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1 Innledning 
Vi henviser til Hvaler kommunes kunngjøring 6. juni i år om oppstart av detaljregulering og høring av 

planprogram for Korshavn Marina Dette dokument er innspill til planprogrammet og 

reguleringsplanen for Korshavn Marina fra Korshavn Vels medlemmer. 

1.1 Om Korshavn Velforening 

Korshavn Velforening har 64 medlemshusstander som bor eller har fritidsbolig eller annen eiendom i 

Korshavn eller nærliggende områder. Foreningen har også medlemmer som bor på Kjerringholmen 

og Brattholmene og som har båt i Korshavn og/eller bruker bryggene i Korshavn for å komme ut på 

øyene. 

1.2 Miljøet i Korshavn opptar vellets medlemmer 

Det varslede arbeidet med å regulere Korshavn har stor interesse for vellets medlemmer. Alle vellets 

medlemmer er berørt av reguleringen og eventuelt påfølgende utbygginger, mange også som direkte 

naboer.  

Denne saken ble tatt opp og diskutert på foreningens årsmøte 22. juni og på et eget møte om 

reguleringsplanen 23. juli i år og i mange private samtaler medlemmene imellom  i siommer. Det er 

stor enighet blant vellets medlemmer og dette innspillet til reguleringsplanen gjenspeiler 

medlemmenes interesser, holdninger, ønsker og krav til en regulering og en eventuell utbygging i 

Korshavn. 

Representanter fra vellets styre hadde et møte med Hvaler  Kommune v/Håvard Skaaden  15. juli i 

sakens anledning. 



�Korshavn Velforening 

www.korshavn-vel.no   Orgnr: 992 560 266 

1.3 Velforeningens medlemmer ønsker en reguleringsplan 

Korshavn Velforenings medlemmer ønsker en reguleringsplan som ivaretar og sikrer Korshavns gode 

verdier velkommen. Foreningen ser at det er et behov for flere båtplasser på Hvaler og i Korshavn, 

både blant foreningens medlemmer, beboere i Korshavn og andre i nærmiljøet. 

Velforeningen startet på eget initiativ opp et eget reguleringsarbeid for Korhavnkilen i 2006 med 

sikte på en opprydning av eksisterende bryggeanlegg og en begrenset utbygging av brygger. Dette 

arbeidet har kommet til konseptstadiet men har stoppet opp fordi velforeningen ikke har de 

økonomiske ressurser nødvendig for å fullføre en konsekvensutredning. 

2 Innspill til reguleringsarbeidet generelt 

2.1 Grunnverdier for Korshavn og for reguleringsarbeidet 

Korshavnområdet har mange gode kjerneverdier som er viktig for beboerne i og brukerne av 

Korshavn. Bryggene er nærmiljøbrygger for beboerne i området og for de på øyene utenfor. 

Korshavn er: 

• Stille 

• Rent 

• Trygt 

• Åpent og imøtekommende 

• Et trygt badested og lekeplass 

• Et viktig våtmarksområde 

Det er et aktivt og sosialt nærmiljø og naboskap rundt de bryggene som er i Korshavn i dag. Disse 

verdiene må legges til grunn for og videreføres i planarbeidet. 

 

Figur 1 Nabotreff i Korshavn 

Korshavn vel har satt ut og vedlikeholder benker og en grill på snuplassen. Disse benyttes av både av 

Korhavns beboere men også av tilreisende dagsturister i bil, på sykkel og motorsykkel som tar seg en 

pause og en matbit. 
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2.2 Planområdets utstrekning må dekke hele kilen 

Korshavnkilen fra Frøkengården ut til Orebuktskollen utgjør en helhet som må vurderes samlet, helt 

fra kilens innløp inn til Frøkengården med vannspeilene og engene i mellom. Planområdet må derfor 

utvides til å omfatte hele kilen , fra og med Frøkengården og ørretbekken via Salta og ut til munning 

med landområdene både på  syd- og nordsiden av kilen., ikke bare vannspeilet.  

