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Planinitiativ for reguleringssak:  

Prinsebakken II og fortau 
 
 
Datert 26.10.2021 

 
 
 
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 på 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 størst grad eiendommen gnr/bnr 511/8 som utgjør dagens 
veiareal/Storveien, men også flere private eiendommer langs strekningen: gnr/bnr 

3/68, 3/247, 3/1, 3/190, 3/253, 3/1/39, 3/1/186, 3/219, 3/29, 3/21, 511/8, 3/147, 
3/97, 3/117, 3/1/15, 4/16    
 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av leiligheter og 
publikumsrettede-/ sentrumsfunksjoner og fortau langs Storveien.  
 
I det innledende arbeidet er det utarbeidet et skisseprosjekt av Arkcon AS.  

 
 

Beliggenhet  
Planområdets beliggenhet i Skjærhalden sentrum, cirka 150 meter sørøst for rådhuset og videre 
langs Storveien mot rundkjøringen i sentrum.  
 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Skjærhalden. 
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I figur 2 vises forslag til planavgrensning.  

 
Prinsebakken II:  
Et nytt boligprosjekt på eiendommen gnr/bnr 3/162 og en utvidelse av det nylig utviklede 
Prinsebakken-prosjektet. Dette er på eiendommen gnr/bnr 4/143 og 3/1/124. Adkomstveien på 
gnr/bnr 3/68 berøres også av planområdet.  
 
Fortau:  

Hensikten er å legge til rette for gode forbindelser for fotgjengere langs strekningen frem til 
rundkjøringen. Som nevnt er det påregnelig at planområdet vil berøre flere private eiendommer i 
tillegg til selve veiarealet. Det kan være aktuelt å sideforskyve deler av Storveien for å oppnå 
optimale løsninger og begrense behovet for grunnerverv. Det er ikke avklart om fortauet vil ligge 
på øst- eller vestsiden av Storveien eller om det skal være en tosidig løsning (med fortau på begge 
sider av Storveien).  
 

 
Figur 2: Forslag til plangrense fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet er cirka 7,5 daa. totalt, av dette utgjør nordre 

og søndre del hhv. 1.1 og 2.2 daa.  
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Beskrivelse  
Hensikten med planarbeidet 
 
Prinsebakken II:  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse og 

forretning/tjenesteyting/kontor.  
 
Fortau:  
Legge til rette for etablering av fortau frem til rundkjøringen. Dette kan løses som en ensidig- eller 
tosidig løsning. Vår vurdering er at det ville være positivt med tosidig løsning, selv om det vil 
betinge behov for grunnerverv.   
 

Beskrivelse av planområdet  
Prinsebakken II:  
Området nordsiden av Storveien (nordre del) består av to gårds- og bruksnummer, og de utgjør i 
dag en eneboligeiendom med en enebolig, uthus og romslig hage. 
 

Området på sørsiden av Storveien (søndre del) er i dag en gruset parkeringsplass. Denne delen av 
planområdet inngår i reguleringsplan for Prinsebakken, der arealet i hovedsak er regulert til 

bolig/forretning/tjenesteyting.   
 
Planområdet for grenser inntil FV108, og ligger for det meste på samme høydenivå med veien. Det 
stiger imidlertid noe mot nordøst, men området er å regne som forholdsvis flatt. Planområdet har 
en meget sentral plassering i Skjærhalden, omgitt av pågående utbyggingsprosjekt for 
Prinsebakken, samt eksisterende boligbebyggelse, rådhus og forretninger med mere.  

 
Fortau:  
Planområdet omfatter eiendommen som utgjør dagens veiareal og flere tilstøtende 
boligeiendommer. Det forventes at det vil være behov for grunnerverv fra private 
boligeiendommer, dette vil imidlertid begrenses så langt det er mulig, uten at dette skjer på 
bekostning av kvaliteten til planlagte fortau.  
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Figur 3: Flyfoto som viser nærmiljøet rundt planområdet.   

