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Sluttbehandling av Detaljplan for gang- og sykkelveg Puttesund-Åsebu, 
planID 0111140

Sammendrag
Rambøll AS har på vegne av Hvaler kommune utarbeidet detaljplan for gang- og sykkelvei fra 
Puttesund til Åsebu på Asmaløy. Planoppstart ble varslet og lå ute til offentlig ettersyn i perioden 
18.05.2016-04.07.2016. Planprogrammet ble etter utvidelse av planområdet enkelte steder lang fv. 
108 ble planavgrensningene varslet på nytt i begrenset omfang 09.11.2016-07.12.2016. 

Planprogrammet ble etter dette fastsatt i kommunestyret 11.05.2017. 
Kommunestyret vedtok 07.09.2017 å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. 
Planforslaget var ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 14.09.2017-26-10.2017. I 
høringsperioden kom det totalt inn tilsammen 19 innspill og uttalelser. 

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny gang- og sykkelveiforbindelse langs fv. 108 fra 
Puttesund i nord til Åsebu i sør som ligger på Asmaløy. Dette er en streking på 9,8 km, hvorav 0,9 km 
er i Fredrikstad kommune. Detaljplanen skal legge til rette for at ny strømkabel fra Kråkerøy til Rød på 
Asmaløy skal kunne legges under gang- og sykkelveien. 

Planområdet innebefatter arealer innenfor både Fredrikstad og Hvaler kommune. Plandokumentene 
skal behandles politisk i begge kommunene. Planarbeidet utføres av Rambøll AS i samarbeid med 
kommunenes administrasjon. I samråd med kommunenes administrasjon er tiltaket vurdert å utløse 
krav om konsekvensutredning. 

I planforslaget er det utredet konsekvensene i planområdet til gang- og sykkelveien, og har fulgt opp 
planprogrammet og innkomne innspill og merknader fra høringsinstanser og overordnede offentlige 
instanser. 

Mange gode innspill og uttalelser har kommet inn til både Hvaler og Fredrikstad. Østfold 
fylkeskommune og Statens vegvesen(SVV) har kommet inn med flere forslag til endringer i planen. 
Hvaler kommune, Fredrikstad kommune og Rambøll har hatt flere møter med SVV i forbindelse med 
utforming av plankart og reguleringsbestemmelser i forhold til SVVs og ØFKs uttalelser. De endringer 
som er blitt gjort er godkjent av Fylkesmannen i Østfold, og vil ikke kreve en ny høring, se e-post 
mellom forslagsstiller og Fylkesmannen. 

Etter rådmannens vurdering er planen tilstrekkelig gjennomarbeidet, og burde bli sluttbehandlet og 
vedtatt etter plan- og bygningsloven §12-12. 

Saksopplysninger
Rambøll AS har på vegne av Hvaler kommune utarbeidet et planforslag for detaljregulering med 
konsekvensutredning for gang- og sykkelvei Puttesund-Åsebu. Hensikten med planarbeidet er å 
etablere en ny gang- og sykkelveiforbindelse lang fv. 108 fra Puttesund til Åsebu. Dette vi være et 

Saksnr 2015/2058 - Detaljplan for 
gang- og sykkelveg Puttesund - 
Åsebu - Doknr 104

Arkivkode L12
Saksbehandler Aleksander Andreassen



viktig tilbud for beboerne, barn og ungdom, og friluftsliv i Hvaler kommune. En slik gang- og 
sykkelveiforbindelse er med å knytte et sammenhengende forbindelse mellom Fredrikstad og Hvaler 
kommune for myke trafikanter. Det er en stor sammenheng mellom trygg ferdsel og aktivitet. 
Detaljplanen vil legge til rette for at en ny strømkabel fra Kråkerøy til Rød på Asmaløy skal kunne 
legges under den planlagte gang- og sykkelveien. 

Gang- og sykkelveien har en strekning på 9,8 km hvorav ca. 0,9 km er i Fredrikstad kommune. Selv 
om tiltaket ikke medfører bebyggelse i tradisjonell form, foruten leskur på bussholdeplassene vil det 
likevel være hensyn å ta i forhold til utforming og plassering av gang- og sykkelveien. Viktige 
elementer i planarbeidet vil i utgangspunktet være det åpne landskapet lang fv. 108, broforbindelsene 
mellom øyene og større fyllinger og skjæringer. I samarbeid med kommunenes administrasjon er 
tiltaket vurder å utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger FOR-
2017-06-21-854.

