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Innkalling til regionalt planforum 28. april 2020 - Digitalt møte 
 

Møtested: Teams-møte Tidspunkt 

 
• Formøte med regionale myndigheter. Planskjema vedlagt 
• Planprogram for rullering av kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel - Ås kommune 
 

• Formøte med regionale myndigheter 
• Reguleringsplan brannstasjon på Remmen- Halden 

kommune 
 

• Formøte med regionale myndigheter 
• Reguleringsplan Botnekilen småbåthavn- Hvaler kommune 

 
09:00-09.30 

09.30-10.30 

 

10.45-11.15 

11.15-12.15 
 

12.45-13.15 

13.15-14.15 

 

Ås, Halden og Hvaler kommune har meldt inn saker til regionalt planforum for innspill i 
overnevnte saker. Innmeldingsskjema og relevante saker er vedlagt. 

Dagsorden for møtene vil være (se også vedlegg for mer detaljert informasjon om bruk av 
Teamsmøte, og hvordan vi nytter tiden): 

1. Velkommen 
2. Orientering v/ kommune 
3. Drøfting og innspill 

Innmeldingsskjema fra kommunen er vedlagt.  

Fylkeskommunen minner om at det er møteplikt til regionalt planforum. Statlige og regionale 
etater og organer som er berørt av den aktuelle sak, skal delta. Fylkeskommunen legger til 
grunn at det ikke er mulig å sende innspill til møtet uten å delta. 
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Fylkeskommunen ber om bekreftelse fra det enkelte organ/etat om den deltar eller ikke innen 
mandag 27. april 2020 til charlottj@viken.no 

Lenke for deltagelse i møtet ligger i e-posten dette brevet ble oversendt med, samt under: 

 

 

Velkommen til Teamsmøte! 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Per Albert Kierulf 

Avdelingsleder kommunale planer 

Charlott Sandor Johansen 

Rådgiver kommunale planer 
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Innmelding av sak til Regionalt planforum 
 

• Kommunen/annen aktør fyller ut og sender inn skjema med relevante vedlegg 
• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes.  
• Skjema sendes til planforum@viken.no med kopi til post@viken.no. 

Les mer og se møtedatoer på www.viken.no/planforum. 
 
Fyll ut alle punktene (feltene utvider seg): 
 

Om kommunen/annen aktør: 
Ønsket dato for møtet 
(se møtedatoer på viken.no).  

28.april 2020 

Navn på kommune/ tiltakshaver: 
 

Ås kommune 

Navn/e-postadresse på deltakere fra 
kommunen/ tiltakshaver/konsulenter. 

Ellen Grepperud, ellen.grepperud@as.kommune.no 
Solveig Viste, solveig.viste@as.kommune.no 

 
Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Planprogram for rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel.  

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
igangsatt 

Behovet for rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel er avklart i gjeldende 
planstrategi.  

Status - hvor langt har planen kommet i 
prosessen? (varsel om oppstart/ under 
utarbeidelse/ offentlig ettersyn/ høring/ 
annet) 

Planprogram er sendt på høring/lagt ut til offentlig 
ettersyn.  

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/ overordnet plan? 

Forslaget er i samsvar med gjeldende planstrategi.  

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/ eller regionale interesser? 
Hvis JA, hvilke? 

Det åpnes for arealinnspill til boligformål i tre områder 
i Ås: Ås sentralområde, Solberg i grenseområdet mot 
Ski og Vinterbro. Ås sentralområde og Solberg i 
grenseområdet mot Ski er i tråd med RP-ATP. 
Vinterbro er pr nå ikke det.  

Andre forhold/ utfordringer av 
overordnet karakter? 

Det åpnes for boligformål, selv om samlet ramme for 
nye arealinnspill vil være begrenset da det ligger inne 
en stor utbyggingsreserve i allerede vedtatte planer.  

Hvilke konkrete problemstillinger ønsker 
kommunen/ tiltakshaver å ta opp i 
planforum? 

Gjennomgang av arealstrategien generelt og med 
spesiell vekt på:  

• Tre vekstområder for bolig 
• Fastsetting av grønn grense med de føringene 

som er gitt i planprogrammet. 
• Behovet for næringsareal og lokalisering av 

disse.  
• Sikring og tilrettelegging av arealer til 

landbruk, friluftsliv og naturmangfold i en 
kommune som skal bli en regional by. 

mailto:planforum@viken.no
mailto:post@viken.no
http://www.viken.no/planforum
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Hvilke regionale aktører ønsker kom-
munen/ tiltakshaver skal delta i 
planforum? 

I og med at dette er planprogrammet for rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, ønsker vi 
at alle regionale aktører deltar.  
 

Annet som det er relevant å opplyse om: 
 
 

Vi har i planprogrammet søkt å: 
• Beskrive sentrale temaer som skal legges til grunn 

for kommuneplanens samfunnsdel 
• Gi så tydelige rammer som mulig for arealinnspill  
• Vise hvilke temaer som skal konsekvensturedes.  

 
Vedlegg  
Sammen med utfylt skjema ønskes oversendt kartutsnitt og det kommunen måtte vurdere som 
hensiktsmessig av annen informasjon, som bilder, illustrasjoner, utredninger m.v. 
 

• Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, formannskapets 
høringsforslag 11.mars 2020 



 

 

 

Planprogram  for rullering av 

kommuneplanens  

samfunnsdel og arealdel  

 

Formannskapets høringsforslag  

11.mars 2020  
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1 Formålet med planarbeidet 
Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsverktøy. Den 

gir rammer og retning for kommunens planlegging og utvikling framover, med 

vekt på samfunns-, tjeneste- og arealutviklingen i kommunen. Dette skal ses i et 

tidsperspektiv på minst 12 år. 

Kommuneplanen omfatter to dokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) 

og kommuneplanens arealdel (KPA). Formålet med denne planprosessen, er å 

rullere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for Ås kommune (2015-2027).   

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel inngår i kommunens plan- og 

styringssystem (figur 1). 

 

Figur 1: Kommunens plan- og styringssystem (Asplan Viak) 

Kommuneplanen kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, og da skal det 

som ledd i varsling av planoppstart, utarbeides et planprogram. Planprogrammet 

skal styrke medvirkningen i en tidlig fase og bidra til en målrettet og forutsigbar 

prosess. Dette planprogrammet gir informasjon om:  

 Formålet med planarbeidet 

 Sentrale temaer som skal omhandles i kommuneplanens samfunnsdel 

 Ramme for innspill til kommuneplanens arealdel 

 Behov og opplegg for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn  

 Planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning 

 Dokumentasjon av arealinnspill 
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2 Rammer og føringer  
Planlegging i kommunene skal skje innenfor rammene av nasjonale og regionale 

føringer. De mest sentrale føringene for rulling av kommuneplanens samfunnsdel 

og arealdel er beskrevet under.   

2.1 Nasjonale føringer 

2.1.1 Nasjonale forventninger 

Hvert 4.år i forkant av kommunevalget mottar kommunene nasjonale 

forventinger til regional og kommunal planlegging for kommende valgperiode. 

(KMD, 2019).) De nasjonale forventningene (2019-2023) vektlegger følgende fire 

områder:  

- Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling 

- Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 

- Bærekraftig areal- og transportutvikling 

- Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 

Dokumentet peker bl.a. på FNs 17 bærekraftsmål som grunnlag for regional og 

kommunal planlegging.  

2.1.2 Statlige planretningslinjer (SPR) 

SPR brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og 

markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. Disse er:  

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

2.2 Regionale føringer 

2.2.1 Fylkesmannens forventningsbrev  

Forventingene fra fylkesmannen setter søkelys på noen sentrale oppgaver som 

kommunen forvalter og som Regjeringen er spesielt opptatt av og har klare 

forventinger til. I forventningsbrevene for 2020 er følgende tema nevnt spesielt.  

- Samfunnssikkerhet og beredskap  

- Barn og unge 

- Helse og sosial  

- Forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne 

- Kommunens arbeid med samfunns- og arealplanlegging med vekt på: 

o Bærekraftig arealutvikling 

o Folkehelse og boligsosiale hensyn 
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o Samfunnssikkerhet 

o Klimatilpasning og naturbaserte løsninger 

o Snøhåndtering 

o Jordvern og økt matproduksjon  

o Strandsone, vassdrag og vannkvalitet 

o Naturmangfold og sammenhengende blågrønne strukturer 

o Masseforvaltning 

o Digitalisering og effektivisering 

o Samordning og interesseavveining 

2.2.2 Regionale planer 

Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging og virksomhet, 

så langt det er forenelig med kommunalt selvstyre. I forbindelse med etablering 

av Viken fylkeskommune, utarbeides det nå en planstrategi for det nye fylket. De 

regionale planene i gjeldende planstrategi vil gjelde inntil nye er utarbeidet. 

Areal og transport:  

- Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 

- Regional plan for handel, service og senterstruktur 

Utdanning og næringsutvikling: 

- Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus 

Bomiljø, inkludering og mangfold 

- Spor for framtiden - Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i 

Akershus 2007-2018 

- Aktivitetsløftet - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i 

Akershus 2016-2030 

Klima og miljø 

- Regional plan for klima og energi i Akershus 

- Regional plan for masseforvaltning i Akershus 

- Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion 

3 Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige 

planlegging. Den skal gjelde både for kommunesamfunnet som helhet og 

kommunen som organisasjon. I arbeidet med planen skal kommunen vektlegge 

viktige utfordringer for samfunnsutviklingen, og synliggjøre mål kommunen 

setter og hvilke strategiske valg kommunen tar for å nå disse målene. 

Utfordringer, mål og strategier for kommunen som organisasjon skal også 

vektlegges. Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde en arealstrategi som 

gir føringer for kommuneplanens arealdel. Den skal også inneholde en 

handlingsdel som kan utgjøre kommunens handlingsprogram.  
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3.1 Sentrale temaer 

Sentrale temaer som legges til grunn for kommuneplanens samfunnsdel er 

beskrevet under. Den er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.  

Bærekraftig utvikling: Bærekraftig utvikling skal være førende for 

planarbeidet. Det er i tråd med regjeringens vedtak om at FNs 17 bærekraftsmål 

skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. 

Det er derfor viktig at disse målene bli en del av grunnlaget for samfunns- og 

arealplanleggingen i Ås.   

Befolkningsvekst, demografisk utvikling og tjeneste- og 

samfunnsutvikling: En effektiv kommunal sektor er en viktig forutsetning for å 

levere gode tjenester til en befolkning som er i vekst. Over flere år har 

kommunene fått ansvar for flere og mer komplekse oppgaver og tjenester. 

Kommunene opplever demografiske endringer som påvirker samfunns- og 

tjenesteutviklingen. Det er viktig å analysere dette som grunnlag for mål og 

strategier for gode framtidige tjenester og en samfunnsutvikling tilpasset 

befolkningens behov.  

