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1 Hvalers nye samfunnsdel 2020-2031
Ny kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2019, og gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i
2011, og det er et behov for ny og oppdatert plan.
Samfunnsdelen skal gjenspeile aktuelle utfordringer og utviklingstrekk i Hvaler og på denne
bakgrunn sette mål og strategier for fremtiden. Planen skal være et tydelig strategisk
styringsverktøy for den ønskede samfunnsutviklingen på Hvaler, for politikerne, for
organisasjonen og for samfunnet. Planen skal ha en sterk kobling til økonomiplan og forankres
bredt i organisasjonen.
Dette dokumentet utgjør planprogram for samfunnsdelen for 2020-2031 etter plan- og
bygningslovens (pbl) §§ 11-13 og 4-1 i plan- og bygningsloven, og kommunal planstrategi for
2019-2023 etter pbl § 10-1.

1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Hvaler kommune vil gjennom planarbeidet med samfunnsdelen følge de gjeldende nasjonale
forventninger for regional og kommunal planlegging (2019-2023).
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:





Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk
og en forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle

Figur 1. FNs 17 bærekraftsmål
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Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta
tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftsmålene blir en
del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen i hvert kommune.
FNs 17 bærekraftsmål ble vedtatt høsten 2015 som verdens felles arbeidsplan mot 2030.
Planen handler om blant annet for å sikre sosial rettferdighet og god helse, stanse tap av
naturmangfold og bremse klimaendringer. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial
utvikling i sammenheng. Målene skal vise vei mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt.
Regjeringen er opptatt av at utfordringer og muligheter varierer fra sted til sted. Nasjonale
forventninger må derfor forstås i den lokale sammenhengen når planer utarbeides og
gjennomføres.
Andre nasjonale føringer:
Lovverk
 Plan- og bygningsloven (2008)
 Folkehelseloven (2011)
 Naturmangfoldloven (2009)
Statlige planretningslinjer
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
 Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)
 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)
Rundskriv
 Rundskriv – Om barn og planlegging (2008)
 Rundskriv – Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling (2018)
Annet
 NOU 2016:17. På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer
med utviklingshemming.
 Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre
 Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020
 EUs vanndirektiv
 Nasjonale mål for vann og helse (2014)
 Gjennomføringsplan for Helse- og omsorgsdepartementets sektoransvar innen
drikkevann for perioden 2014-2020 (revidert i 2017)
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
 Prop. 1S (2018-2019) Nasjonal jordvernstrategi

5

1.2 Fylkeskommunale føringer for kommunal planlegging
Østfold ble del av den nye Viken regionen den 01.01.2020. Viken fylkeskommune har
opparbeidet et kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig framtid «Vi i viken».
Kunnskapsgrunnlaget viser status og statistikk for en rekke områder som kobles mot FNs
bærekraftsmål, og ligger til grunn for ny regional planstrategi. Arbeidene med å utvikle den
regionale planstrategien for periode 2020-2024 er i gang. (Inntil nye planer er vedtatt følger
kommunen de regionale føringer og planer som er vedtatt fra Østfold fylkeskommune).

OSLO

Figur 2. Kart over Viken fylkeskommune. Hvaler kommune er markert med blå sirkel.
Hvaler kommune grenser til bykommunene Fredrikstad (mot nord), Sarpsborg (mot nord-øst)
og Halden (mot øst), og Sverige mot sør-øst. På andre siden av Oslofjorden (mot vest) ligger
Færder kommune (Vestfold og Telemark fylke). Hvaler har en sterk arealkobling til Fredrikstad
på grunn av hoved trafikkåre (fylkesvei 108). Ytre Hvaler nasjonalpark ligger i vestlige del av
kommunen, og grenser med tilsvarende marine nasjonalpark Kosterhavet i Sverige, og Færder
nasjonalpark i Vestfold og Telemark
Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050 (2018), «Fylkesplanen skal gi retning for og forsterke
den utviklingen som er satt i gang. Østfold har fortsatt betydelige levekårs- og
folkehelseutfordringer, og vi trenger flere arbeidsplasser. Vi må få effekt av «den nye måten»
vi organiserer østfoldsamfunnet på. En tettere og mer kompakt utvikling må bidra til at vi får
mindre forurensende biltrafikk, mindre avgang av dyrka mark, at det utvikles urbane miljøer
med nyskapende næringsliv og skapes bomiljøer som motvirker sosial ulikhet.
Endringsprosessene må fylles med innhold og kvalitet.
Fylkesplanen legger bærekraftperspektivet til grunn for samfunnsdelen, som er delt inn i tre
hovedtemaer:
 Klima og miljø
 Verdiskaping og kompetanse
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Levekår og folkehelse

Regional plan for Klima og energi (2019), «Østfold skal være et fylke som ivaretar klima,
natur, kulturminner og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor. I 2050
er all energibruk i Østfold fossilfri, og jordbruk og industri er ledende i å minimere annen type
klimagassutslipp per produserte enhet. Østfold skal være et lavutslippssamfunn med
høyeffektiv energi- og ressursbruk».
Regional kystsoneplan for Østfold (2014), «Planen legger et grunnlag for felles forvaltning av
Østfoldkysten, angir felles mål og gir regionale føringer for kommunenes planlegging og
saksbehandling».
Regional plan for folkehelse (2011), «Østfold er et fylke med mange utfordringer, men også
med store muligheter. Gjennom et målrettet og felles folkehelsearbeid skal levekårene for
fylkets befolkning bedres. Den regionale plan er et viktig virkemiddel for et felles løft i
folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeidet skal ta mål av seg til realisere Østfold som det Trygge,
Sunne. Levende og Rettferdige fylket».
Fylkesdelplan for barn og unge (2009), «Hensikten med en egen Fylkesdelplan Barn og unge
er først og fremst å: bevisstgjøre Østfoldsamfunnet om status og utfordringer for denne viktige
gruppen, synliggjøre viktige deler av det arbeidet som allerede gjøres av fylkeskommunen og
andre, og initiere tiltak for å bedre oppvekstsvilkårene».
Andre viktige regionale føringer:
 Regional transportplan for Østfold mot 2050
 Handlingsplan for Østfold mot 2050
 Rammeplan for behandling av avkjørselsspørsmål – riks- og fylkesveger i Østfold
 Regional plan for kulturminnevern 2010-2020

1.3 Lokale føringer









Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023
Kommuneplanens arealdel 2019-2031
Kommunedelplan for kulturminner 2018-2030
Kommunedelplan for klima og miljø 2016-2028
Kommunedelplan for Helse og omsorg
Næringsstrategi for Hvaler kommune
Havnestrategi
Strategi for landeinfrastruktur i Hvaler kommune
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1.4 Gjeldende samfunnsdel
Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2011. Planens visjon er:
«Flest soldager – uansett vær»
Visjonen er en innarbeidet og godt etablert overbygning for forutsetninger, målsetninger og
prioriteringer i Hvaler kommune. Soldager har kommunen mange av i bokstavelig forstand, og
soldagene oppleves også i overført betydning i innstilling, holdninger og handlinger.
Sola, vinden og havet danner bakteppe både for hverdagsliv og fest i Hvalersamfunnet.
Visjonen «flest soldager» sier noe om vårt selvbilde, vårt omdømme, og våre prioriteringer i
arbeidet med å utvikle Hvaler samfunnet videre. Kommunens aktiviteter, tiltak og beslutninger
skal innrettes mot oppfyllelse av visjonen.
Planen setter føringer og strategier innen fire temaområder:








Levekår –folkehelse og livskvalitet
«Alle Hvalers innbyggere skal ha god livskvalitet. Barn og unge skal leve i trygge rammer
og oppleve stimulerende læringsmiljøer. Eldre i Hvaler kommune skal leve trygge, verdige
og selvstendig liv.»
Kommunale tjenester – brukerorienterte, effektive og bærekraftige
«Hvaler kommune skal gjennom utnytting av potensialet som ligger i kommunens
størrelse vedlikeholde og videreutvikle brukerorienterte, kostnadseffektive og
bærekraftige kommunale tjenester. I 2021 er Hvaler kommune fortsatt en selvstendig og
økonomisk uavhengig kommune.»
Verdiskaping – næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet
«Hvaler skal være en attraktiv bosteds- og arbeidskommune, og kommunen skal være
attraktiv for bærekraftig investeringskapital. Arbeidsmarked og næringsliv skal preges av
samarbeidsløsninger og et felles ønske om utvikling og verdiskaping.»
Klima – langsiktig, bærekraftig, forvaltning og utvikling
«Hvaler kommune skal ivareta naturgrunnlag, miljø og klima, og legger miljøprioriteringer
til grunn for beslutninger på alle forvaltningsnivåer.»

Arbeidene med ny samfunnsdel gir mulighet til evaluering av målsetting og visjon som er bedre
tilpasset dagens samfunn.

1.5 Ny samfunnsdel basert på nasjonale og regionale føringer
Den nye samfunnsdelen for Hvaler kommune deles i tre satsingsområder relatert til de FNs 17
bærekraftsmål: miljø og klima, sosiale forhold, og økonomisk bærekraft.
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Miljø og
klima

Sosiale
forhold

Økonomisk
bærekraft

Under hvert satsingsområde analyseres lokale
utfordringer og utviklingsmuligheter. Og her
presenteres hovedmål, delmål og strategier.
Behov for utredninger og kunnskapsgrunnlag må
sees i sammenheng med utfordringsbilde som
beskrives i hver sine satsingsområder.

Ved utarbeiding av planforslaget før det sendes på høring skal
politikerne allerede ha bestemt seg og prioritert mål og strategier for
valgperioden.

1.6 Forslag til ny visjon
Visjon skal tydelig peke i den retning som Hvaler kommunes samfunnsutvikling skal gå, og
være veiledende for utfordrende beslutninger og prioriteringer underveis.
Basert på workshop med politikerne og arbeidet med hovedmål og delmål kommer
Rådmannen med et forslag til en ny visjon:
«Sammen er vi Hvaler – hele året
Visjonen viser at alle må være med skal vi skape et åpent og inkluderende samfunn hele året
for beboere, hytteeiere, besøkende og næringsdrivende. Det skal være attraktivt å oppholde
seg på Hvaler hele året.
Sammen peker på at det er alles ansvar å bidra til og oppnå målet om en bærekraftig
øykommune gjennom:
 Å forbedre miljøet og minske klimaavtrykket.
Dette bidrar til at Hvaler kommune blir et attraktiv bo- og besøkssted der man tar vare på
friluftslivet, grøntstruktur og naturmangfoldet.
 Å promotere at man kan leve hele livet på Hvaler, og leve det godt.
Dette retter fokus på utvikling av et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn, uansett
hvilke livsfase man er i.
 Å gjøre Hvaler til en attraktiv og fremtidsrettet kommune i en voksende region.
Dette vil sikre trygghet, trivsel og balansert areal- og samfunnsutvikling.
Sammen er viktig for alle delmål og det er mennesker som er det viktigste. Samarbeid er
nøkkelen for å lykkes.

1.7 Medvirkning
Det er etter plan- og bygningsloven pålagt å sikre medvirkning i arbeidet med samfunnsdelen
etter pbl § 4-1, og §11-2 §§11-12 til 11-15.
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For at vi skal drive med god medvirkning må vi involverte berørte grupper og interesser. Da
skal vi følge de fire prinsippene som er nevnt i medvirknings-veilederen fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet:


Åpenhet - alle som er berørt eller involvert skal ha lik tilgang til informasjon.



