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Planforslag til høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for område B, 
Rød (40/1), PlanID 151 
 
 
Sammendrag 
 
Forslagsstiller er eier av 40/1 Thor Erik Fredrikssen. Vestrem AS er engasjert som plankonsulent.   
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å få regulert deler av gbnr. 40/1 til et område for frittliggende 
småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.  
 
Planforslaget legger opp til at inntil 60 nye boenheter kan bygges ut i området. Det er et boligområde 
med variasjon i boligstørrelse og boligtype. Det er i planforslaget lagt til rette for dels frittliggende 
småhusbebyggelse, dels konsentrert småhusbebyggelse, veg med fortau og støyvoll, lekeplasser 
tilliggende skolen og barnehagen i midten av området, samt ivaretakelse av turstier igjennom 
planområdet. 22 av boligene er frittliggende småhusbebyggelse. Det er satt et maks antall på 38 
boenheter i områdene med konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Det er gjennom utarbeidelsen av planforslaget laget 2 alternative planforslag og plankart.  
 
Alternativ 1 situerer vegtraseen på vestsiden av skole- og barnehageområdet, og følger 
samme/eksisterende vegtrase vedtatt i gjeldende reguleringsplan. Rådmannen vurderer alternativ 1 
som det klart foretrukne alternativet da dette er i samsvar med formålet og følger allerede etablert 
trasé og således minimerer unødige inngrep i regulert fri-/idrettsområde og eksisterende 
nærturterreng. En forutsetting ved dette alternativet vil være gode avbøtende tiltak i form av f.eks. 
gjerde, støyvoll og beplantning mot skole og barnehage av hensyn til sikkerhet og estetikk. Det skal 
gjennom planarbeidet sikres at sikkerhet og estetikk skal økes, ikke reduseres ved gjennomføring av 
dette alternativet.  
 
Alternativ 2 legger opp til en helt ny vegtrasé fra krysset ved Bernhardmyra, tett inntil fotballbanen og 
sørover gjennom idrettsområdet til planområdet. Dette alternativet reduserer mulighetsrommet for 
fremtidig benyttelse av fri-/idrettsområdet, er i strid med idrettsformålet i kommuneplanens arealdel, 
medfører økt trafikk, støy og potensiell sjenanse for eksisterende boligområder og innebærer inngrep i 
et urørt nærturområde. Alternativ 2 er etter rådmannens vurdering svært lite ønskelig. Dette 
alternativet vil også fordre sikkerhetstiltak samt særskilt hensyntaken til ivaretakelse av eksisterende 
vegetasjon/terrengformasjoner samt minimering av inngrep.  
De planlagte tiltakene innenfor planområdet er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel, 
fylkesplanen og de overordnede regionale og statlige føringer. Begge alternativene legger opp til noe 
boligbebyggelse i nord dels i strid med gjeldende formål. Dette arealet vil imidlertid erstattes ved å 
legge inn friområder og lek mot skolen i vest slik at den grønne bufferen mot skole og barnehage 
økes. Alternativ 1 benytter, som redegjort for over, regulert vegtrasé inn til planområdet mens valgt 
vegtrasé i alternativ 2 beslaglegger større urørte arealer regulert til friområde/idrett og avsatt til 
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idrettsformål i kommuneplanens arealdel og er således i strid med både regulerings- og 
kommuneplanformål.   
 
Planforslaget medfører en fortetting i et lokalsenterområde i Hvaler kommune med nærhet til service, 
idrett og friluftsliv, samt barnehage og skole.  
 
Rådmannen anbefaler alternativ 1 hvor vegtrasé til planområdet følger dagens regulerte vegtrasé vest 
i planområdet og å legge dette ut på høring og offentlig ettersyn, jf. pbl § 12-10. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Forslagsstiller er eier av 40/1 Thor Erik Fredriksen. Vestrem AS er engasjert som plankonsulent.  
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å få regulert deler av gbnr. 40/1 til et område for frittliggende 
småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Området omreguleres 
fra industri/lager til boligbebyggelse. Forslagsstiller mener prosjektet legger til rette for en bedre 
tilpasset arealbruk innenfor eksisterende boligområder på Rød, og som nærmeste nabo til barne- og 
ungdomsskole, samt barnehage.  
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdets beliggenhet er på Rød på Asmaløy i Hvaler kommune. Avstanden til Fredrikstad 
sentrum (rådhuset) er cirka 19 km og Skjærhalden er 10,3 km i kjøreavstand. 
 
Ny boligbebyggelse planlegges oppført på eiendommen gnr/bnr. 40/1. 
Planområdet/planavgrensningen berører også deler av eiendommene gnr/bnr 40/1/82, 40/140, 
40/158, 40/57, 40/2, 39/10, 40/256 og gnr/bnr/fnr. 40/13/83. Det planlegges ikke tiltak på 
eiendommene 39/10, 40/2, 40/256 og 40/13/83. Utvidelsen av planområdet berører også eksisterende 
veiareal på eiendommene gnr/bnr 40/103 og 40/256. 
 



 

 

 
Bilde 1 Planavgrensningen markert i rødt på Rød.  

 
Beskrivelse av planforslaget og de ulike alternativene 
Planforslaget legger opp til at 60 nye boenheter kan bygges ut i området. Det er et boligområde med 
variasjon i boligstørrelse og boligtype. Det er i planforslaget lagt til rette for frittliggende 
småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse, veg med fortau og støyvoll, lekeplasser 
tilliggende skolen og barnehagen i midten av området, samt ivaretakelse av turstier igjennom 
planområdet. 22 av boligene er frittliggende småhusbebyggelse. Det er satt et maks antall på 38 
boenheter i områdene med konsentrert småhusbebyggelse. Gjennom byggesakene kan det vurderes 
hvorvidt dette blir det faktiske antallet. Hvert enkelt prosjekt vil måtte vurderes særskilt med tanke på 
utforming av bebyggelsen, estetikk og hensyn til et godt bomiljø. 
 
Det er gjennom utarbeidelsen av planforslaget laget 2 alternative planforslag og plankart.  
 
Alternativ 1 situerer vegtraseen på vestsiden av skole- og barnehageområdet og følger eksisterende 
vegtrase vedtatt i gjeldende reguleringsplan. Rådmannen vurderer alternativ 1 som det klart foretrukne 
alternativet da dette er i samsvar med formålet og følger allerede etablert trasé og således minimerer 
unødige inngrep i regulert fri-/idrettsområde og eksisterende nærturterreng. En forutsetting ved dette 
alternativet vil være gode avbøtende tiltak i form av gjerde, støyvoll og beplantning mot skole og 
barnehage av hensyn til sikkerhet og estetikk. Gjennom planarbeidet skal det sikres at sikkerhet og 
estetikk skal økes, ikke reduseres ved gjennomføring av dette alternativet.  
 
Alternativ 2 legger opp til en helt ny vegtrasé fra krysset ved Bernhardmyra tett inntil fotballbanen og 
sørover gjennom idrettsområdet til planområdet. Dette alternativet reduserer mulighetsrommet for 
fremtidig benyttelse av fri-/idrettsområdet, er i strid med formålet og er uheldig med tanke på 
plassering inntil eksisterende boligområder. Dette alternativet vil også fordre sikkerhetstiltak samt 
særskilt hensyntaken til ivaretakelse av eksisterende vegetasjon/terrengformasjoner samt minimering 
av inngrep.  
 



 

 

Det var i en tidlig fase også presentert et tredje vegalternativ, som ble sett på som ikke aktuelt å gå 
videre med. Se illustrasjonen over alt. 1 og 2 under (ligger også vedlagt saken). 
 

 
 
 
Høyde og utforming 
Reguleringsplanen angir ulike (maks)høyder basert på valg av takform:  

• Saltak: gesims 7 meter og møne 9 meter.  
• Flatt tak: gesims 7 meter  
• Pulttak: høyeste gesims 9 meter og laveste gesims 7 meter.   
• Boder og carport/garasje tillates oppført med maksimalt 4,5 meter møne og 3 meter gesims 

ved saltak. For andre takformer tillates inntil 3,5 meter gesims. 
 

Reguleringsplanen åpner for maksimalt 30 % BYA i eneboligområder og 40 % BYA innenfor 
konsentrerte delfelt. Dette vil sikre muligheten for arealeffektive løsninger for de nye tomtene. Det er 
satt bestemmelser om maksimum 40 %/45 % harde flater av hensyn til god overvannshåndtering, som 
er utfordrende i området og som må tillegges særskilt vekt.   
 