Naturverdier   
Når det gjelder den delen av planområdet som Prinsebakken II berører, er det ikke registrert noen 
arter eller naturverdier med noen form for vern.   
I sørenden av storveien er det imidlertid registrert følgende truede fugler: sothøne, makrellterne, 

hettemåke, lomvi, alke, stær, fiskemåke og ærfugl (www.miljostatus.no).  
Ifølge 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.  
 
Kulturminner  
Prinsebakken II: Av Hvaler kommunes kartportal fremkommer det at eksisterende bolighus 
innenfor planområdet er SEFRAK-registrert. Tiltakshaver har tidligere vært i dialog med Østfold 

fylkeskommune vedrørende vurderingen av den faktiske verneverdien for huset. Fylkeskommunens 
saksbehandler skrev følgende i e-post datert 23.04.19: «Bygningen er fra 1905 og ble ombygget i 
1928. Vi anser at huset ikke har regional verdi, og overlater det derfor til Hvaler kommune å fatte 
vedtak i saken. Vi trenger ikke ha en rivesøknad til behandling hos oss».  
 
På bakgrunn av dette vurderes at det ikke er behov for vern av bygningen, og at den derfor kan 
rives for å frigjøre areal til ønsket prosjekt.  

 

Kommuneplanens arealdel planbestemmelse § 4.21 b og c gir føringer om tilpasning til 
eksisterende bebyggelse og småskalapreg. Som en del av planarbeidet vil det sikres at fasadene i 
den nye bebyggelsen vil brytes opp og har variasjon i sin uttrykksform, slik at det tilfører 
prosjektet småskalapreg. Det er et ønske å legge opp til et konsept som viderefører arkitekturen 
og stilen på den utbygde delen av Prinsebakken, på nordøstsiden av Storveien. Den utbygde delen 
for Prinsebakken er bygget med sokkeletasje, det kan gi noen andre forutsetninger enn for 

området på sørsiden. Hvordan dette kan løses vil vurderes nærmere i planarbeidet.  
 

http://www.miljostatus.no/
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Fortau: Langs Storveien er det flere SEFRAK-registrerte bygninger. De aktuelle bygningene ligger 

imidlertid i en viss avstand fra veiarealet, og det ventes at planlagte tiltak vil kunne gjennomføres 

uten å skje på bekostningen av de aktuelle bygningene.  
 
 
 
Gjeldende plansituasjon  

Kommuneplanens arealdel  
 
Arealet innenfor planområdet er avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg, boliger og veg.  
 

 
Figur 4: Utdrag av kommuneplanens arealdel sammen med plangrensen. 

Kommuneplanens arealdel har supplerende bestemmelser som gjelder for Skjærhalden:  
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Kommentarer a-f:  
a) Planlagte tiltak legger til rette for en høyere arealutnyttelse i området i tråd med aktuelle 

retningslinjer som fremhever fortetting i etablerte tettsteder, det vurderes samtidig å være 
en god tilpasning til det eksisterende bygningsmiljøet i Skjærhalden og spesielt de allerede 
etablerte boligene tilknyttet Prinsebaken-prosjektet.  

b) Planlagte bebyggelse vil representere en høyere arealutnyttelse og større volumer enn 

eksisterende bebyggelse. Det legges imidlertid til grunn at det er betydelige 
fortettingsmuligheter i Skjærhalden, og disse aktuelle arealene er spesielt egnet til 
fortetting.  

c) Bebyggelsens fasader vil være brutt ved minimum hver 12. meter. 
Takvinkelen vil være mellom 20 og 40 grader.  

d) Det vil legges til rette for kontor/forretningslokaler eller tjenesteyting (café el.l.) i deler av 
1.etasje, eksponert mot Storveien.  

e) Ikke relevant.  
f) Maks BYA for dette prosjektet forventes å være mindre enn 50%. Det skal legges til at det i 

eksisterende reguleringsplan er 65 % BYA.  
Viser for øvrig til bokstav b.   
 