Styringseffektivitet - aktiv ledet medvirkningsprosess, samt sikre tilstrekkelig involvering
fra allmennheten på et tidlig tidspunkt, og kontinuerlig gjennom planprosessen.



Universell utforming - lav terskel for deltakelse og innspill fra berørte parter, legge til rette
for universell utforming og tilgjengelighet i alle deler av planprosessen.



Likeverd - deltakelse på likeverdige vilkår, slik at f.eks. uorganiserte og næringsinteresser
stilles likt i vurderingen av sine innspill. Satse på ryddige og inkluderende planprosesser.
Dette er viktig i komplekse planer.

Til nå har man hovedsakelig sikret en god administrativ og politisk forankring. I første
høringsperiode for planprogrammet har kommunen gjennomført interne workshops med
politikerne, samt at det ble opprettet en lett tilgjengelig måte for innsyn i plandokumentene på
forsiden til nettsiden til Hvaler kommune, samt at planarbeidet ble annonsert i lokal avisa, og i
sosiale medier. Innbyggerne har hatt mulighet til å sende inn e-post til postmottak, brev til
rådhuset, møte opp på plankontoret eller ringe for å komme med innspill.
Videre i arbeidet med planforslag legger man til rette for en bredere medvirkning fra
innbyggerne, gjennom åpne folkemøter og mer informasjon utad Medvirkningsfasen for
planforslag skal evalueres fortløpende, for å sikre åpne, styringseffektiv, lavterskelbasert og
inkluderende prosesser, gjennom f.eks. folkemøter og eller nettbaserte webinarer.
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2021

2020

1.7.1 Fremdriftsplan for samfunnsdelen
januar

Interne forarbeidene til planen.

februar

Interne intervjuer med ledelsen.

mars

Workshop med politikerne.

aprilmai

Planprogrammet lages og behandles
politisk.

juni oktober

Planprogrammet er til høring og offentlig
ettersyn. Fastsetting av planprogram.

novemberjanuar

Behandling av innspill og sammenstilling
av planforslag.
Planforslaget skal politisk behandles og
sendes til høring og offentlig ettersyn.
Ekstraordinær medvirkning, som
folkemøter, workshops, aktiv
innbyggerdialog.

Behandling av innspill og revidering av
januar- mars planforslag.
Skal sluttbehandles i kommunestyret.

Grunnarbeid
Prioritering og
sammenstilling
av planprogram.
Høring og
offentlig
ettersyn.

Prioritering og
behandling av
innspill. Samt.
Medvirkning.

Sluttbehandling
Tabell 1. Fremdriftsplan
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2 Miljø og klima i Hvaler kommune

Ifølge FN handler miljødimensjonen av bærekraftig utvikling om å ta vare på naturen og
klimaet som en fornybar ressurs for mennesker. Det må legges vekt på at det finnes
grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i
framtiden. Et bærekraftig naturmiljø er en grunnmur for det menneskelige samfunnet.
Hvaler er kjent for sitt flotte natur- og kystlandskap. Naturområder er viktige for klima,
økosystemer, vannressurser og matproduksjon. Tilgang til urørt og flott natur og har en positiv
påvirkning på innbyggernes helse og trivsel. Det er hensyn til naturmiljø, kulturminner,
landskap og jordvern som skal vektlegges i prioriteringer for arealbruk. Med flest rødlistearter
i landet er det viktig at Hvaler har fokus på biomangfold og naturverdier. Hvalers blågrønne
landskap er kommunens styrke og identitet.
Artsmangfold er en viktig forutsetning for at næringskjeder holdes intakte og for balansen i
naturen, for en bærekraftig natur. Den viktigste årsaken til at arter utryddes
er arealendringer. Da endres livsmiljøet til artene som lever i et område så mye at de ikke
klarer seg lenger eller finner andre steder å slå seg ned. Er endringen stor nok vil
økosystemet kollapse.
På Hvaler skal hensyn til artsmangfold i mikro- og makrosystemer være en bærende verdi.
Biologisk mangfold skal vernes mot inngrep og skadelige påvirkninger, herunder fremmede
arter. Truede arter skal vernes mot inngrep og skadelig påvirkning.
Befolkningsveksten i Oslofjordregionen gir stort press på naturarealene. Det er viktig å bevare
regionale naturområder for å håndtere klima- og arealendringer med en gjennomtenkt,
balansert og langsiktig planlegging.
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Klimaforskning og samfunnsanalyser viser en global utvikling som kan få alvorlige
konsekvenser for miljø og klima. Målet er å redusere og motvirke denne utviklingen, stanse
tap av naturmangfold og skape en bærekraftig framtid med sterke økosystemer.
Hvaler kommune skal motarbeide privatisering av strandsonen. Ulovlighetsoppfølging skal
prioriteres. Det er viktig å bevare kystkulturmiljøet og at estetikken blir tatt hensyn til i
områder som har en spesiell egenart. Oppstart av mudringsprosjekt i Vauerkilen skal
prioriteres.
Det er viktig at kyststiene vedlikeholdes.
Alle innbyggere uansett funksjonsnivå skal sikres tilgang til naturområder.

2.1 Blågrønn struktur
Havet omgir Hvaler-øyene og utgjør en stor del av kommunens samlede areal. Sjøen spiller
en stor rolle i Hvalersamfunnet i et miljø- og samfunnsperspektiv. Natur-, friluft- og
landbruksområdene på land er like viktige, og sammen med sjøarealene utgjør de Hvalers
blågrønne struktur.
Den blågrønne strukturen er viktig for innbyggernes helse og trivsel og gjør Hvaler til en
attraktiv kommune.
Vegetasjonen i kystområdet, både på land og i sjøen, er viktig for effektiv karbonbinding i
økosystemet. Klimaforskningen viser temperaturstigning i havene,større tilsig av
næringssalter, kjemikaler og de store mengdene med plastavfall. Dette gir svært negative
konsekvenser for flora, fauna, klima og samfunn.
Det er viktig å ha et godt vern i strandsonen, legge opp til at det blir enkelt å ikke kaste søppel
i skjærgården og støtte oppunder aktører som aktivt plukker plast i Skjærgården.
Det bør være et mål at septikk fra båter ikke slippes ut i havet.
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Figur 4. Naturområde på Lauer
Hvaler er del av Nedre Glomma regionen. Glommas utløp påvirker vannforholdene langs
kommunens kyst i stor grad. Økologisk tilstand i lokalt kystvann er kategorisert som «moderat».
Dette er en stor utfordring med hensyn til lokalt økosystem og biologisk mangfold.
Vanntilstanden i Glomma er preget av mange faktorer, bl.a. avrenning, erosjon,
landbruksaktivitet, håndtering av kloakk, industri, osv. Noen av disse prosessene er
menneskeskapte og kan kontrolleres og påvirkes i en viss grad, mens andre er naturlige
(landskap-, klima- og væravhengige).
Kommunen bidrar i det regionale samarbeidet Vannområde Glomma Sør. Hovedformålet for
samarbeidet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og målrettede miljøtiltak
for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Planlagte tiltak i området, som
f.eks. etablering av nytt renseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg, og retningslinjer for
landbruk langs Glomma, kan forbedre vannkvaliteten i Hvalers kystområde på sikt.
Hvaler bidrar i et regionalt samarbeid i Oslofjordregionen, som jobber for å forbedre
miljøtilstanden i fjorden. Truede arter, avrenning fra landbruket, håndtering av kloakkutslipp,
marin forsøpling, miljøgifter, båttrafikk, og allmenhetens tilgang til strandsonen er
hovedtemaene og innsatsområder i «Frisk Oslofjord» samarbeidet.
Ytre Hvaler nasjonalpark (YHNP) er et unikt marint naturområde på grensen til Sverige og
Kosterhavets nationalpark. Nasjonalparken byr på vakker kyst og skjærgård, men også et
spektakulært undervannslandskap. Hele 96 % av nasjonalparken ligger under vann og
stupende klipper, tareskoger, ålegressenger og koraller er bare noen eksempler på de
miljøene som skjuler seg under havoverflaten. Korallrevet ved Tisler er ett av de største i
Europa.
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Hvalerøyene har lenge vært kjent for å huse mange sjeldne og truede plantearter. Området
har en spesiell og variert sommerfuglfauna. Store deler av øyene i nasjonalparken er dekket
av kystlynghei, som skjøttes aktivt ved lyngbrenning og beite.
Nasjonalparken har en interessant geologi og kulturhistorie. Sporene fra tidligere tiders sjøfart
og fiske trer tydelig frem i alt fra fyr til enkle sjøbuer som fiskerne disponerte på holmer og
skjær. Landskapet er preget av de glattskurte og runde svabergene med granitt og gneis, men
her finnes også eksotisk rombeporfyrkonglomerat – en globalt sjelden bergart - på
Søsterøyene og Struten.
YHNP har allerede et utstrakt samarbeid med Kosterhavet. Det er en god ide at kommunen
på lik linje med Nasjonalparken ser på samarbeid for kommunal forvaltning med YHNP og
Kosterhavet nasjonalpark.
Det er også viktig at Hvaler kommune i større grad samarbeidet med YHNP, spesielt en
kopling mellom kultur som har ansvaret for besøkssentrene og de som forvalter
Nasjonalparken. Her er det mer å hente på samarbeid som både er bra for klima og
økonomi.
Det er viktig for Hvaler kommune å ha merkevarestempelet Nasjonalpark kommune.
Hvaler er en kystkommune som bør ha fokus på havområdene, bekker og små vassdrag i
fremtidens arbeid med arealforvaltning, klimatilpasning og ressursbruk. Det er svært viktig å
prioritere arbeidet med å ta vare på og forbedre vannkvaliteten i ferskvann, grunnvann og i
havet.
I fremtiden vil det bli økt fokus på høsting av havets ressurser, også på områder vi i dag ikke
har kunnskap om. Kommunen må vektlegge bærekraft og kunnskap når fremtidens blågrønne
næringer skal etableres.
Kommunen har flere naturreservater på land med verneverdig natur, bl.a. Prestegårdsskogen,
Arekilen, Gjølertangen, Ilemyr og Lerdalen for å nevne de største. Det er svært viktig å fortsette
å ta være på de unike naturområdene, på lang og i sjøen, med hensyn til biologisk mangfold,
landskapskvalitet, overvann, flomveier og fordrøyning av regnvann.
Den viktigste årsaken til at arter utryddes er arealendringer. Det fremgår av de nasjonale
forventningene til kommunal planlegging at kommunene skal legge til rette for gode
leveområder for vilt, pollinerende insekter gjennom planleggingen og drift av arealer.. Vi ønsker
at Hvalersamfunnet får bedre kunnskap om lokal og regional natur- og miljøtilstand, slik at alle
kan bidra i vern og utvikling av naturmiljøet vårt. Livskraftig og variert naturmiljø er mindre
sårbart for endringer. Det vi vet, er at det innenfor kommunegrensene er et svært stort
biomangfold på et lite areal. I kommunen er det registrert mange rødlistearter. I forbindelse
med behov for å øke bevissheten om lokalt naturmiljø, har kommunen startet arbeid med
kartlegging av naturmangfold, og skal utarbeide kommunedelplan for naturmangfold.
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Kommunedelplanen vil videre brukes i plan- og byggesaker, samt andre prosjekter som kan
berøre naturmiljøet vårt.
Hvalers særegne landskap på øyene består
hovedsakelig av furuskog på hardt fjell
(impediment). Bevaring av vegetasjon, store
sammenhengende
skogsområder,
myr
og
sumpområder er viktig med hensyn til
karbonbinding i økosystemet. Vegetasjon, myr og
åpne bekker hjelper å håndtere regnvann og
overvann på en naturlig måte. Vi ønsker å fremme
naturbaserte løsninger i nye bygge- og
anleggsprosjekter, samt inspirere befolkningen til å
oppgradere allerede utbygde områder med slike
løsninger som f.eks. grønne tak og vegger,
dammer, bekker, etablering av middels- og
høyvegetasjon mv. Dette vil bidra til bedre
klimatilpasning,
bringe fordeler
for
lokalt
økosystem,
og
øke
kvaliteten
på
utbyggingsområder.
Figur 5. Prestegårdsskogen
Hvaler har landbruksarealer med spredt struktur, med mange små åkerlapper sammenlignet
med Viken. Av jordvernhensyn er det svært viktig å ta vare på og utnytte de åkerlappene vi
har i kommunen på en god måte. Bevaringen av landbruket er viktig for å ta vare på Hvalers
verdifulle kulturlandskap. Lokal matproduksjon består hovedsakelig av kjøttproduksjon,
grønnsaker og noe nisjeproduksjon av blant annet honning med god kvalitet og bidrar til lokale
arbeidsplasser, og kortreiste matvare. Vi ønsker å satse på økologisk og variert landbruk i
kommunen vår. Private hager har også en visst potensial som innbyggere kan utnytte til
dyrking av frukt og grønt i mikroskala.
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Figur 6. Kulturlandskap på Kirkøy

