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1. Generelle opplysninger 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Detaljplan for Prinsebakken II og fortau 

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 X  Detaljreguleringsplan 

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.): 3/162, 3/1/124 og 4/143 

Plankonsulent: HS arealplan AS 

Adresse: Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy 

e-post: hs@hsarealplan.no 

Tlf: 41676496 

Forslagsstiller: Skjærhalden senter AS 

Fakturaadresse: Wielsgaards vei 10, 1654 Sellebakk 

Nasjonal planID: 3011 148 

Kommunenr.+planID 

 

Kommunens saksbehandler: Aleksander Andreassen 

Tlf:  94854085 

e-post:  aleand@hvalerkommune.no  

Møtested: Skype-møte Møtedato: Foreløpig 05.11.2020 kl. 12.00 

Deltakere:  

Fra plankonsulent:  

Håvard Skaaden 

 

Fra forslagsstiller:   

Arild Aaserud (byggherre) 

Selim Sel (arkitekt) 

 

Fra kommunen:  

Aleksander Andreassen, Rådgiver plan 

Katarzyna Mitwicka, Rådgiver plan og byggesak 

 

Referent: Aleksander Andreassen 

 

Dato for godkjent referat: 10.11.2021 

 

 

mailto:hs@hsarealplan.no
mailto:aleand@hvalerkommune.no
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2. Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planinitiativet er å gi kortfattet informasjon om planlagte tiltak.  
HS arealplan er engasjert av Skjærhalden senter AS for å utarbeide reguleringsplan for nye 
boliger eiendommene gnr/bnr 3/162, 3/1/124 og 4/143 i Hvaler kommune. Denne delen av 
prosjektet er videre omtalt som Prinsebakken II.  
 
Som den del av den samme planprosessen ønskes det også å regulere inn fortau langs 
Storveien. Dette berører i hovedsak eiendommen gnr/bnr 511/8 som utgjør dagens veiareal, 
men det er påregnelig at også enkelte private boligeiendommer langs strekningen også vil bli 
berørt.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av leiligheter og publikumsrettede 

sentrumsfunksjoner og fortau langs Storveien. 

3.  Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

Prinsebakken: Typiske temaer som alltid er relevante for oppstartsmøter: 

Boligtypesammensetning  

 Fremdrift  

 Plangrense  

 Høyder 

 Renovasjon  

 med mere.  

 Vei nord for tomten: veirettighet 

 

Fortau:  

 Bredder og standard 

 Fremdrift og organisering  

 Plangrense  

 Medvirkning  

 

4.  Eksisterende arealbruk 
 Midlertidig dispensasjon for parkering. 

 

 Formål fra reguleringsplan: 

o Kombinert formål for bebyggelse og anlegg, samt friområde. 

 

 Formål fra kommuneplanens arealdel: 

o Bebyggelse og anlegg 

5. Overordnede føringer 

Listene under nedenfor er ikke utfyllende.  

 

Her finner du en mer utfyllende liste over planer og strategidokumenter for Hvaler kommune: 

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/plan/  

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/bygg-miljo-og-naring/plan/
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Her finner du en mer utfyllende liste over regionale planer for Viken: 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/  

 

Her finner du overordnede føringer for kommunal planlegging i Viken: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-

foringer-for-kommunal-planlegging/  

5.1 Planstatus 

Planer 

 

Merknader 

Fylkesplan for Østfold Skjærhalden er anvist som områdesenter. 

Tiltaket vil være i tråd med føringene i 

fylkesplanen.  

Regional kystsoneplan for Østfold Boligdelen vil være utenfor 100-

metersbeltet.  

En del av fortauet vil være innenfor 100-

metersbeltet.  

Andre relevante fylkesdelplaner: se Viken 

fylkeskommunes internettsider 

Dette vil undersøkes i løpet av 

planarbeidet og i nødvendig grad belyses i 

plandokumentene.  

Kommuneplanens arealdel Områdene er avsatt til eksisterende 

bebyggelse og anlegg, veg og boliger. 

Tiltakene vil være i tråd med formålene i 

kommuneplanen. Høydene vil være noe 

avvikende fra kommuneplanens arealdel.  