Lokale føringer 
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 
Planområdet ligger i lokalsenteret på Rød, som er definert i arealdelen. I kommuneplanens arealdel er 
det lagt til rette for bebyggelse og anlegg, herunder framtidig formål som krever reguleringsplan og 
formålet idrettsanlegg. Kommuneplanen har også bestemmelser som berører planen, som omhandler 
uteoppholdsareal, lekeplasser, parkering, estetikk, og en rekke fellesbestemmelser, samt retningslinjer 
til hensynssoner.  
 
Forslagsstillers vurdering: 
Planforslaget skal følge disse føringene og bestemmelsene fra arealdelen.  



 

 

 
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 
Forslagsstiller fremhever at planforslaget bidrar til å nå målsetningene i kommuneplanens 
samfunnsdel blant annet ved følgende aspekter:  
 

• Forbedrer miljøet og minsker klimaavtrykket. Dette bidrar til at Hvaler kommune blir et 
attraktivt bo- og besøkssted der man tar vare på friluftslivet, grøntstruktur og naturmangfoldet. 

 
• Promoterer at man kan leve hele livet på Hvaler og leve det godt. Dette retter fokus på 

utvikling av et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn, uansett hvilken livsfase man er i. 
 

• Gjør Hvaler til en attraktiv og fremtidsrettet kommune i en voksende region. Dette vil sikre 
trygghet, trivsel og balansert areal- og samfunnsutvikling. 
 

Kommunedelplan for kulturminner 2018-2030 
Utdrag fra kommunedelplanen: Hvaler er et samfunn som har gjennomgått store endringer, der 
bevissthet om kulturarv, respekt for miljø og viktigheten av identitetsskapende arbeid har vært 
gjennomgangstonen. I en plansammenheng som dette er det nødvendig å kjenne de trekkene som til 
sammen utgjør Hvalers identitet og egenart, og deretter hvilke muligheter og egenskaper Hvaler skal 
videreutvikle i en lokal og regional sammenheng. 
 
Forslagsstillers vurdering: 
Planområdet ligger i et område med bebyggelse fra ulike epoker. Det er overvekt av bebyggelse som 
ble etablert på andre halvdel av 1900-tallet med enkelte eldre innslag. Planlagte tiltak vurderes å 
tilpasse seg og videreføre det etablerte bygningsmiljøet i området på en god måte.  
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Reguleringsplan for del av Rødområdet fra 1991 er den gjeldende planen innenfor planområdet, samt 
reguleringsplan for Rød med endringer fra 1987, regulert til næringsbebyggelse, veg, fortau, offentlig 
bebyggelse.  
 
Kommunedelplan for klima og energi (2016-2028) 
Hvaler kommune har som målsetting å være klimanøytral i 2030. For å nå dette målet er det definert 
noen konkrete delmål: 
 

• Det skal ikke være klimagassutslipp fra stasjonær energibruk på Hvaler etter 2020 
• De indirekte klimagassutslippene fra Hvalers innbyggere skal være så lave som mulig 
• Fremtidig utbygging på Hvaler skal skje på en bærekraftig og klimavennlig måte 
• Nye bygg og bygg som rehabiliteres skal legge stor vekt på energieffektivitet/enøk (lavenergi- 

og passivhus) 
Hvaler skal øke andelen lokalt produsert fornybar energi til bruk i oppvarming samt andelen lokalt 
produsert fornybar elektrisk kraft. 
 
Forslagsstillers vurdering: 
Planlagte tiltak legger til rette for etablering av ny boligbebyggelse med sentral plassering i Hvaler 
kommune med nærhet til offentlig tjenestetilbud, servicefunksjoner og kollektivtransport. Ny 
bebyggelse vil oppføres i tråd med gjeldende byggteknisk forskrift som stiller strenge krav til kvalitet og 
energi i ny bebyggelse. 
 
Regionale og statlige føringer 
Fylkesplan for Østfold (2018) 
Rød Asmaløy er anvist som lokalsenter i gjeldende fylkesplan. Fylkesplanen peker på viktigheten av å 
utvikle gode kompakte byer og tettsteder og tilrettelegging for fossilfrie og mer energieffektive 
løsninger for boliger og transport m.m. Det skal planlegges for variasjon i boligtypene, gode 



 

 

uteområder og tilgang til rekreasjonsområder. Det skal særlig tas hensyn til barn og unge. 
Planarbeidet legger til rette for etablering av boliger i form av frittliggende småhusbebyggelse og 
konsentrert småhusbebyggelse. Dette vil bidra til å skape en variasjon i boligsammensetningen på 
Rød. Reguleringsplanen sikrer tilgang til gode uteoppholdsarealer og friområder. Planområdet har en 
sentral plassering i Hvaler kommune med god tilgjengelighet til spesielt barne- og ungdomsskole, men 
også barnehage, nærbutikk, idrettsanlegg med mer. Dette vurderes som positivt da det gir kortere 
avstander til nødvendige funksjoner og et redusert persontransportbehov. Planlagte tiltak vurderes å 
være i tråd med målsettingene i fylkesplanen. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 2014 
Retningslinjene sikrer at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør 
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- 
og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten 
i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Forslagsstillers vurdering: 
Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et etablert boligområde. Planområdet ligger sentralt i forhold til 
mange servicefunksjoner i lokalsenteret Rød og kollektivtransport. 
 
Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 1995 
Retningslinjene er en av Norges virkemidler for oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og 
skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes store nok og egnet 
areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. 
 
Forslagsstillers vurdering: 
Kommunens barnetalsperson har blitt orientert om prosjektet tidlig i planprosessen og hadde på 
daværende tidspunkt ingen innspill. Barnetalspersonen vil også få planen tilsendt ved utlegging på 
offentlig ettersyn og sikres i tråd med kommunens interne rutiner for medvirkning. Det foreslåtte 
boligområdet er regulert til industri/lager i gjeldende reguleringsplan. Vår vurdering er at en utvikling av 
dette området til boligbebyggelse med tilhørende anlegg for lek og uteopphold utgjør en vesentlig 
forbedring for barn og unges interesser sammenliknet med gjeldende reguleringsplan. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Formålet med planretningslinjen er å: 
• Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven. 
• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med reduksjon 

av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når utslippsreduksjon 
og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn eller interesser. 

 
Forslagsstillers vurdering: 
Planlagte tiltak innebærer en fortetting i et etablert boligområde. Planområdet ligger gunstig til med 
tanke på kollektivtransport og sentralt i forhold til offentlige servicetilbud som skole og barnehage. Ny 
bebyggelse vil oppføres med gjeldende byggtekniske standarder som minimumskrav. 
 
Avveininger av konsekvenser av planforslaget fra forslagsstiller 
Etter en samlet avveining, vurderes prosjektet å representere en klar overvekt av fordeler ved 
gjennomføring av planlagte tiltak:  



 

 

 
Positivt:  
• Økt arealutnyttelse på ledig areal innenfor kommuneplanen og fylkesplanens definerte lokalsenter 

bidrar til å nå målene om tettstedsutvikling i kommunen. 
• Etablering av boliger tett på kommunens store investeringer i sosial infrastruktur på Rød.  
• Det tilrettelegges for nye familieboliger som henvender seg til en bred kjøpergruppe og innbyggere 

i etableringsfasen.  
• Sentral, men tilbaketrukket plassering – gode forutsetninger for å skape et godt bomiljø. 
• Det aktuelle arealet er i dag regulert til lager og industri. Tomten vurderes imidlertid å være bedre 

egnet til boligformål med ny skole som nærmeste nabo og sentralt plassert i definert lokalsenter. 
• Trygge og skjermede fellesareal og grønne tverrforbindelser som er tilgjengelige for allmenheten. 
 
Negativt: 

• Svak trafikkøkning langs Rødveien og Bernhardmyra. 
 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Kommentarer til uønskede hendelser ved dagens situasjon:  
Nr. 6, Radongass: planområdet ligger delvis innenfor et område anvist med høy aktsomhet for radon. 
Det er derfor påregnelig at det er radon i grunnen. Nødvendige sikringstiltak er ivaretatt i byggteknisk 
forskrift.  
 
Nr. 24, 0-alternativet utgjør i dette tilfellet utbygging av området til industri/lager. 
Sårbarhetsvurderingen knyttet til nedbygging av skog vurderes med bakgrunn i dette som ikke 
relevant. 
 