I foreningens eget reguleringsarbeid i 2006 ble foreningen pålagt å inkludere området rundt 

Frøkengården, Salta og sydsiden av kilen i planområdet og vi finner det naturlig at utbygger pålegges 

å regulere det samme planområdet nå. 

 

Figur 2 PLanområdets utstrekning i 2006 

Foreningen finner det underlig at kommunen kan endre kommuneplanen, i dette tilfellet 

småbåthavnarealets og farledens utstrekning, ved muntlig å henvise til en «feil» når denne 

kommuneplanen har vært på høring og dokumentet er godkjent og publisert av kommunen. Vi 

forventer at kommuneplanen slik den er godkjent og offentliggjort legges til grunn for planarbeidet. 

3 Innspill til planprogrammets konsekvensdel 
I dette kapittelet følger konkrete innspill, kommentarer og krav til de enkelte punkter i 

planprogrammets konsekvensdel.   

Vi baserer oss på det planforslag som er publisert på Hvaler kommunes hjemmeside. Vi har ikke 

kunnet unngå å legge merke til Arild Åseruds beskrivelse av sine planer i Fredrikstad Blad 15. april i år 

og vil i noen tilfeller referere til elementer i denne artikkelen. 

Forslag, ønsker og krav til reguleringsplanens utforming følger i kapittel 4. 

3.1 Pkt. 5.1.2 Annet utslipp til luft, herunder støy 

En av Korshavns kjerneverdier i dag er at det er en stille og rolig havn. Basert på vår erfaring basert 

på observering av trafikk inn og ut til Korshavn brygger, både av bilturister og motorsykkelturister på 

besøk og for av og pålasting av passasjerer til kommunebryggen for transport ut til øyene utenfor 

tilsier at planprogrammet antagelse om 80 turer pr. 40 parkeringsplasser er altfor lavt.  40 nye 

parkeringsplasser er dessuten en mer enn dobling av parkeringen som foregår i dag. 
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Hvis utbygger vurderer servering eller annen handelsvirksomhet eller ”campingbrygge” slik det er 

antydet i artikkelen i Fredrikstad Blads 15/4 så vil trafikkstøy og annen støy øke vesentlig. 

En tømmestasjon for septik slik antydet i planprogrammets pkt. 5.1.3 vil også trekke til seg ny trafikk 

som gir støy. 

Det er et krav fra Korshavn Vels medlemmer at støykonsekvensene utredes. 

3.2 Pkt. 5.1.3 Forurensning til grunn og vann 

I og med at det antydes drivstoffutsalg med risiko for olje/bensinsøl og septikanlegg og de verdifulle 

våtmarksområdene, bekken med ørretstamme og beiteområdene innerst i kilen vil Korshavn Vel at 

det gjøre en full undersøkelse som dekker hele det utvidede planområdet inklusive Salta og 

frøkengården. 

 

Figur 3 Korshavn har et rikt dyreliv som må beskyttes 

3.3 Pkt. 5.2.1. Transportbehov  

3.3.1 Parkeringsbehov 

Bryggene i Korshavn har flere funksjoner som fordrer/generer transportbehov og behov for 

parkeringsplasser. 
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Figur 4 Østfold Veteranvogn klubb er på tur og har parkert i Korshavn 

Trakfikk- og parkeringsberegningene må ta hensyn til den parkering som allerede foregår i Korshavn. 

Parkeringen er dagsgjester, beboere som sogner til veien men som ikke har parkeringsplass på egen 

tomt, parkering ifm. yrkesutøvelse og en del tilhengere, både varetilhengere og båtilhengere som er 

sjøsatt fra rampen i Korshavnkilen. Det er også en og annen bobil på overnattingsstopp. 

Korshavn Vel utførte en telling av parkerte kjøretøy på asfalten innenfor 60-skiltet i Korshavn mellom 

18-22 hver kveld fra 13.juli til 3. august. Dessverre forsvant mobiltelefonen med noteringene i sjøen 

men noen tall var på papir og nivået er nå kjent. 

