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Sammendrag
Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 er en revisjon av kommuneplanens arealdel 2011 – 2023.
Revisjonen er gjort på bakgrunn av planprogram fastsatt 31.3.2016. Planprogrammet forutsetter at ny
arealdel bidrar til at målene i kommuneplanens samfunnsdel nås, både hva angår levekår,
kommunale tjenester, verdiskaping og klima. Kommunen har imidlertid hatt særskilt fokus på at ny
arealdel må sikre god næring- og samfunnsutvikling, ivareta klima og naturmangfold og være enklere
enn kommuneplanens arealdel 2011 – 2023.
De vesentligste grepene og endringene i planen er:
 I kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 mangler kommuneplanformål på alle regulerte arealer,
og alle reguleringsplaner er videreført uendret. I ny arealplan er det innarbeidet
kommuneplanformål også på regulerte arealer, og kommuneplanen går foran ved motstrid.
 Det generelle formålet bebyggelse og anlegg er brukt i stor utstrekning i regulerte områder,
særlig i de store senterområdene. Dette gjør planen mer fleksibel og robust
 LNF-areal for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse er innført i hele kommunen som
erstatning for boligsirkler og ulike LNF-formål. Planen åpner ikke for ny spredt bebyggelse,
hverken boliger eller hytter. Dette framgår klart av bestemmelsene.
 Det er gjort forenklinger i bestemmelsene for spredt boligbebyggelse, hyttebebyggelse, legging
av stikkledninger for vann- og avløp, m.m. Det mest vesentlige er at ca. 100 hytter går fra å ligge
rent LNF, med tilhørende byggeforbud, til å ligge i LNF-areal for spredt bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse og får samme utviklingsmuligheter som andre hytter i strandsonen.
 Byggegrense mot sjø er trukket nærmere sjøen enn 100 meter på utvalgte områder, primært
arealer med tett bebyggelse og områder omfattet av reguleringsplan. Spredt bolig- og
fritidsbebyggelse som tidligere har vært unntatt byggeforbudet i 100-metersbeltet omfattes nå av
dette.
 Kravet om felles områdeplan for fortettingsområder for hytter er fjernet.
 Det tilrettelegges for at private kan etablere egne sol- eller vindkraftanlegg på bebygd eiendom.
 Det er tatt inn nye næringsarealer på Stokken, Bekkene og Hauge, og lagt inn en rekke arealer til
båtopplag. Dessuten er det lagt inn muligheter for utvidelse av campingplass på Listranda og
etablering av flere forretninger i Ødegårdskilen.
 Det er lagt inn nye boligarealer i tilknytning til Skjærhalden, Rød, Hauge og Utgårdskilen.
Betydelig areal til boligformål (376 daa) utenfor lokal- og områdesentrene er fjernet av hensyn til
samordnet areal- og transportplanlegging.
 Arealplanen legger til rette for at det skal være lettere å bruksendre bygninger i LNF-områder til
annen næringsvirksomhet enn landbruk så fremt den ikke legger beslag på bygninger eller annet
areal som er nødvendige for landbruksdriften.
 I likhet med kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 åpner planen for at kommunen kan tillate
akvakultur i store deler av sjøarealene.
 Planen sikrer tilstrekkelig areal til skole, barnehager, kommunale omsorgsboliger og
eldreomsorg. Det legges til rette for eldreomsorg på Kjølholt nord for Skjærhalden.
 Arealplanen inneholder et omfattende sett retningslinjer og bestemmelser for å ivareta
kulturminnevernet. Mye er en videreføring fra forrige kommuneplan, men mye er også nytt som
følge av arbeidet med kommunedelplan for kulturminner.
Samordnet areal- og transportplanlegging har vært en grunnleggende føring for planarbeidet.
Arealplanen vurderes å ha nøytrale til positive konsekvenser på dette området.
Planen vurderes også å ha nøytrale til positive konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv
og folkehelse og barn og unges oppvekstvilkår. Planen vurderes å ha nøytrale konsekvenser for
trafikk og teknisk infrastruktur, men nøytrale til middels negative konsekvenser for landskap,
naturmangfold og landbruk. Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført, og sikrer at farer og risiko
er kjent og hensyntatt. Forutsatt at forslagene til avbøtende tiltak følges opp og innarbeides som del
av reguleringsprosessene, har utvikling av foreslåtte nye områder i kommuneplanen lav risiko.
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1 Innledning
Alle kommuner skal i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) ha en kommuneplan.
Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet som all annen planlegging i kommunen tar
utgangspunkt i. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens arealdel skal være
et verktøy for å nå målene i samfunnsdelen, og skal ivareta føringer fra statlige og regionale
myndigheter. Arealdelen er juridisk bindende for arealbruken i kommunen, og brukes som
styringsverktøy i detaljplanlegging og byggesaksbehandling. Den består av et plankart, et sett
bestemmelser og en planbeskrivelse. Det er plankartet og bestemmelsene som utgjør de juridisk
bindende delene av planen.

2 Konsekvensutredningsplikten og formålet med planbeskrivelsen
Alle forslag til planer etter plan- og bygningsloven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse
som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og
retningslinjer som gjelder for området. For kommuneplanens arealdel skal planbeskrivelsen i tillegg
inneholde en konsekvensutredning (KU) av planens virkninger for miljø og samfunn.
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal utredningen beskrive
 virkninger av nye utbyggingsområder eller vesentlig endret arealbruk i eksisterende
byggeområder.
 virkningene av de samlede arealbruksendringene.
 virkningene av strategier for fremtidig arealbruk.
Virkningene av nye utbyggingsområder og vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder er
utredet hver for seg i dokumentet Konsekvensutredning av enkeltinnspill. Virkningen av de samlede
arealbruksendringene er utredet i kapittel 7 i dette dokumentet. Kommunens strategi for arealbruk er
beskrevet i kapittel 4 og konsekvensutredet i kapittel 8 i dette dokumentet.

3 Føringer
3.1 Nasjonale føringer
I Stortingsmelding nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand framheves
bærekraftig bruk av arealressurser som en av seks miljøpolitiske hovedutfordringer. En bærekraftig
arealforvaltning skal både bidra til å unngå miljøødeleggelse i form av for eksempel nedbygging, og
medvirke til langsiktige løsninger og verdiskaping. Kommunene har et stort ansvar her, på grunn av
sin sentrale rolle i planleggingen og håndheving av plan- og bygningsloven.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 12. juni 2015, har også stort fokus
bærekraftig arealbruk. Dokumentet er delt i tre hoveddeler.
1. Gode og effektive planprosesser
2. Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt
3. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt
I tillegg har regjering og storting forventninger om at planleggingen i større grad ivaretar
folkehelsehensyn (ny lov trådte i kraft 1. januar 2012), og bidrar til å jevne ut sosiale ulikheter. I dette
ligger vurdering av luftkvalitet, støy, forurensning, drikkevann, tilrettelegging for fysisk aktivitet, mm.
Andre viktige nasjonale føringer:
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.6.2008
 Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009
 Lov om folkehelsearbeid av 24.6.2011
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26.9.2014
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen av 25. mars
2011
3







Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging
Temaveileder T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
Veilederen Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
Veileder klimatilpasning (klimatilpasning.no)

3.2 Regionale føringer
Fylkesplanen for Østfold – Østfold mot 2050 ble vedtratt i Fylkestinget 21. juni 2018, og legger
rammene for utviklingen i fylket i et 40-årsperspektiv. Planen har følgende tre hovedtemaer, som
sammen utgjør forutsetningene for bærekraftig utvikling:
 Klima og miljø
 Verdiskaping og kompetanse
 Levekår og folkehelse
Fylkesplanen inneholder en arealstrategi for Østfold, hvor hensikten er å utnytte arealene slik at
målene innenfor de tre hovedtemaene kan nås. En viktig forutsetning er å redusere arealforbruket
per innbygger, som er relativt høyt i Østfold. Transporteffektivitet er arealstrategiens sentrale
utviklingsmodell. I fylkesplanen omfattes Hvaler kommune av regional strategi for Nedre Glomma.
Fylkesplanen trekker en langsiktig grense for framtidig tettstedsbebyggelse i regionen. For Hvaler sin
del er det primært i Skjærhalden at det avsatt utviklingsmuligheter utover dagens tettstedsområde, og
fylkesplanen trekker opp en langsiktig tettstedsgrense for Skjærhalden.
Andre viktige regionale føringer:
 Araelregnskap for Østfold og omforent araelregnskap for Nedre Glomma (Asplan viak 2010)
 Regional transportplan for Østfold mot 2050
 Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 – 2015
 Regionalplan Fysisk aktivitet 2011 – 2014
 Kulturminneplan for Østfold 2010 – 2022
 Fylkesdelplan barn og unge, vedtatt 2009
 Regional plan Vindkraft i Østfold, vedtatt 2012
 Kystsoneplan for Østfold, vedtatt desember 2014
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 – 2021 og Regionalt
tiltaksprogram etter vannforskriften 2016 – 2021
 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen
 Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen, vedtatt 2012
 Strategi for Østfold fylkeskommunes arbeid med næringsutvikling 2011 – 2014
 Regionalplan kultur 2010 – 2013
 Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap 2009 – 2012

3.3 Lokale føringer
I kommuneplanens samfunnsdel 2011 – 2023 er følgende fire hovedmålsettinger slått fast:
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
selvstendige 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
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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 – Miljøhensyn i alle beslutninger
 Hvaler kommune skal ivareta naturgrunnlag, miljø og klima, og legger miljøprioriteringer til
grunn for beslutninger på alle forvaltningsnivåer.
o Å redusere utslipp og frigjøring av klimagasser
o Å binde klimagasser
o Å identifisere nødvendige klimatilpasninger
o Å se på alternativ ressursbruk som sol- bølge og vindbasert kraft.
 Ta nødvendige klimahensyn i kommunale planer, beslutninger og prioriteringer
 Legge til rette for infrastruktur som muliggjør reduksjon i utslipp av klimagasser bl.a. ved
gode kollektivtilbud, og tilstrekkelig med tilgang av gang-æ- og sykkelveier.
 Prioritere bruk av produkter og tjenester med gunstig miljø, energi, og klimaprofil.
Samfunnsdelen angir kommunens visjon ”Flest soldager – uansett vær». Denne forteller at
kommunen har mange soldager i bokstavelig forstand, men at de også oppleves i overført betydning
gjennom innstilling, holdninger og handlinger. Målsettingene og visjonen er førende for ny arealdel.
Andre viktige lokale føringer:
 Planstrategi for Hvaler kommune vedtatt i 2013 og vedtak om justert planstrategi i 2014
 Kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune 2011 – 2023
 Plan for idrett og friluftsliv 2014 – 2016
 Plan for folkehelse 2014 – 2017
 Boligsosial handlingsplan 2013 – 2016
 Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester 2014 – 2023
 Plan for integrering og inkludering 2014 – 2017
 Skole- og barnehageutredningen 2013
 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hvaler kommune 2013-2014
 Barnetråkkprosjektet gjennomført i 2014
 Sjumilssteget
 Vedtekter til bygningsloven for Hvaler kommune
 Kommunestyrevedtak Smart Energi
 Klima- og energiplan 2016 – 2028
 Kommunedelplan for kulturminner 2018 – 2030
 Plan for vann og avløp
 Vedtak i kommunestyret 10.12.15 i sak PS 108/15 om Investeringstiltak: Kombinert
føringsvei for kraftledning og gang /sykkelvei
- Detaljplan for gang- og sykkelvei Puttesund-Åsebu, vedtatt 15.02.2018
 Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune 2008

4 Strategi for framtidig arealbruk og konsekvensutredning
Planforslag med KU skal utarbeides på bakgrunn av et fastsatt planprogram. Et planprogram er et
dokument som beskriver hvordan arbeidet med en ny plan skal gjennomføres og fastsetter premisser
og formål med planarbeidet. Hensikten er å bidra til at planarbeidet blir en målrettet og forutsigbar
prosess.
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Planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel ble fastsatt 31.3.2016. Av
planprogrammet framgår det hvilke mål og strategier som skal være førende for planarbeidet.
Planprogrammet forutsetter at ny arealdel bidrar til at målene i gjeldende samfunnsdel nås, både hva
angår levekår, kommunale tjenester, verdiskaping og klima. Kommunen har imidlertid hatt særskilt
fokus på at ny arealdel må
 sikre god næring- og samfunnsutvikling
 ivareta klima og naturmangfold
 være enklere enn kommuneplanens arealdel 2011 – 2023
Nasjonale føringer, Fylkesplan for Østfold og kommunens egen samfunnsdel, legger opp til en
arealstrategi basert på samordnet areal- og transportplanlegging og senterstruktur. Kommunen vil
ikke endre på denne hovedstrategien.
For å nå overnevnte målsettinger har kommunen lagt til grunn følgende prinsipper for vurdering av
innspill og utarbeiding av ny arealdel:
1. Tiltak som fremmer næringsutvikling skal prioriteres høyt. Innspill som fremmer
kunnskapsbasert næring, primærnæringene (fiskeri og landbruk), håndverksbedrifter og
opplevelsesbasert næring skal gis særlig høy prioritet.
2. Klimatiltak, for eksempel lokal produksjon av fornybar energi, skal gis større spillerom.
3. Ny utbygging skal primært skje i form av fortetting i senterområdene. Det skal ikke legges ut
nye boligområder utenfor de fem senterområdene, og de eksisterende senterområdene skal
ikke bli vesentlig utvidet.
4. Av hensyn til transportbehov og klimagassutslipp er utbygging nær Fv.108 å foretrekke.
5. Ny hyttebygging skal skje i fortettingsområdene som allerede er avsatt i kommuneplanens
arealdel 2011 – 2023. Det må gjøres grep som gjør det mulig å realisere/få fortgang i
fortettingen framfor å åpne for mer spredt hyttebygging.
Prinsippene utgjør kommunens strategi for arealbruk og har bidratt til å sortere og vurdere innspill på
en forutsigbar måte, samtidig som de bidrar til at planforslaget utformes i tråd med overordnede mål.

5 Befolkningsframskriving og prognoser
Per 4. kvartal 2016 bor det i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) 4 517 mennesker i Hvaler
kommune. Ifølge SSB sine framskrivninger vil kommunen ha en folkemengde på 4 869 personer i
2030 (hovedalternativ (MMMM)), altså 358 flere innbyggere i 2030 enn i 2016.
I likhet med resten av landet, står Hvaler overfor en eldrebølge. Antall eldre over 70 år forventes å
øke markant i kommunen de neste tiårene (figur 1). En stor del av de som flytter til Hvaler er
seniorer, for eksempel hyttefolk som ønsker å tilbringe mer tid på Hvaler etter hvert som de får mer
fritid og blir pensjonister. Siden framskrivningene tar lite hensyn til flytting blant eldre aldersgrupper,
må vi ta høyde for at økningen av eldre på Hvaler kan bli større enn framskrivningene viser.
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Figur 1. Framskrevet folkemengde i Hvaler etter aldersgruppe, fram til 2030. Antall eldre over 70 år forventes å øke
markant. Det er generelt stor usikkerhet knyttet til befolkningsframskrivinger og statistikken må betraktes som en
pekepinn.