 
Vedlegg 
1. Plankart Alternativ 1 
2. Plankart Alternativ 2 
3. Illustrasjon Alternativ 2 
4. Illustrasjon Alternativ 1 
5. Reguleringsbestemmelser Alternativ 1 
6. Reguleringsbestemmelser Alternativ 2 
7. Planbeskrivelse  
8. Trafikkanalyse 
9. Notat – Sammendrag av innkomne uttalelser 
10. Rapport om Naturverdier gbnr. 40/1. 
 
 
Samordnings og medvirkningsprosess, samt innkomne merknader 
Plankonsulenten mottok 11 innspill i forbindelse med varsel om oppstart og 9 innspill ved varsel om 
utvidelse av planområdet. Varsling om planoppstart og forhandling om utbyggingsavtale ble 
gjennomført fra 27.10.2021-01.12.2021. Varsling om utvidet planområdet ble gjort den 28.07.2022 
med frist for uttalelse 26.08.2022. Nedenfor er forslagsstillers kommentar og rådmannens vurdering av 
merknader til planarbeidet. 
 
Nr. Uttalelser/innspill/ ved varsel om oppstart Kommentar og vurdering  
1 Bane NOR, 02.11.2021: 

Planområdet berører ikke jernbanens interesser. Bane NOR 
har ingen merknader til planarbeidet. 
 

 
Rådmannens vurdering: 
Uttalelsen tas til orientering. 

2 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB), 
03.11.2021: 

Forslagsstillers kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering. 



 

 

DSB opplyser at Statsforvalteren har overordnet ansvar for å 
følge opp samfunnssikkerhet i planer. Dersom det likevel er 
behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om 
at høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse 
av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til. 
 

 
Rådmannens vurdering: 
Uttalelsen tas til orientering. 

3 Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE), 08.11.2021: 
NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger. 
 
NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan gir verktøy og 
innspill til hvordan tema skal ivaretas i reguleringsplanen. 
NVE oppfordrer til gjennomgang av den kartbaserte 
veilederen og bruk av denne i planarbeidet. Forslagstiller har 
ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 
Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og 
vesentlige regionale interesser, jf. NVEs veileder 2/2017 
Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha 
tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
NVEs generelle innspill tas til 
orientering. NVE vil bli kontaktet 
i løpet av planprosessen 
dersom planen berører NVEs 
saksområder. 
 
Rådmannens vurdering: 
Uttalelsen tas til etteretning. 

4 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 17.11.2021: 
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte 
forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller 
masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt 
informasjon at planen vil omfatte uttak av masse som vil 
omfattes av mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til 
varsel om oppstart av reguleringsplan for Rød. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
Rådmannens vurdering: 
Uttalelsen tas til orientering. 

5 Viken fylkeskommune(VFK), 23.11.2021: 
1. FNs bærekaftsmål skal legges til grunn for planarbeidet. 
2. VFK ber om at detaljeringsgraden i kart og 

planbestemmelser er tilstrekkelig for behandling av 
byggesaker. 

3. Det skal finnes trygge uteoppholdsarealer for barn og 
unge hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Tråkk og snarveier skal holdes åpne eller 
erstattes med fullgode løsninger. Dimensjonering, innhold 
og funksjon skal følge RPR for barn og unge samt 
rundskriv T-2/08. Det skal sikres trafikksikker adkomst til 
lekeplass. Det skal legges til rette for aktiv medvirkning fra 
barn. Ved fortetting av eksisterende byggeområder skal 
lekeplassbehovet for hele området totalt sett vurderes. 

4. VFK minner om behov for tilrettelegging av sosialt 
bærekraftige boliger. 

5. Flom- og skredfare skal utredes som en del av ROS-
analysen. 

6. Kulturminnemyndigheten har ingen merknader og ber om 
at følgende formulering tas inn i 
reguleringsbestemmelsene: ”Dersom det under 
anleggsarbeider treffes på automatisk fredete 
kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Planen legger opp til 

utvikling av boliger tett opp 
mot etablert skole, 
barnehage, 
dagligvarebutikk og 
idrettsanlegg i lokalsenteret 
Rød, Asmaløy. I tillegg har 
tilstøtende områder gode 
friluftskvaliteter som samlet 
vurderes å minimere 
transportbehov for beboere 
i området. 

2. Tas til orientering. 
3. Det legges opp til grønne 

tverrforbindelse som 
forbinder skole, 
idrettsanlegg og barnehage 
med eksisterende og nye 
boliger. Det er avholdt eget 
møte med skole og 
oppvekstetaten for best 
mulig å kunne tilpasse 



 

 

leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Viken 
fylkeskommune varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 
1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.” 

7. Planen må redegjøre for universell utforming og fortelle 
hva man skal ivareta, for eksempel konkrete krav til 
gangadkomst og tilgjengelige boenheter (TEK 17). 

8. Planområdet skal tilrettelegges for gående og syklende. 
Det anbefales snarveiløsninger til skole og andre viktige 
målpunkter. 

9. Det bør tas inn minimumskrav til antall 
sykkeloppstillingsplasser pr boenhet. Det bør vurderes 
alternativ parkeringsløsning for bil dersom p-kjeller ikke 
kan etableres. 

10. Det bør gjennomføres en trafikkanalyse som beskriver 
trafikkavvikling og trafikksikkerhet på det offentlige 
veinettet. 

11. Planområdets beliggenhet ved skolen er trafikksikkerhet i 
anleggsperioden spesielt viktig. 

12. KMDs retningslinjer for behandling av støy og luftkvalitet i 
arealplanlegging legges til grunn for planarbeidet. 

 

planområdet for barn og 
unge sett i sammenheng 
med eksisterende 
infrastruktur. Det aktuelle 
boligprosjektet er i all 
hovedsak regulert til 
industriformål og 
planforslaget er vurdert å 
være en langt bedre 
tilpassing til eksisterende 
situasjon enn industri. Det 
er ikke arrangert direkte 
medvirkningsaktiviteter for 
barn i dette planarbeidet, 
da gjeldende plansituasjon 
og forholdet til nasjonale 
retningslinjer om 
arealhusholdering i avsatte 
sentra representerer en 
kompleksitet som vanskelig 
kan kommuniseres. Barns 
interesser i området 
vurderes godt ivaretatt 
gjennom foreslått utforming 
av planområdet, 
kommuneplanens krav til 
lek-/uteoppholdsareal, 
eksisterende skolegård, 
sentralt beliggende 
idrettsplass, Hvalerhallen 
og forbindelse til disse. I 
forbindelse med fremtidig 
prosjektering, vil det 
gjennomføres en ekstra 
medvirkningsprosess med 
barn og unge, for å 
innhente innspill og ønsker 
til utforming av 
grendelekeplassen BLK2. 
Hvordan dette kan 
gjennomføres i praksis, vil 
avklares i samråd med 
skolens ledelse. Det 
aktuelle området er preget 
av grønne snarveier/stier 
fra Tømmerlia i øst mot 
skole og idrettsanlegg. 
Eksisterende skog må 
antas å ha en viss verdi 
som lekeområde. Foreslått 
sentrallekeplass tilknyttet 
skoleanlegget med 
tilhørende grønne 
tverrforbindelser vurderes å 
gi en helhetlig god løsning 



 

 

og ivaretakelse av barn- og 
unges interesser. 

4. Det legges opp til etablering 
av lav trehusbebyggelse 
med grunnflate som 
muliggjør etablering av alle 
funksjoner i 1.-etasje. 
Majoriteten av boligene vil 
ha direkte adkomst fra 
terreng og mulighet for 
privat uteoppholdssone på 
terreng. Den endelige 
utformingen av boligene vil 
fremgå av byggesøknad og 
behandles ikke som en del 
av reguleringsplanen. 

5. Området er ikke flom- eller 
skredutsatt. 

6. Tas til orientering 
7. Planen legger opp til 

universell utforming av 
felles lekeplass. For øvrig 
styres krav til universell 
utforming av TEK17. 

8. Det foreslås regulert fortau 
langs hovedadkomst fra 
eksisterende snuplass for 
buss og etablert gs-vei mot 
fv108. Det legges videre 
opp til grønne 
tverrforbindelser nord/syd 
og øst/vest for å forbinde 
eksisterende og nye boliger 
med skole og idrettsanlegg. 

9. Den foreslåtte boligtypen 
gir erfaringsvis god 
fleksibilitet for de nevnte 
funksjoner. Det foreslås en 
reguleringsbestemmelse 
som sikrer minimum 2 
sykkeloppstillingsplasser pr 
boenhet. Det legges opp til 
at boligene har biloppstilling 
på egen tomt og i 
garasje/carport tilknyttet 
boligene. 