Denne perioden var det daglig mellom 15 og 32 biler og 6-8 tilhengere, med ett snitt ca. 24-25 

kjøretøy og 5-6 hengere. De eksakte tallene forsvant da undertegnedes mobiltelefon gikk i sjøen, 

men følgende tellinger ble notert på papir og har overlevd 

• 25/7 28 biler og 6 tilhengere 

• 26/7 32 biler og 6 tilhengere  

• 3/8 31 biler og 7 tilhengere. 

Denne mengden kommer i tillegg til eventuelle «nye» biler som følge av en ny brygge. 

Konsekvensutredningen må ta hensyn til dette i sine beregninger. 

Utredningen må også berøre om det skal være tillatt med båtopplag på parkeringsplassene 

vinterstid. Vellets medlemmer ønsker ikke det da det medfører forurensning av bunnstoff ved 

skraping og maling. 

Vi vil også nevne at Korshavn Vel har avtale med Statens Vegvesen om å disponere ”kioskområdet” til 

benker for besøkende og grillplass. En betingelse i denne avtalen er at arealet ikke brukes til 

båtopplag. 
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Figur 5 Bilde fra vellets sommerkafe som arrangeres hver sommer i juli 

 

3.3.2 Anleggsbrygge - næringsvirksomhet 

Kommunebryggen i Korshavn benyttes ofte og jevnlig de siste årene til anleggsvirksomhet. Spesielt 

har bryggen vært brukt mye til rørutlegging. Dette fordrer at det er mulig å kjøre og snu lastebil helt 

ut til bryggen. Det betyr at bryggen ikke kan innestenges av parkeringsplasser. Dette momentet må 

hensynas i beregning av parkeringsplasser. 

Vi minner også om at bryggen har blitt brukt som anleggsbrygge for akvakultur/skjelldyrking og som 

utskipningshavn for husdyr på vei til sommerbeite på øyene.  

Bruken av kommunebryggen i Korshavn som anleggsbrygge setter også krav til størrelsen på farleden 

inn til bryggen slik at arbeidsbåter og lektere kan bogseres inn. 

Korshavn Vels medlemmer er positive til at kommunebryggen benyttes til anleggsbrygge og 

næringsvirksomhet i det omfang den brukes nå. 

3.3.3 Beredskapsbrygge 

Bryggene i Korshavn har en funksjon som beredskapsbrygge og dette fordrer at det er fri kjørevei 

helt frem til bryggekanten. Behovet kan oppstå raskt, jfr. bombetrusselen mot Hvalertunnelen 26/4-

2012 og Godafossulykken, og fri kjørevei til bryggen må derfor alltid være tilgjengelig.  

Dette momentet må det tas hensyn til i beregning av parkeringsplasser, farled og bryggeutforming. 

Det kommer flere betraktninger rundt Korshavn i beredskapssammenheng i avsnitt 3.8 i dette 

dokumentet. 
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3.3.4 Tildelingsprinsipper og konsekvenser for trafikk/parkeringsbehov 

Behovet for parkeringsplasser i forhold til antall bryggeplasser/båter er avhengig av hvem eventuelle 

bryggeplasser tildeles/disponeres av. Jo nærmere Korshavn brukeren av bryggeplassen bor, jo 

mindre behov for bil. Derfor er det uhyre viktig å være tydelig på og regulere tildelingsprinsippene for 

båtplasser i reguleringsplanen. 

Korshavn Vels medlemmer vil at de kommunale tildelingsprinsippene1 skal gjelde. 

Vi kommer tilbake til andre konsekvenser av tildelingsprinsipper i avsnitt 4.8. 

3.4 Pkt. 5.3 Kulturminner og kulturmiljø 

 

 

Figur 6 Bilde fra Korshavnkilen, tatt ca. 1920 

Korshavn er et gammelt småsamfunn som i sin tid hadde flere butikker og poståpneri og daglig 

fergeforbindelse med Fredrikstad og resten av Hvaler. 