2.2 Vårt miljø- og klimaavtrykk
Befolkningsvekst i regionen, samt tendenser til økt levestandard, fører til arealutvikling ved
ekspansjon og nedbygging av naturarealer som forårsaker negative miljø- og klimaavtrykk.
Transportbehov (vei-, sjø- og lufttrafikk) står for direkte klimagassutslipp. Andre kilder til
utslippene er avløp, jordbruk, industri, oppvarming og energiforsyning.
Analysene viser tendenser til svak nedgang av samlede klimagassutslipp i regionen. Viken har
et ambisiøs mål om å redusere klimagassutslipp betraktelig innen 2030, og dette må skje raskt,
ved offensive klimatiltak. Hvaler kommune må bidra i dette sammen med alle de andre
kommunene i regionen for å oppnå målet.
Statistikkene viser at elbiler overtar mer av personbilmarkedet. Erstatning av diesel- og
bensinbiler med elbiler og hydrogenbiler bidrar til reduksjon av direkte klimagassutslipp fra
veitrafikken. Ved etablering av god gang- og sykkelveinett og pendelparkeringsplasser i
tiknytning til kollektivholdeplasser, reduseres behovet for å bruke bil. Hvaler vil tilrettelegge for
ladeinfrastruktur, utbygging av pendelparkering og gang- og sykkelveier. Utfordringen for
kommunen er kostnader knyttet til utbygging av nødvendig infrastruktur. Kommunen ønsker å
satse på produksjon av fornybar energi for å øke grad av selvforsynt energi på Hvaler.
Utviklingen av markedet for el-fritidsbåter er i en tidlig fase, men kan få en meget rask utvikling,
på lik linje med økningen vi har sett av elbiler de siste årene. Innenfor fergedrift har
elektrifiseringen kommet lengre, og det er nå levert en rekke ferger med elektrisk fremdrift i
kombinasjon med annet fremdriftssystem (hybridløsninger). Det forventes at en slik løsning
også vil etableres i Hvalersambandet fra 2022. Det arbeides også med å gjøre transport og
gjestehavner «grønnere» med klima- og energivennlige løsninger på land, og Hvaler deltar i
et samarbeidsprosjekt med Orust i Sverige på dette området. Dette er også et viktig bidrag til
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en bærekraftig fremtid, men det vil kreve investeringer i infrastruktur og samarbeid mellom
kystkommuner for å få på plass en god ladeinfrastruktur for el-båter.

Figur 7. Småbåthavn i Skjærhalden
En viktig miljø-utfordring knyttet til befolkningsvekst er risiko for forurensning ved avfall- og
avløpshåndtering, og tilstrekkelig vannforsyning.
Hvaler kommune har nyere VA-nett, som er relativt tett, samt et godt overvåkingssystem for
lekkasje. Hvaler er nr.1 i Norge når det gjelder lekkasje av drikkevann fra kommunalt nett.
«Smart Vann» systemet bidrar til marginalt tap av drikkevann, god drikkevannskvalitet, og
mindre forurensning fra avløp.
Det er stadig behov for forbedring og utvikling av VA-nettet, da overløp fra Hvalers avløpsnett
er rapportert på ca. 6-8% per 2020. Kommunen må sørge for at avløpsinfrastruktur og
renseanlegg er dimensjonert og i stand til å ta imot den økte belastningen som planlagte
utbygginger vil medføre, samt stadig overvåke det eksisterende nettet for å forebygge
forurensning. Avløpet håndteres hovedsakelig på kommunale nett, og fraktes videre til
Fredrikstad, hvor det renses. Fredrikstad skal bygge nytt renseanlegg som vil tilfredsstille
kravene i oppdatert forurensningsforskrift. Dette vil forbedre renseprosessen på sikt, og bidra
til mindre lokal miljøforurensing fra avløp.
Den største utfordring for VA-nettet på Hvaler er knyttet til store avstander og topografi, som
medfører behov for mange energikrevende pumpe-løsninger. Kommunen ønsker å bruke
fornybar energikilde for å håndtere energibehovet knyttet til drift av VA-anlegg på en
miljøvennlig måte. Dette vil utvikles videre under «Smart Vann» prosjektet. Det er også viktig
å ta hensyn til marint biologisk mangfold, og fiskeri- og havbruksinteresser ved VA-strategi for
utbygging av sjøledninger mellom øyene.
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En utfordring knyttet til kommunalt VA-nett er økt vannforbruk i sommerperiode forårsaket av
stor aktivitet på hyttene. Det er behov for kostbare investeringer flere steder i kommunen for å
øke kapasiteten på vannledninger. Dette er også viktig med hensyn til tilstrekkelig slokkevann
til eksisterende og fremtidige byggeprosjekter. Vi vil øke bevisstheten i Hvalersamfunnet om
at regnvann er en viktig ressurs. Bruk av regnvann har flere fordeler, bl.a. minsker det
belastning på VA-nettet, og begrenser avrenning ved nedbør.
En del av kommunens arbeid klima og miljø er plan for opprydding av spredt avløp.
Bakgrunnen for planen er krav som fremgår av EUs vanndirektiv fra 2000 som er implementert
i norsk rett fra 1. januar 2007 ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften).
Fritidsbåt- og bobiltrafikk på Hvaler krever også kloakk- og avfallshåndtering, samt gode
parkering- og bryggeløsninger. Eksisterende avløps- og renovasjonsløsninger må forbedres,
samt at tilbudet må utvides, for å minske risiko for miljøforurensning av kystområder. Dette
utløser behov for kommunale investeringer.
Kommunen har utfordringer knyttet til renovasjon. Per i dag gjennvinnes det en forholdvis liten
andel av avfall (ca.20-25%). Kommunen har et ambisøs mål å forbedre gjennviningsandel til
50% innen 2025. Våre statistikker viser at gjenvinningsgraden øker, og dette er positivt, men
det er fortsett mye arbeid og investeringer som må til for å oppnå målet. Mestparten av avfall
fraktes til nabokommune. Det er opprettet et nytt IKS, «Østfold avfallssorteringsanlegg» (ØAS
IKT) hvor Hvaler kommune også er medeier. Når dette anlegget er operativt, vil alt avfall som
i dag går til forbrenning, bli effektivt sortert og gjenvunnet. Vi må samtidig sørge for mer
bevissthet blant innbyggere, samt tilrettelegge for oppgradert system for avfallshåndtering i
kommunen.
Hvaler kommune har bygget en ny miljøstasjon på Sandbakken, på Kirkøy. Den inneholder
løsning for avfallssortering, men også produksjon av ren energi via solcelleanlegg. Solkraftprosjektet er vellyket, og det er et stort utviklingspotensial for energikilder av denne typen,
særlig med tanke for økt energibehov i sommerhalvåret knyttet til bruk av fritidsboliger, og når
solenergiproduksjonen er mest effektiv. Utbygging av anlegg for produksjon av fornybar energi
vil bidra til å minske kommunens klimavtrykk, samt øke kommunens selvforsyning for energi.
Slike prosjekter vil kreve kommunale investeringer, men kan også tilbringe kommunale intekter
på sikt.
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2.3 Målsetning for miljø og klima i Hvaler kommune:
HOVEDMÅL: På Hvaler forbedrer vi miljøet og minsker klimaavtrykket.
DELMÅL – dette skal vi oppnå

STRATEGIER – slik skal vi gjøre det
Prioritere hensyn til natur, jordvern,
landskap og kulturmiljøer.
Sikre balansert bruk av natur- og
friluftsområder.

Hvalers natur og landskap, på land
og i sjøen, er en felles gode som
alle tar vare på, og får nytte av.

Sørge for at Hvalersamfunnet får kunnskap
om lokal og regional natur- og miljøtilstand,
slik at alle kan bidra i vern og utvikling av
naturmiljøet vårt.
Hvaler kommune skal motarbeide
privatisering av strandsonen.
Ulovlighetsoppfølging skal prioriteres.
Styrke lokal og regionalt samarbeid for
miljø og klima.
Sikre vern og utbedring av Hvalers
sjøørretbekker.
Satse på økologisk og variert landbruk.
Oppfordre og inspirere hverandre til å
bruke de private utearealer til å øke
selvforsyningsgrad.

Hvalersamfunnet bruker ressurser
på en bærekraftig måte.

Bruke sjøen og sjøarealer skånsomt og på
naturens premisser.
Anerkjenne avfall som en ressurs og
dermed øke bevisstheten av å gjenvinne.
Bevisstgjøre en balansert bruk av regn- og
drikkevann.
Bekjempe all forurensing på land og i vann.

På Hvaler begrenser vi
forurensning og motvirker
klimaendringer.

Legge til rette for å øke kapasitet og
kvalitet for håndtering av vann, kloakk og
avfall.
Øke andel av fornybar energi og redusere
utslipp fra fossile kilder.
Bidra til øke karbonfangst.
Bevisstgjøre Hvalersamfunnet om at vi har
et felles ansvar for å jobbe mot
klimaendringer.