6 Beskrivelse av planen og vesentlige endringer
I det følgende kapittelet oppsummeres arealplanen og vesentlige endringer sammenlignet med
kommuneplanens arealdel 2011 – 2023. Innledningsvis beskrives overordnede plangrep som
omfatter landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF), 100-metersbeltet, forholdet til tidligere vedtatte
reguleringsplaner, mv. Deretter følger oppsummering og vurdering av arealbruksendringene etter
arealformål.

6.1 Overordnede plangrep
6.1.1 Landbruks-, natur- og friluftsområder
Hvaler er en attraktiv kommune for friluftsliv og rekreasjon med sin flotte skjærgård og sitt behagelige
klima. Bare navnet ”Hvaler” utløser assosiasjoner til solskinn og svaberg, hvite seil og blå bølger – og
nykokte reker. Friluftsområdene i kommunen er ikke bare viktige for Hvalers egne innbyggere og
hytteeiere, men også for innbyggerne i resten av Nedre Glommaregionen og Oslofjordregionen.
Hvaler har store naturverdier og et rikt biologisk mangfold. I tillegg til sin egenverdi har Hvalernaturen stor verdi som grunnlag for friluftsliv og opplevelsesbasert næring. Forringelse av
naturverdiene vil på sikt kunne gjøre Hvaler mindre attraktivt. Hvaler-naturen bør derfor forvaltes slik
at bruken står i forhold til hva naturen tåler, enten det er i nasjonalparken eller annet ubebygd areal.
Natur, friluftsliv og kulturlandskap danner grunnlaget for Hvalers fremtid. Dette gir mange muligheter,
og samtidig en del utfordringer.
Utmarksområdene er i kommuneplanens arealdel satt av til formålet LNF-areal for spredt bolig-,
fritids- og næringsbebyggelse. I områder som legges ut til rene LNF-områder er det ikke tillatt med
annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden
næring. Hvaler er imidlertid en spredt bygd kommune med flere hundre hytter og boliger beliggende i
LNF-områder. I de fleste tilfeller vil ikke mindre tiltak på eksisterende bebyggelse utgjøre noen trussel
mot de hensynene som LNF-formålet skal ivareta. Arealplanen sikrer derfor, i likhet med foregående
plan, at det er noe mulighet for oppgradering av eksisterende spredt bebyggelse uten å måtte søke
dispensasjon. I foregående plan var dette framstilt ved bruk av boligbyggesirkler og flere ulike LNFformål i plankartet. Bruken av formålet LNF-areal for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse gir
folk de samme juridiske mulighetene, framstilt på en ryddigere måte.
Planen åpner ikke for ny spredt bebyggelse, hverken boliger eller hytter. Dette framgår klart av
bestemmelsene.
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I kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 er vernehensynene godt ivaretatt. Planen er imidlertid
detaljert og komplisert. Plankart og bestemmelser er vanskelig å forstå for brukerne, noe som gjør at
det går mye tid til veiledning, og saksbehandlingen blir unødig ressurskrevende. Forenkling av
bestemmelsene for spredt bolig- og fritidsbebyggelse, småbåthavner og vann- og avløpsledninger
har derfor vært et overordnet mål for planarbeidet. Arbeidet har vært utført med en intensjon om å
skape minst mulig negative konsekvenser for vernehensynene.
Med ny plan- og bygningslov som trådde i kraft i 2009 ble hensynssoner introdusert, og disse ble
brukt i stor utstrekning i Hvaler. Hensynssone naturmiljø ble lagt på arealer med naturtypelokaliteter
på land og i sjø av nasjonal eller regional verdi. Hensynssone friluftsliv ble lagt på arealer med
offentlig sikrede friluftsområder, og hensynssone landbruk ble lagt på arealer som tidligere har vært
angitt som særskilt prioriterte landbruksområder. De ble dessuten komplettert med nye områder av
stor verdi for landbruket. I ny arealplan er det ryddet opp i hensynssonene, ved at hensynssone
friluftsliv og naturmiljø er fjernet i nasjonalparken og på små ubebygde holmer. Dette antas å ha lite
konsekvenser ettersom vernehensynene er godt ivaretatt av nasjonalparkens verneforskrift og det
generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet. Hensynssone landbruk videreføres uendret.
På Vesterøy, Asmaløy og Kirkøy har noen arealer tidligere vært omfattet av markagrense. Denne er
byttet ut med hensynssone friluftsliv fordi markagrense er en juridisk linje forbeholdt kommuner
underlagt markaloven. På Vesterøy er sonen utvidet ut mot arealene avsatt til framtidige
utbyggingsområder. Det er knyttet tydelige retningslinjer til hensynssonen som sikrer at hensynet til
friluftslivet ivaretas i markaområdene.
I verneområdene gjelder den enkelte verneforskrift. I henhold til verneforskriften til Ytre Hvaler
nasjonalpark er arealene vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av både varige og
midlertidige bygninger. Det ligger ingen boliger i nasjonalparken, men ca. 55 hytter. Etter søknad kan
forvaltningsmyndigheten (fylkesmannens miljøvernavdeling) gi tillatelse til blant annet ombygginger
samt mindre utvidelser. Hytteeiere i nasjonalparken må søke om tillatelse til tiltak både hos
kommunen og fylkesmannen.
6.1.2 100-metersbeltet
I 100-metersbeltet gjelder et generelt byggeforbud i henhold til PBL § 1-8. Hensikten med
byggeforbudet er å sikre allmenne interesser og holde området fri for bebyggelse ut fra
friluftsinteresser, landskapshensyn og vern av natur- og kulturmiljø. Forbudet gjelder så langt ikke
annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.
All spredt bolig- og fritidsbebyggelse som ligger i 100-metersbeltet ligger nå i forbudssone. For noen
innebærer dette en innstramming sammenlignet med kommuneplanen 2011 – 2023. Dette fordi alle
boliger og en del fritidsboliger tidligere har vært omfattet av en bestemmelse som tilsidesetter
byggeforbudet, selv om de ligger i 100-metersbeltet. En slik bestemmelse vurderes ikke være i tråd
med de nasjonale hensynene som skal ivaretas i 100-metersbeltet. Denne er derfor fjernet.
I enkelte mer bebygde områder er forbudsgrensen trukket nærmere sjøen enn 100 meter, basert på
følgende kriterier:






I områder omfattet av reguleringsplan hvor byggegrense ikke er tegnet inn, er forbudsgrensen
trukket nærmere sjøen. Dette for at regulert bebyggelse skal kunne utvikles i tråd med vedtatt
reguleringsplan. I arealer omfattet av gamle og lite detaljerte reguleringsplaner, hvor
utbyggingsformål er lagt helt ned i strandkanten, er grensen trukket slik at det ikke kan bygges
nærmere sjøen enn der bebyggelsen ligger i dag.
Grad av opparbeiding i 100-metersbeltet.
Avstand til senterområde.
Type bebyggelse. Terskelen for å trekke forbudsgrensen nærmere sjøen er lavere for bolig- og
næringsbebyggelse, samferdselsanlegg, etc. enn for fritidsboliger.

Basert på disse kriteriene er forbudsgrense sjø trukket nærmere sjøen enn 100 meter på Stokken,
Økholmen, Ødegårdskilen, Norderhaug, Hauge, Bukta, Utgårdskilen, Skjelsbo, Dypedal, Myrvoll,
Kjellvika, Sand, Rød, Listranda, Skipstadsand, Brattestø, Vikerhavn, Korshavn, Bølingshavn, Urdal,
Skjærhalden, Nedgården og Strandbyen, samt ved regulerte småbåthavner i Stutehavna,
Storengkilen, Holtekilen og på Edholmen.
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6.1.3 Landskap
Det er registrert et område nasjonalt viktig kulturlandskap og et regionalt viktig kulturlandskap på
Hvaler. Disse områdene er delvis sammenfallende og er i plankartet for kommuneplanen 2011 –
2023 omfattet av hensynssone for landskap. Området strekker seg fra Seilø langs hele ytre Hvaler til
og med Søndre Sandøy/Herføl. Området omfatter også Grønnebakke/Bølingshavn, og det åpne
landskapet fra kirken til Holtekilen, Botnekilen og Røssholmen. Dette er fylkets største
vindeksponerte kystområde, med nakne svaberg, kysthei og vindslitt skog. Kulturlandskapet opptrer i
lune viker med gamle havner og sjøhus, og klover med gårdstun, beitemark og frodig løvskog. Andre
verneverdige innslag i området er artsrike enger, strandenger, intakte gårdstun, Hvaler-tuftene,
gravrøyser og rester etter steinhoggervirksomhet. Området er svært interessant både fra
kulturhistorisk og botanisk-økologisk ståsted.
Av hensyn til landskapsbilde er også Skjelsbosund og Fastlandsveien innlemmet i hensynssone
landskap. For Fastlandsveien er det det åpne skjærgårdslandskapet og adkomsten til Hvaler som
utgjør landskapsverdiene. For Skjelsbosund er det det trange sundet med de tydelige fjellsidene.
Deler av 100-metersbeltet ellers i kommunen er også vist som hensynssone landskap. Hensynssone
landskap videreføres relativt uendret, med unntak av at den er fjernet i nasjonalparken. Her vurderes
verneforskriften å ivareta landskapshensynet.
Av hensyn til landskap og estetikk er det i arealplanen tatt inn et forbud mot oppankring av flytende
hytter, husbåter, hoteller og serveringssteder i hele kommunen.
6.1.4 Kulturminner og kulturmiljø
Kulturarven er vårt felles kollektive minne. Nasjonale føringer tilsier at mangfoldet av kulturminner
skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser, og som grunnlag for kunnskap, opplevelser og
verdiskaping. Hvaler er en viktig kommune sett fra et kulturminneperspektiv, beliggende i Østfold
fylke som grunnet sin geografiske plassering og klimatiske forhold er et av fylkene i landet med flest
kulturminner.
De siste årene har det pågått et viktig arbeid med kommunedelplan for kulturminner for å styrke
kulturminnevernet. Kommuneplanens arealdel tar opp i seg mange viktige føringer fra denne, i form
av hensynssoner, retningslinjer og bestemmelser.
I 2015 ble Østre øyer utpekt av Riksantikvaren til et av ni kulturhistoriske landskap i Østfold av
nasjonal interesse. Området omfatter hele Nordre og Søndre Sandøy, Herføl og Lauer. I tillegg er det
registrert fire regionalt viktige kulturmiljøer på Hvaler som på noen områder sammenfaller med dette.
Disse er:


Gravningssund. Med sine tilstøtende områder på Søndre og Nordre Sandøy er dette et godt
bevart kystkulturmiljø. Det meste av bebyggelsen stammer fra siste sildefiskeperiode i årtiene
rundt år 1900. Boligene og miljøet rundt dem er godt bevart med uthus, frukthager, gjerder,
stolpebrygger og smale veier/stier. Området har godt bevarte kulturminner fra sildefiskeriene
(som saltbua Tabor) og infrastruktur (som tollbod, telegrafstasjon, kai og sjømerker). Ved sundet
finnes også de første fritidsboligene på Hvaler, herunder Dahlsberg på nordre Sandøy og
Ankervillaen på Søndre Sandøy.



Hvaler kirke og Rødshue. Den romanske Hvaler kirke ligger sentralt til på Kirkøy og kan være
bygd så tidlig som i siste halvdel av 1000-tallet. Den ligger strategisk og hensiktsmessig til i
forhold til uthavn og kommunikasjonslinjer over fjord og hav. Både selve kirkebygget og myntfunn
under kirkegulvet signaliserer velstand. Den karakteristiske bygningen uten tårn ligger ved
adkomsten til Skjærhalden og er et viktig identitetsmerke. Sammen med prestegården og
kulturlandskapet med granittstolper etter gamle driftegater og særegen vegetasjon danner kirken
et verdifullt kulturmiljø. Miljøet har nær sammenheng med steinbruddene på Rødshue (ca. 1880 1930). Dette er et av de største steinbruddene på Hvaler. I dette landskapet vises tydelig
sammenhengen mellom kulturminne og natur.



Søndre Sandøy – Skjærhalden – Storesand – Herføl. De synlige fornminnene på Hvaler har et
meget karakteristisk trekk - de er bygget og lagt i stein. I hovedsak dreier det seg om
monumentale gravrøyser fra bronsealderen, steinlagte varder og hustufter middelalderen, de
såkalte Hvaler-tuftene. Kulturminneområdet er kjerneområde for Hvalertuftene. Tuftene er
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enestående i landet. Hovedlokalitetene finnes rundt Sjursholmen, strandlinjen nordøst for
Skjærhalden, på Børholmen, Ekholmen og på den søndre delen av Søndre Sandøy.
Hvalertuftene er hustufter fra vikingtid og tidlig middelalder som ligger i den ytre kystsonen. De
henvender seg tydelig til en strandlinje som var omlag 3 til 4 meter høyere enn dagens vannspeil.
Disse lune partiene ved solvente bergvegger med en lun landingsplass for båt er karakteristiske
landskapsbilder på Hvaler og her valgte fiskeren fra gammelt av å slå seg ned. De store
bronsealderrøysene (Herfølsåta og Langrøsset) ligger på Herføl. Gravrøysene er plassert på
åstoppene med utsikt mot sjøen slik skikken forlangte det. Dette gjelder også vardene som
hadde sin gitte funksjon da de fungerte som sjømerker og seilingsbeskrivelser for ferdsel på
havet.


Kuvauen. Tretten sjøbuer bygget i perioden 1871-1937, vedtaksfredet. Viktig havn for fiskere og
loser. Buene er meget typiske for kystkulturen i denne delen av landet. Dessuten har de estetiske
kvaliteter og viser en godt stedstilpasset bebyggelse.

Disse arealene er vist i plankartet som hensynssone kulturmiljø. I tillegg til overnevnte områder er
følgende arealer omfattet av hensynssone kulturmiljø:


Sjøbodmiljøer i Papperhavn, Utgårdskilen, på Krossholmen, Hestehella og Langero. Siste halvdel
av 1700-tallet og i løpet av 1800-tallet etablerte Hvaler seg for alvor som et fiske- og
sjøfartsamfunn. Befolkningen steg, og store deler av den mannlige befolkningen arbeidet innen
fiske- og sjøfart, som var primærnæringen. Etter industrialiseringen på midten av århundret,
opplevde samfunnet et økonomisk oppsving. Dette skyldes blant annet sildefisket. Oppsvinget
resulterte i at flere bygninger ble reist, både til privat bruk og til forsamlingshus og skoler. Fra
perioden finnes også en rekke marine kulturminner som løsfunn og skipsvrak. På denne tiden var
makrellfisket, makrellstørje, hval- og selfangst, sildefisket, hummerfisket, rekefisket, ålefisket,
vad- og bakkefiske og pigghåfisket viktig på Hvaler. Det var også båtbygging, Hvalerbåten, eka
og snekka. Redskapen bestod av garn, krok, va, og teiner. Sjøfartens og fiskerienes viktigste
elementer er ikke så synlige i dag. Skutene og de tradisjonelle båtene er sjeldne å se, men
sjøens og fiskerienes betydning satte også sitt preg på landskapet i form av sjøbuer, brygger og
naturlige så vel som anlagte havner med moloer bygget ut i statlig regi. Fortsatt finnes det en
rekke gjenværende sjøbodmiljøer. Disse har fått hensynssone for bevaring av kulturmiljø da det
anses som viktig å bevare disse som vitnesbyrd på den viktige rollen fisket har spilt, og fortsatt
spiller for Hvalersamfunnet.