Kommuneplanens samfunnsdel Pågående planprosess. Planen baseres 

på FNs 17 bærekraftsmål 

Kommunedelplan for klima og energi Belyses og vurderes i planbeskrivelsen 

Kommunedelplan for kulturminner Belyses og vurderes i planbeskrivelsen 

Næringsstrategi Det planlegges lagt til rette for 

næringsvirksomhet i plan 1.  

Trafikksikkerhetsplan Belyses og vurderes i planbeskrivelsen 

Havnestrategi Ikke relevant  

Gjeldende reguleringsplaner/ 

bebyggelsesplaner 

Tiltaket vil erstatte deler av følgende 

reguleringsplaner:  

Prinsebakken (planID 133) 

og  

Skjærhalden (planID71) 

Tilliggende reguleringsplaner Prinsebakken (planID 133) 

Andre planer/vedtak  

Annet planarbeid som kan ha betydning 

for utarbeiding av planforslaget 

Arbeid med kommunedelplan for 

Skjærhalden kan potensielt påvirke dette 

planarbeidet. Må sørge for samspill 

mellom kommunedelplanen og detaljplan. 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
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5.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og 
arealplaner 
 

Nasjonale føringer/SPR/RPR/rundskriv Merknader 

 

2019 Forventninger til regional og 

kommunal planlegging 

Bl.a. FNs 17 bærekraftsmål. Fortetting i 

sentrumsområde. 

2014 Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

Tiltaket innebærer fortetting i et 

områdesenter, samt tilrettelegging av nytt 

fortau. Dette anses positivt mtp. 

planretningslinjene.  

2011 Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen  

Ikke relevant  

2009 Statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging i kommunene 

Belyses og vurderes i planbeskrivelsen 

1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i 

planleggingen 

Barnetalsperson vil få varslings- og 

høringsdokumenter tilsendt.  

1994 Rikspolitiske retningslinjer for 

vernede vassdrag 

Ikke relevant  

 

 

6. Rapporter og veiledere 

Sentrale veiledere (kommunal- og moderniseringsdepartementet) se www.planlegging.no  

 

7. Avklaring av konsekvensutredning (KU-plikt) 
 

 Merknader 

 

Tiltaket krever konsekvensutredning   

 

Plankonsulent må gjøre en vurdering av 

om prosjektet vil utløse krav om 

konsekvensutredning 

Plankonsulent har vurdert at det ikke er 

behov for en konsekvensutredning.  

KU-plikt. Vurderingen er vedlagt 

planinitiativet.  

 

Tiltaket krever ikke konsekvensutredning  

 

 

http://www.planlegging.no/
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8. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig 
vurdering 

Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 

 Følgende tema må belyses av 

plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

 

 

Barn og unges interesser. i 

planområdet 

(behov/bruk av areal til 

lek/aktiviteter) 

Arealene består i dag av 

parkeringsplass, veiareal og private 

hageareal.  

Det vil belyses hvordan lek- og 

uteoppholdsarealer løses i 

planarbeidet.  

 

 

 

 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv-

tilgjengelighet, parkering, 

adkomst, kapasitet, sikkerhet og 

standard, VA, fjernvarme 

 

Ledningskart kan bestilles av 

geodataavd. I Fredrikstad kommune 

 Sosial infrastruktur Ny skole planlegges på Rød. Det 

finnes barnehage på Brekke.  

Det er tilgang til lege og sosiale 

tjenester i nærområdet.  

Dette vil belyses i plandokumentene.  

 

 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

Planområdet ligger nært FV108 som 

vil skape noe trafikkstøy. Hvordan 

dette vil ivaretas beskrivelsen i 

planbeskrivelsen.  

 Universell utforming Relevant. Kravene i byggteknisk 

forskrift blir gjeldende.  

 Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, 

sti/korridor, tur, strand) 

Tiltaket innebærer en omdisponering 

av allerede bebygde arealer på 

nordsiden og sørtomten er ubebygd, 

men planert . Tiltaket vil ikke skje på 

bekostning av eksisterende natur- og 

ressursgrunnlag.  

 Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

Belyses og vurderes i 

planbeskrivelsen. Nødvendige 

føringer og krav vil i sikres i 
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bestemmelsene. Se for øvrig 

illustrasjoner i planinitiativet.  

 Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige 

bygninger, miljø, anlegg, etc. 