20

3 Sosiale forhold i Hvaler kommune

FN viser til at den sosiale delen av bærekraftlig utvikling handler om å sikre at alle
mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettigheter
er det viktigste utgangspunktet for sosial bærekraft. Det er viktig med utdanning,
anstendig arbeid, gode oppvekstforhold, likestilling, kulturelt mangfold og et godt
helsetilbud.
Hvaler kommune kan vise til en jevn økning av innbyggere i de siste årene. Innbyggertallet på
Hvaler er 4669 per 2. kvartal 2020. Utviklingstrenden viser at Hvaler kommune har hatt en jevn
befolkningsøkning med 14,2 prosent de siste 10 årene. Til sammenligning med tidligere
Østfold på 11 prosent, og hele Norge på 10,5 prosent. Fastlandsveien, broforbindelser mellom
øyene og tunellforbindelsen mellom Kirkeøy og Asmaløy er blant hovedfaktorene til
befolkningsutviklingen, samt generelt areal- og samfunnsutvikling i Viken-regionen. Hvaler
kommune har blitt mer tilgjengelig med årene, og at kommunen har en stor andel besøkende
fra deltidsbeboere og turister generelt. Flere innbyggere krever bedre og mer effektive
tjenester.
Behovet for døgnbasert rusomsorg skal vurderes.
I et forebyggende perspektiv, og for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger, bør det
bygges seniorboliger med universell utforming for de som ikke trenger omsorgsplasser, men
som kan ha nytte av og føle trygghet ved noe tilrettelegging og et sosialt og helsefremmende
miljø rundt seg. Eldre skal ikke måtte flytte selv om de bor i utenfor grendesenterene, de skal
ha trygghet i hjemmet.
Mange av Hvalers innbyggere er friske, spreke eldre mennesker som må ses på som vår eldreenergi og en ressurs i lokalsentrene. De er innbyggere og etterspør lokal handel og kulturtilbud,
deltar i frivillig arbeid osv. Kommunen skal i systematisk invitere og involvere ressurssterke
eldre til å være til hjelp for andre innbyggere i kommunen, både yngre og eldre. Eksempler på
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dette kan være: ekstra voksne i barnehager og skoler, lage mat i skolekantiner, arrangere
trimgrupper, gågrupper, ulike fritidsaktiviteter og kafeer for andre eldre.
Hvaler trenger en frivillighetskoordinator. Nettbasert frivillighetssentral men også møteplasser
på allerede etablerte samlingsteder i kommunen, her kan både grendehus, bedehus, rådhus
eller det gamle administrasjonsbygget på ungdomsskolen eller åttekanten kan brukes, men
kommunen må styre det. Et mulig samarbeid med frivillige og «bytteboden» for idrettsutstyr
kan være en god ide.
Til dette arbeidet, for å kople sammen hjelpere og mottakere av hjelp, skal kommunen ta i bruk
smarte hjelpemidler som ulike APP- er ol, for eksempel NYBY.
Skal kommunen bevege seg mot en bærekraftig utvikling må kommunen jobbe for tiltak som
blant annet bidrar til:
 å gjøre Hvaler til en attraktiv kommune for unge voksne å bosette seg i.
 å gjøre det attraktivt for barn og ungdommer å vokse opp i Hvaler kommune.
 å styrke lokalmiljøene slik at unge voksne ønsker å bli boende.
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Tabell 2. Befolkningsutvikling for Hvaler kommune

3.1 Hvaler som hyttekommune
Med ca. 4300 hytter og 2100 boliger kan man med god margin si at Hvaler er en
hyttekommune. Kommunen har mye sesongbasert aktivitet og stor besøksfrekvens i en
konsentrert periode fra mai-august. Her regner vi med at det effektive innbyggertallet på
toppene ligger opp mot 30 000. Dette medfører noen utfordringer for infrastruktur, service og
tjenester i denne perioden, men fører også til muligheter for kommunen. Blant annet for det
lokale næringslivet som kan utvide sine tjenester og gi gode tilbud hele året til glede for alle
som bor og benytter Hvaler.
Det skjer nå generasjonsskifter på hyttene hvor flere unge overtar. Og man ser på de generelle
utviklingstrekkene i befolkningen at befolkningen lever lengere, og at de er mer aktive eldre.
Dette medfører at flere er på hyttene i lengere perioder av gangen. I tillegg har infrastrukturen
med offentlig vann- og avløp medført at fritidsboligene nå benyttes lang mer enn tidligere.
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Konsekvensene ved at sesongen utvides vil medføre en større belastning på Hvaler
kommunes tjenester.

3.2 Kommunens rolle, bærekraftige tjenester, innovasjon og digitalisering
Det har vært et fokus i kommunens organisasjon å fremme kompetanse, teknologisk utvikling,
digitalisering og innovasjon, forsterket brukertilpasning og effektivisering av forvaltningen av
oppgaver. Hvaler kommune skal utvikle brukerorienterte, kostnadseffektive, og bærekraftige
kommunale tjenester. Hvalers innbyggere skal ha gode oppvekstmiljøer, gode levekår og god
livskvalitet.
Barn og unge skal leve i trygge rammer og oppleve stimulerende lærings- og
utdanningsmiljøer.
Eldre og funksjonsnedsatte skal leve trygge verdige og selvstendige liv. Da må kommunen
bl.a. legge til rette for god tilgjengelighet og universell utforming på offentlige arealer, samt
legge til rette for at flere skal kunne klare seg hjemme, med smarte løsninger og livsløpsboliger.

3.3 Sosial infrastruktur
3.3.1 Skolestruktur
Kommunen har i 2020 tre skoler, som blir slått sammen i 2021 til en skole. Alle 10 trinn skal
gå på den nye skolen i lokalsenteret Rød på Asmaløy. Den nye skolen vil ligge på den
midterste av hovedøyene i kommunen. Det vil være like langt for barn og unge fra Vesterøy
og fra Kirkeøy å reise til skolen. Den nye skolen vil føre til noe ekstra behov i forhold til
skoleskyss til og fra skolen, som fylkeskommunen sørger for.
Når vi nå får en helt ny skole, må vi også kunne tenke helt nye tanker.
Trivsel og relasjoner ligger i bunnen for all læring, men aller viktigst er at barnas grunnleggende
behov er dekket. Ikke alle barn spiser frokost før de kommer på skolen eller spiser i løpet av
skoledagen.
Barna skal ikke bare lære om et sunt kosthold som dekker kroppens behov for energi,
mineraler og vitaminer, de skal også lage og spise maten der.
Lunsj/ skolemat bør i fremtiden legges inn som en del av skoletilbudet.
Skolene og barnehagene bør også i samarbeid med kommunens kjøkken på Dypedalåsen/
kantine på den nye skolen, slik at travle barnefamilier som henter barn på SFO, kan kjøpe med
seg mat hjem , eller å spise i skolens kantine.
Skolen skal på sikt tilby SFO til alle barn i alle aldre. I denne tiden kan også ulik frivillige grupper
og lag tilby sine tjenester inn mot barn og unge, som speidere, Idrettslag, osv.
Elevene bør også kunne motta hjelp til hjemmebasert skolearbeid i skole og SFO hverdagen.
Det er viktig å få unge mennesker til å etablere seg på Hvaler. Hvaler bør bruke noe ressurser
på å vise frem de gode tilbudene våre barnehager og skole representerer.
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3.3.2 Barnehagestruktur
Hvaler kommune har fire barnehager, hvorav en er privat. Det er en økonomisk utfordring at
det er få barn i Brekke barnehage. Det er krav om minstebemanning i barnehager, og Brekke
går generelt i minus. Hvaler kommune kan gjøre Brekke Barnehage mer tilgjengelig ved å
enten legge til rette for et bedre busstilbud eller flytte barnehagen til Skjærhalden, langs fv.
108.
Barnetallet på Hvaler er synkende, og det er en forutsetning for å opprettholde grunnlaget for
barnehager på de forskjellige øyer, at det bør legges til rette for flere barnefamilier. Det er viktig
at det planlegges for at lokalsentrene skal ha en balansert aldersfordeling, slik at det kan
tilrettelegges for gode og mangfoldige bomiljøer.
3.4 Helse- og omsorgsstruktur
Befolkningsprognoser viser at det kommer til å bli en stor skjevhet i aldersfordelingen de
neste 10-20 årene. Prognosene har vært forholdsvis uforandret de siste fem årene. I dag
utgjør personer 80 år og eldre 4% av innbyggerne i Hvaler kommune. I løpet av 11 år vil
andelen stige til 9% og vi vil ha mer enn dobbelt så mange personer i denne aldersgruppen i
løpet av 2030). Forventet levealder i Hvaler er 81,9 år, som er høyere sammenlignet med
Østfoldregionen, der forventet levealder er 81,1 år, og landsgjennomsnittet er på 81,7 år. En
trend man ser likevel at de eldste er friskere enn før. Ved høyere levealder kan man forvente
en viss økning av sykehjemsplasser, men hovedsakelig omsorgstjenester. For å effektivisere
disse tjenestene er det behov for å legge til rette for samlingsområder for seniorboliger, eller
legge til rette for seniorboligsamfunn. Dette for å legge til rette for en effektiv helse- og
omsorgstjenester for kommunen, samt legge til rette for de folkehelsegevinster slike samfunn
gir, i samsvar med eldrereformen «leve hele livet».
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Tabell 3. Befolkningsprognose på Hvaler mot 2030
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3.4.1 Helse- og omsorgsplan
Som bakgrunn i utførelse av helse- og omsorgsoppgaver følger Hvaler sin kommunedelplan
for helse og omsorgstjenester 2014-2023. De overordnede målsetninger fra arbeidet med
denne planen ble bygget på gjeldende samfunnsdel. Det er i dag igangsatt arbeid med en nye
helse og omsorgsplan. Denne planen skal basere seg på dagens utfordringsbilde, samt bli en
mer tverrfaglig plan, som skal være forankret i ny samfunnsdel. Habilitering og rehabilitering,
rus og psykisk helse og kompetansebehov kan være del av en helhetlig helse- og
omsorgsplan. En slik plan kan sikre kommunen god faglig, administrativ og politisk styring over
en sektor som legger beslag på en betydelig del av kommunens ressurser, både med hensyn
til personell og økonomi
Helse og omsorgstilbudet på Hvaler skal være av god kvalitet og gi innbyggerne trygghet god
eldreomsorg. Antall stillinger i omsorg for eldre skal vurderes. Det er viktig at pasienter og
ansatte opplever hverdagene som trygge og gode. Kommunen skal legge til rette for eller
besørge at disse funksjoner eller tjenester er tilstede for de som har rettigheter og krav.
Det er viktig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får et godt tilbud med muligheter
for aktivitet og arbeid. I et forebyggende perspektiv, og for å legge til rette for at flere kan bo
hjemme lenger, bør det bygges seniorboliger med universell utforming for de som ikke trenger
omsorgsplasser, men som kan ha nytte av og føle trygghet ved noe tilrettelegging og et sosialt
og helsefremmende miljø rundt seg. Eldre skal ikke måtte flytte selv om de bor i utenfor
senterområdene skal ha trygghet i hjemmet.
Mange av Hvalers innbyggere er friske, spreke eldre mennesker som må ses på som vår
«eldre-energi» og en ressurs i lokalsentrene. De er innbyggere og etterspør lokal handel og
kulturtilbud, deltar i frivillig arbeid osv. Kommunen vil legge til rette for å koordinere frivillighet,
f.eks. gjennom nettbasert frivillighetssentral, ulike apper, men også møteplasser på allerede
etablerte samlingsteder i kommunen. Boligstruktur og møteplasser som kobler generasjoner
og ulike sosiale lag sammen, kan være av stor betydning. Langsiktig areal- og boligplanlegging
er vesentlig for å skape mangfoldige bomiljøer.
Samtidig som kommunen vil forsøke å gjøre seg attraktiv for flere unge og barnefamilier må
kommunen planlegge for at antall eldre vil øke. Vi kan forvente en fortsatt økning i personer
med behov for helse og velferdstjenester, hvorav mange vil ha store og sammensatte behov
der bistand fra flere tjenester vil være nødvendig. Det er ikke kun eldre som er i behov av
helsetjenester i hjemmet eller opphold på sykehjem. Kommunen vil fortsatt få overført ansvaret
for behandling av svært alvorlig syke pasienter som er utskrivningsklare fra
spesialisthelsetjenesten. Dette må både sykehjemmet og hjemmetjenesten rustes for.
Tjenestene skal tilrettelegges slik at hjelpemottakerne opplever et helhetlig og koordinert
tjenestetilbud, hvilket innebærer at pasienter opplever sammenheng mellom tjenester og at
tiltak utformes ut fra individuelle behov. Nyetablering av heldøgns omsorgsbolig og
sykehjemsplasser skal etableres på Dypedalåsen i tilknytning til Hvalers «sykehus»
Kommunen vil ha ansvar for å ivareta omfattende oppgaver innenfor helse og velferd. De ulike
tjenestene som skal dekke befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester er i behov av
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kompetente medarbeidere. Det er derfor viktig at kommunen er proaktiv med tanke på å
rekruttere og beholde fagpersoner med etterspurt kompetanse ved å fremstå som en attraktiv
arbeidsgiver. Hele stillinger i omsorgssektoren vil gi bedre tjenester til de eldre. Det vil være
behov for å bygge flere omsorgsboliger samt bygge ut et heldøgns tilbud til personer med rusog psykiatrilidelser. Velferdsteknologi for å fremme selvstendighet og mestring tas i bruk på en
forsvarlig måte.
Sykehjem, hjemmetjenesten, helsestasjon, fysioterapitjenesten, kommuneoverlege og Hvaler
legesenter er per i dag samlokalisert på Spjærøy. Tiltak for funksjonshemmede og rus og
psykiatritjenesten holder til på Skjærhalden. Det er behov for mangfoldig boligtilbud for eldre
og unge. Muligheter for tiltak skal vurderes videre i delplaner og strategier.
Hvaler har spredt tjenestene på forskjellige øyer, avstandene er ikke store , men det ses på
som en stor verdi fra innbyggerne at øyene «har forskjellige oppgaver».
Helse og omsorgstjenesten i kommunen vil få store utfordringer fremover. Koronasituasjonen
har vist oss viktigheten av kompetanse og ressurser også i beredskapssammenheng. Bedre
samarbeid mellom ulike aktører er nødvendig for å sikre forsvarlige og likeverdige
velferdstjenester
Det vil være behov for å bygge flere omsorgsboliger på Skjærhalden med nærhet til butikker
og infrastruktur.
Det er viktig å ha et heldøgns tilbud til personer med rus- og psykiatrilidelser.
Sykehjem, hjemmetjenesten, helsestasjon, fysioterapitjenesten og Hvaler legesenter er
samlokalisert på Dypedalsåsen på Spjærøy. Tiltak for funksjonshemmede og rus og
psykiatritjenesten holder til på Østerhaug, Kirkeøy. Kommuneoverlegen er plassert på Kirkeøy
på Skjærhalden, i kommunens områdesenter. Omsorgsboliger uten heldøgns pleie og boliger
for unge i samme område kan være en stor fordel. Et godt egnet sted kan være på Floren
Skjærhalden.
3.4.2 Eldre på Hvaler
Den mangfoldige gruppen vi kaller eldre blir stadig flere og holder seg friske lengre enn før.
Eldre er en viktig gruppe som påvirker samfunnsutviklingen. De utgjør en ressurs for
lokalsamfunnet og nærmiljøet.
Et aldersvennlig samfunn kan gi store fordeler dersom det legges til rette for at eldre kan delta
aktivt med sin erfaring, kunnskap, tid og erfaring. En forutsetning er at vi ser eldre som en
ressurs på lik linje med andre grupper i samfunnet.
En økende andel eldre stiller krav til kommunal planlegging men kommunen har tilsvarende
mye å vinne på å jobbe systematisk og langsiktig med å legge til rette for at eldre kan bidra
med sinne ressurser og bidra med å mestre eget hverdagsliv så lenge som mulig.
Kommunen
må
legge
til
rette
for
en
aldersvennlig
stedsutvikling.
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aldersvennlig stedsutvikling handler grunnleggende sett om å skape fysiske omgivelser som
gjør det mulig å være aktive samfunnsdeltagere så lenge som mulig.
Dette handler ikke kun om tiltak for eldre for både forskning og praksis viser at det som er bra
for eldre som regel er bra for alle.

