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Til berørte myndigheter og naboer        

 

 

 

 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN:    

 

PRINSEBAKKEN II OG FORTAU 
Hvaler kommune  
(PLANID 3011 148) 

 

Datert:  16.11.2021 

 

 

Varsling 
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for Prinsebakken 
II og fortau.  

Iht plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om 

inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet. 
Tiltakshaver er Skjærhalden Senter AS. Planarbeidet vil gjennomføres av HS arealplan AS.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av boligbebyggelse (lavblokk), 
underjordisk parkering, forretning, tjenesteyting, kontor og fortau innenfor planområdet.  
 

 
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. Følgende eiendommer berøres av planområdet:  

Gnr/bnr 3/162, 3/1/124 og 4/143, 511/8, 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    

 
Figur 2: Forslag til plangrense, fremhevet med sort stiplet linje. Planområdet utgjør 
totalt cirka 7,5 daa.  
 
Vurdering av behovet for konsekvensutredning  
Det er i forbindelse med oppstart av planarbeidet vurdert hvorvidt planlagte tiltak utløser krav om 

konsekvensutredning, iht Forskrift om konsekvensutredninger (2017-07-01). Det legges til grunn 
at planlagte tiltak ikke utløser krav om KU. Dette er vurdert i et eget notat som ligger vedlagt 
varslingsbrevet.  
 

Dagens arealbruk  
Planområdet utgjør utbyggingsområde for boliger (en videreutvikling av Prinsebakken-prosjektet) 

og sentrumsformål og en del av strekningen til Storveien med tilstøtende sidearealer.  
 
Nye Boliger: Området på nord/østsiden av Storveien består av to gårds- og bruksnummer, og de 
utgjør i dag en eneboligeiendom med en enebolig, uthus og romslig hage. Området på 
sør/vestsiden av Storveien er i dag en gruset parkeringsplass. Aktuelle formål i tillegg til boliger er 
forretning, kontor og tjenesteyting (cafe el.l.). Denne delen av planarbeidet omtales som 
Prinsebakken II. 
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Den delen av planområdet som er tiltenkt fortau, består i dag av vei og grøfteareal samt deler av 

private hageareal.  

 
 
 
Planlagt arealbruk  
Prinsebakken II:  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse og 

forretning/tjenesteyting (cafe el.l.)/kontor med tilhørende anlegg. Høyden på ny planlagt 
bebyggelse er inntil 3,5 etasjer over terreng. Det planlegges også lagt til rette for underjordisk 
parkering.  
 
Fortau:  
Legge til rette for etablering av fortau frem til rundkjøringen. Dette kan løses som en ensidig- eller 

tosidig løsning.  
 
 
Plansituasjon  
Kommuneplanens arealdel  

Arealet innenfor planområdet er avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg, boliger og veg. 
Planlagte tiltak vil være i samsvar med dette.  

 

 
Figur 3: Utdrag av kommuneplanens arealdel sammen med plangrensen. 

Reguleringsplan  
Prinsebakken II: Den nordre delen av planområdet er uregulert. Dette vil være å anse som en 
naturlig utvidelse av 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 4: Utdrag av gjeldende reguleringsplaner sammen med plangrensen.  

 
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 er derfor behov for å regulere dette på nytt.  
 

Fylkesplan for Østfold  
Planområdet ligger innenfor avgrensningen for Skjærhalden områdesenter i gjeldende fylkesplan, 
og er anvist med formålet tettbebyggelse. Planlagte tiltak er i samsvar med fylkesplanen.  
 
 
Prosess og medvirkning  
Når det gjelder medvirkningsprosess i planarbeidet, tas det sikte på at dette gjennomføres iht. 

plan- og bygningslovens generelle bestemmelser.  
 
Det planlegges gjennomført et orienteringsmøte beregnet for naboer den 06.12.21 kl. 18.00 på 
rådhuset/kommunestyresalen.  
 
Hvem som skal varsles er avklart i samråd med Hvaler kommune, både naboer og offentlige 
instanser og organisasjoner.  

 
Merknader  
Beboere og myndigheter bes ta kontakt ved eventuelle spørsmål til planarbeidet.  
 
Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 18.12.2021 rettes til: 
 
HS arealplan:  

 hs@hsarealplan.no (foretrukket) 
 Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Håvard Skaaden  

41676496 

Daglig leder, arealplanlegger 

mailto:hs@hsarealplan.no