 

Folkehelse: Folkehelsearbeidet skal bidra til å utvikle et lokalsamfunn som 

fremmer helse, utjevner sosiale forskjeller i helse og deltakelse, gir gode sosiale 

og miljømessige forhold og bærekraftige velferdstjenester. Sentralt i dette 

arbeidet er å motvirke og forebygge utenforskap og ulikhet i helse, oppvekst og 

levekår. Det må planlegges for et aldersvennlig samfunn og utjevning av sosiale 

helseforskjeller.  

Boliger og bomiljø: Andelen omsorgsboliger, sykehjem og kommunale boliger 

bør ses i sammenheng med utviklingen av boligmarkedet samt tilgang på 

tilrettelagt og universelt utformede boliger og bomiljø. Ulike typer boliger som 

f.eks. flergenerasjonsboliger, eldrekollektiv og mikrohus bør ses på i denne 

sammenheng. 

Tjenesteutviklingen, helse: Utviklingen i Ås viser at antall innbyggere med 

sammensatte behov øker. Dette er ressurskrevende tjenester som også øker 

krav til kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Flere skal få muligheten til å bo 

hjemme lengre. Dette krever en ny måte å jobbe på, både overfor innbyggerne 

og i forhold til innholdet i tjenestene. Dette må bl.a. ses i sammenheng med 

kvalitetsreformen «Leve hele livet» som har som mål at alle eldre skal få bedre 

hjelp og støtte til å mestre livet.  

Barn og unge: Det er i de tidligste årene av livet at grunnlaget for framtidig 

helse og et godt voksenliv skapes. Barnehager med høy kvalitet skaper gode og 

stabile oppvekstvilkår for barn ved å gi dem sosial og språklig kompetanse. Det å 

mestre skolen er den enkeltfaktor som har mest å si for levekår og helse senere i 

livet. Manglende utdanning er en betydelig risikofaktor for å havne utenfor 

arbeidslivet i voksen alder. For barn og unge som trenger støtte, er utvikling av 

tjenester og tiltak som er tilpasset barn, unge og familier særlig viktig. To viktige 
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faktorer i alt arbeid med barn og unge er tidlig innsats og samarbeid på tvers av 

tjenesteområdene.  

Teknisk infrastruktur som veg, vann og avløp samt kommunale bygg: 

Flere innbyggere øker belastningen på den tekniske infrastrukturen, og det er 

viktig å ha dette med som del av planleggingen. Det samme gjelder vedlikehold 

av kommunale bygninger. Klimaendringer og klimatilpasning er temaer som må 

tas med i betraktningen i denne sammenhengen.  

Næringsliv og arbeidsplasser: Sentralisering, globalisering, økonomisk vekst 

og politikk er viktige drivkrefter for næringsutvikling. Befolkningsvekst betyr økt 

behov for boliger, arbeidsplasser og transportløsninger. Follobanen og 

utviklingen av Campus gir muligheter for næringsutvikling. Det må avklares 

hvilken rolle kommunen skal ha i dette arbeidet.  

Klima: Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og 
arbeidet for å bidra til å redusere klimagassutslippet må prioriteres. De største 

klimautslippene i Ås, kommer fra transportsektoren. Nye bolig- og 
næringsområder må lokaliseres på en måte som bygger opp under 
prinsippet om knutepunktutvikling og stimulerer til bruk av miljøvennlige 

transportmidler, ved å sikre kortest mulig reisevei. Lokalisering skal skje etter 
ABC-prinsippet. Det vil si at arealer skal vurderes plassert etter plass- og 

transportbehov og prinsippet om rett funksjon på rett sted. Effekten av 
klimaendringene begynner å gjøre seg gjeldende, og arbeidet med 
klimatilpasning må vektlegges i større grad.   

 
Samfunnssikkerhet og beredskap: Kommunen har et generelt ansvar for å 

ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal være pådriver 

overfor lokale aktører i beredskapsarbeidet. Risikobildet er i endring, og 

kommunen bør være spesielt oppmerksom på konsekvenser av klimaendringer 

(klimaberedskap) og sårbarheten i IKT og samfunnskritisk struktur.   

Kultur, fritid, idrett og frivillighet: Dette er viktige faktorer for et godt, trygt 

og trivelig lokalmiljø samt økt livskvalitet. Det gir grunnlag for å etablere sosiale 

møteplasser og nettverk, og kan være et supplement til noen offentlige 

tjenester. Det er også dokumentert at kultur har en evne til å fremme god helse 

og forebygge en rekke mentale og fysiske helsetilstander, samt behandle akutte 

og kroniske tilstander som oppstår i hele livsløpet.  

Kompetanse: Med økt etterspørsel og endrede tjenestebehov, har kommunen 

en utfordring med å sikre kompetanse i ulike sektorer. Digitalisering av offentlig 

sektor er et eksempel som utfordrer kompetansen til kommunene.  

Digitalisering: Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for 

innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv 

ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i 

samfunnet.  

Samarbeid og samskaping: Felles for de fleste temaene som er nevnt over, er 
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samarbeid. Det må skje regionalt (regionale aktører), delregionalt (regionråd, 

andre kommuner) med aktører i lokalsamfunnet og i kommuneorganisasjonen. 

Kommune 3.0 innebærer at ansatte i kommunen og innbyggerne sammen skal 

skape velferden - samskaping.  

Arealutvikling, utbyggingsmønster og samferdsel: Med økt press på 

arealreservene, er det mange hensyn som skal tas og mange interesser som må 

vektes opp mot hverandre. Særlige interesser er knyttet til naturmangfold, 

landbruk, friluftsliv og kulturmiljøer. Valgene som tas nå, vil ha følger langt frem 

i tid. Som grunnlag for denne utviklingen, skal det utarbeides en arealstrategi 

som legger føringer for kommuneplanens arealdel.  

4 Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel fastsetter rammer for utbygging og vern av arealer i 

kommunen. Den er kommunens overordnede arealplan, og inneholder en 

kategorisering av alle arealene i kommunen i ulike arealformål i tråd med plan- 

og bygningsloven. I kommuneplanen fastsettes det bestemmelser som gir 

føringer for hvilke hensyn som skal tas på det enkelte areal. 

4.1 Langsiktig arealstrategi for Ås 

Nasjonale og regionale føringer setter rammer for hvilke arealutvikling Ås skal ha 

i framtiden. Basert på nasjonale og regionale retningslinjer, skal en vesentlig del 

av bolig- og arbeidsplassveksten skje i Ås sentralområde i Solberg i 

grenseområdet mot Ski. I Ås er det politisk enighet om at det også skal 

tilrettelegges for vekst på Vinterbro.  

Kommunens boligprogram bygger på gjeldende 

kommuneplan og angir hvor boligbyggingen 

skal skje, til hvilke tidspunkt og hvilke 

boligtyper som skal bygges. Boligprogrammet 

pr. 2019 anslår at det kan bygges ca. 6000 nye 

boenheter i Ås fram mot 2035. Dette gir en 

gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 2,4% pr 

år fram til 2035. 4900 av disse boenhetene, 

fordeler seg på de tre områdene på følgende 

måte:  

a) 3000 boenheter i Ås sentralområde  

b) 1400 boenheter på Solberg 

c) 500 boenheter på Vinterbro  

De resterende 1100 boenhetene i 

boligprogrammet utgjør 18% av den framtidige 

boligbyggingen. Disse boligenhetene er lagt i 

områder utenfor de tre vekstområdene.   

Figur 2: Planlagte boenheter i 
prioriterte vekstområder i Ås 
kommune, 2019-2035 
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Vedlegg 3 viser en oversikt over nylig vedtatte og forventede reguleringsplaner 

som følger opp gjeldende kommuneplan og bl.a. områdereguleringsplanene for 

Ås sentralområde, Dyster-Eldor II og Tømrernes feriehjem. 

4.1.1 Arealer til boligformål 

1. Nye boligområder 

Det åpnes for arealinnspill til boligformål i tre områder i Ås: Ås 

sentralområde, Solberg i grenseområdet mot Ski og Vinterbro. Det er 

begrenset behov for arealer til bolig. Samlet ramme for nye arealinnspill til 

boligformål vil være begrenset da det ligger inne en stor utbyggingsreserve i 

allerede vedtatte planer.  

2. Utbyggingsgrense 

Det etableres en utbyggingsgrense rundt Ås sentralområde, Solberg og 

Vinterbro som bør være tilnærmet dagens byggegrense. Området 

Rustadporten legges inn i byggegrensen. Vinterbro defineres som Vinterbro, 

Sjøskogen og Togrenda. Med utbyggingsgrense menes en grense mellom 

områder hvor fortetting er ønskelig og områder hvor utbygging skal 

begrenses.  

3. Boliger utenfor vekstområdene  

Arealformål LNF-b videreføres ikke. I stedet settes det en begrenset ramme 

for spredt boligbygging i områder nær kollektivtransport.  

4. Områder som tas ut av kommuneplanen 

Områder avsatt i gjeldende kommuneplan til bygg og anlegg som ikke er 

regulerte og som ikke er i tråd med føringer i regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus, vurderes tatt ut av kommuneplanen.  

4.1.2 Arealer til næringsformål  

I gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner er det lagt til rette for 

næringsutvikling i Ås sentralområde, Campus øst og deler av Søråsjordet som 

ikke fullt ut er utnyttet.  I tillegg er det behov for innspill til:  

 Fortetting i eksisterende næringsområder 

 Nye arealer til næringsformål i tilknytning til eksisterende næringsområder 

 Nye arealer til næringsformål i tilknytning til motorveiene 

Reguleringsstatusen til mindre områder som med tiden har fått uhensiktsmessig 

reguleringsformål, skal vurderes.  

4.1.3 Arealer til offentlig og privat tjenesteyting 

Det vurderes at det ikke er behov for å avsette ytterligere arealer til barnehager, 

barneskoler og ungdomsskoler i kommende kommuneplanperiode.  

Det vil ikke være behov for arealer til institusjoner og hjemmeboende, men det 

er viktig at det som allerede er satt av til offentlig tjenesteyting og boligformål 

opprettholdes i kommende planperiode.   

Arealet på Kjerringjordet som i dag er avsatt til formål offentlig og privat 

tjenesteyting, vurderes tilbakeført til LNF-formål.  
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Arealer til kommunaltekniske anlegg skal vurderes.  

4.1.4 Arealer til idrettsanlegg 

Det er behov for innspill til arealer til anlegg/uteanlegg i Ås sentralområde. 

Lillebrand og Storebrand bør vurderes videreutviklet i denne sammenheng. Det 

samme gjelder arealene på Bjørnebekk. Arealer vest for ungdomsskolen bør 

vurderes til bruk for framtidig svømmehall.  Her bør det vurderes om arealet er 

tilstrekkelig til formålet. Det er behov for innspill til arealer til anlegg/uteanlegg 

på Nordby/Solberg/Vinterbro.  

4.1.5 Andre formål 

 

Arealer til masseforvaltning: Med utgangspunkt i forventet bolig- og 

næringsvekst i Ås, er det behov for innspill til arealer for håndtering av 

overskuddsmasser. Det gjelder mottak av rene, naturlige masser 

(terrengregulering), mottak for mellomlagring av overskuddsmasser og mottak 

for lett forurensede masser.  