3.5 Oppvekstmiljø
I Hvaler kommune bor ca. 60% av innbyggerne i tettbygde strøk, det vil si i våre lokalsentre,
Rød, Ødegårdskilen, Utgårdskilen, Hauge og områdesenteret Skjærhalden.
Totalt bor det 734 barn i Hvaler kommune, mellom 0-17 år. Det må da sikres lekeplasser,
møtesteder og andre fritidsaktiviteter i disse områdene. Gjennom planlegging kan vi legge til
rette for fellesarealer og lekeplasser. Men ved mange små planer kan det ikke stilles krav om
felles møteplasser, som kommunen sårt trenger. Kommunen kan løse dette ved å planlegge
selv og ta ansvar for dette.
Barn må ha et trygt og inkluderende oppvekstmiljø og kommunen må legge til rette for dette
gjennom en helhetlig og god planlegging, samt gode kommunale tjenester. RPR for barn og
unge og rundskriv om barn og unge fra regjeringen påpeker akkurat dette. Det må da legges
til rette for et godt samarbeid mellom kommunen og frivillige lag, foreninger, lokalmiljøet, samt
barn og unge.

3.6 Kultur og frivillighet i Hvaler
Hvaler har en rekke frivillige organisasjoner som har tilført kommunen flere tiltak ved
dugnadsarbeid. Hvaler kulturvernforening har f. eks. hjulpet med tiltak som bl.a. turstier,
informasjonstiltak, restaurering, og gjennomføring av arrangementer. Dette gir stor gevinst for
folkehelsen. Slike frivillige organisasjoner ønsker kommunen å støtte videre, og legge til rette
for løsninger og handlingsprogram som gjør at man får utnyttet de ressursene som mange
enkeltpersoner, lokale semi-kommersielle organisasjoner, grender og velforeninger sitter med.

27

Figur 8. Skilting i strandsonen

3.7 God helse
Folkehelseloven legger til rette for at samfunnsutviklingen skal fremme folkehelse, og bidra til
å utjevne sosiale helseforskjeller. Kommunen skal jobbe med folkehelsearbeid, som skal
fremme befolkningens helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold, og bidra til å forebygge
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.
Det er et krav at kommunen skal ha en nødvendig over sikt over helsetilstanden i befolkningen
og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette er for å bedre
plangrunnlaget og øke bevisstheten rundt de valg kommunen gjør enten i planer er enkelttiltak.
Folkehelseoversikten er med å vise indikatorer på hvordan Hvaler kommune ligger an i forhold
til resten av landet. Her viser man at ungdomsskoleelever på Hvaler har en høyere andel som
har vært beruset enn Østfold og resten av landet, 16 % prosent i Hvaler mot 12 % i hele landet.
Og 6,2% har brukt cannabis av ungdommen på Hvaler mot 2,6 % på landsbasis. Dette er noe
som må løses ved å utarbeide flere møteplasser, aktiviteter og bedre bomiljø, i delmål og
strategier er dette nå et fokus.
Det er viktig å se på andre grupper i samfunnet som har en stemme, Hvaler kommune og
tidligere Østfold, har mange uføretrygdede og mennesker som trenger tilrettelegging.
Fylkeskommunen vektlegger behovet for å legge til rette for at alle skal ha god livskvalitet, og
sikre arenaer hvor en skal løse opp "samfunnsfloker".

3.8 Oversikt over familier og husholdninger i Hvaler kommune
Det er 2144 privathusholdninger i Hvaler kommune og det er ca. 2,15 personer per
privathusholdning. Sammenlignet med Østfold-regionen er det 2,17 og i hele landet 2,16
personer per husholdning.
For å kunne øke mer tilflytting, og at folk skal ha lyst å bo i Hvaler kommune bør man legge til
rette for attraktive nærmiljøer og bedre bokvalitet. Kommunen vil tiltrekke unge familier for å
balansere alderssammensetning i Hvalersamfunnet. Både barn og unge, samt foreldre må ha
attraktive tilbud og aktiviteter som er tilgjengelige lokalt.
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Kommunen satser på mer fortetting, hvor det nå er 60% av fastboende som bor i våre
lokalsenter og vårt områdesenter. I kommuneplanens arealdel er det lagt til rette for 90% av
ny bebyggelse skal skje innenfor lokalsenter og områdesenter, i samsvar med retningslinjer
for samordnet bolig- areal og transportplanlegging.

Figur 9. Sommeraktiviteter på Hvaler
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3.9 Målsetning for sosiale forhold i Hvaler kommune:
HOVEDMÅL: På Hvaler lever vi hele livet, og vi lever det godt.
DELMÅL – dette skal vi oppnå

STRATEGIER – slik skal vi gjøre det
Skape attraktive og trygge nærmiljøer, med
gode oppvekstsvilkår som stimulerer og
utvikler.
Legge til rette for aktiviteter året rundt.

Hvaler er et godt sted å vokse opp.

Fremme sunn livsstil for barn og unge
gjennom helsefremmende tiltak, fysisk
aktivitet og kosthold.
Skape en skole som gir et trygt og
utviklende oppvekstmiljø.
Sikre et barnehagetilbud med fokus på
barnas trygghet, trivsel og utvikling.
Fokus på frivillighet, samhandling og
delaktighet for å utløse «eldre-energien».
Forebygge ensomhet ved å legge til rette
for aktiviteter, møteplasser og kulturtilbud.
Satse på aldersvennlig stedsutvikling

Eldre på Hvaler har en meningsfull
og trygg hverdag.

Legge til rette for fysisk aktivitet for
mennesker i alle aldere.
Sørge for trygge og varierte omsorgstilbud
tilpasset eldres ønske og behov.
Legge til rette at folk skal være selvhjulpne
i eget hjem så lenge som mulig.
Utvikle gode omsorgs- og eldreboliger, og
opprettholde sykehjemstilbudet.
Utvikle Hvaler som folkehelsekommune, med
fokus på natur, kultur og inkludering.
Hjelpe de som har behov gjennom å legge til
rette for egenutvikling, friskliv og mestring.

På Hvaler mestrer vi livet i alle
livsfaser.