Planområdet som ligger innenfor Hvaler kommunes myndighet er i kommuneplanens arealdel 2011-
2023. Planområdet er avsatt til vegformål, parkeringsplassanlegg, LNFR, fritidsbebyggelse, 
boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, næringsformål, sentrumsformål, kombinert 
bebyggelse og anleggsformål. En variasjon av formål i planområdet gjenspeiles i bredden av 
utredningstemaer i konsekvensutredningen i planbeskrivelsen. Deler av planområdet er angitt 
hensynssone for friluftsliv, hensynssone for naturmiljø og hensynssone landskap. En viktig del av 
Hvalers naturgrunnlag og identitet er blant annet glattskurt svaberg fra istiden. Planforslaget tar 
utgangspunkt i vegvesenets håndbok n100, som legger føringer for hvordan gang- og sykkelveier 
skal bygges. I en del tilfeller innebærer disse føringene at veiene blir dyre og terreng inngrepene stor 
på grunn av føringer for bredden av veier med tilhørende sidearealer. Planbeskrivelsen med 
konsekvensutredning legger derfor opp til en avveining om sykkelveitraséene skal kunne fravike fra 
veinormalene enkelte steder for å etablere lettere inngrep i landskap og omkringliggende områder. 
Statens vegvesen uttaler at de kan åpne for dette enkelte steder, men at de ikke kommer til å 
akseptere løsninger som vil være i strid med 0-visjonen.

Planområdet som ligger innenfor Fredrikstad kommunes myndighet er i Kystsoneplanen for 
Fredrikstad kommune 2011-2023 avsatt til veiformål, LNFR, fritids- og turistformål, friområde, bruk og 
vern av sjø, vassdrag og strandsone. Strekningen mellom Puttesund og Vesterøy er et estetisk 
vakkert og eksponert kystlandskap som er sårbart for store inngrep. I landskapet rundt planområdet 
er det flere hensyn som bør vektlegges. Dette gjenspeiles i Kystsoneplanen hvor området er gitt 
hensynssone landskap, hensynssone friluftsliv, og faresone for høyspenningsanlegg. Utbygging eller 
terrenginngrep i dette området vil komme i konflikt med viktige nasjonale og regionale hensyn. 
Spesielt fremtredende er hensynet til 100-meters beltet til sjøen. I henhold til plan- og bygningsloven 
§1-8 skal det her tas hensyn til natur- kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  I 
henhold til statlige retningslinjer for differensier forvaltning av strandsonen tilhører planområdet 
Oslofjordregionen hvor byggeforbudet skal praktiseres strengt. Blant annet skal det hovedsakelig ikke 
foretas bygging og landskapsinngrep ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som 
friluftsliv, naturvern, naturmangfold og landskap. Utbygging av veier, annen infrastruktur og 
tomtebearbeidete skal skje slik at inngrep og ulemper minimerer. Det legges her vekt på løsninger 
som bedrer situasjonen for landskap og allmenn tilgang til sjøen. 

Planvarslingen er varslet vidt for å muliggjøre en utredning av forskjellige alternativer. I 
konsekvensutredningen vurderes dagens situasjon(0-alternativet), den valgte løsningen og de 
alternative løsninger. Siden det er kombinasjonsmulighetene er så mange, det varierer mellom ulike 
delstrekninger og hva som er de beste løsningene, må det legges alternative løsninger frem som en 
kombinasjon av ulike alternativ. Det kan være en kombinasjon av ulike sidevalg og valg av ulike 
traséer/avstikkere fra fv. 108, om det skal gå via Norderhaug og eller Sand. 