10. Det er gjennomført 
trafikkfaglig utredning i tråd 
med VFKs føringer. 
Utredningen følger planen 
som vedlegg og er 
beskrevet i 
planbeskrivelsen. 

11. Trafikksikkerhet i 
anleggsfasen vies ekstra 



 

 

oppmerksomhet i 
planbeskrivelsen og 
forutsettes fulgt opp i 
gjennomføringen av 
anleggsarbeidet. 

12. Forholdet til støy og 
luftkvalitet beskrives som 
en del av planbeskrivelsen 
og ROS-analysen. 

 
Rådmannens vurdering: 
Forslagsstiller besvarer 
uttalelsen tilfredsstillende, og 
har tilrettelagt planforslaget 
med alternativt plankart.  
 

6 Kystverket, 19.11.2021: 
Kystverket har ingen merknader til planarbeidet. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
Rådmannens vurdering: 
Uttalelsen tas til orientering. 
 

7 Rektor, Hvaler barne- og ungdomsskole, 26.11.2021: 
Skolen ivaretar grunnskoleretten for alle barn i Hvaler 
kommune og har ca 450 elever og 80 ansatte. Skolens 
ledelse er sterkt kritisk til foreslått veitrase og ber om at det 
foreslås alternative veitraseer. Varslingsbrevets beskrivelse 
av veien som adkomst til området i dag vurderes å være 
feilaktig. Foreslått vei vil avskjære skolegården fra naturen 
rundt og øke trafikkfaren betraktelig samt skape støy for 
skolens brukere. Det bes om at etablerte turveier og 
turområder bevares. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Adkomstvei i vest er regulert 
adkomst til industriområdet i 
gjeldende reguleringsplan. 
Plansituasjonen var kjent da 
skolen ble etablert. Det er 
vurdert alternative adkomstveier 
i løpet av planarbeidet. Andre 
alternativer griper inn i etablert 
boligbebyggelse og boliggater 
med smale veier eller kommer i 
konflikt med idrettsformål, 
grønnstruktur og myrområdet i 
øst. Etter innspill fra skole og 
kommunens administrasjon er 
det foreslått adkomst til 
boligområdet fra nord. 
Den foreslåtte utbyggingen vil 
representere relativt små 
trafikkmengder fordelt over 
døgnet og svært lite trafikk i 
skolens åpningstid. 
Turveier gjennom området vil 
ikke kunne bevares, men det 
legges opp til fullgode 
erstatninger som stier og 
snarveier gjennom området. 
Det foreslås tilrettelagt for felles 
lekeplass i området hvor 
skolebygget er plassert 
nærmest eiendomsgrensen for 
å skape størst mulige 
sammenhengende uterom. 



 

 

Felles lekeplass er også koblet 
direkte mot regulert 
idrettsformål. 
 
Rådmannens vurdering: 
Forslagsstiller besvarer 
merknadene som er påpekt. 
Det er gjennom prosessen 
vurdert flere alternativer til 
adkomst til nytt boligområde. 
Alternativ 1 er den vegtrase 
som anses å være minst 
konfliktfylt. Området er ett av 
områdene i lokalsenteret Rød 
som kan fortettes etter 
kommuneplanens arealdel og 
samfunnsdel. Kombinasjonen 
med fortausløsning, grønn 
skjermvoll og eksisterende 
inngjerding av skolens 
uteområder samt lav hastighet 
og en relativt beskjeden 
trafikkmengde representerer en 
svært god trafikksikkerhet. 
 

8 Statsforvalteren i Oslo og Viken, 26.11.2021: 
1. SF mener planområdet er i tråd med ønsket utvikling av 

lokalsenteret Rød. 
2. RPR for barn og unge skal legges til grunn for 

planarbeidet. 
3. Myrområdet bes sikret i planforslaget. 
4. Det skal tas hensyn til naturfare, eksisterende og 

fremtidige klimaendringer. Det bør legges vekt på gode 
helhetlig løsninger. 

5. Universell utforming bes vektlagt. 
6. Kommunen bes se til Statsforvalterens forventningsbrev 

for 2021. 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Tas til orientering. 
2. Det legges opp til felles 

lekeområder i tråd med 
kommuneplanens 
bestemmelser. 

3. Eksisterende myr foreslås 
regulert som naturområde. 

4. Det legges opp til lokal 
fordrøying av overvann. For 
øvrig anses ikke andre 
problemstillinger knyttet til 
klimaendringer/naturfare 
relevante. 

5. legges opp til universell 
utforming av felles 
uteoppholdsareal. 

6. Tas til orientering. 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen er enige i 
forslagsstiller vurdering av 
uttalelsen fra statsforvalteren. 
Det legges til rette for 
medvirkning fra barn og unge i 
planarbeidet, samt at det legges 
opp til universell utforming i 
planforslaget.  
 
 



 

 

9 Statens vegvesen(SVV), 17.11.2021: 
1. Med bakgrunn i områdets beliggenhet oppfordres til høy 

arealutnyttelse. 
2. Det bør satses på økt andel syklende og stilles krav til 

minimum antall sykkeloppstillingsplasser og tilhørende 
kvalitetskrav. 

3. Nasjonal gåstrategi legges til grunn. 
4. Prinsipper for universell utforming legges til grunn. 
5. Det anbefales avsatt areal for lading av elektriske 

scootere/rullestoler da dette er vanlig blant eldre. 
6. Luftforurensing bør utredes i en luftfaglig rapport ihht T-

1520. 
7. For bedre arealutnyttelse bør parkering legges under 

bakken. Det bør settes makstall for antall p-plasser. 
8. Det må utredes hvordan området betjenes av 

kollektivtrafikk. 
9. Støy bør utredes i planen. Som et minimum bør det tas 

inn bestemmelse som sier at grenseverdier i tabell 2 i T-
1442 gjøres gjeldende for planen. 

10. Det skal velges trafikksikre løsninger. 
11. Kryss og avkjørsler bør utformes iht. veileder N100. 
12. Det bør gjennomføres en enkelt trafikkanalyse for å 

utrede trafikale konsekvenser med tanke på 
dimensjonering og valg av løsninger. 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Tas til orientering. 
2. Krav til sykkeloppstilling 

innarbeides i 
planmaterialet. 

3. Det legges til rette for 
gående i planforslaget. 

4. Se kommentarer ovenfor. 
5. Området er i 

utgangspunktet tenkt 
tilrettelagt for barnefamilier. 
Behovet vurderes. 

6. Luftkvalitet beskrives som 
en del av planbeskrivelsen. 
Tilgjengelige 
luftkvalitetsanalyser tilsier at 
området ikke er utsatt for 
særlig luftforurensing. 

7. Parkeringskjeller er en 
svært kostbar konstruksjon 
og krever en høy boligpris 
for at prosjektet skal være 
økonomisk bærekraftig. Det 
legges ikke opp til 
parkeringskjeller i 
prosjektet. 

8. Kollektivtilbudet utredes i 
planen. 

9. Støy beskrives som en del 
av planbeskrivelse og ROS-
analyse. 

10. Det legges opp til 
trafikksikre løsninger og 
prioritering av gående og 
syklende. 

11. Veianleggene er 
dimensjonert i tråd med 
kommunal veinorm for 
Fredrikstad og N100. 

12. Trafikkfaglig utredning 
følger planen som vedlegg 
og beskrives i planen. 

 
Rådmannens vurdering: 
Forslagsstiller har tilrettelagt 
planforslaget etter uttalelsen fra 
SVV. Rådmannen har ingen 
ytterligere kommentarer til 
dette. 
 

10 Mattilsynet, 30.11.2021: 
Det bør i utbyggingsavtalen stilles krav om at VA-anlegget 
godkjennes av kommunen før det gis brukstillatelse. 
Tilstrekkelige vannmengder til området sikres og utredes i 
ROS-analysen. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering og 
innarbeides i planmaterialet. 
 
Rådmannens vurdering: 



 

 

 
Det må utarbeidese en overordnet rammeplan for VA. 

Tas til etterretning. Det er 
tilfredsstillende vanntrykk til 
planområdet.  
 