Øke sysselsettingsgraden gjennom å legge til
rette for flere arbeidsplasser og hjelp til å
komme inn på arbeidsmarkedet.
Utvikle et variert boligtilbud med særlig fokus
på unge familier.
Legge til rette for de som ikke har en synlig
stemme.
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4 Økonomisk bærekraft i Hvaler kommune

Ifølge FN handler den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling om å sikre
økonomisk trygghet for mennesker og samfunn. Økonomisk vekst er viktig for å skape
arbeidsplasser og skatteinntekter til velferdstjenester. Denne veksten må være
bærekraftig, slik at vi ikke ødelegger jordas ressurser.
Hvaler er en øykommune med relativt spredt urban struktur, samt mye fritidsbebyggelse.
Kommunen er del av hovedregion Viken, og nærregion Nedre Glomma.
Lokal næring er preget av småskala-bedrifter, og er knyttet til Hvalers stedstypiske egenskaper
og ressursgrunnlag – fiskeri, reiseliv, handel, servering, båt, marinaer, noe landbruk og mange
håndverkere. Det er høy utpendling (ca. 60%) fra kommunen til arbeidsplasser i regionen, som
i tillegg til sesongvariasjoner på arbeidsmarkedet er en utfordring for Hvalersamfunnet. Deler
av næringslivet er særlig knyttet til sommersesongen med mange besøkende og hytteeiere på
øyene. Hytteeierne er en viktig del av markedsgrunnlaget for byggenæringen. Utviklingen viser
at den tradisjonelle sesongen er til øker til også å gjelde andre deler av året, bl.a. som følge
av at hytteeierne benytter sine eiendommer mer enn tidligere.
Det er nasjonale forventninger til en bærekraftig stedsutvikling og at byer og tettsteder skal
være kompakte, for å redusere transportbehov, samt minske nedbygging av naturarealer. For
å oppnå dette målet må fortetting prioriteres foran arealekspansjon, samt at bosetting må
samordnes med samferdsel-, kollektivløsninger og service- og tjenestetilbud/næring.

4.1 Senterstruktur
Hvaler er en øykommune hvor ca. 60% av befolkning bor i lokal- og områdesentra, og resten
(ca. 40%) bor spredt, samt at det er mange fritidsboliger spredt over hele kommunen.
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Eneboliger er en dominerende bygningstype. Det
er også forholdsvis mye tradisjonell, verneverdig
bebyggelse og kulturlandskap i kommunen.
Kulturarven er med å styrke vår identitet gjennom
vårt felles kollektive minne. Den definerer hvem vi
var i går, hvem vi er i dag og hvem vi kan være i
morgen. Ved å la kulturminner, kulturmiljøer og
kulturlandskap ta større del i den kommunale
planarbeidet kan kommunen aktivt være med på
å forme fremtiden. Bevaring av kulturminner er
også en ressurs i det grønne skiftet, siden vi
gjennom bevaring av bygningene slipper ut
mindre CO2 enn ved nybygging, som gir en
klimagevinst. Et formalisert og godt samarbeid med Hvalerkulturvernforening er viktig for å
ivareta kultur og bygge videre på Hvalers kulturarv.
Spredt boligstruktur på Hvaler har mange fordeler for samfunnet, bl.a. nær tilgang til natur- og
friluftsområder, gode uteoppholdsarealer på tomtene, godt utsyn/solforhold, god luftkvalitet og
lite trafikkstøy flere steder. Men, det er også mange utfordringer knyttet til spredt bebyggelse,
særlig med tanke på offentlige tjenester og infrastruktur som renovasjon, skoleskyss og
hjemmesykepleie. Andre utfordringer for de som bor spredt er dårlig kollektivtilbud utenfor
fylkesvei 108, dårlig veikvalitet og trafikksikkerhet flere steder, og dårlig tilgang til service og
tjenester. Dette bidrar til mye bruk av privatbil, og således produksjon av klimagassutslipp.
Dårlige veier og trafikksikkerhet er også problematisk med hensyn til oppvekstmiljø,
beredskap, og tungtransport knyttet til næring.
For å gjøre Hvalersamfunnet mindre avhengig av privatbil, må kollektivtilbudet forbedres, samt
at gang- og sykkelveinett utvikles og pendlerparkering etableres i tilknytning til
kollektivholdeplasser i form av knutepunkt-struktur. Utbygging av kommunal fiberinfrastruktur
kan også bidra til at flere kan jobbe hjemmefra, samt motta mange kommunale tjenester uten
å måtte reise ut. Innovativ infrastruktur og ny tenkemåte gir muligheter til økt sysselsetting i
kommunen, samt at kommunale tjenester blir bedre og mer effektive.
Hvaler er en populær reisedestinasjon av regional og nasjonal betydning. Reiselivet i
kommunen er dominert av hytteturismen men også båtfolket. Det er mange som tar dags- eller
helgetur til Hvaler. Hyttebefolkningen har ofte nær tilknytning til kommunen med regional
identitet, og har et ønske om innvirkning på lokalsamfunnet. Kommunen får stor glede av
besøkende, men det er også noen utfordringer knyttet til økt aktivitet og bruk av arealene både
på sjøen, og på øyene i sommersesongen. Dette gjelder også i forhold til nasjonalparken.
Fritidsbebyggelse og bryggeanleggene ligger spredt, og det genererer transportbehov, som
står for klimagass utslipp fra båt- og biltrafikk, og belaster veinett og sjøarealer. Enkelte
fritidsboliger og brygger virker privatiserende i strandsonen, og belaster naturarealer (inkl.
sjøbunn). Det er et behov for forbedring av forholdene på eksisterende hyttefelt. Etablering av
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gang- og sykkelveinett i tilknytning til større hytteområder med tilknytning til kollektiv tilbud, vil
redusere behovet for bruk av privatbil (og redusere klimagassutslipp). Man kan eventuelt
vurdere parkering for fritids- og friluftsområder i en sammenheng med pendlerparkering som
en flexi-bruk av arealer i sesonger.
Båtplasser i tilknytning til fritidsbebyggelsen bør samles i felles bryggeanlegg for å effektivisere
arealbruk og få «stordriftsfordeler», dvs. flere gjesteplasser, profesjonell drift, bedre kvalitet på
infrastruktur, tilstrekkelige parkeringsarealer på land i tilknytning til brygger, o.l. Samling av
brygger vil også frigjøre naturarealer i strandsonen, og redusere privatiseringsgraden langs
kystlinjen. Dette bør gjennomføres ved arealplaner, strategier, og i samarbeid med mange
aktører.
Kommunen opplever etterspørsel etter områder for bobilparkering med tilhørende
sanitærfunksjoner. Dette og andre fellesgoder eller arealer for utleie av sykler, kajakk osv. bør
tilrettelegges bedre for å kunne bygge opp under reiselivsnæringen, del av kommunens
definerte vekstnæringer. Gode løsninger på dette krever ofte utredninger, samt plan- og
strategiarbeid.
I gjeldende kommuneplan finnes det forholdvis mye arealer avsatt til ny bebyggelse og anlegg
(inkl. boligformål), plassert innenfor eksisterende sentrumsområder og/eller i tilknytning til
eksisterende veinett og infrastruktur (næringsarealer, parkering, båthavner). Arealplanen
styrer bærekraftig stedsutvikling, og åpner for fortetting av senterstruktur, samt bevarer
sårbare områder mot utbygging. Muligheter for utbygging av ny fritidsbebyggelse i kommunen
er per i dag svært begrenset. Kommunen ønsker å fortsette med prioritering av utbygging i
sentrumsområder, samt vern av ubebygde naturområder. Dette utdypes nærmere under
«arealstrategi».
Til tross for fornuftig og gjennomtenkt bolig- og arealplanlegging, ser man tendenser til bruk av
noen boliger innenfor sentrumsområder til fritidsformål. Dette er utfordrende, og medfører
ineffektiv arealbruk av sentrumsarealer. Behov for bærekraftig arealbruk av sentrumsområder
medfører at det må tas stilling til kommunens praksis i bopliktsaker. Ulovlighetsoppfølging
knyttet til boplikten bør da prioriteres først i senterområdene.
Boligprisene på Hvaler tilsvarer boligprisene i regionen og nabokommune. Prisnivået ligger
forholdsvis høyt, og dette er utfordrende for førstegangsetablerende unge familier. Samtidig
kommer det nye konsepter og forretningsmodeller i markedet som kan bidra til å dempe dette.
Kommunen ønsker at det skal være enklere for unge barnefamilier å etablere seg på Hvaler,
for å balansere aldersfordelingen i Hvalersamfunnet. Derfor vil kommunen satse på
økonomiske løsninger og samarbeid med private som bidrar til prioritering av
førstegansetablerere ved kjøp av boligeiendom.
Kommuneplanens arealdel har forholdsvis få «rene» arealer for næringsbebyggelse.
Imidlertid, legger kommuneplanen til rette for at noen typer næringsbebyggelse (ikkestøyende) kan planlegges gjennom detaljreguleringer i sentrumsområder innen formålet
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«bebyggelse og anlegg». Det vil medføre en kortere prosess uten konsekvensutredning. Ved
valg av næringsvirksomheter skal prinsippet for «rett virksomhet på rett plass» gjelde.
Det er et behov for å detaljregulere og områderegulere våre lokalsentre og områdesenter som
er under utvikling, og med utbyggingspress både på land og sjøområder. Det er derfor viktig å
gjennomføre områdeplaner, og omregulering av eldre planer fremover for å oppnå helhetlig
utvikling av både næring, bolig, infrastruktur og samfunnsutvikling generelt. Dette gjelder også
kommunens publikumsnære tjenester. Kommunen har allerede startet arbeidene med
kommunedelplan for Skjærhalden, som er Hvalers områdesenter.

4.2 Næringsliv
Over halvparten av Hvalerfolk som er i arbeid pendler til nærregionen og hovedstaden. Lokalt
næringsliv består primært av småbedrifter som er knyttet til Hvalers særpreg og
ressursgrunnlag – hav, kyst, natur og reiseliv.
En utfordring for næringsutvikling på Hvaler er begrensede næringsarealer knyttet opp mot
krevende arealplanlegging med bakgrunn i natur- og ressursgrunnlaget i kommunen. Det er et
tydelig potensial for småskala-næringsutvikling i kommunen, særlig innenfor tradisjonelt
reiseliv og ikke minst naturbasert reiseliv. Det er kommunens natur- og kulturlandskap er vår
styrke og vår identitet, og det er viktig å satse på stedstilpasset næring, basert på Hvalers
særpreg, og i tråd med «rett virksomhet på rett sted».

Figur 11. Fiskerihavn i Utgårdskilen
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Havner og havnearealene er blant Hvalers største ressurser. Det drives mye fiskerinæring i
kommunen, samt at det er mange bedrifter knyttet til besøk- og opplevelsesnæring, hytteliv,
båtliv, og sesongbasert handel og tjenester.
Det er et stort potensial knyttet til utnytting av havets ressurser og kystområdet, og vi må huske
å gjøre dette skånsomt og på naturens premisser. Strandsonen er et svært konfliktfullt
området, og mange hensyn må avveies før eventuell næringsutbygging tillates, bl.a. bevaring
av natur- og kulturlandskap, allmenhetens interesser, private interesser osv. Næringsutvikling
i disse områdene er derfor en krevende prosess.
Variert etterspørsel etter varer og tjenester mellom sommer- og vinterhalvåret er utfordrende
for lokale bedrifter knyttet til besøk- og opplevelsesnæringen. Vi ønsker å utvikle oss i retning
«Hvaler for alle, hele året» som grunntanke for kommunens arbeid med næringsutvikling, men
også i samfunnsutviklings perspektiv.
Det vil alltid være et stort behov for byggenæringen i Hvaler kommune med ca. 2100 boliger
og 4300 fritidsboliger. Håndverksbedriftene er en viktig del av lokal næring og arbeidsplasser.
Hvaler har også eksempler på vellykket økologisk landbruksproduksjon (nisjeproduksjon).
Forholdene ligger til rette for at flere landbruksarealer vil kunne brukes slik. Dette vil bidra til
sysselsetting og utnytting av lokale naturresurser på en fin måte, samt at kortreiste matvarer
er attraktive for reiselivet.
Økende bosteds-, besøks og bedriftsaktivitet som beskrevet i næringsstrategien medfører økt
behov for energi. Det er viktig å prioritere fornybare energikilder og kortreist energi fremover
for å minimalisere Hvalers klimaavtrykk. Klimautfordringen kan også ses på som en mulighet
til nyskapning, økt klimavennlig produksjon, bedre og smartere lokalsamfunn. Dette krever
samarbeid og samskaping.