Når det gjelder den delen av 
planområdet Prinsebakken er det 
ikke registrert noen arter eller 
naturverdier med noen form for vern 
innenfor eller i umiddelbar nærhet til 
planområdet.   
I sørenden av storveien er det 
imidlertid registrert følgende truede 
fugler: sothøne, makrellterne, 
hettemåke, lomvi, alke, stær, 
fiskemåke og ærfugl 
(www.miljostatus.no).  
I følge kartportalen er alle disse 
artene registrert i det samme punktet, 
midt i veiarealet til Storveien. Denne 
registreringen vurderes å være veldig 
upresis. Samtidig legges det til grunn 
at de aktuelle artene ikke vil bli 
nevneverdig påvirket av det planlagte 
tiltaket, da aktuelle arealer fra før 
utgjør private boligeiendommer og 
veiareal.  
 
Kulturmiljø og vern av dette på 
vurderes igjennom planarbeidet.  

 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Flom, rasfare 

ROS inngår som en del av 

planbeskrivelsen.  

 Levekår og folkehelse Belyses og vurderes i 

planbeskrivelsen 

 

Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 

alternativvurderinger skal dokumenteres. Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

 

9. Åpenhet og medvirkning 

Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og bygningslovgivningen 

(bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte prosessbestemmelser), og berørte enkeltpersoner og 

grupper skal gis anledning til å delta aktivt i planprosessen. 

 

Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til naboer 

og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 

http://www.miljostatus.no/
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Hvem:  Hvordan: Når: 

Varsel til naboer, myndigheter, 

organisasjoner/foreninger o.l. berørte 

iht. liste fra Hvaler kommune.   

 

Brev/epost Raskest mulig etter 

oppstartsmøte  

Avhengig av innspill til varsel om 

oppstart.  

 

Brev/epost/møte  

 Evt: Åpent 

informasjonsmøte 

Behovet for dette vil 

vurderes underveis i 

planarbeidet.  

 

Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med et 

konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig planforslag 

oversendes.  Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen. 

 

Møter avholdes etter behov. 

 

10. Planavgrensning 

Skal gå langs fv. 108. Ny planavgrensning sendes inn i etterkant. Se kap. 14.  

 

11. Kart 

Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

  

 

Digitalt grunnkart.  

Grunnkart og plankart bestilles via 

geodataavd. i Fredrikstad kommune, og 

leveres på SOSI-format i henhold til 

gjeldende sosi-standard 

 Det er behov for tilleggsoppmålinger. Grensepåvisning skal gjennomføres ved 

usikre grenser. 

 Oversikt over hjemmelshavere, naboer og 

gjenboere 

Henvend deg til saksbehandler. 

 

 

12. Gjennomføring 

Aktuelle rekkefølgekrav Merknader 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 

kommunaltekniske anlegg 

Vann, avløp og 

overvannsnett, samt 

renovasjonspunkter 
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 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av annen 

infrastruktur 

Fortau, fiber, ev. VA, samt 

parkering 

 
 

13. Oppstart av planarbeidet 

X Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 

 Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget 
etter at varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3. 

 Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet 
kunngjøres.  Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt. 
planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 

X Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

 Endelig annonsetekst i Word-format 

 Planavgrensning i pdf-format 

 Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format 
 

 
14. Andre viktige tema som ble tatt opp i oppstartsmøtet 

Plan sine merknader i møtet 

 Må se helhetlig på Skjærhalden og Prinsebakken II (og fortau) sin utforming og funksjon. 

Prinsebakkens rolle i kommunedelplan for Skjærhalden.  

 Næringsarealer bør man ha i første etasje. Bebyggelse med fasade mot storveien skal ha 

handel- og kontorlokaler etter kommuneplanens § 4.21 d). Dagens boligområde i nord 

ser man ikke behov for å utvide til næring i første etasje. Mulighet for næring i første 

etasje bør ikke fjernes, men det kan planlegges for boliger. Det er nevnt fra forslagsstiller 

at ikke har fått til å leie noe av dagens næringsareal i Prinsebakken enda.  

 Sykkelparkering, ladeinfrastruktur og parkering. Mertrafikk til området gjennom en 

allerede trang trase. Dermed ekstra viktig å få ned fortau. Bør tilknyttes en 

rekkefølgebestemmelse. Det skulle tilrettelegges for ladepunkter og sykkelparkering i 

parkeringskjelleren.  Bør se på mulighet for sykkeparkering på bakkenivå for at det skal 

bli mer praktisk å bruke i hverdagen.  