Brattestø molo og sjøbuer. Verneverdige monumentale steinmoloer. Seks verneverdige sjøbuer
med egne trebrygger forteller mye om kystkulturens struktur. Et gammelt salteri ligger mellom
sjøbuene. Pikesten-lykten må ses som en del av det verneverdige kulturmiljøet.



Akerøya fort. Festning på festningsholmen ved Akerøya. Bygget på 1660-tallet for å beskytte
handelstrafikken fra fiendtlige kapere. Gammel ankerplass i Akerøsundet, nevnt på Hollandske
sjøkart fra 1500-tallet.



Homlungen fyr. Fyret ligger på en holme utenfor Skjærhalden og er fredet. Fyret ble første gang
tent 1. oktober i 1867, som ledfyr for skip som skulle inn mot Singlefjorden og Halden.
Fyrstasjonen består av en fyrbygning i tre med et taktårn. Bebyggelsen er lite endret etter 1915.



Frøkengården. Våningshus i klassisistisk stil fra 1786 med godt bevart interiør og hageanlegg.
Eiendommen ligger skjermet innerst i Korshavn, men har visuell kontakt med vannet.



Rom og Romsundet. Romsundet er et godt bevart bygningsmiljø med mange strandsittersteder.
Stedet har mange godt bevarte små boliger med uthusbygninger. Noen hytter fra før 1970 finnes
også, men disse ligger ofte mer tilbaketrukket i landskapet. Stedet gir et godt bilde av livet langs
Hvalerkysten ca. år 1900 da folk livnærte seg på en kombinasjon av fiske, sjøfart og småbruk.



Knatten på Asmaløy. Dikterbolig for ekteparet Johan og Anne Marta Borgen, nå også gravsted
for disse to.



Dypedal-området. Meget godt bevart lokalmiljø fra 1800-tallet som inneholder mange av de
typiske elementene vi finner i slike miljøer: skole, sjømannslokale, kirke, lærerbolig, legekontor,
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hjelpeprestebolig, postkontor, butikk, steingjerder åker. Kystmuseet med museumshavn inngår
også i miljøet.


Linddalen, Spjærøy. Fra siste halvdel av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet ble det på
Hvaler, gjennom stenhoggervirksomhet, gjort uttak av granitt. Hvaler etablerte seg på denne
tiden som en av de viktigste stedende for denne typen virksomhet i Østfold. Lindalen på Spjærøy
er tatt inn som hensynssone for bevaring av kulturmiljø fordi området i dag er lite nedbygd,
fremstår som uberørt og forteller om en sentral del av Hvalers kulturarv,
stenhoggervirksomheten.



Skjelsbosund. Såkalte kombinerte bruk var vanlig levesett på Hvaler, før industrialiseringen
gjorde seg gjeldende på midten av 1800-tallet. Man arbeidet halvt som fisker og halvt som
bonde. Plassene kalles strandsitterplasser, og viser hvordan Hvalerbefolkningen har levd opp til
moderne tid. Strandsitteren livnærte seg på småhandel, fiske, frukt fra hagen, og enkelte hadde
også en liten teig med jord hvor de dyrket nødvendige grønnsaker. Plassene ble plassert nært
knyttet til landskapet, i lune viker nært til sjøen, i le for vær og vind. Plassene lå langt fra vei og
det var vanskelig å ferdes til og fra plassene til fots. Ved å ta en båttur opp langs Skjelsbusundet
gjenfinner man raskt disse vakre plassene og sundet er derfor omfattet av hensynssone.



Storrødbrygga. På slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet ble Hvaler sett på som
et yndet sted for ferie og fritid, først og fremst blant de velstående. Hvaler fikk sine første
sommer-villaer, og i perioden frem mot andre verdenskrig ble det oppført flere pensjonat, sjøbad
og hoteller hvor de ferierendeinnlosjerte seg. Utover på 1900-tallet ble Hvaler også et yndet
feriested for den alminnelige, spesielt på 1940- 1960-tallet. Ved Størerødbrygg på Kirkøy står det
i dag oppført et hyttemiljø med autentiske hytter som viser eksemplarer på de første allmenne
hyttene

Felles for mye av den eldre bebyggelsen i hensynssone kulturmiljø er at den er preget av enkelhet og
sparsomhet. Dette gjelder både bygningsvolumer og detaljering. Mye av bebyggelsen er fra tiårene
rundt år 1900 og utformet i enkel sveitserstil uten rik detaljering og eksklusive materialer. En trussel
mot kulturmiljøene er at enkelheten risikerer å gå tapt ved ombygginger, oppgraderinger og
restaureringer. I 100-metersbeltet, samt hensynssone friluftsliv og landskap, er dessuten kravet om
samling av bebyggelsen en utfordring fordi det innebærer at uthus og anneks må rives ved søknad
om dispensasjon for utvidelse av hovedbygningen. På eiendommer med verneverdige fritidsboliger
vil riving av tilhørende uthus forringe kulturmiljøet.
Arealplanen sikrer hensynet til kulturminneverdiene gjennom detaljerte retningslinjer til hensynssone
kulturmiljø, samt generelle bestemmelser som gjelder alle bygninger eldre 1930. Blant annet krever
arealplanen at det utarbeides tilstandsanalyse ved søknad om tiltak på alle bygninger eldre enn
1930. Det er tatt inn forbud mot å rive bygninger eldre enn 1850. En ny bestemmelse sikrer at
uthus/anneks kan beholdes på eiendommer med fritidsboliger som har verdi som kulturminner, også i
100-metersbeltet. En ny bestemmelse sikrer også at de gamle veiene i Skjærhalden bevares med
dagens bredde og ikke asfalteres.
6.1.5 Klima og energi
Regjeringen legger i sitt dokument Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging stor
vekt på at vi må omstille oss til et lavutslippssamfunn for å hindre alvorlige klimaendringer. Gjennom
kommunedelplan for klima og energi 2016 – 2028 har Hvaler kommune selv satt som mål å bli
klimanøytral innen 2030. For å klare omstillingen er det nødvendig å tenke klima og miljø i alle
sammenhenger. Dette gjelder både med hensyn til lokalisering av ny bebyggelse (transportbehov),
utforming av bebyggelse (energieffektivitet), energiproduksjon, med videre. Ved vurdering av nye
utbyggingsområder har det blitt lagt stor vekt på samordnet areal- og transportplanlegging. Det er
dessuten tatt inn nye bestemmelser og retningslinjer til arealplanen som oppfordrer til
energieffektivitet og klimavennlige energiløsninger ved rehabiliteringer og nybygg.
De neste årene kommer strømnettet i Norge til å gjennomgå enorme endringer. Blant annet blir det
krav for samtlige nettkunder i Norge å ha installert smarte strømmålere, såkalte avanserte måle- og
styringssystem (AMS), innen 2018. Fredrikstad Energi og Hvaler kommune er i forkant av utviklingen
ved at alle strømkunder på Hvaler allerede har hatt slike strømmålere siden 2011. Smarte
strømmålere gjør det mulig for folk å bli såkalte plusskunder. Dette er en sluttbruker av strøm som
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også produserer strøm, og kan levere sin overskuddsproduksjon ut på distribusjonsnettet. For
eksempel kan privatpersoner med eget sol- eller vindkraftanlegg mate sin overskuddsproduksjon ut
på nettet for salg. Kommunen ønsker å tilrettelegge bedre for slike tiltak. Arealplanen inneholder
derfor nye bestemmelser som tydeliggjør hvor det kan etableres solcelle- og mikrovindanlegg, og
under hvilke betingelser.
6.1.6 Reguleringsplaner
I kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 mangler kommuneplanformål på alle regulerte arealer, og
alle reguleringsplaner er videreført uendret. I ny arealplan er det innarbeidet kommuneplanformål
også på regulerte arealer. Arbeidet er generelt utført med den hensikt å iverta intensjonen i vedtatte
reguleringsplaner. Noen steder er likevel reguleringsplanen bevisst tilsidesatt. Der ny kommuneplan
medfører en vesentlig juridisk endring er dette beskrevet i konsekvensutredningen av enkeltvise
endringer.
Kommuneplanens bestemmelser om rettsvirkning innebærer at kommuneplanen nå går foran ved
motstrid. Reguleringsplanene gjelder med andre ord så langt de er i samsvar med, og utfyller,
kommuneplanens intensjon. Unntaket er noen få reguleringsplaner omfattet av hensynssone H910
videreføring av reguleringsplan. Her gjelder reguleringsplanen fortsatt foran i sin helhet.
På mange regulerte arealer er det generelle formålet bebyggelse og anlegg brukt, særlig i
senterområdene Hauge, Utgårdskilen, Ødegårdskilen, Rød og Skjærhalden. Dette er et bevisst grep
for å gjøre planen mer fleksibel og robust. Formålet gjør det mulig å tillate andre utbyggingsformål
der reguleringsplanen er spesifikk. I de tettbygde områdene er det ønskelig med en åpen plan som
tillater utvikling. På mer perifere steder, for eksempel i 100-metersbeltet, er det ønskelig med mer
styring. Der er det angitt mer spesifikk arealbruk og detaljeringsgraden er større.
I områder regulert til fritidsbebyggelse hvor det ikke tillates nye enheter, er formålet LNF-areal for
spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse brukt og reguleringsplanene tilsidesatt. Dette for at
kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse skal få virkning også her. Juridisk sett
innebærer dette ingen endring sammenlignet med kommuneplanens arealdel 2011 – 2023, kun en
endret framstilling.

6.2 Boligbebyggelse
Senterstruktur
Fylkesplan for Østfold legger føringer for utbyggingsmønsteret i Hvaler kommune mot 2050.
Utbyggingen skal foregå i tettsteder definert som områdesentre, lokalsentre eller grendesentre.
Fylkesplanen definerer Skjærhalden som områdesenter omfattet av en langsiktig tettstedsgrense for
utbygging, mens Ødegårdskilen, Rød, Hauge og Utgårdskilen er definert som lokalsentra. I
kommuneplanen skal kommunen selv angi hvilke områder som defineres som grendesentra.
Som en del av kommuneplanarbeidet er 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 areal- og transportplanlegging, trygg skolevei og tilgang på teknisk
infrastruktur (vei, vann og avløp). I kommuneplanen 2011 – 2023 angis Papper, Papperhavn,
Skjelsbo, Sydengen, Dypedal, Vikerhavn, Korshavn, Botne/Reff, Nedgården og Herføl som
grendesentra. Dette videreføres i store trekk, men Papper og Botne/Reff tas ut av lista. For Papper
begrunnes det med at bebyggelsesstrukturen gjør det vanskelig å definere grendesenterets
avgrensning. Dessuten ligger området perifert i kommunen, med dårlig veistandard og liten mulighet
for trygg skolevei. På Botne/Reff er begrunnelsen at det mangler offentlig vann og avløp, og det er
heller ikke planer om å etablere det. Istedenfor tas Bølingshavn inn igjen som grendesenter, da dette
området har reelle utbyggingsmuligheter i gjeldende reguleringsplaner. Bølingshavn hadde status
som grendesenter i kommuneplanen 2004 – 2009.
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Tabell 1. Oversikt over område-, lokal- og grendesentra i Hvaler kommune. Avgrensningen for senterområdene i
denne planperioden tilsvarer grensene for utbyggingsformål i plankartet.

Områdesenter
Skjærhalden

Lokalsenter
Ødegårdskilen
Hauge
Utgårdskilen
Rød

Grendesenter
Papperhavn
Skjelsbo
Sydengen
Dypedal
Vikerhavn
Korshavn
Bølingshavn
Nedgården
Herføl

I kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 ble det bestemt at de fem reguleringsplanene Del av
Bølingshavn, Skjelsbu vest, Dypedal brygge, Ekeberget og Brente ikke skulle regnes som spredt
boligbygging i planperioden, selv om de ligger utenfor lokalsentrene. Det er krav om at de oppheves
ved rullering av kommuneplanen, dersom de ikke er realisert. På Skjelsbo, Dypedal, Ekeberget og i
Bølingshavn er teknisk infrastruktur opparbeidet og gjennomføringen av planene er i gang. Disse bør
ikke oppheves, og kommunen ønsker at de fortsatt skal regnes som ikke-spredt utbygging innenfor
90-prosentandelen. Dette for å unngå at de blir stående som anleggsområder over lengre tid. På
Brente er det ikke utført noen tiltak med hjemmel i reguleringsplanen, og denne tilsidesettes derfor.
All boligbebyggelse i kommunen er nå konsekvent lokalisert til tettsteder som har status som
senterområder.
I kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 er det slått fast at det er ønskelig å opprettholde helårs
bosetting på Papper, Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkøy og Edholmen, samt Strandbyen på Herføl
og Nedgården på Søndre Sandøy. På Nordre Sandøy, Lauer, Singløya og Kjerringholmen har
kommunen besluttet at det ikke er ønskelig å legge til rette for å opprettholde fast bosetting. Disse
føringene videreføres.
Boligbehov og boligregnskap
Boligbehovet påvirkes av befolkningsveksten. I henhold til SSB vil det bo 358 flere innbyggere i
Hvaler kommune i 2030 enn i 2016. Per 2016 bor det 2,15 personer i hver privathusholdning i
kommunen. Dersom man legger dette til grunn også for framtiden, innebærer det et behov for 167
nye boenheter innen 2030.
Tabellene nedenfor viser ubebygde boenheter per januar 2019 som enten er ferdig regulert eller
avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. For de uregulerte arealene avsatt til framtidig
boligbebyggelse er det gjort et anslag basert på en forventning om framtidig boligtetthet på 1,5
boliger per dekar (bruttoareal, det vil si areal inklusive veier, lekeplasser, mv.). Dette tilsvarer
bebyggelsesstruktur som for eksempel rekkehus eller firemannsboliger.
Tabell 2. Ubebygde boenheter som er ferdig regulert eller avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og
som regnes utbygging innenfor langsiktig tettstedsgrense for Skjærhalden.