11 Rødfeltet velforening, 30.11.2021: 
1. Stiller spørsmålstegn ved at det ikke utløses krav om KU 

da området er over 40 daa. 
2. Krever at det tas grep for å bedre trafikksikkerheten i 

krysset fv108. Herunder etablering av rundkjøring i 
krysset fv108, planskilt kryssing av fv108 og nedskiltet 
kastighet til 60 km/t. 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Forskrift om 

konsekvensutredninger 
styrer hvilke planer som 
skal utredes etter 
forskriften. Tiltaket utløser 
ikke krav om KU, men 
utreder aktuelle 
konsekvenser som en del 
av planbeskrivelse og ROS-
analyse. 

2. Planområdet omfatter ikke 
krysset fv108. Det vil 
foretas en trafikkfaglig 
analyse som tar for seg 
trafikksikkerhet og 
fremkommelighet i krysset. 

 
Rådmannens vurdering: 
Det er ikke krav om 
konsekvensutredning i dette 
planforslaget. Rådmannen er 
enig i forslagsstillers svar.  
 

 
Nr. Uttalelser/innspill/ ved varsel om utvidelse av 

planområdet 
Kommentar og vurdering  

1 Statsforvalteren i Oslo og Viken, 28.07.2022: 
Vi viser til vårt tidligere innspill til planarbeidet hvor vi ba om at 
hensynet til barn og unges interesser, myr, klimatilpasning og 
universell utforming ble ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
Dette gjelder også for den varslede utvidelsen av 
planområdet. Utover dette har vi ingen ytterligere merknader. 

Forslagsstillers kommentar: 
De nevnte temaene anses å 
være ivaretatt i planforslaget. 
Myr øst i planområdet er sikret 
med egen hensynssone og vil 
ikke berøres av planlagt 
bebyggelse. Område nord for 
myr med stor andel stående 
død ved foreslås beholdt som 
en del av idrettsformål. 
Adkomstvei er foreslått lagt 
utenom dette arealet. 
Adkomsten er endret fra 
opprinnelig forslag, nettopp av 
hensynet til barn og unge og 
etter innspill fra foreldre og 
skolens ledelse. I nytt forslag vil 
ikke trafikken ledes forbi skole 
og barnehage. Det skal også 
legges til at det planlagte 
boligområdet vil få en bedre 
tilpasning til skolen med en 
buffersone bestående av 
lekeplass og idrettsformål. I 



 

 

gjeldende reguleringsplan er 
det ingen buffersone. 
 
Rådmannens vurdering: 
Forslagsstiller har implementert 
endringer fra tidligere 
merknader fra Statsforvalteren. 
Rådmannen mener at 
opprinnelig vegtrasé, alternativ 
1, er vesentlig bedre enn 
utredet alternativ 2. Alternativ 1 
hensyntar eksisterende 
naturmiljø og planformål på en 
bedre måte. Ved avbøtende 
tiltak er det rådmannens 
vurdering at sikkerhet og 
estetikk vil kunne både ivaretas 
og forbedres.  
 

2 Statens vegvesen(SVV), 12.08.2022: 
Vi viser til vår uttalelse av 17. november 2021 ved opprinnelig 
varsel om planoppstart. Vi har ikke ytterligere merknader nå. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
Rådmannens vurdering: 
Uttalelsen tas til orientering.  
 

3 Viken fylkeskommune, 22.08.2022: 
1. Formuleringen gode bomiljøer og gode oppvekst- og 

levekår i alle deler av landet i punkt e) understreker 
betydningen planleggingen har for å oppfylle 
formålsparagrafens intensjon om å ivareta hensynet til 
barn og unges oppvekstsvilkår. 

 
2. Det aktuelle arealet som omfattes av utvidelsen er i dag et 

skogareal. Utvidelsen omfatter også areal som benyttes til 
veiformål. Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
planlegging sier at kommunen skal synliggjøre og styrke 
barn og unges interesser i planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven 

 
3. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til 

fellesareal eller friområde som er i bruk eller egnet for lek, 
skal det skaffes fullverdig erstatningsareal. Dersom 
arealet er en slags 100-meterskog i dag, så må dette 
gjøres rede for. Vi ber om at det undersøkes om arealet 
er i bruk som, eller egnet til å være lekeplass og 
friområder. 

 
4. Saken er forelagt vår avdeling for arkeologi, nyere tids 

kulturarv og samferdsel. De har ingen innspill til 
utvidelsen av planområdet, utover vår uttalelse datert 23. 
november 2021. 

 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Se kommentaren til 

Statsforvalteren. 
2. Se kommentaren til 

Statsforvalteren. 
3. De arealene som er 

regulert til idrettsformål, 
men som vil omdisponeres 
til bebyggelse og anlegg, vil 
erstattes andre steder 
innenfor planområdet. Dette 
fremkommer av 
planbeskrivelsen. 
Reguleringsplanen legger 
opp til at tapt idrettsformål 
erstattes av bebyggelse og 
anleggsformål andre 
steder. 
Det planlagte 
utbyggingsområdet er i dag 
regulert til 
næringsbebyggelse. 
Forslagsstillers vurdering er 
at boligbebyggelse er en 
bedre tilpasning til skolen 
og boligfeltet generelt, 
sammenlignet med lager- 
og industribebyggelse. 

4. Tas til orientering. 
 



 

 

Rådmannens vurdering: 
Rådmannen anser at 
planforslaget oppfyller gode 
bomiljøer og oppvekstvilkår for 
barn og unge. 
 
Forslagsstiller har skaffet 
fullverdige erstatningsareal fra 
idrettsformålet, og nå fått et mer 
sammenhengende fri-
/grøntareal mot skolen fra 
lekeområdet og mot nord. 
Forslagsstiller besvarer for 
øvrig tilfredsstillende 
merknadene fra VFK.  
 

4 Hvaler IL m.fl., 21.08.2022: 
1. Hvaler idrettslag, Hvaler Volleyballklubb, Hvaler idrettsråd 

og Kultur og fritid, Hvaler kommune reagerer negativt på 
at kommuneplanens arealdel som er avsatt til idrett og 
friluftsliv kan bli endret til «bebyggelse og anlegg". 

 
2. Hvaler idrettslag er et fleridrettslag med ca. 300 

medlemmer. Det er det idrettslaget på Hvaler som har 
flest barn og ungdom. Idrettslaget har grupper for fotball, 
håndball, innebandy, bueskyting og barneidrett. Tidligere 
hadde idrettslaget flere treninger og aktivitet også på 
Vesterøy og på Rove på Kirkøy. I dag er all aktiviteten 
samlet på Rød. 

 
3. Idrettslaget har ønsker og planer om utvidelse, og da 

ønsker de å bruke de områdene som i dag er regulert for 
idrettsformål. Planene innebærer blant annet en plasthall 
for å kunne avlaste Hvalerhallen. Dessuten har 
bueskytterne inntil i år trent ute på Rove. De ønsker nå et 
område for bueskyting på Rød. 

 
4. Flere idrettslag har sin aktivitet sentralisert til området på 

Rød. Hvaler Sportskyttere har sine treninger i 
Hvalerhallen. Hvaler volleyballklubb har også alle 
treninger og mange store turneringer i hallen. Det er 
etablert en ny sandvolleyballbane i tilknytning til skolen, 
men volleyballklubben ønsker å beholde muligheten til et 
større anlegg i området i fremtiden. 

 
5. Det er vedtatt at ny boligbygging stort sett skal være i 

boligstrøk, ikke sprett, men folk i boligområdene har 
behov for «de grønne lommene». På Rød bor det i dag 
mange barnefamilier. De ønsker kort vei til nærområder 
der barn kan leke trygt og boltre seg i naturen, og på et 
nærmiljøanlegg eller idrettsanlegg. Det kan de ennå hvis 
vi tar vare på friområdene, som eksisterer på Rød. 

 
6. Området rundt den nye barne- og ungdomsskolen og 

barnehagen på Rød har naturen tett innpå seg. Erfaring 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Planforslaget omdisponerer 

et vesentlig mindre areal 
enn hva man kan få 
inntrykk av i varslet 
utvidelse. Ved en 
gjennomføring av 
planforslaget vil det 
fremdeles gjenstå 
betydelige arealer avsatt til 
idrettsformål, som kan 
benyttes til fremtidig 
utvikling. Dette 
fremkommer av plankartet. 
Planlagte adkomstveien vil 
også kunne benyttes til 
fremtidige anlegg innenfor 
idrettsformålene. 

2. Se kommentar til punkt 1. 
3. Se kommentar til punkt 1. 
4. Se kommentar til punkt 1. 

Mulig fremtidig utvikling av 
idrettsformålet er 
eksemplifisert i 
planbeskrivelsen. 