Planprogrammet med konsekvensutredning lå ute til offentlig ettersyn i perioden 18.05.2016-
04.07.2016. Åpent folkemøte med fokus på orientering om bakgrunn, planprosess og medvirkning i 
forbindelse med oppstart av planarbeidet ble holdt 14.06.2016. Fra innspillene fra høringsperioden 
ble det avdekket et behov for en supplering av utredningstemaene «Landskap» og «Naturmangfold» i 
planprogrammet. Da dette var mindre endringer medførte de ikke et behov for å sende 
planprogrammet på ny høring. Derimot ble planarbeidet og planavgrensningene varslet på nytt, da 
det framkom et ønske om å legge til rette for etablering av små landskapstilpassende rasteplasser, 
pendlerparkering og friluftsparkering på utvalgte steder langs fv. 108. Samtidig ønsket Statens 
vegvesen at det skulle legge til rette for en forbedret snuplass ved Bratte Bakke. Det var da 
hensiktsmessig å ta dette med i samme planarbeid fremfor å starte opp nye separate prosesser. 
Varslingsområdet til planen med utvidet fem steder langs fv. 108 og ble varslet på nytt i et begrenset 



omfang i perioden 09.11.2016-07.12.2016. Det er ikke kommet store innvendinger til utvidelse av 
planområdet. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 11.05.2017. 

En utvidelse av planområdet Bukkholmen-Stokken har fått samtykke fra Miljødirektoratet jf. KU-
forskriften § 8. I utvidelsen er det ønsket en utredelse for etablering av 1-2 mindre rasteplasser. 
Alternativt en for bare sykler et sted langs strekningen og en rasteplass for et fåtall bile og sykler 
lengre nord på Stokken. Området er lett tilgjengelig og er mye brukt til friluftsliv som bading, soling og 
fiske. Det ønskes å tilrettelegge for bruk av eksisterende sti som leder ut på svabergene. Samtidig 
ønskes det å ta utgangspunkt i areal som enkelt lar seg opparbeide til parkering uten vesentlige 
terrenginngrep. 

Konsekvensutredning
I henhold til fastsatt planprogram er det i konsekvensutredningen utredet følgende
alternativer:

- Alternativ 0: Med 0-alternativet menes at tiltaket ikke realiseres som foreslått. En
beskrivelse av 0-alternativet kan omfatte konsekvensene for eller utviklingen i
området dersom tiltaket ikke gjennomføres.

- Alternativ 1: Ny gang-/sykkelveg blir i all hovedsak liggende langs Fv. 108s vestside,
herunder også langs Fastlandsveien.

- Alternativ 2: Ny gang-/sykkelveg med lengre strekninger liggende langs østsiden av
Fv. 108, herunder langs Fastlandsveien.

- Alternativ 3: Eksisterende trasé over Norderhaug benyttes som en del av overordnet
gang-/sykkelveg langs Fv. 108. I tillegg vurderes trasé som avviker noe fra Fv. 108
over Spjærøy/ved Sand.

Planavgrensningen ble varslet vidt for å muliggjøre en utredning av forskjellige alternativer. I
henhold til fastsatt planprogram ble reguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredning
utredet med 3 alternativer i tillegg til 0- alternativet for å belyse positive og negative
konsekvenser for de ulike løsningene. Alternativene varierer ut fra hvilken side av Fv.108
traséen legges på sammen med alternative traséer som avviker fra Fv.108 på enkelte
strekninger. På bakgrunn av prosjektering/analyser/utredninger ble det også lagt opp til at
det kunne være aktuelt å kombinere ulike deler av alternativene og justere traséene.

Det vises til kap.8 planbeskrivelsen for en vurdering av hvert konsekvensutredningstema for
hvert alternativ og en oppsummering av konsekvensen av de ulike alternativene i en
matrise.

Konklusjon på valg av alternativ
Utfra en helhetlig vurdering viser matrisen for konsekvensutredningen mest positive effekter
av en kombinasjon av alternativ 1 og alternativ 2.

På bakgrunn av utredningene i konsekvensutredningen og innspillene til varsel om oppstart
er valgt alternativ for dette planforslaget en kombinasjonsløsning av alternativ 1 og 2, med
gang-/sykkelveg på høyre og venstre side av Fv.108.

Beskrivelse av planforslaget
Reguleringsplanen er enkel og overordnet i sin utforming. Den avklarer bl.a. plasseringen av
gang- og sykkelvei og vil kunne fungere som grunnlag for grunnerverv. Av hensyn til bl.a.
fremdrift er det bevisst valgt å gjøre detaljprosjekteringen av gang- og sykkelveien med
broer i en senere fase.