§ 5.1.1 Bestemmelser for boliger i områder avsatt til bebyggelse og anlegg (jf. PBL §§ 11-9 nr. 5 og 
11-10)  
 
a) Boliger skal primært oppføres i områder avsatt til underformålene boligbebyggelse og 
sentrumsformål. Det kan oppføres boliger i områder avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg uten 
underformål.  
 
b) Plassering av ny bebyggelse skal være i harmoni med eksisterende bebyggelse hva angår avstand 
fra kommunal vei med mindre det går på bekostning av trafikksikkerheten. I områder uten tydelig 
struktur skal bebyggelsen ikke plasseres nærmere veikant enn 5 m. Avstand må også avklares etter 
vegloven.  
 
d) Alle tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 første ledd, skal tilpasses det eksisterende terrenget 
og utformes på en slik måte at de eksponeres minst mulig.  
 
 
e) Det skal utarbeides fasadetegninger som viser eksisterende og framtidig terrengnivå. Eksakt 
plassering skal vises ved kotehøyde på bygninger og kjørevei.  
 
Retningslinje til § 5.1.1  



 
 

7 

 
 

i. Gjennom reguleringsplan kan det fastsettes boligtyper og -størrelser for å kunne tilby et bredere 
spekter. I Hvaler kommune er det spesielt behov for mindre boliger og leiligheter egnet for nyetablerte 
og eldre.  
 
ii. Retningsgivende tetthet er 1,5 – 3 boenheter per daa.  

 
Kommentarer a-e og retningslinjer til 5.1.1: 

a) Det aktuelle områdene der det planlegges boliger er avsatt til boliger og bebyggelse og 
anlegg i kommuneplanen.  
b) Byggegrenser og avstandskrav til vei og naboer vil avklares som en del av planarbeidet. i 
foreliggende skisseforslag er avstanden til veikanten (kjørevei) mer enn 5,0 meter.  
d) Områdene som planlegges bebygget er forholdsvis flatt, spesielt tomten mot sør. Med 
tanke på fjernvirkning, vil det være lite eksponering siden dette er i et tett bebygget område.  
e), De endelige fasadetegningene vil bli en del av fremtidig søknad om  
rammetillatelse/IG 
 
Retningslinje til § 5.1.1:  
i), Boligene som nå planlegges vil være et sentrumsprosjekt i Skjærhalden. Boliger med denne 
typen beliggenhet forventes å tiltrekke seg små husholdninger. Det forventes derfor at det vil 
være overvekt av mindre leiligheter (ikke familieboliger).  
ii), I dette prosjektet legges det opp til flere boliger enn 1,5-3 per dekar. Den aktuelle 
bestemmelsen av kommuneplanen oppfattes imidlertid å være mer beregnet på områder med 
en mindre sentral beliggenhet enn dette, der det ikke er like stort behov for høy 
arealutnyttelse.  
 
 

Kommunedelplan for Skjærhalden – en plan under arbeid:  
I forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen for Skjærhalden, har forslagsstiller sendt inn et 
innspill. Men innspillet ønsket man å signalere/oppnå en tilretteleggelse for høyere bebyggelse enn 
hva gjeldende reguleringsplan åpner for. Ny ønsket høyde var 3,5 etasjer og gesims-/mønehøyde på 
hhv 10,0 og 12,0 meter. I ettertid har hustegningene for dette prosjektet blitt endret, slik at høydene nå 
er hhv. 10,0 og 12,5 meter.  

 
Reguleringsplan  

Prinsebakken II: Den nordre delen av planområdet er uregulert. Nordre del vil være anse som en 

naturlig utvidelse av det pågående utbyggingsområdet for Prinsebakken planID 133 
(reguleringsplan har samme navn som utbyggingsprosjektet).  
 
Søndre del er fra regulert i reguleringsplan for Prinsebakken. Siden det ønskes lagt opp til noen 
endringer i skisserte prosjekt, sammenlignet med hva som er regulert, vil dette arealet reguleres 
på nytt.  
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Figur 5: Utdrag av gjeldende reguleringsplaner sammen med forslag til ny plangrense. 

 
Fortau: Det aktuelle arealet inngår i reguleringsplan for Skjærhalden (planID 71). Gjeldende 

reguleringsplan legger opp til etablering av fortau. Denne planen er imidlertid gammel og har 
upresis linjeføring, det kan derfor være behov for å regulere dette på nytt.  
 