Arealer til snødeponi: Det er behov for innspill til arealer for håndtering og 

deponering av snø.  

Gjenbruksanlegg: På grunnlag av behov for mer sentralt plasserte arealer til 

gjenbruksanlegg i Ås og Follo, er det behov for arealinnspill til dette formålet.  

Råstoffuttak: På grunnlag av behov for langsiktig tilgang til byggeråstoff i 

regionen, er det behov for arealinnspill som sikrer og evt. utvider dagens 

uttaksområde på Vinterbro.  

5 Utredningsbehov 
Planprogrammet skal informere om behov og opplegg for utredning av planens 

virkninger for miljø og samfunn og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. 

Hensikten er å skape forutsigbarhet og bidra til at konsekvensutredningen 

konsentreres om de temaer som er relevante for den aktuelle arealbruken. (KU-

forskriften). Kommuneplanens arealdel (KPA) omfattes alltid av kravet om 

konsekvensutredning.  

Hvert enkelt arealinnspill til kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredes. 

Det skal også gi en samlet vurdering av konsekvensen av alle innspiller.  Alle 

mottatte arealinnspill vurderes administrativt og legges fram for politisk 

behandling. Arealinnspill som ikke er i tråd med den langsiktige arealstrategien 

og/eller har store konsekvenser for miljø og samfunn vil bli vurdert til ikke å tas 

med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.  

Planprogrammet viser hvordan eksisterende kunnskap skal benyttes i 

konsekvensutredningen for de miljø- og samfunnstema som er aktuelle. Dette gir 

en forutsigbarhet for de som spiller inn arealforslag, og en felles forståelse for 
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hva utredningsarbeidet innebærer. For kommuneplanens arealdel er det 

tilstrekkelig å basere konsekvensutredningene på eksisterende kunnskap og 

oppdatering av denne kunnskapen. En mer detaljert konsekvensutredning skal 

gjennomføres som del av arbeidet med detaljreguleringsplaner. 

5.1 Temaer i KU 

Her gis det en oversikt over temaene som skal inngå i konsekvensutredningen 

(KU) av arealinnspill til kommuneplanens arealdel. Temaene samt 

kunnskapsgrunnlaget, er utdypet i vedlegg 2. Det må tas høyde for at noen av 

temaene og kunnskapsgrunnlagene kan endre seg i løpet av planprosessen. 

Kommunens langsiktige arealstrategi 

Hovedlinjene i kommunens langsiktige strategi for arealbruk er avklart i dette 

planprogrammet, jfr. kapittel 4.1. Dette vil bli brukt som ramme for vurdering av 

arealinnspillene. 

Lokalisering og transport 

Lokalisering av ulike arealformål vil genere ulike behov for transport. Avstand til 

ulike funksjoner og veinett skal angis. 

Natur-, landbruk-, friluftsliv- og kulturverdier 
Endret arealformål kan redusere kvaliteten på viktige natur-, landbruk-, 

friluftsliv- og kulturverdier og ressurser. Det skal derfor utredes hvilken 
konsekvens endret arealformål får for disse verdiene.  

Miljø 

Endret arealformål kan generere eller bli berørt av ulike miljøtema som støy og 

luftforurensing.  

Klima 

Endret arealformål kan få klimakonsekvenser på grunn av at noen arealformål 

binder klimagasser mens andre ikke gjør det. Dette må utredes. Klimatilpasning 

er også et viktig tema som må tas med i konsekvensutredningen.  

Infrastruktur 

Ulike arealformål genererer behov for nærhet til teknisk og sosial infrastruktur.  

Temaer som vil bli vektlagt i vurdering er avstanden til fjernvarme, vann og 

avløp, barnehage, grunnskole, idrettsanlegg, helse- og velferdstjenester.   

Barn og unges oppvekstvilkår 

Barn og unges oppvekstvilkår er særlig vektlagt i planleggingen. Tema som er 

aktuelle å ta med i KU er nærhet til leke- og oppholdsareal og barnehager og 

skoler. 

Helsekonsekvensutredning/vurdering 

Helsekonsekvenser skal utredes når det er grunn til å tro at saken eller tiltaket 

vil ha vesentlige konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i 

befolkningen.  
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Risiko og sårbarhet (ROS-analyse) 

Krav til ROS-analyse etter plan- og bygningsloven §4-3 gjelder alle planer for 

framtidig utbygging i kommuneplanens arealdel. ROS-analysen gjennomføres og 

dokumenteres som del av konsekvensutredningen. ROS-analysen vil bli 

gjennomført i tråd med DSB-veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

planlegging» (DSB, 2017). Temaer som vil bli vurdert tatt med i denne 

sammenhengen er flom og overvann, grunnforhold og rasfare, ulykker, 

høyspentledninger og forurenset grunn.  

Masseforvaltning 

Arealinnspill om masseforvaltning skal vurderes etter kriterier for egnethet og 

konsekvenser i tråd med anbefalingene i Regional plan for masseforvaltning i 

Akershus (vedlegg 2). 

6 Planprosessen 

6.1 Organisering  

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er organisert som et 

prosjekt. Formannskapet/kommuneplanutvalget er politisk styringsgruppe og 

rådmannens ledergruppe er administrativ styringsgruppe. Virksomhet 

Samfunnsutvikling har ansvaret for å gjennomføre planarbeidet i tråd med 

styringssignalene fra styringsgruppene.  

6.2 Framdrift 

 

Hovedfaser i planprosessen Tidspunkt 

Forslag til planprogram til politisk behandling i 
kommuneplanutvalget. 
Varsel om oppstart av planprosess. 

11.mars 2020 

Høring/offentlig ettersyn av planprogram med 
invitasjon til å komme med arealinnspill. 

April, mai 2020 

Frist for høringsuttalelse og arealinnspill  25.mai 2020 

Fastsettelse av planprogram  Høst 2020 

Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og 

arealdel 

Høst 2020 

Høringsutkast til ny kommuneplan behandles   
første gang 

Vinter 2021 

Høring/offentlig ettersyn av planforslaget Vår 2021 

Sluttbehandling og vedtak av ny kommuneplan Høst 2021 

 

Etter høringen av planprogrammet vil det bli vurdert om framdriften må justeres, 

og hvilke konsekvenser en slik evt. justering vil få.  

6.3 Medvirkning 

Medvirkning i planlegging skal sikres for alle interesser og myndigheter som er 

berør av planarbeidet. Noen grupper skal vises særlig hensyn. Hensyn til barn og 
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unges oppvekstvilkår, universell utforming, og estetisk utforming av omgivelsene 

er vektlagt i plan- og bygningsloven. I denne planprosessen er det særlig viktig å 

forankre planen politiske. Andre viktige målgrupper er 

kommuneadministrasjonen, innbyggere, organisasjoner, NMBU og næringsliv. 

Følgende medvirkningstiltak er aktuelle å gjennomføre i planperioden:   

 Informasjon på nettsidene 

 Møte mer regionalt planforum 

 Møter med Eldrerådet, Ungdomsrådet, Rådet for personer med 

funksjonshemming.  

 Politiske dialogseminar 

 Seminar og møter i kommuneorganisasjonen.  

 Verksteder om aktuelle tema 

 Spørreundersøkelse på nett 

7 Dokumentasjon av arealinnspill  
Som en del av høringen av planprogrammet til kommuneplanen, inviterer 

kommunen interessenter til å komme med arealinnspill. Innspillene gis enten 

direkte i det elektroniske skjemaet som du finner på nettsiden, eller du skriver 

det inn i skjemaet som ligger på nettsiden og laster det opp som vedlegg til det 

elektroniske skjemaer. Uansett må du bruke sjekklisten i vedlegg 1 for å 

dokumentere arealinnspillet.   

Frist for innlevering av arealinnspill er 25.mai 2020. Det er samme frist for 

generelle høringsuttalelser til planprogrammet.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplanen 

 

Denne sjekklisten skal brukes som grunnlag for dokumentasjon av arealinnspill 

til kommuneplanen. Det vises til hvilke kunnskapsgrunnlag som anbefales brukt. 

Bruk denne lenken: www.kommunekart.com/klient/follo/kpa.  

Frist for å komme med arealinnspill: 25.mai 2020  

 

SJEKKLISTE – AREALINNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN FOR ÅS KOMMUNE 

1. Fakta om arealinnspill Kunnskapsgrunnlag 

A
d

re
ss

e 
m

v.
 a. Område/skolekrets  

b. Adresse  

c. Gårds- og bruksnummer  

d. Forslagstiller  

e. Dagens bruk  

f. Områdets størrelse i dekar (daa)  

P
la

n
fo

rm
ål

 
- 

gj
el

d
e

n
d

e
, ø

n
sk

et
 g. Formål i gjeldende kommuneplan Kommunekart/Kartlag Kommuneplan 

h. Hensynssone i gjeldende kommuneplan Kommunekart/Kartlag Kommuneplan 

i. Ønsket formål 

- Hvis bolig: Antatt type og antall 

- Hvis næring: Antatt type og omfang 

- Annet formål 

 

2. Kart – arealinnspill Kunnskapsgrunnlag 

K
ar

t a. Vedlagt kart Kommunekart/Kartlag Grunnkart/Eiendom 

3. Dokumentasjon av arealinnspill Kunnskapsgrunnlag 

K
o

m
m

u
n

al
e 

fø
ri

n
ge

r a. I tråd med kommunens langsiktige 
arealstrategi i planprogrammet. 

Planprogrammet datert 11.mars 2020 

Lo
ka

li
se

ri
n

g 
o

g 
 

Tr
an

sp
o

rt
 

b. Avstand til senterfunksjon, kjøpesenter  Kommunekart/Meny/Tegn i kart 

c. Avstand til Ås stasjon (kommunesenter) Kommunekart/Meny/Tegn i kart 

d. Nærhet til gang- og sykkelveger Kommunekart/Kartlag Gang og sykkelvei 
Kommunekart/Meny/Tegn i kart 

e. Nærhet til kollektivtilbud Ruter.no/Stoppesteder 

f. Veinett 
- Avstand og adkomst til europaveg, fylkesveg 
og kommunal veg.  