5. Se kommentar til punkt 1. 
Innenfor idrettsformålet er 
det kun lagt opp til en smal 
adkomstvei. Store arealer 
regulert til idrett 
videreføres. Nærområdene 
har betydelige grøntarealer 
umiddelbart syd for 
plangrensen som er sikret 
med hensynssoner for 
friluftsliv. 

6. I planforslaget er det lagt 
opp til en stor lekeplass og 
idrettsformål, som vi bidra 



 

 

viser at det ofte oppstår en viss grad av konflikt mellom 
skole/barnehage og boliger nær ved. Vi anbefaler derfor 
ikke boligbygging tett innpå skolegården og barnehagen. 

 
 

til å fungere som en buffer 
mellom boligbebyggelsen 
og skolen. Skolen er en 
naturlig del av nærmiljøet i 
et lokalsenter og innordnes 
i øvrig boligbebyggelse. Det 
er planleggers vurdering at 
planforslaget legger opp til 
løsninger som er forenelig 
med skolen og beboerne på 
Rød. Sammenlignet med 
gjeldende reguleringsplan 
hvor området er regulert til 
næringsbebyggelse 
(industri og lager) vurderes 
planendringen som en 
vesentlig forbedring. 

 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen har foreslått å ikke 
bruke idrettsområdet til ny 
vegtrase og heller gå for 
vegtrase fra vest-siden av 
planområdet.  
 
De idrettsområdene som nå er 
satt av til boligformål er byttet ut 
og lagt som en buffersone vest 
mot skole- og barnehage, samt 
øst mot verneområde for 
myren. Myren var i dag innenfor 
området for bebyggelse og 
anlegg i kommuneplanens 
arealdel. Dette vil nå bli 
naturområde med 
hensynssone.  
 
Det er i begge alternativene til 
planforslaget lagt til rette for 
utvidelse av idrettsanlegget.  
 
Rådmannen stiller seg for øvrig 
bak forslagsstillers vurdering av 
merknadene.  

5 Rødsfeltet velforening, 21.08.2022: 
1. Krever at det tas nødvendige grep for å bedre 

trafikksikkerheten både for bilister og for myke trafikanter i 
krysset på fylkesvei 108 til/fra Rød. Trafikksikkerheten her 
har i mange år vært et viktig tema. Fylkesveien nedenfor 
boligfeltene er svært trafikkert - særlig i helg, høgtid og 
sommerhalvåret. Vi har vært vitner til alvorlige ulykker i 
veikrysset. 

 
2. Med en økende tilvekst ved boligbygging siden Rødfeltet 

ble etablert (1980-tallet) og nå planlagte nye boliger 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Rød-krysset ble oppgradert 

for 8-9 år siden. Som en del 
av planarbeidet er det 
utarbeidet en egen 
trafikkanalyse. Gjennom 
dette arbeidet er det 
avdekket at dagens 
kjøreveier har tilstrekkelig 
kapasitet til å håndtere den 
forventede trafikkveksten. 



 

 

presser det seg frem en nødvendig omgjøring av dette 
veikrysset – alternativt nedsettelse av fartsgrense. 
Fartsgrensen er 80 km/t i et veldig uoversiktlig område, 
der både mye og harde trafikanter møtes. 

 
3. Det bor ca 700 personer i alle aldersgrupper på Rød. 

Åpning av ny barneskole høsten 2021 i tillegg til allerede 
barnehage og ungdomsskole medfører at mer en 400 
elever ferdes i området alle hverdager. I tillegg brukes 
idrettsanlegget ved skolen som ellers er mye i bruk. 

 
4. Ved foreslått utbygging vil selvsagt risikoen for ulykker i 

veikrysset på fylkesvei 108 økes. I tillegg kan ikke vi 
beboere i Bernhardmyra og i Rødsfjellet stille oss bak 
forslaget om at adkomsten planlegges å koble seg på det 
eksisterende veisystemet her vi bor. 

 
5. Da det for flere tiår siden ble bygget boliger i 

Tømmerholtet var det planer om ny adkomst for å avlaste 
bilveien som går gjennom vårt boligfelt. De siste årene er 
det kommet langt flere boliger også i Tømmerlia, og alle 
beboerne benytter denne veien. Det har selvsagt ført til 
svært økende trafikk midt inne i vårt boligfelt. Vi krever 
derfor at det planlegges annen adkomst for nye boligfelt 
(og boliger i Tømmerholtet/Tømmerlia). Dette vil bidra til 
tryggere avkjøring/påkjøring til fylkesveien – og 
avlaste/dempe trafikk i eksisterende veikryss (til Rød). Se 
vedlagte kartbilde med gul merking som viser en 
eksisterende vei - som kan forlenges. For øvrig vises det 
til våre merknader i samme sak datert 30.11.21. 

 

2. Planforslaget kan ikke 
endre eller påvirke 
trafikkhastigheten langs 
fylkesveien. Dette er forhold 
som må avklares med 
Statens vegvesen og Viken 
fylkeskommune. 

3. Se kommentaren til pkt. 1. 
4. Se kommentaren til pkt. 1. 
5. Den foreslåtte veien som 

kan forlenges, vil være 
krevende å realisere. Dette 
begrunnes i at det blant 
annet vil gripe inn i privat 
eiendom, der man ikke har 
nødvendig eiendomsrett. 
Det vil også legges beslag 
på betydelige arealer som 
er avsatt til LNF-formål i 
dagens kommuneplan og 
således ikke er tilrettelagt 
for ny bebyggelse og 
anlegg. Fra et trafikkfaglig 
perspektiv, er det også 
generelt ønskelig med 
færrest mulig avkjørsler fra 
hovedveisystemene, 
herunder FV108. 

 
Rådmannens vurdering: 
Rød-krysset har vært et tema 
ved hver uttalelse til det 
regionale handlingsprogrammet 
for samferdsel. Som det ser ut 
pr i dag vil man dessverre ikke 
få senket farten i dette området 
med det første, men 
rådmannen benytter enhver 
anledning til å be om at 
fartsgrensen både her og andre 
steder reduseres der barns 
sikkerhet problematiseres.   
Viken FK har nylig formidlet at 
de vil vurdere dette på nytt.  
Etter rådmannens vurdering  
burde det ikke være 
kontroversielt å forlenge 
eksisterende 60-sone forbi Rød. 
 
Som forslagsstiller nevner har 
det vært gjennomført noen 
forbedringer tidligere.  
 
I alternativ 1 vil man ikke berøre 
mer av idrettsområdet eller 



 

 

belaste eksisterende 
boligområder ved ny 
veiutbygging, men heller 
benytte det området som i dag 
allerede er regulert til veg.  
 
Forslagsstiller har vurdert 
konsekvensene ved mer trafikk 
i foreliggende trafikkanalyse og 
i ROS-analyse.  

6 Oladammen Borettslag, 25.08.2022: 
1. Adkomst nord berører skolevei og myke trafikanter må 

hensyntas. Veien er også adkomst vei til eksisterende 
boliger i motsetning til alternativ syd. 

2. Veiens standard, tåleevne for tungtransport, vannkummer 
og konsekvenser for direkteavkjørsler må belyses. 

3. Borettslaget mener veien (Bernhardmyra) var 
overbelastet før de siste boligområdene ble bygget ut. 

 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Trafikksikkerhet, 

fremkommelighet og 
veistandard er utredet for 
begge adkomstalternativ 
gjennom trafikkanalysen. 
Trafikkfaglige vurderinger 
sier at begge alternativer er 
tilfredsstillende. 

2. Veiens tåleevne for 
tungtransport og eventuelle 
tiltak som følge av 
utbyggingen vil fremkomme 
som en del av 
byggeprosjektet og er ikke 
videre omtalt i 
reguleringsplanprosessen. 

3. Trafikksituasjonen er 
utfyllende kommentert i 
vedlagt trafikkanalyse. 

 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen foreslår alternativ 
1, som ikke berører 
idrettsområdet i like stor grad 
eller adkomstvei til eksisterende 
boligområder.  
 

7 Anita Lefsaker, 25.08.2022:  
1. Lefsaker mener at varslet utvidelse strider mot Plan- og 

bygningsloven og Folkehelseloven med henvisning til at 
planarbeidet legger opp til å bygge ned naturlig 
lekeområde, idrett- og friluftsområde. PBL og Fhl krever at 
befolkningens helse skal fremmes i all planlegging. 

2. Lefsaker mener at barn- og unges medvirkning ikke er 
ivaretatt gjennom varslingen og at varsel er vanskelig å 
finne på kommunen hjemmesider. Elevråd og FAU er som 
eksempel ikke operative i varslingsperioden. 