 
 

Planlagte tiltak – Prinsebakken II:  
Gjennom planarbeidet ønskes det tilrettelagt for utvikling av ny bebyggelse i form av konsentrert 

småhusbebyggelse og lavblokkbebyggelse (3 etasjer). I den innledende fasen er det utarbeidet et 
skisseprosjekt som viser totalt 22 boenheter, hvordan 6 er innenfor den nordre delen og 16 på den 
søndre. Det understrekes at dette kun er foreløpige skisser som kan bli endret underveis i arbeidet 
med reguleringsplanen.  
 
Det legges opp til ny bebyggelse med arealeffektive løsninger. Dette vil være i tråd med både 
gjeldende reguleringsplan for Prinsebakken, samt statlige planretningslinjer som vektlegger høy 

arealutnyttelse i områder med sentral beliggenhet og god tilgjengelighet. Det foreliggende 
skisseprosjektet vil være retningsgivende for det videre planarbeidet, men det tas høyde for at de 
endelige skissene kan ha løsninger med mindre avvik fra dette.  
 
På den nordre delen vil maksimal gesims- og mønehøyde vil være 9,0 og 7,0 meter.  
På den søndre delen ønskes ny bebyggelse oppført med cirka 10.0 meter gesimshøyde og 12.5 

meter mønehøyde. Gjeldende reguleringsplan åpner for maksimalt 7 gesims og 9 møne.  
I den søndre delen foreslås det en ny bebyggelse som overskrider gjeldende bestemmelser med 

hhv. 3.0 og 3.5 meter (gesims/møne). Foreslåtte høydebestemmelser er den laveste høyden man 
kan oppnå og samtidig sikre gode løsninger for bebyggelse på 3 etasjer. Det ønskes lagt til rette 
for felles takterrasse, slik at heis/trapperom også må medregnes. Vår vurdering er at dette avviket 
er å regne som positivt, med tanke på å oppnå god arealutnyttelse på en såpass sentral tomt i 
Skjærhalden.  

 
På den søndre delen ønskes det også tilrettelagt for et underjordisk parkeringsanlegg i to nivåer. 
Parkeringsanlegget vil ha nedkjøring fra sørøst. Hensikten med dette er å legge til rette for et 
parkeringstilbud blant annet til hyttebeboere på Østre øyer som har behov for et trygt sted å 
parkere bilen, i tillegg til at det vil være parkeringsplasser for fremtidige beboere innenfor 
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planområdet. Det er per i dag en underdekning på parkeringsdekning i Skjærhalden, og nær sagt 

alle eksisterende parkeringsplasser er overflateparkering.  

 
For både den nordre- og den søndre delen, vil det sikres uteoppholdsarealer på hhv. terreng og 
private balkonger. For den nordre delen er det naturlig at de nye boligene sokner til lekeplassene 
innenfor gjeldende reguleringsplan for Prinsebakken. På den søndre delen er det inntegnet egen 
lokal lekeplass.  

 
På de neste sidene følger det et utvalg av illustrasjoner:  
 

 
Søndre del sett fra nord (Arkcon AS).  
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Situasjonsplan for søndre del (Arkcon AS).  

 

 
Søndre del: Snitt sett fra nordøst/Storveien. Merk at de to parkeringsetasjene er under bakken. Grønn strek markerer 

terrengnivået (Arkcon AS).  

 



 
 

11 

 
 

 
Søndre del: Fasade sett fra vest (Arkcon AS). 

 

 
Nordre del: Situasjonsplan (Arkcon AS). 
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Nordre del: Snitt sett fra sørøst (Arkcon AS). 

 
Planlagte tiltak – Fortau:  
Som en del av planarbeidet ønskes det lagt til rette for etablering av fortau langs Storveien. Det er 
opparbeidet ensidig fortau langs deler av strekningen i dag, men det er ikke en sammenhengende 
løsning for strekningen mellom Rådhuset og rundkjøringen. Som del av planarbeidet vil man også 
se på muligheten for etablering av tosidig løsning, altså fortau på begge sider av Storveien.  
 