Kommunekart/Meny/Tegn i kart 

 
N

at
u

r
-,

 
la

n
d

b
ru

k-
, 

fr
il

u
ft

sl
iv

  
o

g 
ku

lt
u

r

ve
rd

ie
r 

g. Landbruk og skog 
- Dyrka og dyrkbar jord 
- Produktiv/uproduktiv skog 

Kommunekart/Kartlag AR5 

http://www.kommunekart.com/klient/follo/kpa
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h. Naturmangfold 

- Nasjonalt viktige arter 

- Utvalgte naturtyper 

- Naturtyper etter DNs håndbøker 

Kommunekart/Kartlag Natur 

i. Små- og storvilts trekkruter 
 

Kommunekart/Kartlag Vilt 

j. Kulturminner og kulturlandskap Kommunekart/Kartlag Kulturminner 

k. Friluftsinteresser Kommunekart/Kartlag Friluftsliv 

M
ilj

ø
 l. Støy Kommunekart/Kartlag Trafikk 

m. Vannmiljø 
- nærhet til  

Kommunekart/Kartlag Grunnkart/Vann 

In
fr

as
tr

u
kt

u
r 

 

n. Barnehage, grunnskole, videregående skole 
- avstand til 

Kommunens nettside 

o. Behov for skoleskyss Kommunens nettside 

p. Idrettsanlegg 
- avstand til 

Kommunekart/Kartlag Grunnkart/ 
Byggtekniske anlegg 

q. Helsetjenester 
- lege, helsesøster, sykehjem 

Kommunens nettside 

R
is

ik
o

- 
o

g 
så

rb
ar

h
e

t 

r. Flom og overvann Kommunekart/Kartlag Flom 

s. Grunnforhold og rasfare 
- kvikkleire 

Kommunekart/Kartlag Samfunnssikkerhet 
og Kartlag Geologi 

t. Trafikksikkerhet 
- Registrerte ulykkespunkt 

Kommunekart/Kartlag Trafikk 

u. Høyspentledninger Kommunekart/Kartlag Grunnkart 

 

 

 

 

  



16 
 

Vedlegg 2: Temaer i konsekvensutredning av arealinnspill  

 

Denne oversikten viser hvilke temaer som skal tas med i konsekvensutredningen 

av arealinnspillene til kommuneplanen, samt hvilke kunnskapsgrunnlag som skal 

brukes. Det må tas høyde for at noen av temaene og kunnskapsgrunnlagene kan 

endre seg i løpet av planprosessen. Det er kommunen som har ansvar for å 

gjennomføre konsekvensutredningen.  

a) Kommunens langsiktige arealstrategi 

Hovedlinjene i kommunens langsiktige strategi for arealbruk er avklart i 

planprogrammet, jfr. kapittel 4.1.  Dette vil bli brukt som ramme for vurdering 

av arealinnspillene, og vil bli vektlagt.   

Kunnskapsgrunnlag: Regional plan for areal- og transport for Oslo og Akershus 

og planprogrammet for rullering av kommuneplanen, kapittel 4.1. 

b) Lokalisering og transport 
Lokalisering av ulike arealformål vil genere ulike behov for transport. Det vil 

derfor utredes hvor langt fra ulike funksjoner og veinett det foreslåtte 
arealformålet ligger. Aktuelle temaer er:  

- Avstand til kjøpesenterfunksjon, kjøpesenter 

- Avstand til Ås stasjon, kommunesenter (gjelder for Brønnerud, Åsgård, 
Rustad og Kroer) 

- Nærhet til gang- og sykkelveger 
- Nærhet til kollektivtilbud 

- Avstand og adkomst til europaveg, fylkesveg, kommunal veg 
Kunnskapsgrunnlag: Kommunekart 

c) Natur-, landbruk-, friluftsliv- og kulturverdier 

Endret arealformål går ofte utover og redusere kvaliteten på viktige natur-, 
landbruk-, friluftsliv- og kulturverdier og ressurser. Det skal derfor utredes 

hvilken konsekvens endret arealformål får for disse interessene. Aktuelle temaer 
er:  

- Naturmangfold: I hvilken grad arealformålet får en konsekvens for registrerte 

naturtyper, trua arter, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, nøkkelbiotoper.  
Kunnskapsgrunnlag:   

o Kommunekart natur  
o Naturbase: https://kart.naturbase.no/ 

Behov for økt kunnskap:  

o Kartlegge grønn infrastruktur: Leveområder for truede ansvarsarter, 
funksjonsområder og forbindelser mellom disse (inkl. dammer).  

o Utarbeide temakart naturmangfold på basis av dette og øvrig kartfestet 
kunnskapsgrunnlag som grunnlag for kommuneplanens arealdel. 

- Små- og storvilts leveområder og trekkruter: I hvilken grad arealformålet får 

en konsekvens for små- og storvilts leveområder og trekkrute. 
Kunnskapsgrunnlag: 

o Kommunekart natur 
- Landbruk og skog: I hvilken grad endret arealformål går utover dyrka 

jord/dyrkbar og produktiv/uproduktiv skog.  

Kunnskapsgrunnlag:  
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o Kommunekart natur  

o Kilden NIBIO:  
- Friluftsinteresser: I hvilken grad arealformålet får en konsekvens for 

friluftsområder og turløyper og traseer (sommer/vinter) 
Kunnskapsgrunnlag:  

o Naturbase 

o Kommunekart turkart 
- Kulturminner og kulturlandskap: I hvilken grad arealformålet får en 

konsekvens for kulturminner og kulturlandskap.  
Kunnskapsgrunnlag:  

o Kommunekart kultur 

 
d) Miljø 

Endret arealformål kan generere eller bli berørt av ulike miljøtema som støy og 

luftforurensing. Aktuelle tema er: Andre miljøtema som også er aktuelle, 

vurderes å tas med her eller som del av ROS-analysen. Se kapt. xx. 

- Støy: I hvilken grad det foreslåtte arealformålet genererer eller blir berørt av 

støy.  
Kunnskapsgrunnlag: Kommunekart 

- Luftforurensing: I hvilken grad det foreslåtte arealformålet generer eller blir 
berør av luftforurensing.  
Kunnskapsgrunnlag:  

 
e) Klima 

Endret arealformål kan få klimakonsekvenser på grunn av at noen arealformål 

binder klimagasser mer enn andre. Dette kan nå utredes. Klimatilpasning er også 

et viktig tema som må tas med i konsekvensutredningen. Det vurderes om det 

skal tas med her, eller som del av ROS-analysen.  

- Klimaendringer: I hvilken grad endring av arealformålet får en konsekvens for 

klimagassutslipp.  

Kunnskapsgrunnlag: www.miljodirektoratet.no 

- Klimatilpasning:  

Kunnskapsgrunnlag: www.miljødirektoratet.no 

f) Infrastruktur 

Ulike arealformål har behov for nærhet til teknisk og sosial infrastruktur.  Det 
skal derfor utredes hvilken nærhet endret arealformål har til teknisk og sosial 

infrastruktur. Aktuelle temaer er:  

- Fjernvarme 
- Vann- og avløp 

- Barnehage, grunnskole, videregående skole 
- Behov for skoleskyss 

- Idrettsanlegg 
- Helse- og velferdstjenester 

 

g) Barn og unges oppvekstvilkår 
Barn og unges oppvekstvilkår er særlig vektlagt i planleggingen. Tema som er 

aktuelle å ta med i KU er:  
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- Leke- og oppholdsareal 

Kunnskapsgrunnlag: Barnetråkkregistrering 

- Nærhet til barnehager og skoler 

h) Helsekonsekvensutredning/vurdering 

Helsekonsekvenser skal utredes når det er grunn til å tro at saken eller tiltaket 
vil ha vesentlige konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i 
befolkningen. For lokal og regional forvaltning er konsekvenser for miljø og 

samfunn hjemlet i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift om 
konsekvensutredning. 

 
i) Risiko og sårbarhet (ROS-analyse) 
Krav til ROS-analyse etter plan- og bygningsloven §4-3 gjelder alle planer for 

framtidig utbygging i kommuneplanens arealdel. ROS-analysen gjennomføres og 

dokumenteres som del av konsekvensutredningen. ROS-analysen vil bli 

gjennomført i tråd med DSB-veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

planlegging» (DSB, 2017). Temaer som skal vurderes som del av ROS-analysen 

er:   

- Flom og overvann: I hvilken grad det er risiko for flom og overvann i det 

foreslåtte området.  
- Grunnforhold og rasfare: I hvilken grad det er risiko for kvikkleireskred i det 

foreslåtte området. 
- Ulykker: Antall trafikkulykker og registrerte ulykkespunkt i det foreslåtte 

området.  

- Høyspentledninger: Nærhet til trase for høyspentledning. 
- Forurenset grunn: I hvilken grad det er risiko grunnforurensing i det 

foreslåtte området. 
 
j) Masseforvaltning 

Arealinnspill til masseforvaltning skal vurderes etter kriterier for egnethet og 

kriterier for konsekvenser i tråd med anbefalingene i Regional plan for 

masseforvaltning i Akershus (2015). 

Kriteriene for vurdering av egnethet:  

Nærhet til sentrale utbyggingsområder, volum tilpasse lokale behov, 

framkommelighet, etterbruk. 

Kriterier for vurdering av konsekvenser:  

Naturtype, viltforekomster, jordbruk, skogbruk, landskap, vannmiljø, 

grunnforhold, kulturminner, friluftsliv, naturressurser, nærmiljø – transportrute, 

nærmiljø. 
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Vedlegg 3: Oversikt over forventede reguleringsplaner i Ås 

pr. feb. 2020 

 

Denne oversikten viser nylig vedtatte og forventede reguleringsplaner som følger 

opp gjeldende kommuneplan, områdeplan for Ås sentralområde, områdeplan for 

Dyster-Eldor II og områdeplan for Tømrernes Feriehjem. Oversikten er pr. 

februar 2020. 

1. Områdeplan for Ås sentralområde 

Det er avsatt 32 byggeområder i områdeplanen. Samlet antas det å utgjøre om 

lag 3150 boenheter. 

a. Vedtatte detaljreguleringsplaner 

 Brekkeveien 19 m.m. (Maxbo): Antas å utgjøre om lag 150 boenheter.  

Rammesøknad forventet i løpet av våren 2020. Reguleringsplanen ble vedtatt 

23.10.2019. 

 

b. Pågående planprosesser 

 Nytt reguleringsforslag for BS10 (Europan): Antas å utgjøre om lag 220 

boenheter. Formelt oppstartsmøte ikke avtalt. Planforslag forventet i løpet av 

2020. 

 

c. Mottatte planinitiativ 

i. Sentrumskjernen 

 BS5 (Skoleveien/Moerveien): Antas å utgjøre om lag 100 boenheter, 

samt næringsdel. Forhåndskonferanse avtalt. Planforslag forventet i 

løpet av 2020. 

 BS7 (Tidl. Mattilsynet): Antas å utgjøre om lag 50 boenheter, samt 

næringsdel. Forhåndskonferanse avtalt. Planforslag forventet i løpet av 

2020. 

ii. Langbakken 

 B1 (Langbakken nord): Antas å utgjøre om lag 350 boenheter. 

Planforslag forventet før sommer 2020. 

 

d. Forventede planinitiativ 

 BS6 (Moerveien/Sentrum): Eiendommene er i en salgsprosess og selges som 

samlet pakke. Antas å utgjøre om lag 100 boenheter. Enkelte henvendelser 

fra interesserte parter om utviklingsmulighetene. Planinitiativ kan være 

aktuelt i løpet av 2020. 

 BKB2, B17 og B22 (Moerjordet): Antas å utgjør om lag 650 boenheter. Har 

vært aktive i områdeplanprosessen. Ingen henvendelser siden. Status per nå 

ukjent. 

 B9-11 (Moerveien): Antas å utgjøre om lag 200 boenheter. Har vært aktive i 

områdeplanprosessen. Ingen henvendelser siden. Status per nå ukjent. 