4.3 Ansvarlig forbruk
Mange har et godt liv på Hvaler. Stadig større og nyere boliger, hytter og båter setter det
samlede forbruket til høyt nivå, og utfordrer hensynet til klima og miljø. På den annen side
bidrar utbygging og forbruk til økonomisk vekst og verdiskaping – men kanskje ikke en
bærekraftig vekst.
Kommunen må ta ansvar for utbyggingsmønster, og fokusere utviklingen i sentrumsområder,
samt gi føringer til hvordan man kan redusere utslipp ved utbygging, f.eks. ved bruk av lokale
produkter og tjenester, bærekraftig materialbruk, etablering av private solcelleanlegg,
gjenbruk, re-design, o.l.
Det er ikke minst viktig å inspirere befolkning til bruk av naturbaserte løsninger i
byggeprosjekter for å øke blågrønn faktor i bebygde områder. Etablering av vegetasjon
(inkludert grønne vegger og tak), og bruk av vann på en kreativ måte (bekker, dammer, osv)
gir mange fordeler, bl.a. gode estetiske kvaliteter, trivsel, demping av støy, bedre
overvannshåndtering, karbonbinding, plass og næring for fugler og insekter. Bruk av klima- og
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miljøvennlige løsninger i bygge- og anleggsprosjekter demper negative effekter av
arealnedbygging.

4.4 Kommunens økonomiske ståsted
Kommunens hovedinntektskilde er rammetilskudd fra staten, egenbetaling, gebyrer og skatt,
inkl. eiendomsskatt. Kommunal fiber-prosjekt er en potensiell inntektskilde på sikt, som i tilleg
til at den er viktig del av innovasjon og digitalisering av Hvaler.
Kommunens hovedkilde for utgifter er personale kostnader (lønns- og pensjonskostnader). Det
er behov for å optimalisere plassering av kommunale tjenesteområder, fysisk og
organisatorisk, samt finne innovative løsninger som kan forbedre og effektivisere tjenester, og
således minske kommunale kostnader. Kommunen ønsker mer helhetlig planlegging og
samarbeid på tvers av organisasjonen. Når det gjelder muligheter for omplassering av
tjenester innenfor eksisterende bygningsmasse og kommunale eiendom kan følgende
områder vurderes: Åttekanten på Hauge, Floren i Skjærhalden, Brekke, Kornmagasinet,
Herredshuset, Skogstunet og Rød på Asmaløy. Kommuneplanens arealdel ligger også til rette
for utvikling av nye tjenesteområder i sentrumsarealer.
Blant kommunale utfordringer kan vi nevne lite strategisk økonomiplan som ikke har brukt
mulighetsrommet til å bidra i kommunens utvikling. Hvaler kommune eier forholdsvis lite fast
eiendom, og dette begrenser utviklingspotensialet vårt. Statistikkene viser at vi forventer
utfordringer i forhold til demografiutvikling, og vi må forberede oss på kommende kostnader
knyttet til omsorgsbehov. Store investeringer har også medført relativt store finanskostnader
(bl.a. ny skole, og gang- og sykkelvei), men disse er først og fremst nødvendige
samfunnsnyttige prosjekter.
Barnehagestruktur har et potensial for forbedring, da nåværende løsning/plassering er ikke ha
optimal og kostnadseffektiv, særlig på Kirkøy. Imidlertid er det et politisk ønske å beholde
kommunale barnehager som er spredt på flere øyer for å sikre trygge nærmiljøer for barna.
Muligheten for flytting av barnehage fra Brekke til mer sentral beliggenhet kan eventuelt
vurderes nærmere ved arbeidene med kommunedelplan for Skjærhalden.
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4.5 Målsetning for økonomi i Hvaler kommune:
HOVEDMÅL: Hvaler er en attraktiv og framtidsrettet kommune.
DELMÅL – dette skal vi oppnå

STRATEGIER – slik skal vi gjøre det
Satse på en bærekraftig arealutnyttelse og
en omforent samfunnsutvikling.
Hvaler skal være en egen kommune med
boplikt.
Utvikle Hvalers fortrinn som en
nasjonalparkkommune.
Legge til rette for stedstilpasset småskala
næringsutvikling basert på våre særpreg.

Hvaler er et attraktiv sted å bo,
jobbe og besøke.

Utvikle offentlige rom, møteplasser og
aktiviteter med fokus på kvalitet og
funksjonalitet.
Skape attraktive, trygge og grønne
boligområder.
Sørge for at hvaler er tilgjengelig for alle
gjennom en tilrettelagt infrastruktur og gode
trafikkløsninger.
Hvaler skal være en egen kommune med
boplikt
Jobbe tverrfaglig for å oppnå optimal
kvalitet og effektivitet i våre tjenester.
Forbedre og effektivisere kommunale
tjenester gjennom digitalisering, innovasjon
og tjenestedesign.

Hvaler gir fremtidsrettede tjenester
tilpasset innbyggernes behov og
ønsker.

Sørge for rett kompetanse og rett tjeneste
på rett sted.
Legge vekt på å jobbe lokalt, samhandle
lokalt og utvikle lokalt, med innbyggere,
samarbeidspartnere og næringsliv.
Bidra til samarbeid for å styrke regional
vekst.
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5 Arealstrategi for Hvaler kommune
Arealstrategien er basert på dagens utbyggingsmønster, som er fastsatt i kommuneplanens
arealdel, samt fylkesplanen for Østfold mot 2050. Fylkesplanen legger føringer for
utbyggingsmønsteret i Hvaler kommune. Utbyggingen skal da foregå senterområder i Hvaler
definert som områdesentre og lokalsentre. Som en del av kommuneplanarbeidet med
arealdelen for 2019-2031 ble det gjort en ny vurdering av hvilke områder som bør defineres
som grendesentra. Kriteriene som legges til grunn er blant annet eksisterende
befolkningsgrunnlag og realistisk forventing om utbygging og bosetting. Dessuten vektlegges
prinsippene om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, trygg skolevei og tilgang på
teknisk infrastruktur.
Følgende prinsipper i fylkesplanen skal man se på videre i arealstrategien ved utarbeiding av
planforslaget til samfunnsdelen.
 transporteffektivitet og utvikling av områdesenteret
 vern av dyrket mark
 definering av senterstruktur, hvor kommunen selv fastsetter grendenivå
 grad av spredt boligbygging i tiknytning til grender
 fastsetting av ny langsiktig grense
 vern av natur og innføring av grønnstruktur
 vurdering av gamle reguleringsplaner
 lokalisering av næringsvirksomhet etter ABC-prinsippet
 synliggjøring av hvordan planen bidrar til næringer med basis i vann/kystområder
innenfor rammen av bærekraftig forvaltning
 ivaretagelse av Østfoldkysten som ressurs av nasjonal betydning
 kulturminner og kulturmiljø skal være integrert del av planarbeidet

5.1 Boligutvikling
All ny boligbebyggelse skal skje innen arealdelens senterstruktur. Hvor bare 10 prosent av
bebyggelsen skal skje i kommunens ni grendesenter. I Hvalers fire lokalsenter skal 60 prosent
av utbyggingen skje, og 30 prosent skal skje i Skjærhalden (områdesenteret). I dag ligger 60
prosent av boligbebyggelsen tilknyttet lokalsentrene og områdesenteret, mens de resterende
boligene ligger i grendesenterne og i spredt bebyggelse. Vi ønsker mere variasjon i boligtyper,
men anser det fremdeles som viktig å understøtte Hvalers særpreg og byggeskikk.
Framtidige utbyggere av boliger i Hvaler kommune må få vilkår som gjøre at små rimelige
boliger må være med i prosjektet. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner kan gi føringer
for bygging av mindre leiligheter. Mindre og rimeligere leiligheter i sentrumsnære områder bør
prioriteres og signaliseres til utbyggere.
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5.2 Senterstruktur
Kommunen er delt inn i ett områdesenter, fire lokalsenter og ni grendesenter.
Områdesenter:

Skjærhalden

Lokalsenter:

Ødegårdskilen, Hauge, Utgårdskilen og Rød

Grendesenter:

Papperhavn, Skjelsbu, Sydengen, Dypedal, Vikerhavn, Bølingshavn,
Korshavn, Herføl, Nedgården.

Figur 13. Temakart – senterstruktur i kommunen

5.3 Bærekraftig arealutvikling
Som nevnt over, skal utbygging og bosetting hovedsakelig finne sted i område- og lokalsentra.
Gjennom arbeidet med arealstrategien bør man kartlegge planer som ikke er klimavennlige,
og se på om det er noen reguleringsplaner som trenger en oppgradering av som følge
avdagens føringer og retningslinjer, særlig med tanke på klimaendringer og konsekvenser for
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miljø og samfunn. Det er ulike forhold, behov og utfordringer som må vurderes ved
arealutvikling i kommunen, og vil vurderes videre i utarbeiding av arealstrategien:
Bebyggelse – plassering, typologi, utforming, offentlig rom
•
bosetting
•
sosial infrastruktur
•
tjenesteyting
•
fritidsbebyggelse
•
næring
•
kystområde
•
møteplasser og offentlig rom
•
kulturmiljøer
Infrastruktur – kapasitet, kvalitet, trygghet, innovasjon, plassering, offentlige tjenester
 vann- og avløp
 knutepunkter
 avfallshåndtering
 pendelparkering
 trafikknett
 bobilparkering
 trafikksikkerhet
 havneområder
 kollektiv
 fiber
 tursti/-veg
Klima og miljø – vern og ressurser
 naturområder
 landbruk
 sjø
 samfunnssikkerhet og beredskap
 klimatilpasning
 Langsiktighet







Geografiske grenser i
senterområdene
nasjonalpark
ren energi
utslipp
landskapshensyn

5.4 Infrastruktur og transportsystemet
5.4.1 Transportsystemet og hovedvegnettet
Hovedvegnettet i Hvaler kommune eies og driftes av fylkeskommunen. Men det er store deler
av regulerte områder i lokalsentrene og områdesenteret der kommunen har tatt over og skal
ta over vegnettet. I dag mangler mange barn en trygg skolevei til den nye store skolen på Rød
på Asmaløy. Ved å bygge mer utenfor lokalsenteret legger man til rette for at en skolevei uten
fortau og gang- og sykkelveg. Det er vedtatt en reguleringsplan i 2018 som legger til rette for
dette. Dette er noe som kommunen må jobbe mot å få realisert. Trafikksikkerhetsplan er et
virkemiddel for å få dette gjennomført, i samarbeid med fylkeskommunen.
Skjærhalden, områdesenteret i Hvaler kommune har en innfarts åre til sentrum, og et
knutepunkt for videre sjøforbindelse til de østre øyene. Det kan tilrettelegges for flere
parkeringsområder ved innfartsområdet, slik at man har mulighet til å begrense trafikk inn mot
sentrum og de østre øyene, særlig ved sesongaktivitet. Vurderer også tiltak for å differensiere
parkeringsgebyrer ved å bruke ABC-prinsippet. Tilhørende sykkelparkering/utleie bør vurderes
som del av det nye trafikksystemet. Det er tidligere kommet med forslag til alternativ vegnett
inn og ut av Skjærhalden, men ingen har blitt lagt inn i verken arealplaner eller
reguleringsplaner til nå. Gjennom arbeidet med kommunedelplan for Skjærhalden vil nok dette
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temaet bli tatt opp igjen, hvor man ser på løsninger for et effektiv og bærekraftig trafikkavvikling
i området.
5.4.1 Vann- og avløp
Vannkapasitet til nye områder er varierende. Det planlegges for utarbeiding av styrket
vannkapasitet til områdesenteret i 2021/22. Vi må kontinuerlig forbedre kapasitet og kvalitet
på VA-nettet, særlig med tanke på fremtidig utbygging. Ved vurdering av nyetablering eller
fjerning av områder for bebyggelse fra gjeldende arealdel må vannkapasitet være en av
kriteriene.
Med hensyn til god drikkevannskvalitet er det viktig å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av
vannkilder. Vi må kontinuerlig vurdere iverksettelse av forebyggende eller forbedrende
miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.