Langs deler av strekningen er det begrenset tilgjengelig areal, mellom eiendommene. Det gir noen 
utfordringer med tanke på å oppnå ideelle bredder for nye fortausløsninger. I det innledende 
arbeidet er det laget et enkelt prinsippsnitt som viser hvor slikt anlegg kan etableres, med en 
fullstandard fortausløsning på den ene siden, og en forenklet løsning på den andre. Så langt det 
går bør man etterstrebe å få fullstandardløsninger på begge sider, dersom en tosidig løsning er 
foretrukket.  

 

 
Figur 6: Forslag til tverrprofil for Storveien og nytt fortau. 
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Figur 7: Bilde som viser dagens situasjon for en del av strekningen (Arkcon AS). 

 
Funksjonell og miljømessig kvalitet  
Prinsebakken II: Utvikling av boliger i Skjærhalden er i tråd med intensjonene i kommuneplanens 
arealdel og statlige planretningslinjer som legger føringer økt fortetting etablerte 
boligkonsentrasjoner og byområder og nært kollektivknutepunkt (korteste avstand er cirka 50 
meter). Skjærhalden er kommunens administrative senter, med status som områdesenter i 
Fylkesplanen og kommuneplanen, og er definitivt det mest befolkningsrike tettstedet i Hvaler 

kommune. Skjærhalden er kollektivt knutepunkt med regelmessige buss og fergeavganger, skole 
og rådhus.  
 
Tiltaket innebærer etablering av konsentrert småhusbebyggelse i en etablert del av Skjærhalden. I 

tillegg vil et skjerpet reglement, med blant annet krav om tilrettelegging for elektriske biler og 
nyere byggteknisk forskrift, sikre at prosjektet gjennomføres med strenge krav.   

 
Fortau: å legge til rette for fortau langs Storveien er meget positiv for spesielt trafikksikkerheten, 
men vurderes å også være heldig i folkehelseperspektiv da det vil stimulere til økning av myke 
trafikanter.  
 
Samfunnssikkerhet  
I forbindelse med planprosessen vil det bli utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne skal 

kartlegge og ivareta nødvendig hensyn vedrørende potensiell fare for ulykker og uønskede 
konsekvenser som følge av planarbeidet.  
 
Utvikling av flere boliger kan skape en trafikkøkning til de aktuelle tomtene. Dette vurderes 
imidlertid å ha liten påvirkning på den totale trafikkbelastningen på FV108. Det skal også legges til 
at en utvikling av dette området kan gi en trafikkreduksjon andre steder i kommunen, spesielt 
dersom det legges til rette for etablering av parkingsanlegg, som kan erstatte andre 

parkeringsplasser.  

 
Etablering av fortau ville kunne bidra til at flere velger å gå langs strekningen. Derfor kan 
potensielt den samlede belastningen faktisk representere en nedgang i biltrafikk, sammenlignet 
med dagens situasjon.  
 

Med tanke på samfunnssikkerhet, er det ingen åpenbare faremoment. Dette vil imidlertid avklares 
nærmere i forbindelse med intern høring i kommunen, varsel om igangsetting av planarbeidet og 
utarbeidelse av plandokumentene.  
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Konsekvensutredning  

Det er gjort en vurdering om hvorvidt tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. 

Forslagsstillers vurdering er at slikt krav ikke utløses. Se eget notat.  
 
Alle reguleringsplaner skal ha en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Her skal aktuelle 
faremoment og sårbarheter vurderes.  
 

 
Prosess og medvirkning  
Når det gjelder medvirkningsprosess i planarbeidet, tas det sikte på at dette gjennomføres iht. 
plan- og bygningslovens generelle bestemmelser.  
 
I tillegg vil det legges opp til et nabomøte i forbindelse med varsel om oppstart, møtet vil avholdes 
i varslingsperioden og annonsere sammen med varsel om oppstart av planarbeidet.  

 
Hvem som skal varsles vil avklares i samråd med Hvaler kommune, både naboer og offentlige 
instanser og organisasjoner.  
 
 

 
 

Med vennlig hilsen  
 

 
 
Håvard Skaaden  
41676496,  