 B3 (Langbakken): Antas å utgjøre om lag 180 boenheter. Har vært aktive i 

områdeplanprosessen. Har fremmet forespørsel om forhåndskonferanse uten 
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at foreslått tidspunkt for forhåndskonferanse er bekreftet. Status per nå 

ukjent. 

 B8, BS2, BS3, B19-21 (Sentrum Øst): Samlet sett antas å utgjøre om lag 350 

boenheter i området. Enkelte parter har fremmet ønske om 

forhåndskonferanse/dialogmøte før jul og undersøker muligheter for felles 

reguleringsplan. Status per nå ukjent. 

 

2. Reguleringsplaner i nærhet til Ås sentrum 

a. Pågående planprosesser 

 Brekkeveien 61: Avsatt i kommuneplanen til boligformål. Planforslag legges 

frem til behandling første gang våren 2020. 22 boenheter er avsatt i 

boligprogrammet, forslaget legger opp til noen flere. 

 Vollskogen: Avsatt i kommuneplanen til boligformål. Planen er varslet 

oppstart. Et planforslag er fortsatt under utarbeidelse. 200 boenheter er 

avsatt i boligprogrammet. 

 Dyster Eldor II: Detaljreguleringsforslag for det første av 7 byggeområder 

avsatt i områdeplan for Dyster-Eldor II fremmes til førstegangsbehandling 

mars 2020. Første byggetrinn utgjør 135 boenheter. Hele området er 

forventet å utgjøre 450 boenheter i boligprogrammet.  

 Solbakken: Planforslag legges frem til politisk behandling første gang mars 

2020. Privat initiert planforslag ikke avsatt som eget byggeområde i 

kommuneplanens arealdel, og ikke innarbeidet i boligprogrammet. Utgjør om 

lag 50 boenheter. 

3. Reguleringsplaner ved Solberg 

a. Vedtatte detaljreguleringsplaner  

 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst: Vedtatt 23.10.2019. Utgjør om lag 670 

boenheter. Rammesøknad forventes våren 2020. I tillegg er 240 boenheter 

under oppføring i del av området ikke var underlagt krav om detaljregulering. 

 

b. Pågående planprosesser 

 Grenseveien (kommuneplanen BFK1): Planforslag legges frem for annen 

gangs behandling mars 2020. Avsatt 350 boenheter i boligprogrammet. 

 Solbergveien (kommuneplanen B1): Planforslag legges frem for annen gangs 

behandling vår 2020. Avsatt 65 boenheter i boligprogrammet. 

 Nygårdsveien 24 og 39: Planforslag under utarbeidelse. Avsatt 40 boenheter i 

boligprogrammet. Behandling første gang forventes høsten 2020. 

4. Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen 

a. Pågående planprosesser 

 Områdeplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen: 450 boenheter 

avsatt i boligprogrammet. Områdeplanen gir grunnlag for etablering av om 

lag 200 eneboliger i tidligere hytteområde over et lengre tidsperspektiv. I 

tillegg avsettes tre byggeområder i planområdet med krav om 

detaljplanlegging. 
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b. Forventede planinitiativ 

 Askehaugåsen (kommuneplanen B14): Avsatt som byggeområde i 

kommuneplanen, og videreført i områdeplanen som et boligområde som skal 

detaljreguleres. Utgjør 100 boenheter. Forventer planinitiativ så snart 

områdeplan er vedtatt. 

 Bæk Hovedgård: Foreslått som byggeområde i områdeplanen. Utgjør 130 

boenheter. Forventer planinitiativ så snart områdeplan er vedtatt. 

 Rekkehusbebyggelse ved Tømrernes feriehjem: Foreslått som byggeområde i 

områdeplanen. Utgjør 50 boenheter. Forventer planinitiativ så snart 

områdeplan er vedtatt. 
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Innmelding av sak til Regionalt planforum 
 

• Kommunen/annen aktør fyller ut og sender inn skjema med relevante vedlegg 
• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes.  
• Skjema sendes til planforum@viken.no med kopi til post@viken.no. 

Les mer og se møtedatoer på www.viken.no/planforum. 
 
Fyll ut alle punktene (feltene utvider seg): 
 

Om kommunen/annen aktør: 
Ønsket dato for møtet 
(se møtedatoer på viken.no).  

28.04.2020 

Navn på kommune/ tiltakshaver: 
 

Halden kommune 

Navn/e-postadresse på deltakere fra 
kommunen/ tiltakshaver/konsulenter. 

erik.vitanza@halden.kommune.no 
erlend@haldenarkitektkontor.no 
Arne.Eikre@halden.kommune.no 

 
Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon på Remmen 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
igangsatt 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 
bygging av ny brannstasjon/ beredskapssenter. 
Halden kommunestyre fattet vedtak om etablering av 
ny brannstasjon/ beredskapssenter på Remmen 
19.04.2018, med konkurranse for aktuelle aktører. 
Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og 
miljø¸ fattet 10.12.2019 vedtak om igangsetting av 
reguleringsarbeidet for brannstasjon/ 
beredskapssenter, samt oppkjøp av tomt og 
utarbeidelse av mulighetsstudie. 

Status - hvor langt har planen kommet i 
prosessen? (varsel om oppstart/ under 
utarbeidelse/ offentlig ettersyn/ høring/ 
annet) 

Varslet oppstart 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/ overordnet plan? 

Nei 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/ eller regionale interesser? 
Hvis JA, hvilke? 

Potensielt ja. Vei, kulturminner, naturmangfold og 
friluftsinteresser. Dette er imidlertid uavklart. 

Andre forhold/ utfordringer av 
overordnet karakter? 

 

Hvilke konkrete problemstillinger ønsker 
kommunen/ tiltakshaver å ta opp i 
planforum? 

Hvilke kulturminner som allerede er avdekket i 
området, mulighet for utrykning direkte på Rv21. 

mailto:planforum@viken.no
mailto:post@viken.no
http://www.viken.no/planforum
mailto:erik.vitanza@halden.kommune.no
mailto:erlend@haldenarkitektkontor.no
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Hvilke regionale aktører ønsker kom-
munen/ tiltakshaver skal delta i 
planforum? 

SVV, VFK, FMOSV 

Annet som det er relevant å opplyse om: 
 
 

Kunngjøringsdokumenter er vedlagt 

 
Vedlegg  
Sammen med utfylt skjema ønskes oversendt kartutsnitt og det kommunen måtte vurdere som 
hensiktsmessig av annen informasjon, som bilder, illustrasjoner, utredninger m.v. 



 

 

 halden arkitektkontor 
  arkitektur 

 plan 
 design 

www.haldenarkitektkontor.no 

 

   

postadresse: besøksadresse:  tlf    69 17 53 85        org.nr. 876 000 652 mva 
Pb. 374  Storgt.4B, 3.etg.                                          bankgiro 1105.11.79317  
1753 Halden  Halden Torg  mob 93096985        erlend@haldenarkitektkontor.no
  

 
   Halden, 07.04.2020        

  

Viken Fylkeskommune 
Pb 220 
1702 Sarpsborg 
Sendes: post@viken.no 
 

Gjenpart: Halden kommune, Eiendomsavdelingen, Pb. 150, 1751 Halden 
 
 

VARSEL OM PLANARBEIDER;  
Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon på Remmen, Halden kommune 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Halden 
kommune: NY BRANNSTASJON PÅ REMMEN, planID: G-730. 

 
Planområdet har et areal 
på ca 27 dekar, og 
omfatter deler av gnr/bnr: 
60/1, 60/60 og 60/37, 
samt deler av vegarealer/ 
offentlig veggrunn 
501/93 (BRA veien), og 
501/95, 501/100 og 60/26 
(langs riksvei 204/ 
Svinesundveien).  
 
 
I løpet av planprosessen 
kan planområdet 
eventuelt reduseres noe. 
 

mailto:post@viken.no


      
 

           halden arkitektkontor as 07.04.2020 Side 2 av 2 
 

Tiltakshaver er Halden kommune v./ Eiendomsavdelingen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette 
for bygging av ny brannstasjon/ beredskapssenter. Halden kommunestyre fattet vedtak om etablering av 
ny brannstasjon/ beredskapssenter på Remmen 19.04.2018, med konkurranse for aktuelle aktører. 
Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø fattet 10.12.2019 vedtak om igangsetting av 
reguleringsarbeidet for brannstasjon/ beredskapssenter, samt oppkjøp av tomt og utarbeidelse av 
mulighetsstudie. 
Det er ønskelig med øvingsfelt (medfører røykutvikling), samt helikopterlandingsplass. Det vurderes 
samlokalisering med ambulansetjenesten og sivilforsvaret, i et felles beredskapssenter. Planprosessen vil 
avklare dette nærmere. Halden Brannvesen holder for tiden til i midlertidige lokaler på Sørli-feltet. 
Det ble avholdt oppstartsmøte i plansak 04.02.220.  Tiltaket er vurdert til å utløse krav om 
konsekvensutredning, men ikke utarbeidelse av planprogram og melding. 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som LNF-område.  

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 
 
Området berører reguleringsplan G-604 Remmen 
kunnskapspark (23.11.2006), felt F landbruk, felt H 
friluftsområde, og felt I parkbelte, samt reguleringsplan G-
584 Gang- og sykkelvei Rv-21 (16.02.2006). 
 
Eksisterende bebyggelse i planområdet (med unntak av trafo-stasjon) forutsettes sanert, inklusive 
sanering av dagens avkjørsel ut til riksveien. Ny avkjørsel for utrykningskjøretøy direkte til riksveien 
forutsettes etablert vest for fotgjengerundergangen, mens adkomst for øvrig skal skje fra BRA-veien. 
 
Varslingsdokumenter er også tilgjengelig på kommunens nettside: www.halden.kommune.no, samt vår 
nettside: www.haldenarkitektkontor.no 
 
Eventuelle innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 
Halden innen 7. mai 2020. Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf 69 17 53 85. 
 

 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 HALDEN ARKITEKTKONTOR AS 

 
Erlend Eng Kristiansen 

Siv.ark MNAL 

http://www.haldenarkitektkontor.no/
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Innmelding av sak til Regionalt planforum 
 

 Kommunen/annen aktør fyller ut og sender inn skjema med relevante vedlegg 

 Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes.  

 Skjema sendes til planforum@viken.no med kopi til post@viken.no. 

Les mer og se møtedatoer på www.viken.no/planforum.ss 
 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
(se møtedatoer på viken.no).  

14.04.2020. Etter kl. 12.00 

Navn på kommune/ tiltakshaver: 
 

Hvaler kommune – HS arealplan AS 

Navn/e-postadresse på deltakere fra 
kommunen/ tiltakshaver/konsulenter. 

Håvard Skaaden, hs@hsarealplan.no 
Aleksander Andreassen, aleand@hvaler.kommune.no 
Katarzyna Mitwicka, katmit@hvaler.kommune.no  

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Botnekilen småbåthavn (gbnr. 19/9 og 19/9/1) 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
igangsatt 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 
utvidelse av eksisterende småbåthavn med 
tilhørende anlegg 

Status - hvor langt har planen kommet i 
prosessen? (varsel om oppstart/ under 
utarbeidelse/ offentlig ettersyn/ høring/ 
annet) 

Varsel om oppstart 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/ overordnet plan? 