Området er regulert til følgende:
PBL § 12-5 Arealformål ca.
Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Bolig (B) 0,1 daa
Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur:

Samferdsel og teknisk infrastruktur (S) 1,2 daa
Kjøreveg (SKV) 7,7 daa
Fortau (SF) 0,4 daa
Gang- og sykkelveg (SGS) 32,8 daa
Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 11,6 daa



Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 54,3 daa
Holdeplass/plattform (SH) 0,7 daa
Kollektivholdeplass (SKH) 1,6 daa
Rasteplass (SR) 1,1 daa
Parkeringsplasser (SPP) 1,5 daa

Nr. 3 Grønnstruktur:
Grønnstruktur (G) 1,9 daa
Friområde (GF) 0,5 daa

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Bruk og vern av sjø og vassdrag
- med tilhørende strandsone (V) 6,2 daa
Kombinerte formål i sjø og vassdrag
- med eller uten tilhørende strandsone (VKA) 4,1 daa

PBL § 12-6 Hensynsoner:
Sikringssone - frisikt (H140) 0,5 daa
Hensynssone - landskap (H550) 6,5 daa
Bevaring - naturmiljø (H560)  2,4 daa

Planområdet utgjør totalt ca. 126 daa. Bestemmelsene til planforslaget har spesifikke krav til hva som 
kan tillates i planområdet. Det vises til planbeskrivelsens kap. 5.2 hvor
reguleringsformålene grundig gjennomgås.

Begrunnelse for sidevalg og beskrivelse av delstrekning Puttesund – Økholmen
Planbeskrivelsen begrunner sidevalg for delstrekninger fra Kjøkøy i nord og sørover helt til
Brente på Asmaløy. Delstrekningen som er relevant for Fredrikstad kommune er
fastlandsveien fra Puttesund til Økholmen, som vises i plankart ark 1, datert 04.08.17.
Nedenfor beskrives planforslaget for denne delstrekningen.

En ny gang- og sykkelvei planlegges mellom og koblet til eksisterende traséer på Kjøkøy og
Vesterøy. På Kjøkøy vil gang- og sykkelveien kobles til kjøreveiene langs Fv.108s vestside.
På Vesterøy, ved Økholmen, vil den kobles på eksisterende gang- og sykkelvei som starter ved 
hyttekomplekset, på østsiden av Fv.108. Dette betyr at gang- og sykkelveien er nødt til
å krysse Fv.108 på ett punkt mellom Kjøkøy og Økholmen. Langs strekningen reguleres
gang- og sykkelvei forholdsvis tett inntil eksisterende kjørebane. Det er for å minimere
behovet for utfylling i sjøen.

Gang- og sykkelveien er lagt til kjøreveiens vestside langs strekningen fra Kjøkøy til
Stokken. Stokken ligger i Hvaler kommune og er et knutepunkt langs strekningen. Her finnes
bussholdeplasser på begge sider av FV108, Stokken marina og småbåthavn. I tillegg finnes
det to store parkeringsplasser på østsiden av FV108 som benyttes av hytteeierne på
Siljeholmen. Denne parkeringen ligger et stykke nord for bruovergangen til Siljeholmen, og
etablert praksis er at flere krysser FV108 fra parkeringen over til Stokken-parkeringen, og
deretter krysser enda en gang lengre sør ved broen. Siden dette er et område, der det
uansett foregår en del aktivitet og krysninger, er det naturlig at gang- og sykkelveien bytter
side her.

Ved Stokken er gang- og sykkelveien forsøkt plassert nøysomt med hensyn til bevaring av
eksisterende parkeringsplasser (parkeringen til Stokken Marina og den søndre parkeringen
til Siljeholmen). Gang- og sykkelveien vil legge beslag på deler av arealene som benyttes av
marinaen på Stokken, men de vil fortsatt kunne ha en rad med båter mot fjellsiden og en
bilrad mot Fv.108. For parkeringen til Siljeholmen vil det medføre at manøvreringsarealet blir
noe innskrenket, men langs deler av arealet vil det fremdeles være romslig nok til to
parkeringsrader. Med tanke på stort behov for parkeringsplasser for hytter er det viktig at
eksisterende parkeringsplasser ikke fjernes mer enn absolutt nødvendig.
Videre sørover vil gang- og sykkelveien legges på østsiden av Fv.108. Ved Lille Revholmen
må gang- og sykkelveien etableres som en egen broovergang.