Senterområde

Reguleringsplan

Skjærhalden
Skjærhalden

Del av Kjølholt (1983)
Skjærhalden sentrum
(1980)
Skjærhalden (2005)

Skjærhalden

Skjærhalden
Skjærhalden

Prestegårdsskogen
(1988)
Endring for
Prestegårdsskogen

Areal
(daa)

Antall
boenheter
21
4

Matrikkelnr./felt

1
15
2

Gnr. 4 bnr. 241
Gnr. 3 bnr 147, m.fl. (felt BF1)
Gnr. 3 bnr. 67 og 247 (felt
BF2)
Gnr. 3 bnr. 119

1
7

Gnr. 4 bnr. 186
Gnr. 4 bnr. 180, 181, 182, 183

Gnr. 3 bnr. 132, 176, 193,
200, 212, 216, 217
13

Skjærhalden
Skjærhalden
Skjærhalden
Skjærhalden

Skjærhalden

Skjærhalden

Skjærhalden

(2002)
Prinsebakken (2012)
Kjølholdtåsen (2005)
Gilbo, gnr. 5 bnr. 31
mfl. (1996)
Uregulert (framtidig
boligbebyggelse i
Gilboveien)
Uregulert (framtidig
boligbebyggelse på
Kjølholt)
Uregulert (nåværende
boligbebyggelse i bl.a.
Prestehavna og
Uthogget)
Uregulert (framtidig
bebyggelse og anlegg)

10
28
3
10
5

7*

122

185*

Gnr. 3 bnr. 162
Gnr. 4 bnr. 16
Gnr. 4 bnr. 77, 84, 222
Gnr. 5 bnr. 145, 147, 148,
165, 166, 168, 169, 170, 171
Gnr. 5 bnr. 45, 89 og 90

Gnr. 4 bnr. 1, 10, 12, 24, 235,
m.fl.

10

2,3

Totalt

1

4/134

305

* Nye boliger i denne planen.

Tabell 2. Ubebygde boenheter som er ferdig regulert eller avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og
som regnes som vedlikeholdsutbygging i lokalsentre (utbygging i tilknytning til Ødegårdskilen, Rød, Hauge og
Utgårdskilen).

Senterområde

Reguleringsplan

Utgårdskilen
Hauge

Reguleringsplan Karl
Fr. Karlsen (1982)
Hauge (1987)

Utgårdskilen

Utgård (1984)

2

Hauge

Løkkevika (2013)

8

Hauge
Hauge

Hestemyra (2014)
Stormmusfjellet Nord
(2009)
Nesebakken (2014)
Bankerød boliger
(2015)
Nordengåsen (2008)

14
2

Gnr. 47 bnr. 250, 251, 323,
305, 322, 304, 321, 97, 319
Gnr. 49 bnr. 11, 100, 109,
187, 196, 425
Gnr. 46 bnr. 62 og 63, gnr. 47
bnr. 3
Gnr. 49 bnr. 418, 419, 469,
472, 464, 465, 454
Gnr. 49 bnr. 470
Gnr. 49 bnr. 407 og 408

22
36

Gnr. 49 bnr. 156 og 223
Gnr. 51 bnr. 113

14

Hauge
Ødegårdskilen
Ødegårdskilen

Hauge

Hauge

Hauge

Utgårdskilen

Uregulert (framtidig
boligbebyggelse på
Åsen)
Uregulert (framtidig
boligbebyggelse på
Stormmusfjellet)
Uregulert (framtidig
boligbebyggelse på div.
fortettingstomter på
Hauge)
Uregulert (framtidig
boligbebyggelse i

Areal
(daa)

Antall
boenheter
9
7

Matrikkelnr./felt

23

34*

Gnr. 50 bnr. 161, 162, 163,
164, gnr. 51 bnr. 93, 94, 95,
96, 98, 99, 100, 104, 105, 106,
109
Gnr. 49 bnr. 10 og 20

12

18*

Gnr. 49 bnr. 1

45

65*

Gnr. 49 bnr. 1, 10, 15, 16, 20,
45, 58, 67, 77, 78, 101, 198,
212, 213, 360

38

55*

Gnr. 47 bnr. 7

14

Skjelsbo

Dypedal
Rød
Rød

Rød

Rød

Rød

Heggane)
Skjelsbu vest (2010)
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Dypedal, Spjærøy
(2004)
Kroken (2005)
Del av Rødområdet
(1991)

9
3
31

Gnr. 53 bnr. 6, 39, 318, 323,
324, 325, 326, 328, 331, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 349
Gnr. 42 bnr. 82, 97, 110, 286,
368, 369, 370,
Gnr. 39 bnr. 96, 97, 100
Gnr. 40 bnr. 167, 169, 170,
173, 205, 210, 211, 221, 222,
224, 225, 227, 228, 229, 230,
231, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241
Gnr. 40 bnr. 2, 13, m.fl.

Uregulert (framtidig
boligbebyggelse Rød
nord)
Uregulert (framtidig
boligbebyggelse Rød
øst)
Uregulert (framtidig
boligbebyggelse Rød
vest)

92

138

20

30

37

50

Uregulert (framtidig
boligbebyggelse
Rødsfjellet)
Del av Bølingshavna
(2001)

19

28*

Gnr. 39 bnr. 10

32

2

Gnr. 22 bnr. 101, 103, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136
Gnr. 31 bnr. 95, 110

43

ca. 60

Gnr. 53 bnr. 11

25

ca. 37

Gnr. 49 bnr. 13

Forts. tabell 2.

Rød

Bølingshavn

Herføl
Ødegårdskilen
Hauge

Ekeberget, Tøfte,
Herføl (2010)
Uregulert (framtidig
boligbebyggelse)
Uregulert (framtidig
boligbebyggelse)

Totalt

ca. 727

* Nye boliger i denne planen. På Heggane i Utgårdskilen er 30 av de anslåtte 55 boligene nye i denne planen, siden et
areal på 18 daa allerede var avsatt til boligformål i kommuneplan 2011 – 2023.

Tabell 3. Ubebygde boenheter som er ferdig regulert eller avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og
som regnes som spredt utbygging (utbygging tilknyttet grendesentrene Papperhavn, Skjelsbu, Sydengen, Dypedal,
Vikerhavn, Korshavn, Bølingshavn, Nedgården og Herføl).

Senterområde

Reguleringsplan

Dypedal

Kystmuseet, Spjærøy
(2008)
Uregulert (nåværende
boligbebyggelse på
Øvre Skjelsbu)
Uregulert (framtidig
boligbebyggelse på
Sydengen)

Skjelsbu

Sydengen

Areal
(daa)

27

Antall
boenheter
30*

Matrikkelnr.

2

Gnr. 53 bnr. 175 og 177

40

Gnr. 42 bnr. 12

Gnr. 42 bnr. 279

15

Sydengen

Vikerhavn
Bølingshavn
Bølingshavn
Nedgården

Nedgården

Herføl

Totalt

Uregulert (nåværende
boligbebyggelse på
Sydengen)
Vikerhavn (1980)

8

Gnr. 42 bnr. 23, 27, 32, 64,
282, 283, 284, m.fl.

7

Bølingshavnfjellet syd
(1984)
Bølingshavn (endring)
(1993)
Uregulert (nåværende
boligbebyggelse ved
Store eka)
Uregulert (framtidig
spredt
boligbebyggelse ved
Røde grinda)
Uregulert (nåværende
boligbebyggelse i
Strandbyen)

2

Gnr. 35 bnr. 324, 325, 335,
346, 351, 364, 368
Gnr. 22 bnr. 62, 100

2

Gnr. 22 bnr. 88, 90

2

Gnr. 29 bnr. 210 og 218

8

Gnr. 29 bnr. 6

7

Gnr. 31 bnr. 2, 116, 117,
118 og 120, og gnr. 30 bnr.
227 og 237

106

* Omsorgsboliger.
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Arealforbruk og utbyggingsfordeling
Fylkesplanen og omforent arealregnskap for Nedre Glomma skiller mellom følgende
utbyggingskategorier:





Fortetting innenfor dagens tettstedsareal i Skjærhalden.
Utvidelse av dagens tettstedsareal i Skjærhalden, innenfor langsiktig tettstedsgrense.
Vedlikehold av lokalsamfunn.
Spredt bebyggelse.

I henhold til fylkesplanen og omforent arealregnskap for Nedre Glomma skal 90 % av boligbyggingen
foregå i område- og lokalsentra, hvorav minst 30 % bør foregå innenfor langsiktig tettstedsgrense i
Skjærhalden. Maks 10 % skal foregå som spredt utbygging, og da kun i tilknytning til grendesentrene.
Totalt legger arealplanen til rette for 1140 nye boenheter. Av disse er ca 30 % (305 boenheter) å
regne som utbygging innenfor langsiktig tettstedsgrense, mens ca 60 % (727 boenheter) er å regne
som vedlikeholdsutbygging av lokalsentre. Resterende ca.10 % (158 boenheter) er å regne som
spredt utbygging. Fram mot 2030 følger planen med andre ord fylkesplanens føringer om
utbyggingsfordeling.
Boligbyggeprogram for Hvaler kommune 2012 – 2016 legger til grunn at det bygges mellom 35 og 85
boliger i året. Basert på dette er det fastsatt at maks 6 boliger i året kan bygges som spredt utbygging
hvis man skal holde seg innenfor målet om maks 10 % spredt utbygging. Ved fastsetting av
boligbyggeprogrammet antok kommunen at antall boliger som kunne bygges spredt ville være et
knapphetsgode, og at det ville være behov for ventelister for å fordele byggetillatelser rettferdig og
forutsigbart. Dette har vist seg å ikke være tilfelle. Etterspørselen har vært lav og i
boligbyggeprogrammets periode har det vært søkt om og gitt færre enn 6 rammetillatelser årlig for
boliger regnet som spredt utbygging.
På bakgrunn av dette ønsker kommunen å gå bort fra å styre utbyggingsrekkefølgen med
boligbyggeprogram. Både utarbeiding og oppfølging av programmet innebærer ekstra byråkrati som
gjør plan- og byggesaksbehandlingen unødig komplisert når utviklingen likevel går i riktig retning.
Juridisk sett er det utfordrende å ha et boligbyggeprogram som skal styre utbyggingen side om side
med vedtatte reguleringsplaner som gir en byggerett. Med tanke på bokvalitet og tettstedsutvikling er
det dessuten uheldig at byggefelt blir liggende halvveis utbygget over lengre tid.
Alt utbyggingspotensialet for spredt utbygging er videreføring fra forrige kommuneplan. Det er ikke
tatt inn nye arealer for spredt boligbygging. Tvert imot er betydelige utbyggingsmuligheter (376 daa
boligformål) utenfor lokal- og områdesentrene fjernet:







Reguleringsplan for Brente tilsidesettes.
Areal for framtidig boligbebyggelse på Dypeal og Søndre Sandøy tas ut, blant annet av
hensyn til kulturmiljø og teknisk infrastruktur (begrenset kapasitet på VA på Dypedal). På
Søndre Sandøy er noe av arealet byttet ut med nåværende boligbebyggelse med noe rom
for fortetting.
Areal for nåværende boligbebyggelse på Tuten, Laenga og Brekkesletta tas ut.
Areal for framtidig spredt boligbebyggelse på Huser, Ørekroken og Botne/Reff tas ut. De to
førstnevnte tas ut da disse stedene ikke er definert som grendesentre. Botne/Reff tas ut på
grunn av manglende offentlig vann og avløp.
Muligheten for å bygge bolig i «bestemors hage» utenfor senterstrukturen fjernes.

Dette vil ytterligere redusere antall byggesøknader for boliger som regnes som spredt bebyggelse. Til
gjengjeld settes det av nytt areal til framtidig boligbebyggelse i tilknytning til lokalsentrene Hauge,
Rød og Utgårdskilen (totalt 119 daa). Utbyggingspotensialet for bolig i kommunen er dermed
arealmessig redusert med 257 daa sammenlignet med kommuneplanen 2011 – 2023. Planen legger
bedre til rette for fortetting ved at det tillates nye boligprosjekter med inntil 3 nye boenheter uten krav
om ny reguleringsplan i områder avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg.
Maksimal mønehøyde for spredt boligbebyggelse økes fra 7 til 7,5 m, da 7 m mønehøyde i mange
tilfeller oppleves som noe lavt for å oppnå en god bokvalitet og arkitektur.
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6.3 Fritidsbebyggelse
Ny fritidsbebyggelse – bakgrunn
I 1972 innførte Hvaler kommune en lokal vedtekt til daværende bygningslovs § 82 som innebar
bygge- og deleforbud for nye hytter i hele kommunen inntil det var utarbeidet en generalplan
(kommuneplan). Unntatt fra forbudet var en del tomter som lå i allerede godkjente disposisjonsplaner,
det vil si planer som var behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. En direkte
konsekvens av byggeforbudet fra 1972 var at mange etablerte hyttetomter ikke kunne bebygges. I
kommuneplanen fra 1999 ble det lagt følgende føring for ny hyttebygging: ”Kommunen vil ved neste
planrullering vurdere mulighetene for eventuell videre ny hyttebygging. Dette vil kreve omfattende
juridiske og planfaglige utredninger. Det åpnes derfor i denne omgang ikke for private innspill og
planforslag, men kommunen har som målsetning å gjennomgå kriterier for utviklingen, herunder
bestemme mulig lokalisering, omfang og øvrige betingelser”.
I 2008 ble det gjennomført en kartlegging av ubebygde tomter som resulterte i opptelling og
kartfesting av alle tinglyste, ubebygde tomter som med sannsynlighet var opprettet med hyttebygging
som formål. Det ble funnet til sammen 833 slike tomter hvorav 225 i 100-metersbeltet, 481 i
strandsonen bak 100-metersbeltet, og 127 i åpne områder bak strandsonen. Tomtene er
antallsmessig jevnt fordelt over øyene, og plasseringsmessig jevnt fordelt i landskapet. Det var ikke
mulig å ta med ikke-tinglyste tomter i kartleggingen, men det må antas at det også eksisterer en del
slike.
Byggetomter kan imidlertid ikke velges ut fra kartleggingen av ubebygde hyttetomter fordi utbygging
med dette utgangspunktet ikke kan begrenses. Områder for fortetting av hyttebebyggelse må
lokaliseres med planfaglige og konkrete lokaliseringskriterier, ikke ut fra eiendomsstrukturer og
historiske forhold knyttet til eiendommer. På denne bakgrunn ble det gjort en vurdering av hvilke
områder som kan egne seg for hyttefortetting i forbindelse med kommuneplanen 2011 – 2023.
Følgende kriterier ble lagt til grunn:














