ubebygde arealet tilrettelegger for 
naturopplevelser, aktiviteter og unik kontakt med landskap og nasjonalpark. 
 
Anlegget skal både posisjonere seg i et konkurranseutsatt konferansemarked i vår-, høst- og 
vintersesong, og møte behovet for flere overnattingssenger til turistgjester i sommerhalvåret.  
 
Hotellet skal skille seg ut fra det typiske spa- og konferansehotellet og i stedet fokusere på 
Hvaler som destinasjon og integrasjon av både eksisterende og kommende 
utendørsaktiviteter og kulturtilbud på Hvaler.  
 
Prosjektet er inspirert av nyere hotellanlegg med fokus på unike opplevelser, og alle rom er 
gitt en eksklusiv opplevelseskvalitet enten i form av utsikt eller i form av nærhet til landskap og 
natur. 
 
Bygningsmassen er tenkt i massivtre med fokus på stedlig materialbruk i tre og stein. 
Utforming vist på skissen over er et foreløpig utkast som skal vurderes nærmere ved 
konsekvensutredning i planprosessen. Justering av f.eks. bygningshøyde, plassering og 
utforming skal vurderes i forbindelse med landskapsanalyse og øvrige fagutredninger i 
konsekvensutredningen, dersom det avdekkes vesentlige, negative virkninger.  
 
Referanser for alternativet er Juvet landskapshotell (Valldalen), Svart hotell (Svartisen) og 
Wood Hotel (Brumunddal). 
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• Alternativ 2 – Hvaler ferielandsby:  
 

 
 
Hvaler ferielandsby er et prosjekt som forslagsstiller tidligere har vurdert på tomta.  
 
Ferielandsby-alternativet krever lavere initielle investeringer enn hovedalternativet med 
fullskala hotell og anses som kommersielt interessant av utvikler. Prosjektet vurderes som et 
fullverdig kommersielt feriesenter, planlagt slik at det med størst mulig sannsynlighet kan 
etableres lønnsom drift, og samtidig fullt ut tilfredsstille formål i kommuneplan.  
 
Forslagsstillers referanser for ferielandsby-alternativet kommer fra erfaring med hotell og 
turistanlegg i den norske og svenske fjellheimen, og i kystnære strøk. En stor del av de 
kommersielle sengene i Trysil, Hemsedal, Hafjell og Geilo består av hytter og spredt 
leilighetsbebyggelse som leies ut i sesong via profesjonelle bookingselskaper. 

 
Ferielandsby-prosjektet er tidligere presentert for kommunen som den gang ønsket seg et mer 
rendyrket tradisjonelt hotell på tomta, og planene ble lagt på is. Alternativet utredes 
hovedsakelig i KU for å synliggjøre konsekvenser av et lavere utbyggingskonsept.   
 
Ferielandsbyen er et hyttekonsept etter dansk modell med 136 hytter spredt ut i landskapet i 
grupper og tun. Anlegget har resepsjon/velkomstsenter, restaurant, konferanse, 
idrettshall/flerbrukshall, lek og aktiviteter for barn. Antall hytter er satt utfra en konkurranse- og 
driftsvurdering. 

 
Ferielandsbyen er planlagt for feriegjester om sommeren, for konferanser, møter og events på 
høst og vår, samt for idrettslag, foreninger og private ferierende etc. i helger/høytider. 
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Alternativet består av mange bygninger; hovedsakelig småskala hytte-/småhus-bebyggelse, 
med samlet vesentlig større fotavtrykk/terrenginngrep enn hovedalternativ.   
 
Hyttepreget gjør anlegget primært attraktivt for sommerturisme, helgeturer ol. for private. 
Samtidig kan konferanse/aktivitetshall/restaurant etc. tiltrekke seg bedrifter og organisasjoner 
til events og konferanser vår, vinter og høst. Denne delen av året er imidlertid mer sårbar og i 
hard konkurranse med andre tilbud og aktører på Østlandet. 
 
Bygningsmassen består i hovedsak av lave bygninger i tre, og anlegget er organisert slik at 
bemanningen kan være fleksibel i forhold til sesongmessige behov for mat/vask/service/ 
tjenester.  
 

 
Hovedalternativ og alternativ 2 beskrives nærmere i KU, iht. KU-forskriften § 19.  
 
 
 
Alternativ 0 - Referansealternativet: 
Alt. 1 og 2 skal vurderes opp mot et referansealternativ i KU; Alternativ 0.  
 
Alternativ 0 tilsvarer dagens situasjon og miljøtilstand i planområdet. Dvs. at tiltaket ikke 
realiseres, og området videreføres uendret.  
 