 Fortau og grunneiere. Holde dialog med grunneierne, og her fylkeskommunen.  

 Parkeringskjeller skal fungere som utleie til parkering for de som skal ned i Skjærhalden 

og til abonnementsparkering. Dette vil øke besøksfrekvensen til området og i Storveien.  

 Med mindre det kan dokumenteres annet behov skal det for nye utbyggingsprosjekter 

avsettes parkeringsplasser for bil og sykkel Utforming av parkering skal skje i henhold 

kommuneplanens bestemmelse § 4.9 med underpunkter.   

 Se på grønne løsninger. Her ift overvann og mindre tette flater. Tilpasse eventuell 

parkerin som ikke skal være i parkeringskjeller til grønn parkering.  
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 Overvannshåndtering i plan området - Det skal løses på egen tomt etter 

kommuneplanens arealdel § 4.14. 

 Minste MUA per boenhet er 50m2 jf. kommuneplanens arealdel § 5.1.1.1 a) 

 Det er nå foreslått at det skal være et grønt tak med felles uteområde til leilighetene. 

Kommunen har nevnt at de må vurdere mindre tette flater på eiendommen og legge til 

rette for et større felles uteområde utover det som er på taket.  

 Ved utarbeiding av nye reguleringsplaner skal man sette av lekeplass, under 30 

boenheter skal det ages en nærlekeplass med 5m2 per boenhet jf. kommuneplanens 

arealdels planbestemmelse § 5.1.1.1 b). Vi anbefaler også å legge til rette for 

friområde/lekeområde langs stien for alle aldersgrupper. 

 Planavgrensning skal utvides til å ta med fortau og inkludere begge siden av veien. 

 Utnyttelse av området. BRA og BYA og forholdet til fellesområdet og lekeplass. Dette 

skulle plankonsulent og forslagsstiller komme med i varsling av oppstart.  

 Bør se på virkningen pga utformingen av bygget med opptil fire etasjer. Vurdere fra flere 

perspektiver, langs fv. 108, fra torvet og fra nabobebyggelsen.  

 Må se småskalapreg på bebyggelsen jf. kommuneplanens arealdel planbestemmelse § 

4.21 c), og tilpasse seg eksisterende bebyggelse § 4.21 b).  

o Her ble det tatt opp i møtet å bryte opp til mer småskalapreg. Forslagsstiller 

vurderte i møtet å lage to bygninger med brytninger i fasaden. 

 Må ta vare på kulturmiljø og ikke bare se hva som skjer på andre siden av Prinsebakken.  

o Vurdere annen utforming. Særlig ift fasaden i første etasje på eksisterende bygg i 

Prinsebakken. Forslagsstiller ønsker å videreføre Bruk av elementer/ volumer 

som finnes på sørsiden av veien (gavlbredde, takvinkel, materialvalg, o.l.) pga å 

skape en mer helhetlig bebyggelse. Men kommunen nevnte at denne type fasade 

passer mer for sokkelleiligheter som det er på andre siden av veien. Og heller 

bruke elementer/ volumer som finnes på sørsiden av veien (gavlbredde, takvinkel, 

materialvalg, o.l.) 

 Renovasjonsplan. Plassering av renovasjonspunkt for søndre del av planområdet. 

Plankonsulent skal kontakt renovasjonsavdelingen i Hvaler kommune for nærmere 

veiledning.  

 VA og vanntrykk. Utbygging er forventet ferdigstilt i 2021/2022. Fra Korshavn ned til 

fv.108, hvor nye VA-rør skal legges under GS-veien fra tunellen til Skjærhalden.  

o Slukkevannskapasitet skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 

Tiltakshaver/utbygger har ansvaret for å sikre tilstrekkelig slukkevannskapasitet, 

jf. kommuneplanens arealdel 4.5 b). 

 Bruk av eksisterende avkjørsel og utvide denne, samt og sikre veirett til ny bebyggelse i 

nordvestlige delen.  

 Må bygge heis i bebyggelse som har 3 etasjer eller mer.   

 Vurdering av universell utformede boenheter, her mulighet for livsløpsboliger.  