3. Språket i varselet er ikke barnevennlig eller lettforståelig. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Det aktuelle området er i 

gjeldende kommuneplan for 
Hvaler utpekt som et 
byggeområde i 
lokalsenteret Rød og følger 
opp Fylkesplan for Østfold 
mot 2050. Planarbeidet tar 
utgangspunkt i de 
gjeldende overordnede 
planene for kommunen. 
Planforslaget sikrer 
ivaretakelse av grønne 
tverrforbindelser gjennom 
foreslått boligområde for å 
knytte omkringliggende 
skog- og grøntområder til 



 

 

utbyggingsområdene på 
Rød. 

2. Varsel om oppstart av 
planarbeidet ble sendt ut 
høst 2021 hvor skole, 
idrettslag, FAU mv. har gitt 
sine uttalelser. Kommunens 
barnetalsperson er varslet 
om planarbeidet. Den 
varslede utvidelsen gjelder 
alternativ adkomst til 
området og endrer kun en 
mindre del av 
idrettsformålet. Varsel om 
planarbeid er etter 
planleggers vurdering i tråd 
med lovverket. Berørte 
parter vil senere få forslag 
til reguleringsplan til høring 
og offentlig ettersyn. 

3. Plan- og bygningslovens 
bestemmelser med 
tilhørende forskrifter, 
retningslinjer og veiledere 
er generelt lite tilrettelagt for 
barn. Det er med bakgrunn 
i dette og planprosessenes 
kompleksitet en 
forutsetning at voksne 
ivaretar barns interesser i 
plan- og byggesaker. 

 
 
Rådmannens vurdering: 
Det står mellom to alternativer. 
Rådmannen har foreslått å gå 
for alternativ 1, som i mindre 
grad berører område for idrett.  
Det er gjennomført varsling i 
tråd med plan- og 
bygningsloven. Rådmannen er 
ellers enig med forslagsstillers 
kommentarer.   
 

8 Boligsameiet Tømmerholtet 3 og 5, 24.08.2022: 
1. Varslingsområdet omfatter deler av sameiets eiendom. 
2. Foreslått adkomst til boligområdet fra nord vil medføre at 

sameiet får vei på begge sider av eiendommen med 
tilhørende støykonsekvenser. Økt trafikk som følge av 
utbyggingen vil ha negative konsekvenser for beboere 
også langs Bernhardmyra og Tømmerholtet. 

3. Sti mellom Tømmerholtet og kunstgressanlegget benyttes 
mye som snarvei. 

4. Skogen mellom sameiet og kunstgressbanen fungerer i 
dag som en støydemping. 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Varslet område er noe 

større enn det endelige 
regulerte arealet. Sameiets 
eiendom er ikke omfattet av 
planforslaget. 

2. Konsekvenser for trafikk er 
belyst i vedlagt 
trafikkanalyse. 

3. Det er foreslått regulert 
fortau langs 



 

 

5. Sameiet ber om at skogen rundt kunstgressbanen 
bevares. 

 

adkomstpunktet som sikrer 
forbindelse mellom etablert 
sti til kunstgressbanen og 
gang-/sykkelvei langs 
Bernhardmyra 

4. Foreslått adkomstvei er 
plassert lengst mulig fra 
boligenes 
uteoppholdssone. Avstand 
fra kjørebanekant til 
balkong er minimum 29 
meter. 

5. Planforslaget legger ikke 
opp til andre tiltak i skogen 
rundt kunstgressbanen enn 
det gjeldende 
reguleringsplan legger opp 
til. 

 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen har stor forståelse 
for boligsameiets merknader og 
har også foreslått å gå for 
alternativ 1, som ikke berører 
idrettsformålet i like stor grad og 
som medfører mindre 
belastning både på naturmiljø 
og eksisterende boligområder.  
 

9 FAU, 26.08.2022: 
1. FAU mener tidspunkt for varsling er ugunstig pga. 

ferieavvikling. 
2. FAU henviser til sine tidligere merknader i saken. 
3. FAU mener at skoleelevene bør kontaktes for innspill. 
4. Idrettsbane og skogen rundt er et område som benyttes 

av elever hver dag. 
5. FAU er imot utbygging av boligfelt i nærhet av skole og 

barnehage. 
6. FAU krever at et større område rundt Hvalerskolen og 

idrettsbanen vernes. 
7. FAU vil ikke akseptere at det blir etablert en mur mot 

verken skole eller barnehage. 
8. FAU er positive til utbygging av boliger på Rød, men ”ute 

av syne og ute av sinn” for skoleområdet. Det foreslås 
utbygging av områder lengre syd med adkomst fra Gamle 
Skolevei. 

 

Forslagsstillers kommentar: 
1. Ønske om utredning av 

adkomstalternativ nord ble 
fremsatt sent i juni. Av 
hensyn til ferie er varsel 
utsatt til etter fellesferie 
med frist sent august. 

2. Merknadene er 
oppsummert og 
kommentert over. 

3. Overordnet plan har utpekt 
området som byggeområde 
og gjeldende 
reguleringsplan åpner for 
etablering av industri på det 
aktuelle arealet. Den 
prinsipielle beslutningen om 
å bygge ut området er gjort 
politisk gjennom flere 
behandlinger og anses ikke 
å være gjenstand for 
drøfting i planarbeidet. Det 
er med bakgrunn i dette 
foreslått 
medvirkningsaktiviteter med 
barn og unge før 



 

 

utformingen av felles 
lekeareal og utvikling av 
idrettsområder kan 
igangsettes. 

4. Det aktuelle arealet er i 
kommuneplanen 
omdisponert til 
byggeformål. Rød har store 
omliggende friluftsområder i 
kort avstand fra 
eksisterende og nye boliger 
som ikke er berørt av 
utbyggingen eller 
kommuneplanens anviste 
byggeområder for øvrig. 

5. Innspillet må rettes til 
rullering av 
kommuneplanens arealdel. 

6. Se pkt. 5. 
7. Det planlegges ikke etablert 

mur mot skole eller 
barnehage. Det er i 
adkomstalternativ vest 
foreslått etablert 
innsynskjerm mot skolegård 
fra adkomstvei som et 
mulig avbøtende tiltak. 

8. Forslaget er ikke i tråd med 
regionale retningslinjer for 
tettstedsutvikling. Det 
foreslåtte arealet er i 
kommuneplanen anvist 
som LNF med henynssone 
friluftsliv. Innspillet må 
rettes til rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
Skolen er en naturlig del av 
et lokalsenter. Gjennom 
kommuneplanens arealdel 
er arealbruken i lokalsenter 
Rød - inkludert skole og 
idrettsanlegg tatt stilling til. 
Samtidig er det umiddelbart 
utenfor byggeområdene 
sikret større 
sammenhengende 
friluftsområder i samme 
plan. 

 
Rådmannens vurdering: 
Varslingen er i tråd med plan- 
og bygningsloven og 
forvaltningsloven.  
 
Området på Rød er en av fire 



 

 

mulige fortettingsområder på 
Hvaler. Ved å bygge ut i dette 
området vil man legge til rette 
for gode bomiljø og 
oppvekstområder for nye 
tilflyttere. Etablering av nye 
boligområder i tilknytning til 
skole og barnehage er vanligvis 
vurdert som både 
hensiktsmessig og ønskelig. 
Rådmannen er ellers enig i 
forslagsstillers merknader.  

 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 
Vurdering 
 
De planlagte tiltak legger til rette for mer boligbebyggelse i lokalsenteret Rød. Planforslaget har tatt 
hensyn til infrastruktur, sosial infrastruktur, trafikksikkerhet og friluftsliv og rekreasjon.  
 
Vurdering av konsekvenser som følge av planforslaget 
De planlagte tiltakene innenfor planområdet er i all hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel og 
fylkesplanen, og de overordnede regionale og statlige føringer.  
 
Planforslaget medfører en fortetting i et lokalsenterområde i Hvaler kommune med nærhet til service, 
idrett og friluftsliv, samt barnehage og skole.  
 
Planforslaget promoterer mål og strategier i samfunnsdelen og er i tråd med kommunestyrets ønske 
om tilrettelagte områder for unge barnefamilier, og unge nyetablerte. Realisering av planforslaget vil 
være med på å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge som flytter til det nye planområdet.  
 