Alt. 0 fungerer som målestokk for avveining av positive og negative konsekvenser av  
alternativ 1 og 2, og for beskrivelse av avbøtende tiltak der dette er relevant. 
 
Alt. 0 beskrives nærmere i konsekvensutredningen, jf. KU-forskriften § 20.  
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5.3 VURDERING AV TEMA OG FAKTORER SOM KAN BLI PÅVIRKET, 
JF. KU-FORSKRIFTEN § 21: 

 
 Faktorer jf. KU-forskriften § 21 Vurdering Kommentar 
1 Naturmangfold, jf. 

naturmangfoldloven 
Utredes Hensynssone naturmiljø og 

Naturbase-registrering i 
planområdet.  

2 Økosystemtjenester Utredes ikke i 
egen rapport.  

Dekkes av nr. 1 og planbeskrivelse. 

3 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte 
miljømål 

Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i 
planbeskrivelse. 

4 Kulturminner og kulturmiljø Utredes Hensynssone kulturmiljø i 
planområdet.  

5 Friluftsliv Utredes Naturbase-kartlagt 
friluftslivsinteresse i planområdet.  

6 Landskap Utredes Kommuneplanbestemmelse om 
ivaretakelse av landskapsbilde 
knyttet til planområdet.  

7 Forurensning Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i ROS-analyse 
og  planbeskrivelse. 

8 Vannmiljø, jf. vannforskriften Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i ROS-analyse 
og planbeskrivelse. 

9 Jordressurser (jordvern) og viktige 
mineralressurser 

Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i ROS-analyse 
og planbeskrivelse. 

10 Samisk natur- og kulturgrunnlag Ikke relevant  
11 Transportbehov, energiforbruk og 

energiløsninger 
Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i 
planbeskrivelse. 

12 Beredskap og ulykkesrisiko Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i ROS-analyse 
og planbeskrivelse. 

13 Virkninger som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i ROS-analyse 
og planbeskrivelse. 

14 Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i 
planbeskrivelse. 

15 Tilgjengelighet for alle til uteområder 
og gang-/sykkelveg-nett 

Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i 
planbeskrivelse. 

16 Barn og unges oppvekstvilkår Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i 
planbeskrivelse. 

17 Kriminalitetsforebygging Utredes ikke i 
egen rapport.  

Omtales og vurderes i ROS-analyse 
og planbeskrivelse. 

18 Arkitektonisk og estetisk utforming, 
uttrykk og visuell kvalitet 

Utredes ikke i 
egen rapport. 

Omtales og vurderes som del av 
KU Landskap og i planbeskrivelse.  
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5.4 KONSEKVENSUTREDNINGSTEMA; GRUNNLAG OG OMFANG 
 

Utredningstema:  Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven 
Grunnlag Naturmangfoldloven, 

Kommuneplan for Hvaler, 
MD Naturbase, 
Verdikartlegging basert på biologisk inventering / befaring. 

Utredningsomfang Kartlegge verdier knyttet til naturmangfold i planområdet basert på 
eksisterende registreringer og befaring, og vurdere konsekvenser for disse.  
Vurdere behov for avbøtende tiltak og/eller justering av prosjekt for å 
minimere evt. konflikt. Det skal gjøres en vurdering opp mot 
naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 
Utredningstema Kulturminner og kulturmiljø 
Grunnlag Kommuneplan for Hvaler, 

Verdikartlegging basert på kulturminnefaglig befaring. 
Utredningsomfang Kartlegge verdier knyttet til stenhoggervirksomhet i planområdet basert på 

eksisterende registreringer og befaring, og vurdere konsekvenser for disse.  
Vurdere behov for avbøtende tiltak og/eller justering av prosjekt for å 
minimere evt. konflikt.  

 
Utredningstema Friluftsliv 
Grunnlag Kommuneplan for Hvaler, 

MD Naturbase.  
Utredningsomfang Kartlegge verdier knyttet til friluftsliv i planområdet basert på eksisterende 

registreringer, og vurdere konsekvenser for disse.  
Vurdere behov for avbøtende tiltak og/eller justering av prosjekt for å 
minimere evt. konflikt.  

 
Utredningstema Landskap 
Grunnlag Kommuneplan for Hvaler, 

Verdikartlegging basert på landskapsfaglig analyse.  
Utredningsomfang Kartlegge verdier knyttet til landskap i influensområdet, basert på 

eksisterende registreringer og befaring/analyse, og vurdere konsekvenser 
for disse.  
Vurdere behov for avbøtende tiltak og/eller justering av prosjekt for å 
minimere evt. konflikt.  

 
 
 

 
  

 