Strekningen mellom Puttesund og Økholmen vil for det meste benyttes av transportsyklister.
Imidlertid vil det også være en del tursyklister som kan oppsøke rasteplassene, skjær og
småholmer langs strekningen.

Det vises til planbeskrivelsens kap. 5.8 for videre beskrivelse av delstrekninger og
begrunnelser for sidevalg.



Vedlegg
1. Endringslogg etter høring
2. Reguleringsbestemmelser
3. Sammenstilling av innspill med kommentar fra forslagsstiller
4. Planbeskrivelse med KU
5. Plankart 1
6. Plankart 2
7. Plankart 3
8. Plankart 4
9. NMM – Arkelologisk Rapport – Puttesund-Asmaløy
10. Samtykke til omdisponering av areal i Bukkholmen og Håholmen i Fredrikstad
11. E-post – Reguleringsplan for gang- og sykkelvei – Endringer uten krav om høring

Andre saksdokumenter (Ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter, se sak 2015/2058

Innkomne merknader
Sammenstilling viser alle de innspill som er sendt inn som er relevante for innholdet og de innspill 
som er ivaretatt er kommentert av forslagsstiller og rådmannen. Totalt kom det inn 19 innspill og 
uttalelser i høringsperioden 14.09.2017-26.10.20.17.

Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen(SVV) har kommet med flere forslag til endringer i 
planen, hvor Hvaler kommune, Fredrikstad kommune og Rambøll har hatt flere møter med SVV i 
forbindelse med utforming av plankart og reguleringsbestemmelser. 

De endringer som er blitt gjort er kvalitetssikret og vurdert av både, Hvaler, Fredrikstad og 
Fylkesmannen hvorvidt endringene er vesentlige nok til å kvalifisere til en ny høringsrunde. Noe som 
det til slutt er vurdert at det ikke er. Vedlagt ligger e-post fra forslagsstiller Rambøll om møte med 
Fredrikstad og samtale med Fylkesmannen om dette. 

Hjemmelsgrunnlag
Plan- og bygningsloven § 12-12. 

Aktuelle reguleringsplaner i området
Dette finner man i et eget delkapittel i planbeskrivelsen. 

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser vil bli relevant i en senere fase tilknyttet gjennomføring. I
utgangspunktet er det Hvaler kommune som skal bekoste prosjektets utgifter.
Disse går blant annet til innløsning av eiendommer, etablering av eventuelle støyskjermer og
bygging av gang- og sykkelveien. I dette prosjektet er det derimot sannsynlig at totalen
fordeles mellom flere aktører. Hovedsakelig netteier Hafslund, men muligens også
Fredrikstad kommune og Statens vegvesen.

Konsekvenser levekår/folkehelse
I avveining av virkninger vises det til at bedre tilgjengelighet for myke trafikanter medfører
flere positive konsekvenser:

- Tryggere skolevei
- Økt fysisk aktivitet
- Redusert privatbilisme
- Positivt for klima
- Økt tilgang til friluftsliv- og rekreasjonsområder



Vurdering
Detaljplanen er godt nok beskrevet i de vedlagte dokumentene. De vurderinger som er gjort i forhold 
til eksisterende planer, konsekvensutredning og behandling av innspill og uttalelser vurderes å være 
gode nok. 

Fremføring av gang- og sykkelvei vil medføre vesentlige terrenginngrep flere steder langs 
strekningen. Enkelte steder vil inngrep være intakte og til dels naturlig fjell og svaberg, andre steder 
vil det være utvidelse av eksisterende skjæringer og sprengkanter. Spesielt langs strekningen mellom 
Puttesund og Økholmen vil tiltaket betinge en del utfylling i sjøen, og at vei med et eventuell autovern 
til øke størrelsen, omfanget, og den samlede eksponeringen av kjørevei og gang- og sykkelveien. 

Det vil bli bedre tilgjengelighet for myke trafikanter medfører flere positive konsekvenser som:
- Tryggere skolevei for barn og unge
- Økt fysisk aktivitet for alle
- Redusert privatbiltrafikk
- Positivt for klima
- En økt tilgang til friluftsliv- og rekreasjonsområder

Som en del av prosjektet legger reguleringsplanen også til rette for at det kan etableres
høyspentledning nedgravd i gang- og sykkelveitraseén. Det er ikke plankrav for fremføring
av elektrisk kraft, derfor kan også høyspentledning avvike fra plasseringen av selve gangog
sykkelveien dersom det er hensiktsmessig. Dette vil ha en betydelig positiv effekt, sett
opp mot alternativ med høyspentmaster for naturlandskapet, og opplevelsesverdien knyttet
til ferdsel langs strekningen.