Fortetting – utbygging skal skje i naturlige rom mellom eksisterende bebyggelse (absolutt krav)
Ikke i 100-metersbeltet eller nasjonalparken (absolutt krav)
Ikke for nær område- eller lokalsenter da dette vil kunne hindre utvikling av boligområdene
Ikke synlig plassering nær nasjonalt viktig område for kulturlandskap/nasjonalparken
Utbyggingen bør ikke endre landskapsbildet
Utbyggingen bør ikke berøre offentlig friområde eller mye brukte friluftsområder
Utbyggingen må ikke berøre regionalt vikitge kulturlandskap
Utbyggingen må ikke berøre regionalt viktige kulturmiljøer
Området må ha gode muligheter for kjørbar adkomst og felles parkeringsplasser
Området må ha mulighet til å kunne tilknyttes offentlig vann og avløp
Utbyggingen må ikke komme i konflikt med landbruksinteresser
Utbyggingen må ikke komme i konflikt med verneverdig natur
Området må være tydelig avgrenset og forholdsvis stort, med fortettingspotensial

Basert på disse kriteriene besluttet kommunen å ta inn fem fortettingsområder for fritidsbebyggelse:
Laenga (Papper), Sand/Basto (Spjærøy), Litoppen (Asmaløy), Huser/Skipstad (Asmaløy) og
Røsseberget (Kirkøy). Det ble stilt krav om at det skulle utarbeides områdereguleringsplaner for
områdene før bygging kunne tillates.
Realisering av fortettingsområdene
Til tross for at det var knyttet store forventninger til de nye fortettingsmulighetene har det ikke blitt
bygget noen nye hytter i planperioden. Kravet til områderegulering antas å være en medvirkende
årsak siden denne plantypen i utgangspunktet skal utarbeides av kommunen. Det forutsetter at det
avsettes ressurser fra kommunens side, noe som ikke har vært prioritert. For det enkelte
fortettingsområde har det dessuten vært forutsatt at områdereguleringen skal være felles for hele
området. Dette krever en koordinering mellom et stort antall grunneierne som kan være vanskelig å
få til.
For å lette fortettingen har kommunen nå fjernet kravet om felles områdeplan. Det vil fortsatt gjelde et
allminnelig krav om detalreguleringsplan, og i bestemmelsene er det presisert hvilke forhold som må
18

avklares før det kan bygges nye hytter. Det legges til grunn at reguleringsplankravet håndheves
strengt, og at det ikke dispenseres fra dette. Selv om områdeplankravet fjernes er det fortsatt behov
for avklare hvor mange hytter som kan bygges, plassering, adkomst, parkering og å forebygge/løse
konflikter mellom eksisterende hjemmelshavere etc.
Fortettingsområdene som videreføres fra kommuneplanen 2011 – 2023 er valgt ut på bakgrunn av
viktige kriterier. Hvis nye arealer for fritidsbebyggelse skal tas inn må dette gjøres på bakgrunn av
tilsvarende vurdering. I denne planperioden vurderer kommunen det som mer formålstjenlig å få
fortgang i de allerede utvalgte fortettingsområdene, framfor å avsette nye arealer til fritidsbebyggelse
eller tillate mer spredt hyttebygging.
Mange eksisterende hyttetomter er relativt store (ca 3-5 mål). Tomter av en slik størrelse består av
både ”innmark” og ”utmark”. Det arealet som oppfattes som den private sonen (”innmarka”) rundt
hver enkelt hytte, er ca 1 mål. Ved planlegging av nye byggemuligheter i eksisterende hytteområder
kan det tas utgangspunkt i en tomtestruktur med mindre tomter enn det som har vært vanlig i
området. Totalt antall nye hytter som kan etableres antas å ligge på ca 150 hytter, fordelt på 4
forskjellige områder. Tallet er basert på en tomtestørrelse på ca 1 mål per hytte.
Eksisterende fritidsbebyggelse
Hovedtrekkene i bestemmelsene om fritidsbebyggelse videreføres fra foregående kommuneplan.
Bestemmelsene skal ivareta det sårbare Hvaler-landskapet gjennom for eksempel
høydebegrensninger. Kommunen har imidlertid hatt fokus på opprydding og forenkling ved revisjon
av bestemmelsene.
Arealplanen deler fritidsbebyggelsen inn i fire hovedkategorier:
 Arealer nærmere sjøen enn forbudsgrense sjø (som regel 100 meter fra sjøen). Her er det
byggeforbud og like retningslinjer for dispensasjon for alle.
 Arealer mellom forbudsgrense sjø og 100-meterslinja. Der forbudsgrensen er trukket nærmere
sjøen enn 100 m (regulerte områder) er det ikke byggeforbud, men mulighetene for utvidelser er
begrenset til 70 m2 BRA.
 Strandsonen, med moderate muligheter for utvidelse av eksisterende hytter (inntil 90 m2 BRA).
 Åpne områder bak strandsonen, med mer sjenerøse muligheter for utvidelse av eksisterende
hytter (inntil 125 m2).
Forenklingsarbeidet innebærer at enkelte hytter nå omfattes av noe strengere bestemmelser enn i
gjeldende plan. Andre har fått noe mer liberale bestemmelser. De vesentlige endringene er:
 Eksisterende hytter i LNF-areal for spredt fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet, som hittil har vært
unntatt fra byggeforbudet, omfattes nå av dette på lik linje med andre hytter i 100-metersbeltet.
Dette gjelder hytter på Sildeodden, Siljeholmen, Lineset, Nordengåsen og deler av Holmetangen.
 Retningslinjene for dispensasjon i 100-metersbeltet er gjort like for alle hytter. I kommuneplanen
2011 – 2023 var det strengere retningslinjer for hytter i 100-metersbeltet som også ligger i
hensynssone landskap eller friluftsliv. På disse hyttene kunne ikke samlet bruksareal økes med
mer enn 20 m2. Det betyr at de minste hyttene ved dispensasjon ikke kunne utvides opp til maksgrensen på 70 m2. Denne retningslinjen er fjernet. Hyttene er uansett fortsatt omfattet av
byggeforbudet i 100-metersbeltet.
 Noe hyttebebyggelse på Kjerringholmen, Singeløy, Herføl, Ørekroken, Botne, Huser, Rom og
Ekevika går fra å ligge rent LNF med tilhørende byggeforbud til å ligge i LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og næringsbebyggelse. De får nå samme muligheter til oppgradering (inntil 90 m2
BRA) som andre hytter i strandsonen.
Byggeretter i disposisjonsplaner som tidligere har vært videreført i kommuneplaner videreføres også i
denne kommuneplanen.

6.4 Næringsvirksomhet
Bedre tilrettelegging for næringsutvikling og verdiskapning har vært en viktig føring for planarbeidet. I
arealplanen er det tatt inn nye næringsarealer på Stokken, Bekkene, og Hauge. Det er lagt inn en
rekke arealer til båtopplag (Liløkkeveien, Brekkerød, Røsseberget, Urdalsveien, Edholmen,
Buvikveien, Kjølholt og Røssebakken), siden virksomhet knyttet til småbåthavner og båtopplag er en
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relativt stor næring i kommunen. Det er dessuten lagt inn muligheter for utvidelse av campingplass på
Listranda og etablering av flere forretninger i Ødegårdskilen.
Det er lagt inn en utvidelse/tydliggjøring av arealformål knyttet til Utgårdskilen som fiskerihavn.
Fiskeri og fiskerirelatert virksomhet i Utgårdskilen skal med dette sikres videre vekst- og
utvidelsesmuligheter. Den 1. januar 2018 delegerte Hvaler kommune sin fovaltningsmyndighet av
havner og farvann til Borg Havn IKS.
Arealer til næringsvirksomhet fra forrige kommuneplan og vedtatte reguleringsplaner videreføres. På
Kirkøy ligger det relativt store arealer for næringsvirksomhet vest for bebyggelsen på Skjærhalden,
ved Lammenes og tunnelåpningen. Det finnes også industriområder nær tunnelåpningen på
Asmaløy, ved Rød og på Skjelsbutoppen på Vesterøy. Den vanligste virksomheten i
industriområdene er byggevarehandel, båtlager og massehåndtering. Det finnes fortsatt relativt stor
utvidelseskapasitet innenfor disse områdene.
Det er tidligere lagt ut stort areal på Sand til utleiehytter, hotell, bevertning etc, som videreføres. Det
har tidligere vært knyttet et krav om områdereguleringsplan til området, men dette er fjernet.
Istedenfor gjelder et alminnelig reguleringsplankrav. Rekkefølgekrav om g-/-vei til Rød er også
fjernet, ettersom kommunen selv er i gang med å regulere g-/s-vei langs fv. 108 fra
kommunegrensen til Rød.
Et viktig grep for å fremme næringsutvikling er bruken av mer generelle planformål i senterområdene.
Dette gjør planen mer fleksibel, og åpner for at både næring, bolig, offentlig tjenesteyting, mv. kan
kombineres i tettbygde områder. Særlig forventes grepet å være positivt for integrering av mindre
service- og næringsvirksomheter i tettstedenes boligområder. Dette er gjerne mindre foretak, ofte
bare med én ansatt. Kommunen ønsker å legge bedre til rette for slik integrering så fremt
virksomheten ikke er til ulempe for boligformålet. Dette kan blant annet bidra til redusert
arbeidspendling.
Kommunesentret Skjærhalden har spesielle utfordringer for næring. Det pågår fortetting i de mest
sentrale delene i Skjærhalden, langs Storveien og langs brygga. Dette er kommunens viktigste
område for handel- og kontorlokaler. I dag er boliger mer etterspurt enn næringsarealer i disse
områdene. På lenger sikt risikerer man derfor at næringsarealer blir en mangelvare. Det er derfor
viktig å opprettholde prinsippet om at første etasje skal settes av til næringslokaler. I arealplanen
videreføres krav om dette i bestemmelsene knyttet til bestemmelsesområde for Skjærhalden.
I Ødegårdskilen, Nedgården og på Rød er det satt av arealer til sentrumsformål. Formålet omfatter
forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning. I
Ødegårdskilen er det tatt inn bestemmelse om at det ikke er tillatt med boliger og hotell/overnatting
på grunn av støynivåene. På Negården og Rød er boliger tillatt, men de bør ikke plasseres i første
etasje.
En del arealer avsatt til formålet fritids- og turistformål skal i henhold til bestemmelsene drives som
leirsted eller friluftsanlegg. Dette gjelder Sauvika, Tredalen, Tjeldholmen, Makø, Lauer, Akerøya og
Homlungen. Felles for leirsted og friluftsanlegg for overnatting er at de er anlegg som er spesielt
tilrettelagt for friluftsliv og drives av foreninger som med allmennyttige formål. Områdene er åpne for
allmennheten og drives slik at brukerbetalingen ikke overstiger kostnadene for drift og tilrettelegging.
Det er begrensninger i leietid som er kortere enn for utleiehytter. Områdene er spesielt tilrettelagt for
særskilte grupper som barn og unge. I dag brukes disse stedene som for eksempel leirsted for
speiderbevegelsen og som kystledhytter. Arealplanen gir mulighet for utvidelse av bebyggelsen på
Makø.
Arealplanen legger til rette for at det skal være enklere å bruksendre bygninger i LNF-områder til
annen næringsvirksomhet enn landbruk så fremt den ikke legger beslag på bygninger eller annet
areal som til enhver tid er nødvendige for landbruksdriften. Dette gir økt fleksibilitet, og gjør det mulig
å utvikle gode ideer og nyskapende tanker for næringsvirksomhet utenfor tettstedene. Kriterier som
bør være oppfylt for at bruksendring skal inngå i LNF-kategorien burde være at tiltaket skal være
tilknyttet til produksjon på gården eller behovet gården har for varer og tjenester, eller det er
nødvendig i forbindelse med annen næringsvirksomhet knyttet til jordbruk, skogbruk, yrkesfiske eller
lignende. Virksomheten er basert på og tilpasset gårdens eget ressursgrunnlag, f. eks. bruk av fôr,
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planter, trær, blomster, frukt og grønnsaker, og andre råvarer produsert på gården, samt
videreforedling og/eller salg av disse, jf. Veileder for Gården som ressurs.
I likhet med kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 åpner planen for at kommunen kan tillate
akvakultur i store deler av sjøarealene. Det framgår tydelig hvilke arealer som ikke er aktuelle for slik
virksomhet. Dette gjelder primært verneområder og arealer dekket av hensynssone naturmiljø. Det
framgår av bestemmelsene hvilke forhold som skal vurderes ved den enkelte søknad, herunder
hensynet til natur, ferdsel, fiske og friluftsliv.
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6.5 Offentlig tjenesteyting
Befolkningsvekst, og tilrettelegging for dette i form av boligbygging, tilsier generelt økt press på de
kommunale tjenestene. Befolkningsvekst vil sannsynligvis øke behovet for kapasitet på skoler og
barnehager. Det er imidlertid sikret nok areal til nødvendige utvidelser i planperioden gjennom
kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 og i vedtatte reguleringsplaner. Disse arealene videreføres
og det vurderes ikke å være behov for å legge til nye.
I henhold til prognosene vil antallet eldre over 70 år i kommunen øke markant de nærmeste årene.
Videreføres dagens dekningsgrad på 17 % for eldre over 80 år vil det være behov for ca. 80 nye
sykehjemsplasser eller omsorgsboliger med heldøgns pleie fram til 2030. For å sikre tilstrekkelig
handlingsrom åpner arealplanen for at en del areal på Kjølholt, nord for Skjærhalden, kan benyttes til
eldreomsorg. Samtidig videreføres arealer avsatt til offentlig tjenesteyting fra kommuneplanen 2011 –
2023 (blant annet ved rådhuset i Skjærhalden), og i vedtatt reguleringsplan på Dypedal.