Ja, er i samsvar med formål i arealdelen.  

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/ eller regionale interesser? 
Hvis JA, hvilke? 

Bolig, areal og transportplanlegging.  
- Småbåthavnen ligger avsidesliggende fra 

fylkesveien. 

Forvaltning av strandsonen.  

Andre forhold/ utfordringer av 
overordnet karakter? 

Vurdering av naturmangfold - ev. ny kartlegging. 
Vurdering av kulturmiljø – se NMM, kartlegging av 
bunnforhold, skipsvrak etc.  

Hvilke konkrete problemstillinger ønsker 
kommunen/ tiltakshaver å ta opp i 
planforum? 

Vurdering av konsekvensutredning 

Hvilke regionale aktører ønsker kom-
munen/ tiltakshaver skal delta i 
planforum? 

Fylkeskommunen 
- Plan, samferdsel og fylkeskonservator.  

Fylkesmannen 
- Klima- og miljøvernavdelingen, og juridisk 

avdeling 

Fiskeridirektoratet 

Annet som det er relevant å opplyse om:  

mailto:planforum@viken.no
mailto:post@viken.no
http://www.viken.no/planforum
mailto:hs@hsarealplan.no
mailto:aleand@hvaler.kommune.no
mailto:katmit@hvaler.kommune.no
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Vedlegg  
- Planinitiativ for Botnekilen (gbnr. 19/9 og 19/9/1) 

- Rapport - Kartlegging av naturmangfold ifm utvidelse av Botnekilen (2018) 

- KU-vurdering av Botnekilen småbåthavn  

 
Sammen med utfylt skjema ønskes oversendt kartutsnitt og det kommunen måtte vurdere som 
hensiktsmessig av annen informasjon, som bilder, illustrasjoner, utredninger m.v. 
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Planinitiativ for reguleringssak:  

BOTNEKILEN SMÅBÅTHAVN 
 
 
Datert 18.11.2019 

 
 
 
Hensikten med planinitiativet er å gi kortfattet informasjon om planlagte tiltak.  
 
HS arealplan er engasjert av Petter Høkeli for å utarbeide reguleringsplan for 
eiendommen gnr/bnr 19/9 i Hvaler kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til 

rette for utvidelse av dagens småbåthavn med tilhørende anlegg. Eiendommen er i dag 
bebygget med to flytebrygger, parkeringsplasser, kai, sjøbod (under oppføring) og et 
gammelt venterom fra tidligere fergevirksomhet.  

 
 
 
Beliggenhet  

Planområdets beliggenhet er ved Botnekilen på Kirkeøy. Avstanden til Skjærhalden er cirka 6.8 km.  
 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Hvaler kommune, fremhevet med rød sirkel. 

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Den aktuelle eiendommen der tiltak planlegges 
gjennomført er, gnr/bnr 19/9, men en del av eiendommen gnr/bnr 19/70 berøres også. I tillegg 
ligger 19/9/1 i sin helhet innenfor planområdet. Plangrensen ønskes drøftet i oppstartsmøtet med 
Hvaler kommune.  
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Figur 2: Forslag til plangrense, fremhevet med sort stiplet linje og gul farge. Planområdet er cirka 
20,1 daa.   

 
Beskrivelse  
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende småbåthavn med 
tilhørende anlegg.  
 

Beskrivelse av planområdet  
Planområdet er bebygget med følgende anlegg (se figur 5 for suppleringer):  

• Småbåthavn, to stykk flytebrygger 

• Kai, benyttet ifm. tidligere fergedrift. Kaien brukes også som brygge til fortøyde båter. 
• Sjøbod. Den gamle/opprinnelige er revet og ny bod er under oppføring.  
• Venterom, tidligere benyttet av fergepassasjerer.  
• Parkeringsplasser, også benyttet til opplag av mindre fritidsbåter 

• Badeflåte.  
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Figur 3: Flyfoto som viser nærmiljøet ved planområdet. 

 
Naturverdier   
Av Hvaler kommunes kartportal fremkommer det for at planområdet berøres av bløtbunnsområde 
og ålegressamfunn i sjøarealet, samt storvasskrans og bukkebeinsurt på landarealet. Nødvendige 

hensyn vedrørende dette vil belyses i plandokumentene.  
 
Kulturminner  
De to bygningene innenfor planområdet er SEFRAK-registrert. Den ene registreringen baserer seg 
nok på bygningen som er revet. Aktuelle hensyn vedrørende dette anses å være ivaretatt i 
forbindelse med dispensasjonsbehandlingen for den aktuelle bygningen. Bygningene mot nord vil 
beholdes med sitt nåværende eksteriør.  

 
 

Gjeldede plansituasjon  
Kommuneplanens arealdel  
Arealene innenfor planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende småbåthavn, 
nåværende havn, og LNF. Planområdet er en del av større område underlagt hensynssone 

naturmiljø.  

Andre relevante føringer gitt av kommuneplanen er:  
• Det skal etableres 0,4 parkeringsplasser for bil per båtplass.  
• Minimum 10 % av biloppstillingsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.  
• Minst 30 % av parkeringsplassene ha fremlagt strøm for lading, der minst 10 % skal ha 

ladepunkt før det gis brukstillatelse.  
• Tilrettelegging for gjesteparkering tilgjengelig for allmennheten.  

Planlagte tiltak vil gjennomføres innenfor ramme av plankartet til gjeldende kommuneplan. Arealet 
avsatt til formålene småbåthavn og havn (landareal), anses å være i tråd med planlagte tiltak.  
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Figur 4: Utdrag av kommuneplanens arealdel sammen med plangrensen. 

 
Reguleringsplan  
Planområdet berøres ikke av noen gjeldende reguleringsplaner.  

 
Planlagte tiltak  
Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for en videreutvikling av dagens småbåthavn med 
dets tilhørende anlegg. Som del en av beskrivelsen av planlagte tiltak er det utarbeidet et grovt 
skisseforslag, dette kun ment som en idéskisse på et tidlig stadium.  
 

Brygger 

En utvidelse av dagens bryggeanlegg, forlengelse av eksisterende brygger samt etablering av 
ny(e). Det kan også være aktuelt å forbinde bryggene med en brygge langs land, jfr. stiplet linjer i 
illustrasjonsplan (figur 5). Organiseringen av bryggene kan gjøres på flere måter, og den endelige 
løsningen vil avklares i løpet av planprosessen.  
 
Badeplass 

I planarbeidet vil man vurdere muligheten for etablering av en enkel badeplass lengst sør i 
planområdet. Dette kan innebære opprydding på en del av landarealet og eventuelt noe tilførsel av 
sand (ikke skjellsand). Dette vil først og fremst være beregnet for lokale brukere.  
 
Rampe  
Det ønskes lagt til rette for etablering av rampe for utsett av mindre fritidsbåter, ikke større enn 
kan rygges ut med personbil og båthenger.  

 



 
 

5 

 

 

Parkering og båtopplag 

Det vil være behov for å sikre et nødvendig antall parkeringsplasser i tilknytning til anlegget samt 
gjesteparkeringer.  
Parkeringsplassene kan også benyttes til lagring av båter innenfor en begrenset periode på 
vinterhalvåret. Dette vil kun være aktuelt for mindre båter. Foruten selve lagringen, planlegges det 
ikke tilrettelagt for spyling osv. av båter.   
 

 
Figur 5: Illustrasjon/situasjonsplan.  

Sjøbod 
Tiltakshaver har allerede fått godkjent søknad for oppføring av ny sjøbod. Den endelige bruken av 
dette bygget vil avklares i løpet av planarbeidet.  

 

Venterom 
Det gamle venterommet planlegges beholdt med sitt nåværende eksteriør, men tidligere bruk er 
ikke lenger aktuelt. Bruken av bygges vil derfor være lagring el.l.   
 
Kai 
Kaien som tidligere ble benyttet ifm. fergedrift, vil beholdes. Fergekaien er bortleid i 200 år fra 

1937, og leieavtalen utløper i år 2137. Vilkår for leieavtalen er at leietager skal ha fri tilgang frem 
til kaien, dette hensynet vil ivaretas i planarbeidet. Tiltakshaver har forsøkt å komme i dialog med 
leietager, men henvendelser har ikke blitt fulgt opp. Leietager har krav på tilgang på en del av 
fergekaiens areal, men har ikke rett til f.eks. å benytte dette som et landfeste for etablering av 
«egen» brygge. I planarbeidet foreslås det å beholde fergekaien og muligheten for at båter kan 
legge til ved denne opprettholdes.  
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Generelt  

Det understrekes at dette kun er foreløpige skisser ment for å illustrere hvordan området kan 
utvikles. Den endelige løsningen vil sannsynligvis avvike fra dette, både med tanke på organisering 
av bebyggelsen, størrelser og antall båtplasser, organisering av parkeringsplasser mv. Som nevnt 
ønsker også plangrensen diskutert. Som en del av planarbeidet ønskes det å se på muligheten for 
etablering av ytterligere en liten bygning innenfor planområdet (redskapsbod el.l.).   
 

 
Funksjonell og miljømessig kvalitet  
Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel. Tiltaket innebærer tilrettelegging for utvidelse av 
en eksisterende småbåthavn. Det planlegges lagt til rette et anlegg med bryggestørrelser som skal 
henvende seg til et lokalt marked, både fastboende og hyttebrukere, - spesielt de som er 
avhengige av båt for å ankomme fritidsboliger på diverse øyer. Det forventes av brukerne av 
anlegget i stor grad vil være hytteeiere og beboere som bor i gangavstand til planområdet. Det vil 

derfor være grunn til å anta at behovet for parkering er mindre enn kommuneplanens krav 0,4.  

 
Utvidelse og videreutvikling av et eksisterende anlegg er mer skånsomt for naturmiljø og 
friluftsliv/allmennhetens interesser sammenlignet med å etablere en helt ny havn. Småbåthavnen 
vil utvides mot sør, i motsatt retning av det åpne landskapsrommet mot nord, og vil ikke bidra til 
nevneverdig endring av det lokale landskapsbildet.  
 

En tilrettelegging av badeplass vil derfor tilføre området gode kvaliteter for lokalbefolkningen.  
 
 
Samfunnssikkerhet  
I forbindelse med planprosessen vil det bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne skal 
kartlegge og ivareta nødvendig hensyn vedrørende potensiell fare for ulykker og uønskede 

konsekvenser som følge av planarbeidet.  
 
Tiltaket vil generere en svak trafikkøkning frem til planområdet. Imidlertid oppleves området som 
lavt trafikkert, og en foreløpig vurdering er et at den antatte økningen ikke vil ha nevneverdige 

negative konsekvenser. Generelt skaper småbåthavner veldig lav ÅDT (årsdøgntrafikk). Utover 
dette er ingen åpenbare faremoment, men dette vil avklares nærmere i forbindelse med intern 
høring i kommunen, varsel om igangsetting av planarbeidet og utarbeidelse av plandokumentene.  