Ved utarbeiding av reguleringsplan skal planbeskrivelsen redegjøre for hvordan 

universell utforming sikres, både internt i planområdet og med hensyn til tilstøtende 

eiendommer, jf. kommuneplanens arealdel § 4.7. 

 Brannsikkerhet – se kommentar fra brannvesenet. 

 Vurdere støyforurensning og luftkvalitet  

 Se på videre behov for utbyggingsavtale, her fiber, renovasjon, fortau, 

rekkefølgebestemmelser.  
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 Anlegg for håndtering av overflatevann, vegetasjon og utearealer, skal være opparbeidet 

før brukstillatelse gis. Dersom bebyggelse fullføres på vinteren skal opparbeidelse skje 

førstkommende vår, jf. kommuneplanens arealdel § 4.5 a) 

 

 

 

Innspill fra intern høringsrunde: 
Kommentarer fra Hvaler bredbånd: 

Hvaler bredbånd har fibernett i eksisterende fortau. Infrastrukturen er kritisk for tilførsel til 

andre områder på Hvaler. Hvaler bredbånd må tas med i planleggingen av eventuell 

omlegging av fortau. 

 

Oppsummering av møte med byggesaksbehandler: 

Kulturmiljøet har lokal verdi.  

Området har opplevelsesverdi: området har arkitektonisk verdi med typisk eksempler på 

Hvalers ofte nedtonede sveitserstil. I området skimtes også flere arkitektoniske uttrykk fra 

utover 1900-tallet. Området har bruks- og alderspreg med en tidsdybde. Området har 

identitetsverdi som et typisk område med preg av skjærgården, og ikke minst en identitet for 

Skjærhalden 

 

Området har kunnskapsverdi: Området forteller om boligutvikling fra slutten av 1900-tallet og 

opp mot ca. 1950. På denne tiden endret bolig og livet seg drastisk, fra å være avhengig av 

primærnæring og kombinasjonsbruk som preget bolig- og tomteutforming, til en 

boligutviklingen hvor dette ikke var like viktig. Bebyggelsesstrukturen i området bærer preg 

av denne utviklingen, med store eplehager og ofte to bygninger på tomta; bolig og brygger-

/uthus. Det skulle være luft og rekreasjon som stod i fokus, og livsstilen og boligmønsteret 

ble endret sammen med det. Området har også materialverdi, da bebyggelsen vitner om 

håndverks- og materialutvikling; fra å ha bolighus som som regel var laftet, ble nå 

reisverkshuset det vanlige. Etter at sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1860 kom det et 

gjennombrudd for tømmerindustrien, sagene kunne ta flere bord og detaljering ble mulig – 

derav sveitserstilens oppkomst. Området forteller således bygningshistorie, stilhistorie og har 

således en tidsdybde med bebyggelsen som viser stiluttrykk fra ca. 1900 - ca. 1950. 

Området forteller også noe om næringshistorie; etter hvert som Skjærhalden opplevde en 

utvikling som følge av spesialisering av næringslivet, ble bebyggelsen forflytter oppover mot 

Prestegårdsskogen og langs med den viktige Storveien som en hovedferdselsåre.  

 

Videreføring av verdier og tilpasning  

Derfor er det viktig å bevare de verdiene som ligger i området og ikke svekke kulturmiljøets 

integritet, og ved utvikling av parkeringsplassen beliggende tett inntil området, kan det 

forringe helheten.  

Basert på overnevnte verdier er det viktig å tenke på følgende i en utbyggingsprosess: 

 Arkitektonisk utforming og detaljering bør videreføres ved nye tiltak, for eksempel arker, 
vinduer og annen detaljering  

 Småskalapreg; Området vil miste noe av sin verdi ved utbygging over 7 m. Bebyggelsen 
mot Storveien vil bli som en «vegg» mellom Storveien og Prestegårdsskogen. 
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Reguleringsplanen som ligger til Prestegårdsskogen er 1-2 etasjer og de skal ikke 
overstige 4-7 meter. Dette bør hensyntas. 

 Beplantning: Kulturmiljøet består av hager med busker og trær som bør videreføres ved 
nybebyggelse og for å tone ned 

 Farger og materialvalg bør videreføres og det bør være et samspill mellom eldre og ny 
bebyggelse 

 Det bør bygges som tilpasning og ikke kontrast 

 Bebyggelsesmønsteret bør ihensyntas, og gateløp videreføres. 