6.6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Hvaler kommune inngikk i 2007 en 10-årig drifts- og forvaltningsavtale med Kystverket Sørøst for de
statlige havnene Papperhavn, Utgårdskilen, Brattestø, Vikerhavn, Skjærhalden og Lauer. Avtalen er
nylig fornyet med 10 nye år. Utgårdskilen, Vikerhavn og Skjærhalden er utpekt som de havnene hvor
fiskeriaktiviteten bør samles. Utgårdskilen er karakterisert som en fiskerihavn av regional verdi.
Kommunens viktigste trafikkhavn er Skjærhalden. Herfra går det ferge som anløper kommunens
østre øyer, og det er plasser til besøkende charter. Her er det også godkjent ISPS-havn, som gjør det
mulig med internasjonal trafikk. Det foregår for øvrig samtaler mellom Hvaler kommune og Borg Havn
IKS for å se på mulighetene for at Hvaler kommune kan tre inn i Borg Havn IKS. Havnene i
kommunen er avsatt til formål havn i kommuneplankartet for å sikre samfunnsinteressene.
Det er behov for g-/s-vei langs Fv. 108, og kommunen har igangsatt reguleringsarbeid for dette som
foregår parallellt med rulleringen av kommuneplanens arealdel. I reguleringsplanarbeidet legges det
til rette for pendlerparkering og friluftsparkering tilknyttet fylkesveien ved Sildeodden, Bratte bakke,
Bekkene og Holmetangen.
I arealplanen er det lagt inn noen nye parkeringsplasser til fritidsbebyggelse, samt plasser til
friluftsparkering på Huser, ved Harestokken og ved tunnelåpningen på Asmaløy. Dette for å rydde
opp i en situasjon hvor folk parkerer spredt i LNF, samt tilrettelegge bedre for friluftslivet. De
generelle parkeringsbestemmelsene er dessuten endret noe. I ny plan tillates det at boenheter
mindre enn 80 m2 kun har én p-plass (minimumskrav). Tidligere var det krav om minst to
biloppstillingsplasser per boenhet uavhengig av størrelse. Begrunnelsen for endringen er at planen
kun legger opp til boligbebyggelse i senterområdene, noe som øker folks mulighet til å klare seg med
mindre bilkjøring.
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7 Samlet vurdering av planens virkninger etter utredningstema
I det følgende kapittelet er det gjort en samlet vurdering av arealplanens konsekvenser for miljø og
samfunn. Nullalternativet er kommuneplanens arealdel 2011 – 2023. Vurderingen fokuserer på
hvordan planen møter kommunale, regionale og nasjonale føringer for følgende tema:
1 Samordnet areal og transportplanlegging
2 Kulturminner og kulturmiljø
3 Friluftsliv og folkehelse
4 Landskap
5 Naturmangfold
6 Landbruk
7 Risiko og sårbarhet
8 Barn og unges oppvekstvilkår
9 Trafikk og teknisk infrastruktur

7.1 Samordnet areal og transportplanlegging
Senterstruktur
Planen legger opp til et utbyggingsmønster for boliger som følger opp fylkesplanens føringer om
senterstruktur og utbyggingsfordeling. Det tas ikke inn nytt boligareal i form av spredt utbygging, og
boligareal som ikke er i tråd med senterstrukturen er fjernet.
Fylkesplanen forutsetter imidlertid at også næringsbebyggelse lokaliseres i tråd med prinisippene om
senterstruktur. På dette punktet følger kommuneplanen i mindre grad de regionale føringene.
Arealene som tas inn i som spredt utbygging er primært næringsareal som i liten grad er tilknyttet
senterområdene. Kommunen mener likevel det er riktig å ta disse arealene inn i kommuneplanen av
hensyn til verdiskapning. Flere av arealene har dessuten en gunstig plassering i forhold til
eksisterende næring og Fv. 108, noe som er positivt med hensyn til transportbehov. Dette gjelder nytt
næringsareal på Stokken og Bekkene, som begge ligger nær Fv. 108, og nytt areal til fritids- og
turistformål på Listranda.
Totalt sett vurderes planen å være delvis i tråd med regionale føringer om senterstruktur. For
boligbebyggelsen er konsekvensene positive, mens de nye næringsarealene har noe negativ
konsekvens.
Arealforbruk
I fylkesplanen er det gitt begrensninger på det maksimale arealomfang som skal kunne tas i bruk til
nytt tettstedsareal i perioden fram til 2050. Hver region i fylket har fått en arealpott til fordeling mellom
kommunene. Hvaler kommune sin del av potten er 0,31 km 2, som er det totale arealet nye
utbyggingsområder som kan legges inn i kommuneplanen fram til 2050. Omforent arealregnskap for
Nedre Glomma skiller mellom følgende utbyggingskategorier:





Fortetting innenfor dagens tettstedsareal i Skjærhalden. Gir ingen økning i arealforbruket og tar
ikke av arealpotten kommunene har til fordeling.
Utvidelse av dagens tettstedsareal i Skjærhalden. Utbygging utenfor dagens tettstedsareal men
innenfor langsiktig tettstedsgrense. Arealforbruket går av arealpotten kommunene har til
fordeling.
Vedlikehold av lokalsamfunn. Utbygging i tilknytning til lokalsentrene (Ødegårdskilen, Rød,
Hauge og Utgårdskilen). Arealforbruket går ikke av arealpotten så lenge omfanget over tid ikke
overstiger 60 %.
Spredt bebyggelse. Utbygging i tilknytning til grendesentrene. Arealforbruket går ikke av
arealpotten så lenge omfanget over tid ikke overstiger 10 %.

Det tas inn 5 daa nytt utbyggingsareal tilknyttet Skjærhalden, som må tas av arealpotten. Arealet
ligger innenfor langsiktig tettstedsgrense, og kommunen har ikke behov for å justere grensen i denne
planperioden.
Det tas inn 63 daa (netto) nytt utbyggingsareal for vedlikeholdsutbygging i lokalsentrene (tabell II i
vedlegg 1). Dette vurderes ikke å måtte tas av arealpotten siden utbyggingsomfanget i lokalsentrene
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er innenfor makskravet i fylkesplanen. Når det gjelder spredt utbygging innebærer arealplanen en
reduksjon i arealforbruket. Det tas inn 70 daa nytt utbyggingsareal til spredt bebyggelse (ikke
boligareal – kun andre typer bebyggelse og anlegg), men siden det samtidig tas ut 398 daa blir
sluttsummen en reduksjon i arealforbruk på nesten 330 daa (tabell III i vedlegg 1).
Totalt sett vurderes arealplanen å være i tråd med regionale målsettinger med hensyn til
utbyggingsfordeling og arealforbruk. Konsekvensene vurderes å være positive siden arealforbruket til
spredt bebyggelse reduseres.
Transportbehov
Kommuneplanen legger til rette for at det kan bygges totalt 1190 boenheter i kommunen, hvorav 330
er nye i denne planen. Av de nye boenhetene er hovedvekten (197 stk) lokalisert til lokalsentrene
Hauge og Utgårdskilen. Dette kan få noe negativ konsekvens for transportbehov og klimagassutslipp
siden kollektivtilbudet her er begrenset, og det ikke finnes g-/s-vei mellom Fv. 108 og Hauge. Nye
innbyggere kommer derfor i stor grad til å bruke privatbil til daglige gjøremål. Det er likevel viktig å
sikre vedlikeholdsutbygging i disse områdene for å opprettholde grunnlaget for den lokale
barneskolen på Hauge. Hauge og Utgårdskilen er definert som lokalsentre på lik linje med Rød og
Ødegårdskilen, og vedlikeholdsutbygging her er i tråd med prinsippene om senterstruktur. Ved å
fjerne boligformål på mer perifere steder som Tuten, Laenga og Søndre Sandøy reduseres dessuten
transportbehovet til andre deler av kommunen. Konsekvensen med hensyn til transportbehov
vurderes å være nøytral.
Samordnet areal- og transportplanlegging har vært en grunnleggende føring for planarbeidet.
Oppsummert vurderes arealplanen å følge opp overordnede retningslinjer, og konsekvensene
vurderes som positive sammenlignet med nullalternativet.

7.2 Kulturminner og kulturmiljø
Arealplanen åpner for enkelte tiltak som berører SEFRAK-registrerte bygg. Dette gjelder fortetting av
bebyggelsen på Hauge og utvidelse av leirstedet på Makø. Konsekvensene kan håndteres gjennom
reguleringsplan og byggesak, ved at den verneverdige bebyggelsen tas vare på og at nye tiltak
utføres med respekt for kulturminneverdiene. Konsekvensene for kulturminnene vurderes å være
nøytrale gitt at dette gjøres.
Arealplanen åpner dessuten for en del tiltak som kan påvirke opplevelsen av kulturmiljøer og –
landskap, selv om de ikke påvirker kulturminnene direkte. Dette gjelder båtopplag i Buvikveien, på
Edholmen, Brekkerød og Røssebakken på Herføl, samt etablering av ny fergekai på Nordre Sandøy.
Av disse er det særlig båtopplaget på Herføl som vurderes å kunne ha negativ konsekvens, da det
ligger nær det automatisk fredete kulturminnet Herfølsåta (bronsealderrøys). Ved regulering bør
avbøtende tiltak vurderes, for eksempel i form av skjerming. Båtopplagsnæringen er en viktig næring
i kommunen, og hensynet til verdiskapning tillegges her stor vekt.
Planen åpner for at private kan sette opp solcellepanel på bygg, og mikrovindanlegg på bebygde
eiendommer avsatt til bebyggelse og anlegg. Etablering av slike anlegg uten noen form for styring
kan ha negative konsekvenser for kulturminneverdier. Solcellepaneler kan virke skjemmende på
verneverdige bygninger, og vindmøller kan oppleves fremmed i kulturmiljøer. Det framgår imidlertid
tydelig av arealplanen at slike anlegg ikke tillates hvis det kommer i konflikt med kulturminneverdier.
Konsekvensene av energitiltakene vurderes derfor å være nøytrale.
Arealplanen gjør det lettere å bruksendre bygninger i LNF-områder til annen næringsvirksomhet enn
landbruk. Dette kan bidra til økt kulturminnevern da det gir grunneieren et incitament til å ta vare på
gamle landbruksbygninger framfor å la dem forfalle, dersom de ikke lenger egner seg for
landbruksdrift.
Arealplanen inneholder et omfattende sett retningslinjer og bestemmelser for å ivareta
kulturminnevernet. Mye er en videreføring fra forrige kommuneplan, men mye er også nytt som følge
av arbeidet med kommunedelplan for kulturminner. Dette innebærer en betydelig styrking av
kulturminnevernet, og vil bidra til å ivareta dem når de er under press, som i situasjoner nevnt
ovenfor. Arealplanen vurderes samlet sett å ha nøytrale til positive konsekvenser for kulturminner og
kulturmiljø.
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7.3 Friluftsliv og folkehelse
Arealplanen legger opp til at enkelte hytter blir omfattet av noe mer liberale bestemmelser enn i
foregående kommuneplan. En ny bestemmelse innebærer at uthus/anneks kan beholdes på
eiendommer med fritidsboliger som har verdi som kulturminner, også i 100-metersbeltet. Dette kan
ha negativ konsekvens mht. friluftslivet da slik bebyggelse kan virke privatiserende. Samtidig er
kulturmiljøer en viktig del av opplevelsen ved friluftsliv på Hvaler. Det er dessuten et mindretall
eiendommer som vil kunne benytte seg av dette. Bestemmelsen må imidlertid sees i sammenheng
med andre endringer for fritidsbebyggelsen. Den mest vesentlige endringen er at ca. 100 hytter
beliggende rundt om i kommunen, primært på Kjerringholmen, Herføl, Ørekroken, Røsshue, Huser,
Ekevika, Guttormsvauen og Kuvauen går fra å ligge rent LNF, med tilhørende byggeforbud, til å ligge
i LNF-areal for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse. De får dermed samme
utviklingsmuligheter som andre hytter i strandsonen, det vil si mulighet for å bygge på hytta inntil 90
m2 BRA. En del av hyttene ligger i hensynssone landskap og/eller friluftsliv. Endringen kan derfor ha
noe negativ konsekvens for landskapet og friluftsliv. Samtidig har disse hyttene hittil vært omfattet av
retningslinjer for dispensasjon med tilsvarende krav til maksstørrelse (maks 90 m 2 BRA).
Retningslinjene til hensynssone friluftsliv og landskap vil dessuten fortsatt gjelde for hyttene omfattet
av disse. Det innebærer blant annet krav om samling av bebyggelsen ved søknad om utvidelse, samt
lavere tillatt makshøyde. Dette vurderes i stor grad å ivareta landskapshensynene og begrense den
privatiserende virkningen.
Med unntak av anneks/uthus til verneverdige hytter viderefører arealplanen et strengt vern i 100metersbeltet. Byggegrensen mot sjø (forbudsgrense sjø) er riktignok trukket nærmere sjøen i
regulerte områder, samt uregulerte områder i Ødegårdskilen og Korshavn. Disse områdene har
imidlertid liten verdi for friluftslivet og grepet vurderes å ha nøytral konsekvens. For resten av
kommunens arealer i 100-metersbeltet innebærer planen en innstramming sammenlignet med
nullalternativet. Spredtbygde hytter og boliger som hittil har vært unntatt byggeforbudet i 100metersbeltet blir nå omfattet av dette. Dette gjelder hytter på Sildeodden, Siljeholmen, Lineset,
Nordengåsen og deler av Holmetangen, samt alle spredtbygde boliger. Innstrammingen vurderes å
ha positiv konsekvens for med hensyn til landskap og friluftsliv.
Samordnet areal- og transportplanlegging har vært et viktig premiss for planarbeidet, noe som har
positiv konsekvens for friluftslivet ved at det reduserer presset på de store friluftsområdene.
Fortettingspolitikken kan imidlertid også ha noe negativ konsekvens ved at friområdene i og nær
tettsteder bygges ned. I arealplanen er for eksempel regulerte friområder på Rød lagt ut til
boligbebyggelse. Lett tilgjengelige utearealer er viktig for folk i hverdagen, spesielt barn og unge,
samt mennesker med nedsatt funksjonsevne. Samtidig har fortettingspolitikken positiv konsekvens
for folkehelsen ved at den fremmer utvikling av gode, levende lokalsamfunn og øker menneskers
mulighet til å delta i samfunnet og komme seg rundt på egenhånd uavhengig av alder og
funksjonsevne. I Hvaler kommune er det dessuten kort vei til større friluftsområder nesten uansett
hvor man befinner seg. I en kommune som Hvaler er det sannsynligvis viktigere å hindre nedbygging
av de større, sammenhengende natur- og friluftsområdene enn å ta vare på de mindre friarealene
mellom bebyggelsen.
Arealene avsatt til eldreomsorg er lagt til større senterområder, primært Skjærhalden, og nær
offentlig kommunikasjon. Dette for at beboerne skal kunne ta del i samfunnet, og for at det skal være
enkelt for pårørende å komme på besøk. Dette vurderes å ha positiv konsekvens for folkehelsen.
Luftforurensning vurderes ikke å være et vesentlig tema i kommunen, jf. risiko- og
sårbarhetsanalysen.
Det er ikke tatt inn nye arealer til støyfølsom bebyggelse i rød støysone. Planen krever dessuten at
alle tiltak planlegges slik at støyforholdene tilfredsstiller kravene i Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging.
Radonnivåene er generelt høye på Hvaler, og det tas inn mye nytt boligareal i områder med høy
aktsomhetsgrad for radon. Tiltak for radonsikring må ivaretas gjennom byggesaksbehandling.
Nye utbyggingsområder på Åsen (Hauge), Heggane (Utgårdskilen) og Stokken blir liggende nær
høyspentledning, noe som i utgangspunktet er negativt på grunn av mulig helserisiko knyttet til
magnetfelt. Arealplanens bestemmelser krever imidlertid at det dokumenteres at magnetfeltet ikke
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overskrider 0,4 μT (mikrotesla) ved nyetablering av bolig/fritidsbolig, institusjoner, skole eller
barnehage.
Arealplanen sikrer videre at universell utforming, folkehelse og minste uteoppholdsareal blir ivaretatt i
alle reguleringsplaner. Oppsummert vurderes planen å ha nøytrale til positive konsekvenser for
friluftsliv og folkehelse.