Konsekvenser av planforslaget
I konsekvensutredningen skal planens virkninger beskrives og det skal redegjøres for behov
og omfang av aktuelle avbøtende tiltak.

Konsekvensutredningen viser at planforslaget kan ha negative konsekvenser for
naturmangfoldet. Konsekvensutredningen konkluderer med at det er noe negativ
konsekvens for registrerte arter ved Sildeodden for dette temaet ved valg av
utbyggingsalternativene. Dette da det er registrert Tusengylden (sårbar) og Strandrødtopp
(nær truet) ved foreslått rasteplass ved Sildeodden på Vesterøy. Det er derimot ingen
forskjell i konsekvens mellom alternativene 1-3. Til tross for noen negativ konsekvens ved
Sildeodden foreslås det ingen avbøtende tiltak. Plasseringen av rasteplassen vurderes som
forsvarlig med tanke på at artene ikke er sterkt truet eller kritisk truet.
Avbøtende tiltak er tiltak som kan medføre at utbyggingen tilpasses omgivelsene og at
eventuelle skadevirkninger elimineres eller begrenses. I henhold til konsekvensutredningen
oppsummeres avbøtende tiltak innenfor aktuelle utredningstema nedenfor:

- Landskap: Noe mindre avstand mellom kjørevei og gang- og sykkelvei vil vesentlig
minske terrenginngrepene.

- Vannmiljø: Mulighet for nye åpninger for vanngjennomstrømning under
fastlandsveien.

- Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet: Bestemmelser som ivaretar
estetikk.

Naturmangfold
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og
geologisk mangfold, jf § 3 bokstav i.
Det framkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller
nær truede arter eller naturtyper på Norsk rødlister for arter og naturtyper.

Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed 
oppfylt. I og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises 



effekter av tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12."

Konklusjoner
Rådmannen anser at detaljplanforslaget med tilhørende plandokumenter er godt nok 
gjennomarbeidet. Rådmannen anbefaler å vedta Detaljplan for gang- og sykkelvei Puttesund-Åsebu. 

Det er UFS som innstiller til kommunestyret denne saken.

Saken sendes til formannskapet som orienteringssak. 

Rådmannens forslag til vedtak
Detaljplanen for gang- og sykkelveg Puttesund-Åsebu, med tilhørende plandokumenter vedtas etter 
plan- og bygningsloven §12-12. 

Hvaler kommune, 16.01.2018

Dag Willien Eriksen
rådmann

Behandling i Utvalget for samfunnsutvikling 31.01.2018:
Ole-Johan Pettersen stilte spørsmål om sin habilitet. Utvalget fant ham inhabil og han fratrådte under 
behandlingen av saken. Petter Borge tiltrådte utvalget under behandling av denne saken.

Votering:
Enstemmig

Innstilling fra Utvalget for samfunnsutvikling 31.01.2018:
Detaljplanen for gang- og sykkelveg Puttesund-Åsebu, med tilhørende plandokumenter vedtas etter 
plan- og bygningsloven §12-12. 

Behandling i Formannskapet 01.02.2018:

Anne-Lise Pettersen (Frp) reiste spørsmål om sin habilitet da hun og hennes mann er grunneiere for 
grunnen som saken omhandler. Formannskapet fant Pettersen inhabil, og hun fratrådte under 
behandlingen av saken.

Votering:
Enstemmig

Vedtak i Formannskapet 01.02.2018:
Saken tas til orientering

Behandling i Kommunestyret 15.02.2018:

Ole-Johan Pettersen (Frp) reiste spørsmål om sin habilitet da han er grunneier for grunnen som 
saken omhandler. Kommunestyret fant Pettersen inhabil, og han fratrådte under behandlingen av 
saken. Sam Møllerop Allum (Frp) trådte inn som vara for Pettersen.

Votering:
Innstillingen fra UFS ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Kommunestyret 15.02.2018:
Detaljplanen for gang- og sykkelveg Puttesund-Åsebu, med tilhørende plandokumenter vedtas etter 
plan- og bygningsloven §12-12. 