 Ved utvikling av parkeringsplassen kan denne være med på å reparere området som en 
helhet og tilføre nye verdier til området – så lenge den er godt tilpasset allerede 
eksisterende bebyggelse 

 

Kommentarer fra brannvesenet til planinitiativ 

 Slokkevannskapasitet– Det er begrenset slokkevannskapasitet i området. Dette 
kan bety at slokkevannsbehovet må løses lokalt for dette prosjektet. 

 Krav til slokkevann for denne type bebyggelse er 50 liter pr. sekund.  

 Videre i planprosessen må det gå klart frem hvem som har det tekniske- og 
økonomiske ansvar for tilfredsstillende slokkevannskapasitet i henhold til 
funksjonskravene i Byggteknisk forskrift. 

 Vann til sprinkleranlegg – Den planlagte bebyggelsen kan også utløse krav til 
sprinkleranlegg i henhold til funksjonskravene i Byggteknisk forskrift, TEK 17.   

 Dette kan gjelde parkeringskjeller som er tenkt i 2 plan. Se spesielt TEK 17 - § 
11-17, 2. ledd pkt. b Parkeringskjellere og pkt. C Automatiske garasjeanlegg. 

 Krav til sprinkleranlegg kan også gjelde boligdelen.  

 I henhold til Byggteknisk forskrift er det krav til heis i boligbygg med tre eller flere 
etg. I boligbygg hvor det er krav til heis er det også krav til sprinkleranlegg. 

 Det må avklares om det er tilstrekkelig vann til sprinkleranlegg i det lokale 
ledningsnettet. 

 Dersom det velges planløsning med kun ett trapperom må brannvesenets 
høyderedskap ha tilgang til fasadene   

 Det kan nevnes at det lokale brannvesen pr. i dag ikke er utstyrt med 
høyderedskap. 

 Hvaler kommune må også utrede om det lokal brannvesenet er tilstrekkelig 
dimensjonert med mannskaper og utstyr for denne type bebyggelse.  

 Slike forhold må vurderes etter Forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen og Byggteknisk forskrift, nå TEK17, se spesielt § 11-17 – 
Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. 

 Brann- og eksplosjonsvernlovens §9 -  Kommunen skal gjennomføre en risiko- og 
sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det 
kan bli stilt overfor. 

 Brannvesenet ser det som svært positivt å være i dialog så tidlig i planprosessen. 

 
15. Komplett planforslag innhold og materiell 
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Nedenfor er en liste over hva en komplett planforslag skal inneholde og hva som skal leveres 

ved høring og offentlig ettersyn av planforslag og vedtak. 

 

 
 

 

Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være  
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle 
kart skal brettes i A4-format ved levering etter vedtak. 

 Reguleringsbestemmelser i Word-format. 

 Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på Word-format. 

 Nødvendige illustrasjoner og modeller 

 Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

 Kopi av varslingsbrev 

 Varslingsliste 

 Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

 Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

 
 

Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for 
vurdering av planforslaget 

 Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

 
 

Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i 
basis geodata følger i egne SOSI-filer. 

 Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 

 
 

 

.pdf fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast størrelse (A0, 
A1, A2, A3, eller A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan 
skrives ut i riktig målestokk. 

 
 

Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller tilsvarende 
programvare ønskes en .dwg fil levert som et supplement til SOSI. 

 
 
 
 

16. Framdrift 

Plankonsulents planlagte dato for varsling:  

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 

planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 

kommunen: 

 

 

Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med overordnede 

planer og/eller begge parter er enige om det, skal det avtales 

egen frist for behandling når komplett planforslag foreligger. 

 

 

 

 
17. Gebyr 
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Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens gebyrregulativ for 

saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

 

Gebyrer for behandling av reguleringsplansaker finner du i kapittel 9 i gebyrregulativet under: 

Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser for Hvaler kommune 2020 

 

 

18. Bekreftelser 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 

tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 

planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 

gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 

den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i 

kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige 

vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige 

myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften 

for prosjektet. 

 

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt 

nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode 

avslutte saken. 

 

Planforslaget utarbeides av fagkyndige. 

http://www.hvaler.kommune.no/globalassets/egenbetalinger/gebyrregulativ.pdf