7.4 Landskap
Endringene for hyttebebyggelsen som beskrevet i kap. 7.3 Friluftsliv kan også få noe konsekvenser
for landskapet. Det vises her til vurderingen ovenfor.
Planen legger til rette for en del større tiltak som kan ha negative konsekvenser for landskap. Dette
gjelder nytt boligareal i Utgårdskilen (Heggane), massehåndteringsanlegg på Bekkene og nytt
næringsareal på Stokken. Her er det viktig å ivareta landskapshensyn i reguleringsplanarbeidet. Det
bør blant annet stilles krav om moderate byggehøyder for boligene, og det bør utarbeides
landskapsplan på Bekkene. Sistnevnte er fastslått i bestemmelsene til kommuneplanen. Stokken
ligger i et særlig sårbart landskap i 100-metersbeltet. Formålets avgrensning sikrer imidlertid at ny
bebyggelse plasseres så lite eksponert som mulig. Det er dessuten stilt krav om maks byggehøyde
og at bebyggelsen utformes med særlig høy estetisk kvalitet.
Oppføring av solcelle- og mikrovindanlegg kan gi sterk fjernvirkning og ha negative konsekvenser for
landskap hvis det tillates uten styring. Det framgår imidlertid av bestemmelsene at anleggene ikke må
medføre sjenerende refleksjon, og at de ikke tillates hvis det kommer i konflikt med retningslinjer til
hensynssone landskap. Mikrovindanlegg tillates dessuten kun i områder avsatt til bebyggelse og
anlegg.
Maksimal mønehøyde for spredt boligbebyggelse økes fra 7 til 7,5 m, da 7 m mønehøyde i mange
tilfeller oppleves som noe lavt for å oppnå en god bokvalitet og arkitektur. Endringen berører
imidlertid ikke 100-metersbeltet, og planens estetikkbestemmelser sikrer at all bebyggelse i Hvaler
underordnes Hvalers natur- og kulturlandskap. Konsekvensene vurderes derfor å være små.
Oppsummert vurderes planen å ha nøytral til middels negativ konsekvens for landskap.

7.5 Naturmangfold
Gjennom konsekvensutredning av enkeltvise innspill har utbyggingsforslag med sterkt negative
konsekvenser for naturmangfold blitt silt ut. Planen åpner imidlertid for næringsvirksomhet på
Stokken, båtopplag i Buvikveien og på Brekkerød, utvidelse av bebyggelsen i Nedgårdsveien,
etablering av ny fergekai på Sanne, fortetting av boligbebyggelsen på Hauge og utvikling av næring
på Stentippen øst som har det til felles at de berører naturmangfold av middels verneverdi. Det dreier
seg om truede plante- og fuglearter i kategoriene sårbar (VU) og truet (EN) på norsk rødliste, samt et
viktig bekkedrag (Tangenbekken, Stentippen øst). Når det gjelder fuglelivet vil tiltakene sannsynligvis
ha lite negative konskevenser for dette, ettersom fugler er mobile og det er små arealer som blir
berørt.
Planen åpner kun for ett tiltak som berører registrert naturmangfold av høy verneverdi, og det er
utvidelsen av leirstedet på Makø. Innenfor formålsgrensen er det registrert en hul eik (utvalgt
naturtype). På den aktuelle eiendommen er det også registrert en kritisk truet (CR) vepseart. Denne
er imidlertid registrert på utsiden av formålsgrensen. Utbygging kan påvirke nevnte naturmangfold
negativt, men riktig plassering av bygg etc. kan løse mye. Ved regulering må området undersøkes
nærmere for å avklare hvilke naturverdier som finnes, og hvordan de best kan ivaretas.
På Åsen (Hauge) tas det inn et areal på 23 daa som per i dag er ubebygd, og som innebærer en
utvidelse av senterområdet heller enn fortetting. Arealene øst for Hauge mot Ilemyr antas å ha viktige
funksjoner for vilt, friluftsliv og som buffersoner mot verneområder, selv om det ikke er registrert
mange truede arter der. Utbyggingsarealet på Åsen vurderes å ha noe negativ konsekvens for
naturmangfold på grunn av arealtapet. Med unntak av dette beslaglegger planen lite jomfruelig
terreng. Netto arealforbruk til spredt bebyggelse reduseres med 330 daa. Fokuset på fortetting har
positiv konsekvens ved at det reduserer presset på de store sammenhengende utmarksområdene og
naturmangfoldet.
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Etablering av mikrovindanlegg antas å kunne ha negativ konsekvens for flaggermus og fugl på grunn
av faren for kollisjoner. Konsekvensene av mikrovindanlegg er lite undersøkt etter det kommunen
kjenner til. Det er imidlertid ikke grunn til å tro at faren for kollisjoner er mindre ved mikrovindanlegg
enn ved store vindmøller. Naturmangfoldlovens føre-var-prinsippet tilsier da at man skal være
varsom med å tillate slike tiltak. Bestemmelsene sikrer imidlertid at slike anlegg kun tillates på
bebygd eiendom i områder avsatt til bebyggelse og anlegg. På størsteparten av arealene i
kommunen vil det derfor ikke være tillatt. Likevel vurderes den nye bestemmelsen å kunne ha noe
negativ konsekvens for naturmangfold.
Planen viderefører muligheten fra kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 om at det kan tillates
akvakulturanlegg i relativt store deler av kommunens sjøarealer. Nye bestemmelser åpner dessuten
for at stikkledninger tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg kan legges i LNF uten søknad
om dispensasjon. I begge tilfeller er det en forutsetning at viktige naturverdier ikke blir skadelidende.
For å ivareta dette er det viktig at administrasjonen ved behandling av den enkelte søknad har gode
rutiner på undersøke hvilke naturverdier som kan bli berørt. Hvis dette gjøres vil disse
bestemmelsene ha nøytral konsekvens for naturmangfold.
Samlet sett vurderes arealplanen å ha middels negative konsekvenser for naturmangfold.

7.6 Landbruk
Regjeringen la i 2015 fram en nasjonal jordvernstrategi som viderefører tidligere målsetting om at
omdisponering av dyrka jord skal være mindre enn 6000 daa årlig. I henhold til fylkesplan for Østfold
skal den årlige avgangen av dyrka mark fram mot 2020 reduseres til et absolutt minimum, og holdes
på dette nivået til 2050. Nye utbyggingsarealer i planen medfører en omdisponering av 30 daa dyrka
eller dyrkbar jord. Hovedårsaken er nye arealer til boligbebyggelse på Hauge, samt utvidelse av
Listranda camping. Samtidig tilbakeføres 10 daa dyrkbar jord til LNF fordi utbyggingsarealer på
Dypedal og Tuten tas ut av planen. Netto omdisponering av dyrka og dyrkbar jord er dermed 20 daa.
Konsekvensen med hensyn til jordressurser er totalt sett noe negativ. Det vurderes likevel som riktig
å legge ut de aktuelle arealene til utbyggingsformål på grunn av de positive konsekvensene for
fortetting av boligbebyggelsen i senterområdene, og av hensyn til næringsutviklingen (Listranda).
Arealene som omdisponeres på Hauge er generelt små, og har en beliggenhet og arrondering som
gjør det vanskelig å utnytte dem i dagens landbruk.
På Listranda er det tatt inn bestemmelse i planen om at matjordlaget skal bevares og at tiltak skal
utføres på en slik måte at arealet med enkle grep kan tilbakeføres til landbruksformål. Dette vil kunne
bidra til at arealet en gang i framtiden kan benyttes til landbruk igjen, selv om det i denne
planperioden vil være å anse som omdisponert.
Arealplanen legger til rette for at det skal være enklere å bruksendre bygninger i LNF-områder til
annen næringsvirksomhet enn landbruk. Intensjonen er at annen virksomhet kun skal tillates så lenge
den ikke legger beslag på bygninger eller annet areal som til enhver tid er nødvendige for
landbruksdriften. Det er imidlertid alltid en risiko for at økt fleksibilitet blir misbrukt. Også her kan
arealplanen ha negativ konsekvens for landbruket, hvis det undergraves til fordel for annen næring.
Samlet sett vurderes arealplanen å ha middels negativ konsekvens for landbruket.

7.7 Risiko og sårbarhet
Beredskap og ulykkesrisiko er beskrevet i egen ROS-analyse som følger planforslaget. Den
generelle risikokartleggingen setter fokus på sårbarhet ved fastlandsforbindelsen (Fv. 108),
brannberedskap og kapasitet og risiko for brudd i strømforsyningen. I kraft av å være en øykommune
er Hvaler i noe større grad utsatt for naturfare som ekstremvær og stormflo. Store deler av
kommunen er avsatt til nasjonalpark med viktige verneverdier knyttet til flora og fauna. Hendelser i
skipstrafikken kan medføre konsekvenser for Ytre Hvaler nasjonalpark, dette er særlig knyttet til
skipsuhell (grunnstøting, kollisjon og brann) og akutt forurensning.
Det er totalt identifisert og analysert 16 hendelser i ROS-analysens generelle del. Ved sammenstilling
av risikoforholdene (kap. 4.1) havner 4 av de identifiserte hendelsene i grønt område (ikke nødvendig
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med avbøtende tiltak), 7 i gult område (avbøtende tiltak må vurderes) og 5 i rødt område (tiltak må
gjennomføres). Identifiserte hendelser i rødt område omfatter:
 Bortfall av strømforsyning
 Bortfall av vann- og avløpstjenester eller brannvannforsyning
 Ras, skred og ustabile grunnforhold
 Ulykker (ulykke med transportmidler)
 Akutt forurensning
På generelt grunnlag kan konsekvenser ved en uønsket hendelse øke i omfang dersom hendelsen
inntreffer på sommerstid på grunn av den store sesongbestemte økningen i befolkningen.
I ROS-analysen er risikoen ved 25 nye utbyggingsområder vurdert. De 25 områdene er plukket ut
fordi de vurderes å være de vesentligste nye utbyggingsarealene. Det er kun vurdert aktuelle
hendelser som har en risikofaktor i gul eller rød risikosone.
I alle de identifiserte områdene er det dårlig trykk og kapasitet ved dagens vann- og avløpsnett og
brannvann. Dette må utredes og følges opp i etterfølgende detaljreguleringsplaner. Etablering av ny
bebyggelse skal følge kravene som fremgår av PBL § 27-1 og byggteknisk forskrift. Flere av
innspillsområdene ligger i områder med høy sannsynlighet for marin leire, og i forkant av utbygging
må grunnforhold kartlegges som del av område- eller detaljreguleringsplan. Det er også knyttet høy
risiko til grunnforurensning som følge av vedlikehold på båt og håndtering av miljøfarlig avfall. Det er
ved mange av utviklingsområdene knyttet middels risiko til radon og ved enkelte av områdende er det
knyttet middels risiko til tap/forringelse av biologisk mangfold, skade på kulturminner, støy,
trafikkulykker, stormflo og havnivåstigning. Forutsatt at forslagene til avbøtende tiltak følges opp og
innarbeides som del av reguleringsprosessene, har utvikling av foreslåtte områder lav risiko.

7.8 Barn og unges oppvekstvilkår
Ved KU av enkeltvise utbyggingsområder er barnetråkkregistrering fra 2014 lagt til grunn. Arealer
som er registrert som viktige leke- og uteoppholdsarealer er ikke foreslått utbygget. Unntaket er
båtopplag ved Røssebakken på Herføl som er registrert som viktig lekeareal. Arealet har imidlertid
blitt brukt som båtopplaget i flere tiår, og det er sannsynlig at barn og unge bruker arealet på grunn
av, og ikke på tross av, at det er et båtopplag der.
I de enkeltvise konsekvensutredningene har kommunen lagt vekt på at barn skal kunne gå og sykle
trygt til barneskolen. Det eneste nye boligarealet som utmerker seg negativt i denne sammenheng er
Rødsfjellet. Barn som bor på Rød er avhengig av skyss til barneskolen (Floren). Rød vurderes
imidlertid som et barnevennlig sted på mange andre måter, med nærhet til fritidsaktiviteter, fine
friluftsarealer og boligområder med mange barnefamilier. Til tross for lang vei til barneskole vurderes
det derfor riktig å ta inn dette arealet til boligformål.
Fortetting i senterområder vurderes generelt å ha positiv konsekvens for barn og unges
oppvekstvilkår. Et slikt bosettingsmønster gjør det lettere for barn og unge å komme seg rundt på
egenhånd, besøke venner, delta på fritidsaktiviteter, etc. uten å måtte kjøres av foreldrene.
Arealdelen sikrer at det blir satt av tilstrekkelig store lekearealer med god kvalitet i alle
reguleringsplaner. Planen stiller dessuten krav om felles planlegging på Heggane, Sydengen, Rød
nord og Kjølholt for å sikre at områdene vurderes helhetlig med hensyn til barn og unges interesser.
Dette innebærer at det settes av plass for grendelekeplass i reguleringsplan, og at opparbeidelse av
grendelekeplass sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.
Oppsummert vurderes arealplanen å ha nøytral til positiv konsekvens med hensyn til barn og unges
oppvekstvilkår.

7.9 Trafikk og teknisk infrastruktur
Hvis alt utbyggingspotensialet for boliger realiseres, kan årsdøgntrafikken (ÅDT) forventes å øke med
inntil ca. 1500 i et snitt ved kommunegrensa mot Fredrikstad, og noe mindre mot Skjærhalden. Dette
er et høyt anslag, og likevel er det en størrelsesorden som er langt unna å medføre noen
kapasitetsmessige problemer. Heller ikke den planlagte næringsbebyggelsen vil skape noen
problemer med hensyn til kapasitet. Ved større utbyggingsprosjekter kan det imidlertid bli behov for
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trafikksikkerhetsmessige tiltak, for eksempel etablering av g-/s-veier, kryssutbedringer, utbedring av
sikt, etc. Dette må løses i reguleringsplan. Enkelte tiltak må antagelig også løses gjennom oppdatert
trafikksikkerhetsplan.
Rundt 630 av de planlagte boenhetene er tilknyttet senterområdene Ødegårdskilen, Rød og
Skjærhalden, og de aller fleste av disse vil ligge nærmere bussholdeplass ved Fv. 108 enn 1 km.
Langs Fv. 108 kjører timeekspressen bussrute med avgang hver time på hverdager. Ved bygging av
rundt 500 nye boenheter tilknyttet eksisterende busstrasé kan det være marked for økt frekvens.
Spesielt om sommeren kan det være grunnlag for dette med tanke på det store besøkstallet Hvaler
har på denne årstiden.
Det er behov for g-/s-vei langs Fv. 108, og kommunen har igangsatt reguleringsarbeid for dette som
foregår parallelt med kommuneplanarbeidet. I reguleringsplanen legges det også til rette for
pendlerparkering og friluftsparkering tilknyttet fylkesveien ved Sildeodden, Bratte bakke, Bekkene og
Holmetangen. G-/s-veien og parkeringsplassene vil sannsynligvis ha positive konsekvenser både
med hensyn til trafikk, tettstedsutvikling og friluftsliv.
Per i dag er det forholdsvis mange hus og hytter i kommunen som fortsatt ikke er tilkoblet kommunalt
vann- og avløpsnett. Det forutsettes imidlertid at all ny bebyggelse tilknyttes offentlig vann og avløp.
Arealplanen samler i store trekk framtidig bebyggelse til senterområder hvor det er god tilgjengelighet
og kapasitet på offentlig vann og avløp. I noen tilfeller vil imidlertid utbygger ha del kostnader med å
få VA-ledninger inn på byggefeltet, særlig der det er snakk om større byggefelt. Det gjelder areal til
framtidig bebyggelse og anlegg på Kjølholt, framtidig boligbebyggelse på Heggane (Utgårdskilen) og
diverse boligtomter på Hauge. I areal til framtidig boligbebyggelse på Rød nord (mellom Liveien og
Liløkkeveien) mangler per i dag offentlig VA, men i henhold til temaplan for vann og avløp skal det
legges nye ledninger her innen 2027. Det er ikke realistisk å utvikle feltet før dette er på plass, altså
mot slutten av planperioden. For areal avsatt til bebyggelse og anlegg på Kjølholt er det et
rekkefølgekrav om etablering fortau/gangvei i Kjølholtveien og Sigrid Bjørseths vei før det kan bygges
boliger og/eller offentlig tjenesteyting. Dette medfører også store kostnader og er en forutsetning for
at feltet kan bebygges.
På areal til næringsvirksomhet på Stokken, Bekkene og Sand er det også utfordringer med
tilgjengelighet og kapasitet på offentlig VA. På Stokken er det planer om å utbedre dette, men ikke på
Bekkene og Sand. På Sand vil utbygging bli særlig kostbart siden det blant annet må etableres
høydebasseng. Dette må bekostes av utbygger.
Arealplanen har samlet sett nøytrale konsekvenser for trafikk og teknisk infrastruktur, men på enkelte
utbyggingsområder kan tilknytning til offentlig vann og avløp bli kostbart for utbygger.