 
 
Konsekvensutredning  
Dette er vurdert i eget vedlagt notat. Forslagsstillers vurdering er at krav om konsekvensutredning 
ikke utløses.  
 
 

Prosess og medvirkning  
Når det gjelder medvirkningsprosess i planarbeidet, tas det sikte på at dette gjennomføres iht. 
plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning 
vil vurderes underveis i prosessen. Dette planarbeidet vurderes imidlertid å ha et lavt konfliktnivå.  
 
Hvem som skal varsles vil avklares i samråd med Hvaler kommune, både naboer og offentlige 

instanser og organisasjoner.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 
 
Håvard Skaaden  
41676496,  
Daglig leder, arealplanlegger 
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KU-notat 

BOTNEKILEN SMÅBÅTHAVN 
 

Vurdering av planlagte tiltak etter forskrift om 

konskvensutredninger (2017-07-01) 

 
Datert 27.11.2019  

 
 

 

1. Vurdering av behov for konsekvensutredning etter Forskrift 
om konsekvensutredninger § 6 og 8 

 
Alle detaljreguleringsplaner skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger, siste 
versjon (2017-07-01).  

 
 
 
§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
 
§ 6 gjelder for reguleringsplaner for tiltak i Vedlegg I i Forskrift om konsekvensutredninger.  
 

Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg I. 
 

 
 
§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn.  

 
§ 8 gjelder for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredninger. 
Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere 
plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.  
 
Planlagte tiltak er ikke konsekvensutredet i tidligere plan.  
Planlagte tiltak fanges opp av 12 b i vedlegg II og skal derfor vurderes etter § 10. Det er registrert 

naturtyper innenfor planområdet, og planarbeidet kan derfor utløse krav om konsekvensutredning, 
jfr. § 10 b:    
 

Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv. 

 

I følge Hvaler kommunes kartportal er det følgende registreringer innenfor planområdet:  

 

Hva? Kategori/verdi  

Bukkebeinurt Nært truet 

Storvasskrans  Kritisk truet  

Ålegress Lokalt viktig  

Bløtbunn  Viktig  
  
Blant disse er det kun Storvasskrans som fanges opp at 10 b, da den er kritisk truet. Som det 
fremkommer av forskriften, skal det gjøres skjønnsmessige vurderinger av innvirkningen av 

planlagte tiltak, se utdrag på neste side:  
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I kartutklippet nedenfor vises plasseringen av registrert bukkebeinurt og storvasskrans (innenfor 
hhv. oransje og rød sirkel). Ålegress og bløtbunn er avgrenset med hhv. burgunder og fiolett strek.   

 

 
 

 
Vurderinger av planlagte tiltak og registrerte arter 
Planlagte tiltak innebærer utvidelse av eksisterende bryggeanlegg i Botnekilen. Tiltaket innebærer i 

hovedsak forlengelse av eksisterende brygger samt en opprydding/reorganisering av 
parkeringsarealet på land. Et grovt skisseforslag fremkommer av planinitiativet.   
 
Storvasskrans  
Storvasskrans er den eneste arten innenfor planområdet som fanges opp av KU-forskriften. 
Bryggeanlegget med dagens landfester ble opprinnelig etablert i 1972. Storvasskransen ble 
registrert 1995, med andre ord har denne hatt tilstrekkelig gode vekstvilkår på tross av at 

bryggeanlegget har vært der samtidig. For denne delen av planområdet (landdelen) planlegges det 

ikke gjennomført nye tiltak, slik at den registrerte arten vil forbli upåvirket. Man vil i løpet av 
planarbeidet vurdere å etablere en flytende forbindelse mellom de tre bryggene slik at de får felles 
adkomst, men dette vil eventuelt være tiltak i sjøen som vil sees i sammenheng med flere forhold 
(bl.a. bløtbunnsområde). Dette vil imidlertid ikke påvirke landarealet og storvasskransen negativt, 
tvert imot vil det bidra til å samle/redusere antall bryggeadkomster og frigjøre landareal. 
Registreringen ble foretatt i 1995, og det er sannsynlig at den registrerte arten kan ha reetablert 

seg andre steder i området.  
 
Bukkebeinurt 
Bukkebeinurt er nært truet og fanges således ikke opp av KU-forskriften. Bukkebeinurten ble 
registrert omtrent på samme tid som Storvasskransen, sommeren 1995. I utgangspunktet 
planlegges ikke inngrep i den delen av planområdet der Bukkebeinurten er registrert. Planlagte 

tiltak vil således ikke komme i konflikt registreringen (se neste avsnitt).  
 
Felles Bukkebeinurt og Storvasskrans 
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Begge artene ble registrert i 1995. Det er sannsynlig at artene kan ha forflyttet seg og eventuelt 

reetablert seg andre steder. Det vil i forbindelse med planarbeidet foretas grundige befaringer i 
vekstsesongen for å kartlegge eventuelle forekomster innenfor planområdet. Nødvendige 
vurderinger og hensyn vil ivaretas i planarbeidet.  
 
Ålegress 
Som det fremkommer av kommunens kartportal er det registrert Ålegress lengst mot nord og syd i 
planområdet. I sør planlegges ny brygge etablert fra odden ved sjøbua. Derfra vil den gå parallelt 

med eksisterende brygge i sør. Som en del av planarbeidet kan man etableres den nye brygga med 
en plassering som gjør at den unngår å berøre det registrerte ålegresset, slik at dette ikke kommer 
direkte i konflikt.  
 
Imidlertid er det påregnelig at moringer fra bryggen kan berøre ålegresset. Dette kan bidra til å 
skade deler av ålegresset på det tidspunktet moringene etableres. Moringene vil bli liggende i ro, 
slik at ålegresset vil få anledning til å reetablere seg i dette området. Det skal legges til at en 

moring berører kun et lite areal på sjøbunnen.  
 
I nord planlegges det ikke nye tiltak som vil gripe inn i det registrerte ålegresset. Ved kaien har det 
alltid vært fortøyd båter, det finnes flyfoto fra 1948 som dokumenterer dette (norgeibilder.no). Den 
planlagte utkjøringsrampen vil berøre mest landareal, og ikke gripe inn i ålegresset. I nord 
vurderes således de planlagte tiltakene å ikke berøre registrert ålegress.   

 
Som en del av båtanlegget planlegges det ikke lagt til rette for «boblehavn». Det er stadig mer 
normalt at dette tilbys i båthavner, slik at båter kan ligger fortøyd isfritt hele året. I og med at 
dette ikke er aktuelt, vil også stort sett alle båtene være land i vinterhalvåret. Dette innebærer at 
båtene ikke kaster skygge på ålegresset på denne delen av året, noe som er positivt for 
ålegressets vekstvilkår.  
 

Bløtbunnsområde  
Det er registrert bløtbunnsområde ved bryggeanlegget. Bløtbunnsområdet er registrert også under 
dagens bryggeanlegg. Registreringsdatoen var i 2008, derfor kan man legge til grunn at 

bryggeanlegget ikke er til hinder for bløtbunnsområdet. Det er derfor påregnelig at planlagte tiltak 
ikke vil påvirke dette i nevneverdig grad.  
 
Dybder  

Jfr. tilgjengelige sjøkart er det rundt 3 meters dybde i Botnekilen. Nærmere land blir det grunnere. 
Likevel er det tilstrekkelig dybde innenfor hele området, slik at mudring ikke er nødvendig.  
 
 
Vår vurdering er derfor at planlagte tiltak ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

 

 
 

2. Øvrige avklaringer etter Forskrift om konsekvensutredninger 

§ 9 
 
§ 9. Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 
vurdering etter § 11 eller § 12. For planer etter plan- og bygningsloven skal opplysninger etter 
denne paragrafen foreligge før oppstartsmøte, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. For tiltak etter 

andre lover skal opplysningene foreligge senest ved søknad om tillatelse. Forslagsstiller skal også 
selv gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn etter § 10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av (a-d): 
 
 

a) Planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 
rivningsarbeider:  

 
Planlagte tiltak legger ikke opp til rivningsarbeider.  
 
 

b) Miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn:  
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Det er registrert naturtyper innenfor planområdet. Dette vil bli nærmere vurdert i forbindelse med 
planutarbeidelsen. Nødvendige hensyn vil sikres i reguleringsplanen.  
  
  

c) Planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 
produksjon av avfall:  

 

Det legges ikke opp virksomheter eller aktiviteter som i nevneverdig grad vil skape reststoffer, 
utslipp eller produksjon av avfall. Det ønskes lagt til rette for utelagring av mindre båter, men ikke 
spyling o.l. (av båter).   
 
I forbindelse med anleggsfasen vil det gjeldende regler og forskrifter være styrende for håndtering 
av avfall mv.  
 

 
d) Forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser: 

 
Planlagte tiltak legger ikke beslag på naturressurser.  
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Utførende institusjon: 
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Oppdragsgiver: 
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Høkeli 

Uthogget 2 

1680 Skjærhalden 

 

Kontaktperson: 

Petter Høkeli 

 

 

Dato: 

21. mai 2018 

Referanse: 

Wergeland Krog, O.M. 2018. Botnekilen båthavn, Hvaler. Kartlegging av naturmangfold i 
forbindelse med utvidelsesplaner. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-7: 11 s. 

Referat: 

Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Botnekilen båthavn v/Petter Høkeli, gjennomført 

en kartlegging av naturmangfold i et område hvor det vurderes å anlegge en parkeringsplass 

for biler samt opplagsplass for fritidsbåter. Kartleggingen resulterte i en avgrensing av 

naturtypen Strandeng og strandsump (G05) som ble vurdert som viktig (B). Kartleggingen 

påviste også en livskraftig forekomst av rødlistearten bukkebeinurt, samt svartelisteartene 

engrødtopp og rynkerose, begge i høyeste risikoklasse (SE).  Avbøtende og kompenserende 

tiltak ble foreslått.  

Emneord:  

Hvaler kommune 

Botnekilen båthavn 

Strandeng og strandsump 

Naturmangfoldkartlegging 
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1 INNLEDNING   

Botnekilen båthavn planlegger en utvidelse og har behov for flere parkeringsplasser og 
oppstillingsplass for båter i opplag. Småbåthavner etableres som oftest i stille og værbeskyttede 
viker og bukter. På slike beskyttede steder blir det ofte opphopning av sedimenter og organisk 
materiale som igjen danner grunnlag for strandenger og strandsumper. 

Historisk har strandenger og strandsumper blitt betraktet som mindre verdifulle og har i beste 
fall kunnet utnyttes til slått eller beite. Utbygging, utfylling og gjengroing har ført til at arealene 
med strandeng har gått sterkt tilbake de siste tiårene, og naturtypen er nå rødlistet som Nær 
truet (NT) og i sørlige områder (boreonemoral sone) er naturtypen vurdert som Sterkt truet 
(EN). Botnekilen båthavn er ikke noe unntak når det gjelder utfordringene med økt behov for 
arealer og nødvendigheten av å verne om våtmarkene. 