5.5 Strandsonen
Kystlandskapet og kystsonen er en viktig ressurs som bevares gjennom kommuneplanens
arealdel, og plan- og bygningsloven. Kommunen sørger for begrenset utbyggingsmuligheter i
kystsonen. De reguleringsplanene som ligger i 100-metersbeltet er knyttet til senterstrukturen,
men det er flere hytteområder som beslaglegger strandsonen. Viktige bakgrunnsdokumenter
for bevaring av kystsonen i Hvaler kommune:
 Plan- og bygningsloven (§1-8)
 RPR for Oslofjorden
 SPR for differensiert forvaltning av strandsonen
 Regional kystsoneplan for Østfold, 2014
 Fylkesplan for Østfold – mot 2050, 2018
 Kommuneplanens arealdel 2019-2031

5.6 Næring
Næringsområdene til Haler kommune er knyttet til hovedvegnettet og senterstruktur, med
unntak av områder for fritids- og turistformål og marinaer med servicefunksjoner.
Ved videre arbeid med arealstrategien vil en se på utfordringer tilknyttet plassering av
næringsvirksomhet til lokalsenterområdene og langs hovedvegnettet. Riktig plassering av type
næringer, i samsvar med ABC-prinsippet, vil være viktig i videre arbeid infrastruktur og
reguleringsplaner fremover.
Sjøarealene utgjør en stor del av Hvaler kommunes samlede areal. Kystverket Sørøst er
opptatt av at kommunens planlegging tar høyde for sjøtrafikkens arealbehov, og at kommunen
vektlegger sikkerhet og fremkommelighet i farvannet.
Sjøtrafikk, her arealbehov, sikkerhet og framkommelighet skal ses på i sammenheng med
utarbeiding av strategier for utvikling av havner, næring og transport. Det nevnes bl.a. i
utraget fra nasjonale forventninger at det skal legges til rette for logistikknutepunkter,
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godstransport og sjø, samt sikring/utarbeiding av farleder. Disse tema blir sett på i det videre
arbeidet med arealstrategien på et overordnet nivå

5.7 Folkehelse og bokvalitet
En viktig del av arbeidet med arealplaner og strategier er å integrere folkehelse. Man må sikre
mindre støy, sørge for god luftkvalitet, og sikre sollys til framtidige bebyggelse og tilhørende
attraktive uteområder. Samtidig må man sikre god byggeskikk, estetikk og forhindre
lysforurensing ved nybygging. Møteplasser, uteoppholdsarealer, trygghet og likhet vil være
viktige tema i saksbehandling av detaljplaner og utarbeiding av kommunens egne planer.
Samtidig er det viktig å se på de utfordringer man har fremover i forhold til levealder, samt
legge til rette for at det skal være attraktivt å bo på Hvaler.
Universell utforming og tilgjengelighet kan spille en stor rolle, med tanke på bokvalitet og sikre
et mangfoldig bomiljø. For å gjennomføre dette bør man legge til rette for livsløpsboliger, hvor
en kan bo hjemme uansett livsfase man er i, og ha tilgjengelig de nødvendige funksjoner som
gjør at man klarer seg selv lengst mulig.

5.8 Naturmangfoldet og innføring av grønnstruktur
Hvaler kommune har særlige naturtyper i sjø og på land å ivareta. Arbeid med arealbudsjett
og -regnskap vil være viktig for å minimere omdisponering av viktige naturområder og
naturtyper. Likeledes må sammenhengen i grønnstrukturen tillegges vekt.
Vi ønsker å ha grønnere sentrumsområder, og derfor vil vi oppfordre til å bruke naturbaserte
løsninger i nye bygge- og anleggsprosjekter, samt inspirere til transformasjon av
eksisterende områder, for å øke blågrønn faktor på Hvalers tettsteder.
Det er blitt mer oppmerksomhet knyttet til verdien av jord de siste årene. Av jordvernhensyn
er det derfor svært viktig å ta vare på de ressursene vi har i kommunen gjennom bærekraftig
planlegging, i samsvar med den nasjonale jordvernstrategien. Bevaringen av landbruket er
ikke minst viktig for å ivareta vårt verdifulle kulturlandskap, som er del av Hvalers særpreg.

5.9 Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljø er sikret gjennom
SEFRAK-registeret, kommunedelplan for
kulturminner
2018-2030
og
gjennom
hensynssoner og båndlagte områder i
kommuneplanens arealdel for 2019-2031.
Arbeidet med kartlegging av kulturminner og
kulturmiljø er noe som bør følges opp
gjennom rullering av kulturminneplanen. De
områder som blir satt av til hensynssoner for
landskap, kulturmiljø og kulturminner skal
følges opp i utarbeiding av arealplaner og
byggesaker.
Figur 14. Fredet fyr på Homlungen
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6 Planbehov
Innledningsvis er det nevnt at planstrategien skal slås sammen med og være en del av oppstart
av arbeidet med samfunnsdelen. Planbehovet knyttet til planstrategien er bygget på
utfordringsbildet i samfunnet og organisasjonen til Hvaler kommune, samt tilbakemeldinger fra
regionale og statlige myndigheter. Planstrategien vil gjelde for perioden 2020-2023, til ny
valgperiode.
Kommunen har ikke mottatt tilbakemeldinger på behovet for interkommunale planer, men det
er noe som må vurderes kontinuerlig. Hvaler kommune er avhengig av Fredrikstad til flere
oppgaver, bl.a. IT-løsninger, renovasjon, vann og avløp mv. De behov som kartlegges i
utredninger og planarbeid fremover vil det da ses på om det er behov for interkommunalt
samarbeid.
Tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig, og fremover skal det ses på muligheten til å utarbeide
mer sektorovergripende planer. Til nå ser man at det er noen hovedtema som skiller seg ut og
som har et større utrednings- og planbehov. I dette planarbeidet velger man å se på
overordnede planbehov, hvor en skal gå mer inn på detaljene i handlings- og
økonomiplanprosessen. I planarbeidet har man kommet frem til disse planbehovene:






Oppdaterte arealplaner og utredninger i lokalsenterområdene
Planer og utredninger av naturmangfold på land og i sjø
Planer og utredninger for beredskap og samfunnssikkerhet
Overordnede planer knyttet til oppvekstsvilkår
Overordnede planer for infrastruktur
 Trafikksikkerhetsplan
 Helhetlig og tverrsektorielle planer for helse og omsorgssektoren
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2019, og det ikke sett at det er behov for å utrede
og starte en ny prosess en arealdel. Men det er sett et behov for å lage egne
kommunedelplaner for enkelte av lokalsentrene, hvor mange av reguleringsplanene er
utdaterte. Særlig på Rød på Asmaløy, hvor skolene skal samles og det vil være et helt annet
plangrunnlag. Kommunen er i startfasen av planarbeidet til kommunedelplan for Skjærhalden,
og man planlegger å ferdigstille dette arbeidet i løpet av 2021.
Det er også sett et behov for å ta vare på landskap, kulturmiljø, natur og miljø. Gjennom de
nevnte arealplaner, samt planer og utredninger for naturmangfold på Hvaler sørger man for å
verne om disse gjennom kommunale prosesser. Det er også et behov for å fremme
oppvekstsvilkårene til barn og unge for å kunne tiltrekke seg flere unge barnefamilier for å
balansere aldersfordeling i samfunnet vårt, og sørge for et bedre bomiljø på Hvaler.
Det er igjennom planprosessen sett på behovet for en helhetlig plan for helse og omsorg, som
omfatter tverrfaglige områder. Helse og omsorg skal ha fokus på eldrereformen høsten 2020
og i 2021. Det er også gitt tilbakemeldinger fra både regionale og statlige myndigheter om at
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man må se på en helhetlig plan for helse og omsorg for å lage en plan som er realistisk, og tar
opp kompetanse og ressursbehov og blir fulgt opp ved de neste økonomiplanrulleringene.
En overordnet plan for infrastruktur vil favne flere fagområder, her trafikksikkerhet, vei,
havninfrastruktur vann- og avløp, renovasjon, fiber mv. Det er behov for å lage planer for
infrastruktur, men det må i gjennom arbeidet med samfunnsdelen prioriteres delmål og
strategier. Hvordan en skal gjennomføre alt dette mer definerte tiltak og investeringsbehov
skal utredes og arbeides med gjennom økonomiplanprosessen.

6.1 Kobling mellom samfunnsdelen og handlings- og økonomiplan
Kommuneplanens samfunnsdel skal etter pbl § 11-1 ha en handlingsdel som angir hvordan
planen skal følges opp de fire påfølgende år og revideres årlig. Økonomiplanen etter
kommunelovens § 44 kan inngå i handlingsdelen.
Kommuneloven viser til at det må være en bedre kobling mellom kommuneplanens planer og
økonomiplanen, jf. kommunelovens § 14-4. I økonomiplanen skal man vise hvordan
langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale planer skal følges opp. Økonomiplanen
og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer, investeringer, samt de mål og
prioriteringer som økonomiplanen bygger på.
Om arbeidet med samfunnsdelen skal være vellykket må sørge for en sammenheng mellom
lokalpolitikken og kommunens økonomi. Når man har klare politiske føringer for hva som er
kommunestyrets satsingsområder, samt prioriterte delmål og strategier gir dette god
økonomistyring. God økonomistyring gir et bedre politisk handlingsrom.

6.2 Økonomiplan - investeringsbehov
I handlingsdelen med økonomiplan bør det gis en beskrivelse av hvordan føringer i
samfunnsdelen følges opp. Er handlingsdelen koblet sammen med økonomiplan blir det
generelt lettere å forstå økonomiplanen.
Ved å kunne vise til kommuneplanens samfunnsdel prioriteringer har man frihet til å velge
planer og tiltak innenfor disse områdene, uten at man skal være låst til enkeltplaner man ikke
har behov for, eller som ikke er prioritert.
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