Området er sentralt og er tilbaketrukket. Det er noe negativt at man fjerner et mulig næringsområde i 
Hvaler kommune, men dette veies etter rådmannens vurdering opp av at det tilføres flere boenheter til 
et populært boligområde med det potensialet at flere fastboende trekkes til Hvaler kommune. Det er et 
attraktivt boligområde med umiddelbar nærhet til gode turmuligheter og sosial infrastruktur. Området 
tilrettelegger for gode fellesområder, samt ivaretar eksisterende ferdselsårer igjennom planområdet.  
 
Det er vurdert at det vil bli noe økt trafikk langs Rødveien og Bernhardmyra. Økningen som følge av 
inntil 60 nye boenheter etablert over tid anses for å være relativt moderat og vil i liten grad ha 
påvirkning på dagens trafikksituasjon totalt sett.  
 
Vurdering av de ulike alternativene 
Rådmannen er av den vurdering at det ene alternativet til vegtrasé, alternativ 2, berører for mye urørt 
mark, som har stor verdi som nærturområde. Alternativ 2 skaper mertrafikk utenfor fotballbanen, 
gjennom og forbi eksisterende boligområde med tilhørende potensiell støy og sjenanse for beboerne. 
Dette alternativet er også svært uheldig da det deler opp eksisterende område for idrettsanlegg og 
forringer det videre utviklingspotensialet til avsatt og regulert idrettsformål.  
 
Rådmannens anbefaling er alternativ 1 hvor vegtraseen går vest for planområdet og følger allerede 
etablert og regulert vegtrasé. Adkomstveien i vest har gjennom hele prosjektperioden for skolen vært 
regulert med fylkesveistandard og lagt til rette for store trafikkmengder som hovedadkomstvei til 



 

 

Kirkøy. Det prosjektet som nå legges opp til vil gi en forutsigbar situasjon og en utvikling av skolens 
naboarealer som både gir grunnlag for å bygge skolen – elever – og representerer en kombinasjon av 
byggeformål som gir et lavt konfliktnivå med skole/bolig. Arealbruken er således i tråd med 
overordnede føringer. Potensielle ulemper ved dette alternativet kan ved egnede grep avbøtes, med 
etablering av fortau, støyvoll og beplantning mot skole og barnehageområde. Det er lagt inn en grønn 
buffer mot boligområder, med lekeområder og gjennomgangstraseer som skal være åpne for 
allmennheten. Alternativ 1 legger opp til en trafikksikker og støyreduserende løsning. Alternativ 1 kan 
ved tett oppfølging og hensiktsmessige plangrep forbedre dagens situasjon.  
 
Vurdering av naturmangfoldloven (NML), kapittel II (§ 8 - § 12) 
Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraft og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i fremtiden.  
 
Prinsippene i naturmangfoldloven (nml.) §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving 
av all offentlig myndighet. Planspørsmålet må derfor vurderes opp mot bestemmelsene i nml, jf. § 7. 
 
Naturmangfold omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, jf. 
nml. § 3 bokstav i. 
 
 
NML § 8. Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller objekter innenfor området ifølge 
naturbasen/artsdatabanken. I området hvor tiltaket skal oppføres er det ikke registrert prioriterte, 
truede eller nær truede arter eller naturtyper på Norsk rødlister for arter og naturtyper. Som en del av 
planarbeidet har også feltbiolog gjort en innledende vurdering av naturverdiene i området generelt og 
myrområdet spesielt. Rapport fra biologisk inventering ligger vedlagt. Vi har heller ikke kjennskap til 
andre prioriterte eller truede naturkvaliteter i det aktuelle området. Kravet i nml. § 8 om at saken skal 
baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses dermed oppfylt. 
 
NML § 9 (føre-var-prinsippet). Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, begrunnet i § 8.   
 
NML § 10. Det er vurdert at plankonseptet ikke vil ha stor belastning på omkringliggende økosystem, 
se til vurdering i §§ 8 og 9.  
 
NML § 11. Tiltaket er vurdert å ikke utføre skade på naturmangfoldet i omkringliggende områder.  
 
NML § 12. De planlagte tiltak er etablering av et boligområde med konsentrert småhusbebyggelse og 
frittliggende småhusbebyggelse. Med vanlig byggeteknikk representerer dette miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder. Utnyttingsgrad og harde flater er redusert gjennom arbeidet med planen av 
hensyn til å ivareta trivselsskapende og grønne omgivelser både i og rundt eiendommene. Det skal 
gjennom anleggsperioden tas hensyn til det sikrede naturområdet i øst slik at dette ikke berøres 
negativt.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Totalt sett viser resultatet av analysen at det tas tilstrekkelige hensyn til eventuelle farer som kan 
oppstå ved utbyggingen. Rådmannen finner det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som tilsier 
at området ikke bør bygges ut som planlagt. 

Konklusjoner 
Rådmannen anbefaler alternativ 1, vegtrasé vest i planområdet, forutsatt gode avbøtende tiltak. 
Opprinnelig planlagt bebyggelse inntil skolens område er tatt ut av planforslaget under arbeid med 
planen, nettopp av hensyn til å etablere en miljø- og trivselsskapende grønn buffer mot nytt 
boligområde i øst. Skolens og barnehagens sikkerhet i uteområdene kan både ivaretas og 
oppgraderes ved hensiktsmessige plangrep i form av beplantning, støyvoll, gjerde, fortau og annet.  



 

 

 
Alternativ 2 bør etter rådmannens vurdering ikke velges da de negative konsekvensene ved dette 
alternativet i form av naturinngrep, omdisponering av store arealer fra grønt/idrett til vegutbygging, 
trafikk, støy og sjenanse for eksisterende boligområde vil være store.  
  
Rådmannen har ingen ytterligere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det forutsettes 
at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig 
ettersyn.  
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget med alternativ 1 sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
1. Planforslag for detaljplan for gbnr. 40/1, Rød, med tilhørende dokumenter legges ut på høring og 

offentlig ettersyn, jf.  plan- og bygningsloven § 12-10. 
 

2. Alternativ 1 med vegtrasé i samsvar med regulert vegtrasé vest i planområdet legges ut på høring 
og offentlig ettersyn. Det settes krav om tilfredsstillende avbøtende tiltak for å ivareta og forbedre 
estetikk og sikkerhet.  

 
Hvaler kommune, 30.09.2022 
 
Rune Antonsen 
rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 03.11.2022: 
 
Utvalget var på befaring på Rød i forkant av møtet 
 
 
Rolf Johan Strand (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak fra Arbeiderpartiet: 
 
1. Planforslag for detaljplan for gbnr. 40/1, Rød, med tilhørende dokumenter legges ut på høring og 

offentlig ettersyn, jf.  plan- og bygningsloven § 12-10.   
 

2. Nytt punkt 2 som rådmannens forslag 2,  
 
Alternativ 2 med veitrase fra nord (avkjørsel Bernhardmyra) i planområdet legges ut på høring og 
offentlig ettersyn.   
Eksisterende vei vest stenges for bilkjøring (unntatt varelevering og utrykning) ved parkering. 
De tre boligene ved barnehagen og de to rekkene med hus nordøst mot idrettsanlegg tas ut av 
planen, og endres til lekeområde. 
Det skal tas spesielt hensyn til trærne mot barnehagen ved utbygging. 

 
 
Cathrine Linnes (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Frp ber saken sendes tilbake til rådmannen for utarbeidelse av 3. alternativ med mulighet for 
innkjøring fra 60 sonen (syd for det planlagte bo området) før det legges ut for høring.  
 
 



 

 

Votering: 
Linnes sitt forslag fikk 1 stemmer (Frp), mot 6 stemmer, og falt. 
 
Rådmannens forslag fikk 1 stemme (Frp), og falt.  
Strand sitt forslag fikk 6 stemmer (Ap, Sp, H, MDG), og ble vedtatt. 
 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 03.11.2022: 
 

1. Planforslag for detaljplan for gbnr. 40/1, Rød, med tilhørende dokumenter legges ut på høring og 
offentlig ettersyn, jf.  plan- og bygningsloven § 12-10.   
 

2. Nytt punkt 2 som rådmannens forslag 2,  
 
Alternativ 2 med veitrase fra nord (avkjørsel Bernhardmyra) i planområdet legges ut på høring og 
offentlig ettersyn.   
Eksisterende vei vest stenges for bilkjøring (unntatt varelevering og utrykning) ved parkering. 
De tre boligene ved barnehagen og de to rekkene med hus nordøst mot idrettsanlegg tas ut av 
planen, og endres til lekeområde. 
Det skal tas spesielt hensyn til trærne mot barnehagen ved utbygging. 
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