8 Konsekvensutredning av Hvaler kommune sin arealstrategi
Kommunens arealstrategi trekker utviklingen i en retning som i enda større grad enn tidligere er
basert på samordnet areal- og transportplanlegging. I henhold til strategien skal ny utbygging primært
skje i form av fortetting i senterområdene, helst nær Fv. 108, og nye hytter skal bygges i
fortettingsområdene avsatt i planen framfor spredt. Dette bidrar til mindre transportbehov og
klimagassutslipp og mindre press på de store, sammenhengende naturområdene. Det har positiv
konsekvens for miljø, naturmangfold og friluftsliv. Det bidrar til å styrke grunnlaget for teknisk og
sosial infrastruktur, og muligheten til å skape levende tettsteder året rundt. Samtidig har strategien
noe negativ konsekvens for landbruket fordi lommer med dyrka eller dyrkbar jord mellom
bebyggelsen (særlig på Hauge) bebygges. Dessuten fører den til at friområder nær/mellom
bebyggelsen bygges ned, noe som kan ha negativ konsekvens for folks tilgang til uteområder. Dette
gjelder spesielt grupper som barn, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
I henhold til arealstrategien skal klimatiltak gis større spillerom. I arealplanen er det derfor lagt bedre
til rette for lokal produksjon av fornybar energi i form av mikrovind- og solcelleanlegg. Dette vil
antagelig ha positiv konsekvens for klimagassutslipp, men kan ha negative konsekvenser med
hensyn til lokalt naturmangfold (for eksempel fugl), landskap og kulturminneverdier. Det er viktig at
anleggene utformes og plasseres på en måte som gjør minst mulig skade på disse verdiene.
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Satsing på næringsutvikling er en sentral del av strategien. Dette har positiv konsekvens for
utviklingen av kommunen som en helårskommune, og gir mulighet for flere arbeidsplasser og mindre
arbeidspendling. De nye næringsarealene som tas inn i planen har imidlertid noen negative
konsekvenser mht landskap (Stokken og båtopplag i Liløkkeveien, på Brekkerød, Røssbakken,
Urdalsveien, Edholmen og Buvikveien) og landbruk (Listranda, Hauge og båtopplag i Liløkkeveien).
Arealplanen legger til rette for at det skal være enklere å bruksendre bygninger i LNF-områder til
annen næringsvirksomhet enn landbruk. Intensjonen er at annen virksomhet kun skal tillates så lenge
den ikke legger beslag på bygninger eller annet areal som til enhver tid er nødvendige for
landbruksdriften. Det er imidlertid alltid en risiko for at økt fleksibilitet blir misbrukt. Også her kan
strategien ha negativ konsekvens for landbruket, hvis landbruket undergraves til fordel for annen
næring.
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VEDLEGG 1
Arealregnskap etter utbyggingskategori
Tabell I, II og III viser arealregnskap etter utbyggingskategori, jf. omforent arealregnskap Nedre
Glomma (Aplan viak 2010). Arealene som er tatt med er arealer som med ny kommuneplan får
vesentlig endrede juridiske betingelser.
I kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 mangler kommuneplanformål på alle regulerte arealer. I ny
arealplan er det innarbeidet kommuneplanformål også på regulerte arealer. Arbeidet er generelt
utført med hensikt å iverta intensjonen i vedtatte reguleringsplaner. En del steder er det generelle
formålet bebyggelse og anlegg brukt der reguleringsplanen spesifiserer til for eksempel
boligbebyggelse. Slike arealer er ikke tatt med i tabellene ettersom intensjonen i reguleringsplanen
ikke blir vesentlig tilsidesatt. I områder regulert til fritidsbebyggelse hvor det ikke tillates nye enheter,
er formålet LNF-areal for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse brukt og reguleringsplanene
tilsidesatt. Dette for at kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse skal få virkning. Juridisk
sett innebærer det imidlertid ingen endring sammenlignet med kommuneplanens arealdel 2011 –
2023, kun en endret framstilling. Dette er derfor heller ikke inkludert i tabellene.

Tabell I. Utbyggingsareal innenfor langsiktig tettstedsgrense for Skjærhalden.
Gnr/bnr

Sted

Tidligere1
arealformål

Nytt arealformål

Størrelse
(daa)

Dyrkbar2
jord
(daa)

5/45, 89,
Gilboveien
LNF
Boligbebyggelse
5,5
Nytt
90 og 105
(framtidig)
utbyggingsareal i
planen
Sum
5,5
Utbyggingsareal
0
som tas ut av
planen
Arealforbruk
5,5
1 Kommuneplanens arealdel 2011 – 2023.
2 Antall daa dyrka og dyrkbar jord som omdisponeres til andre formål enn landbruk basert på temakartene
Arealressurser AR5 og Dyrkbar jord (NIBIO, hentet mars 2017).
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Tabell II. Utbyggingsareal for vedlikeholdsutbygging i lokalsentre (Ødegårdskilen, Rød, Hauge og Utgårdskilen).

Nytt
utbyggingsareal i
planen

Gnr/bnr

Sted

Tidligere1
arealformål

Nytt arealformål

Størrelse
(daa)

47/7

Utgårdskilen

LNF

20

49/1, 58,
212 og
213
49/1 og 3

Vauerveien

Jord- og
skogbruksformål
(regulert)
LNF

Boligbebyggelse
(framtidig)
Boligbebyggelse
(framtidig)

3

49/10, 67
og 78

Hauge

Boligbebyggelse
(framtidig)
Boligbebyggelse
(framtidig)

49/10 og
20

Åsen

Boligbebyggelse
(framtidig)

23

49/20 og
77

Båsvika

Boligbebyggelse
(framtidig)

8,6

3

49/441

Hauge

Næringsbebyggelse
(framtidig)

6,3

2,3

49/15 og
16

Hauge

Boligbebyggelse
(framtidig)

9

5,4

39/10

Rødsfjellet

19

49/45,
101, 360
og 198
47/25,
47/248,
47/1
53/11

Haugeliveien

Boligbebyggelse
(framtidig)
Boligbebyggelse
(framtidig)
Næring (framtidig)
Fiskerirelatert næring

7,2

43

Sum
41/1

Utbyggingsareal
som tas ut av
planen

Utgårdsveien

Utgårdskilen

Jord- og
skogbruksformål
(regulert)
Jord- og
skogbruksformål
(regulert)
Jord- og
skogbruksformål
(regulert)
Regulert til jordog
skogbruksformål
Regulert til jordog
skogbruksformål
Regulert offentlig
friområde
Regulert til jordog
skogbruksformål
Parkering, LNF

Ødegårdskilen

LNF og
Boligbebyggelse

Bolibebyggelse
(framtidig)

Rød nord

Boligbebyggelse
(framtidig)

Ødegårdskilen

Småbåthavn
(framtidig)
Parkering
(framtidig)

LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
Bruk og vern av sjø
og vassdrag
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
Boligbebyggelse
(framtidig)

53/6 og
82

Ødegårdskilen

49/1

Stormmusfjellet

Friluftsområde og
offentlig
tjenesteyting
(regulert)

7

7

10

163,1
15

Dyrkbar2
jord
(daa)

3

1,6

2,5

17,8

32
3,2

12

Sum
62,2
Arealforbruk
100,9
1 Kommuneplanens arealdel 2011 – 2023.
2 Antall daa dyrka og dyrkbar jord som omdisponeres til andre formål enn landbruk basert på temakartene
Arealressurser AR5 og Dyrkbar jord (NIBIO, hentet mars 2017).

17,8
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Tabell III. Utbyggingsareal i form av spredt utbygging.
Gnr/bnr

Sted

Tidligere1
arealformål

Nytt arealformål

Størrelse
(daa)

15/139

Urdalsveien

LNF

1,2

15/13

Røsseberget

LNF

49/439

Stokken

LNF

41/10

Listranda

LNF

29/7

Buvikveien

LNF

41/6

Liløkkeveien

LNF

13/5

Edholmen

Parkering og LNF

30/249

Røssbakken

LNF

40/10

Brekkerød

LNF

2/34

Kjølholtveien

LNF

29/140

Nedgårdsveien

LNF

27/2

Makø

LNF

42/9, 31,
52 og
252

Bekkene

LNF

35/16,
47/7 og
38/3

Parkering til
nasjonalparken tunnelen vest,
Harestokken og
Huserveien
Nordre vika

LNF

Andre typer
bebyggelse og
anlegg (båtopplag)
(framtidig)
Andre typer
bebyggelse og
anlegg (båtopplag)
(framtidig)
Næringsbebyggelse
(framtidig)
Fritids- og
turistformål
(framtidig)
Andre typer
bebyggelse og
anlegg (båtopplag)
(framtidig)
Andre typer
bebyggelse og
anlegg (båtopplag)
(framtidig)
Andre typer
bebyggelse og
anlegg (båtopplag)
(framtidig)
Andre typer
bebyggelse og
anlegg (båtopplag)
(framtidig)
Andre typer
bebyggelse og
anlegg (båtopplag)
(framtidig)
Andre typer
bebyggelse og
anlegg (båtopplag)
Sentrumsformål
(framtidig)
Fritids- og
turistformål
(framtidig)
Andre typer
bebyggelse og
anlegg
(massedeponi)
(framtidig)
Parkering (framtidig)

LNF

Parkering (framtidig)

1,8

Ørekroen

LNF

Parkering (Framtidig)

Reguleringsplan
Brente

Boligbebyggelse
med tilhørende
grøntareal og
teknisk
infrastruktur
(regulert)
Parkering
(framtidig)

LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)

0,8
78
18

Nytt
utbyggingsareal i
planen

49/3 og
49/14
23/105
Sum
39/4

Utbyggingsareal
som tas ut av
planen

43/1

Kjellvika

Langero, Papper

Småbåthavn
(framtidig)

LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
Bruk og vern av sjø
og vassdrag

Dypedal

Boligbebyggelse

LNF-areal for spredt

42/10

Dyrkbar2
jord
(daa)

1,2

6
8

6,3

5

5

1,2

7

1,2

2,5

5

12

1,7
15

2

6

1,5

2,5

76

11,7

11

8,2
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m.fl.

(framtidig)

bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)

LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)
LNF-areal for spredt
bolig-, fritids- og
næringsbebyggelse
(nåværende)

Forts. tabell III.
29/6
m.fl.

Røde grinda

Boligbebyggelse
(framtidig)

23/32
m.fl.

Ørekroken

37/23,
m.fl.

Huser

42/9,
42/52 og
42/252

Bekkene

LNF-areal for
spredt
boligbebyggelse
(framtidig)
LNF-areal for
spredt
boligbebyggelse
(framtidig)
Offentlig eller
privat tjenesteyting
(framtidig)

2/3

Brekke

Boligbebyggelse
(nåværende)

2/8 m.fl.

Brekkesletta

Boligbebyggelse
(nåværende)

4810
m.fl.

Tuten

Boligbebyggelse
(nåværende)

49/170
m.fl.

Laenga

Boligbebyggelse
(nåværende)

37/157

Brattestø

Parkering
(framtidig)

29/38

Sanderødveien

Fritidsbebyggelse
(framtidig)

19/144
m.fl.

Botne/Reff

LNF-areal for
spredt
boligbebyggelse
(framtidig)

Utbyggingsareal
som tas ut av
planen

28

35

25

4,3

2,5

21

57

1,4

67

2,8

1,9

46

Sum
398
Arealforbruk
-320
1 Kommuneplanens arealdel 2011 – 2023.
2 Antall daa dyrka og dyrkbar jord som omdisponeres til andre formål enn landbruk basert på temakartene
Arealressurser AR5 og Dyrkbar jord (NIBIO, hentet mars 2017).

9,6
2,1
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Tabell IV. Endringer fra et utbyggingsformål til et annet. Endringene er utredet enkeltvis i dokumentet
Konsekvensutredning av enkeltinnspill.
Gnr/bnr
53/2
4/1 m.fl.

Sted
Ødegårdskilen
Kjølholt

Tidligere* arealformål
Parkering
Boligbebyggelse

43/13
48/251/17

Fritidsbebyggelse
Havn

3/155

Sand
Trålverkstedet
Papperhavn
Sandbakken

3/1 og 241

Sandbakken

Næringsbebyggelse

29/6 m.fl.

Røde grinda

Boligbebyggelse
(framtidig)

4/214, m.fl.

Kjølholtfeltet

LNF-areal for spredt
fritidsbebyggelse
Næringsbebyggelse

4/134
Sum

Næringsbebyggelse

Nytt arealformål
Sentrumsformål (framtidig)
Bebyggelse og anlegg
(framtidig)
Parkering
Næringsbebyggelse
(framtidig)
Andre typer bebyggelse og
anlegg (renovasjonsanlegg)
(nåværende)
Offentlig eller privat
tjenesteyting (nåværende)
LNF-areal for spredt bolig-,
fritids- og
næringsbebyggelse
(framtidig)
Framtidig fritidsbebyggelse

Størrelse (daa)
2,2
122

Bebyggelse og
anlegg(framtidig)

2,3

1
0,6
4

5
29

147

316
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