For å få en tidlig oversikt over naturverdiene på arealet som vurderes som framtidig parkering 
og båtopplag, kontaktet Petter Høkeli konsulentfirmaet Wergeland Krog Naturkart. Kartlegging 
av naturmangfold bør faglig sett foretas når flora og fauna er velutviklet, og helst flere ganger i 
løpet av vekstsesongen. På grunn av tidspress ble det imidlertid enighet om å foreta en 
foreløpig vurdering av naturmangfoldet i området. 

 

 

Figur 1. Veien fram til Botnekilen båthavn er lagt på ei steinfylling over et våtmarksområde. 
Dette ble gjort så tidlig som 1934. Det aktuelle arealet for etablering av parkeringsplass og 
opplagsplass for båter ligger på høyre side av veien. Foto: forf. 
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2 OPPDRAGSBESKRIVELSE 

Botnekilen båthavn jobber med planer 
om en utvidelse av antall 
parkeringsplasser samt opplagsplass 
ved båthavna. I den forbindelse bestilte 
bedriften en foreløpig kartlegging av 
naturmangfold på det potensielle 
utbyggingsarealet. Wergeland Krog 
Naturkart ble kontaktet og påtok seg 
oppdraget. Oppdragsgiver er innforstått 
med at det er for tidlig på 
vekstsesongen til å kunne foreta en 
fullstendig kartlegging av 
naturmangfoldet, men ønsket likevel en 
foreløpig vurdering for å kunne tilpasse 
utbyggingen til eventuelle 
hensynskrevende naturkvaliteter.  

Botnekilen båthavn ligger helt nord på 
Kirkøy i Hvaler kommune (figur 2). 
Tidligere hadde Botnekilen fergeanløp, 
og men fergedriften er nå lagt ned og 
Kirkøya har nå veiforbindelse via 
Hvalertunnelen. 

Det aktuelle området (heretter kalt 
planområdet) som ble undersøkt ligger 
øst for veien inn til båthavna og 
omfatter vesentlig et område med 
strandeng og strandsump samt noe areal i veikantene (figur 3). 

 

Figur 3. Undersøkelsesområdet omfatter deler av strandenga og strandsumpen øst for 
veien og er på figuren avgrenset med et grønt belte. 

Figur 2. Prosjektområdets beliggenhet i 
Botnekilen på nordsiden av Kirkøy i Hvaler 
kommune, Østfold. 
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3 BESKRIVELSE AV OMRÅDET 

Det foreløpige planområdet ligger på østsiden av veien til Botnekilen båthavn. I forbindelse med 
fergedriften ble veien lagt på steinfylling over ei grunn bukt med sedimenter. Dette skjedde i 
1934 og den gangen var det høyst sannsynlig aktiv landbruksdrift i hele omegnen og det 
aktuelle arealet ble trolig benyttet både som beitemark og slåttemark og de øvre delene trolig 
også som åker. 

Wergeland Krog Naturkart var på befaring på lokaliteten fredag den 19. mai 2018. Grunneier 
var til stede på deler av befaringen.  

Steinfyllinga som veien ligger på er ikke tett og sjøen går fortsatt innover våtmarka på innsiden 
av veien på høyvann. Det laveste partiet av planområdet er ei strandsump domineres av én art, 
havsivaks, og er omtrent uten bunnsjikt. Den sørlige delen av strandsumpa og strandenga, sør 
for planområdet, domineres av takrørskog. Vegetasjonstypen her er brakkvannssump som 
veksler mellom havstarr-utforming (U8c) og takrør-utforming (U8d). Ved befaringen var disse 
delene av planområdet dekket av vissent materiale fra fjoråret og nye planter hadde så vidt 
begynt å spire. Ovenfor strandsumpa går vegetasjonen over i et belte med strandeng. Dette 
beltet er under gjengroing men holdes delvis i hevd av beitende gjess. Ovenfor den åpne og 
beitede strandenga, hvor det ikke er saltpåvirkning, har mjødurten tatt fullstendig overhånd og 
danner ei tettvokst mjødurteng. 

Forut for befaringen ble det gjort søk i Artskart (Artsdatabanken 2018) samt i Naturbasen 
(Miljødirektoratet 2018). Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper i det aktuelle området. I 
Artskart er det registrert funn av rødlistearten bukkebeinurt (NT) samt to svartelistede arter som 
begge er kategorisert som arter med Svært høy risiko (SE). Disse er engrødtopp og rynkerose. 
Bukkebeinurt har vært kjent på lokaliteten fra 1995 og ble sist påvist i 2017. Begge 
svartelisteartene ble påvist i 2017, og rynkerosa var en stor rosebusk også ved denne 
befaringen. Bukkebeinurt hadde ved befaringen så vidt begynt å spire og det ble påvist 23 
rosetter med arten. Flere av individene var svært små og det er sannsynlig at det er langt flere 
planter på lokaliteten. 

Strandsumpa og strandenga ble avgrenset som en naturtype. Øvre avgrensning ble dratt der 
strandenga gikk over i tettvokst mjødurteng. Beskrivelse av naturtypen følger nedenfor. 

 

Botnekilen øst 

Posisjon:  32V 617151 6550000 (WGS84) 

Naturtype:  Strandeng og strandsump (G05) 

Areal (totalt): 2,8 daa 

Verdi: B 

Undersøkt/kilder:  Nykartlegging basert på feltarbeide 

Siste feltsjekk: 19. mai 2018 

 

Innledning: Lokaliteten ble registrert ved kartlegging av naturmangfold i forbindelse med 
prosjektering av parkeringsplass og opplagsplass for Botnekilen båthavn. Kartleggingen ble 
gjennomført av Wergeland Krog Naturkart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypen ligger på østsiden av veien rett før Botnekilen 
båthavn på Kirkøy i Hvaler kommune, Østfold. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Strandeng og strandsump som delvis holdes i 
hevd av beitende gjess. Strandsumpa er dominert av havsivaks og av takrørskog. 
Avgrensningen oppover er dratt der den kortvokste strandenga går over i en tettvokst 
mjødurteng. Feltkartleggingen ble gjort tidlig i feltsesongen. I strandenga ble det notert: 
bukkebeinurt, rynkerose, rødsvingel, fjæresauløk, gjeldkarve, engsyre, lyssiv, gåsemure, 
engkarse, engsnelle, sverdlilje, gåsemure, korsknapp, gulaks, hundekjeks, fjærekoll, 
stemorsblom, mjødurt, takrør. Artslista er ikke utfyllende. 
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Artsmangfold: Det ble registrert en livskraftig bestand av rødlistearten bukkebeinurt (NT) med 
23 individer spredt over et område på 10 x 20 m. Bukkebeinurt ble i følge artskart påvist her 
første gang i 1995 og notert i 2017. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Strandsumpa er avsnørt av en smal vei på en steinfylling, men 
er fortsatt påvirket av sjøen. Strandenga holdes delvis i hevd av beitende villgjess. Det ble ved 
befaringen notert flere kull av grågås i Botnekilen. Strandenga er truet av gjengroing og den 
øvre delen av enga er avgrenset mot en tett bestand av mjødurt som er i spredning.  

Fremmede arter: Rynkerose (SE) ble notert i 2017 og ved befaringen i 2018. Engrødtopp (SE) 
ble notert i 2017. 

Del av helhetlig landskap: Botnekilen er et rikt område og omtrent hele kilen er avgrenset som 
naturtyper i Naturbase (Miljødirektoratet 2018). Innerste del av Botnekilen er dessuten prioritert 
i en større kartlegging av havstrand på Sørøstlandet (Lundgren og Rydgren 1994). 

Verdivurdering: Verdivurderingen er basert på retningslinjer beskrevet i reviderte faktaark fra 
2015 for DN håndbok 13. Lokalitetens areal samt forekomst av rødlisteart er vektlagt. 
Naturtypen sørlig strandeng er dessuten rødlistet som sterkt truet (EN) og denne forekomsten 
vurderes som viktig B.  

Skjøtsel og hensyn: Fjerne svartelistearten rynkerose. Slått år om annet er ønskelig for å 
unngå videre gjengroing med mjødurt og takrør.  

 

 

Figur 4. Naturtypen fotografert fra nord. Som det går fram av bildet er strandsumpa dekket 
av tørt fjorårs – havsivaks, mens takrør dominerer lenger sør. I forkant sees mjødurten som 
dominerer den øvre delen av den gamle innmarka. Foto: forf. 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/arter_og_naturtyper/Faktaark%20-%20Fj%C3%A6resone.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/arter_og_naturtyper/Faktaark%20-%20Fj%C3%A6resone.pdf
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Figur 5. Avgrensning av naturtypen strandeng og strandsump. Røde prikker er rødlistearten 
bukkebeinurt mens den gule er den svartelistearten rynkerose. Naturtypen vurderes som 
Viktig (B). 

4 VURDERING AV PLANLAGT TILTAK 

4.1 Vurdering 

Deler av den kartlagte naturtypen ligger innenfor det foreløpige planområdet (figur 6). En 
omdisponering av dette arealet til parkering vil ha flere effekter på den resterende naturtypen. 
Dersom hele det planlagte området fylles ut til parkeringsplass, vil dette redusere 
naturtypearealet med ca. 30 %. En utfylling vil dessuten ødelegge omtrent hele den påviste 
bestanden av rødlistearten bukkebeinurt. Unntaket er ett enkelt funn som ble gjort i 2017 
utenfor planområdet. En utfylling vil sannsynligvis også medføre en gjødslingseffekt på den 
gjenværende strandenga. Dette vil igjen resultere i økt gjengroingshastighet. Dersom plassen 
også skal benyttes som opplagsplass kan det vær fare for avrenning av miljøfarlig avfall fra 
båtene ved vask og vedlikehold. Dette kan også skade naturtypene i sjøen utenfor veien. 
Forurensningsfaren kan imidlertid minimaliseres ved tilrettelegging og tekniske installasjoner 
som oppsamlingskummer ol. Det er videre sannsynlig at økt trafikk i området kan resultere i at 
gjessenes beiting av strandenga vil opphøre eller reduseres, noe som vil framskynde 
gjengroinga av strandenga. 

4.2 Avbøtende / kompenserende tiltak 

Som avbøtende tiltak foreslås følgende: 

 Forskyve den planlagte parkeringen slik at naturtypen ikke blir fysisk berørt av tiltaket. 
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 Det bør vurderes å anlegge en vegetasjonsskjerm mot naturtypen. Dette for å redusere 
faren for å forstyrre beitende gjess. 

 Skal plassen brukes som opplagsplass bør det tilrettelegges slik at avrenning av 
miljøfarlig avfall og næringsholdig av renning ikke renner ut i naturtypen. 

Som kompenserende tiltak foreslås følgende: 

 Det bør vurderes å etablere årviss slått av strandenga, eller slått år om annet. Det er 
viktig at slått gras samles opp og kjøres bort slik at det ikke blir liggende på enga med 
påfølgende gjødslings- og kvelningseffekt.  

 

 

Figur 7. Den foreløpige planskissen kombinert med kartet av den registrerte naturtypen.  
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