Frøkengården er en av de få (eneste?) Hvalergårdene som er bevart i opprinnelig form og som har et 

aktivt bevaringsmiljø knyttet til seg. Hele kilen fra Frøkengården ut til munningen utgjør et 

kontinuerlig kulturlandskap med en felles historie og må derfor inngå i planområdet og utredes mht. 

kulturminner og kulturmiljø. 

3.5 Pkt. 5.4 Naturens mangfold 

Naturens mangfold må undersøkes i hele det utvidede planområdet inklusive Frøkengården og Salta 

og opp i bekken fra Korshavnkilen med sin ørretstamme. 

                                                           
1  Forslag til forskrift for orden og bruk av farvann og havner i Hvaler kommune, §12.  
http://hvaler.kommune.no/Documents/Havn_og_Skjaergardstjenesten/Forslag%20til%20%20forskrift%20for%
20orden%20og%20bruk%20av%20farvann%20og%20havner.pdf 
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Figur 7 Ørretfiske i Korshavn 

 

Figur 8 Kart over ørretbekken fra Hvaler kommune 

3.6 Pkt. 5.6 Sikring av jordressurser 

På Salta (våtmarksområdet mellom Frøkengården og vannspeilet og veien) beiter økologiske sauer 

fra Korsvold gård og det er således en høyst drivbar jordressurs.  
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Sikring av jordressursene må konsekvensutredes spesielt med tanke på at det drives økologisk 

jordbruk i Korshavn som er sårbart for forurensninger og andre forstyrrelser i kilen. 

3.7 Pkt. 5.9 Friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang- sykkelveinett 

Tilgjengelighet til sydsiden av kilen må vurderes med tanke på bedret tilgang. 

 

Figur 9 Sommerfest på sydsiden av kilen 

 

 

Figur 10 Barna fisker på kommunebryggen 
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3.8 Pkt. 5.11 beredskap og ulykkesrisiko 

Brannen i Gudvangtunnelen for få dager siden viser hvor sårbart et samfunn som bare har en tunnel 

som adkomst er. Bombetrusselen mot Hvalertunellen 26/4-2012 med påfølgende stenging er også et 

eksempel. Den gang ble bryggen i Korshavn tatt i bruk som beredskapsbrygge.  

Godafossulykken viser også hvor nødvendig det er å tilgjengelig bryggekapasitet langs Løperen hvor 

den store skipstrafikken fører med seg en viss risiko for ulykker og forurensning. 

 

Figur 11 Godafoss på grunn sett fra Korshavn 

Det må til enhver tid være fri tilgang for biler og større båter (av ferges størrelse) til 

beredskapsbryggen. Behovet kan komme raskt. 

Vi vil også mine om at bryggeanlegget brukes av andre beredskapsetater. Kystvakten har ved flere 

anledninger brukt Korshavn som base. 
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Figur 12 KV Nornen til kai i Korshavn 

Redningsselskapets redningsutstyrslekter har ligget ved det «nye» fergeleiet i perioder. 

Fredrikstad og Hvaler Brann og Redningskorps bruker snuplassen og bryggen i Korshavn som 

øvingsområde. Det er stille, det er god plass, de får øve uforstyrret og det er nok vann tilgjengelig. 

 

Figur 13 Fredrikstad og Hvaler Brann og Redningskorps øver i Korshavn 
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Både Kystvaktens, Redningsselskapets og Brannvesenets behov må utredes i konsekvensutredningen. 

De samme parter er dermed også interessenter til reguleringsplanen. 

3.8.1 Pkt. 5.13 barn og unges oppvekstvilkår 

I  Korshavn er det en lekeplass på nordsiden av veien rett utenfor 60-skiltet. Den har vært mye i bruk 

før, men er nå noe mindre i bruk pga. den nåværende alderssammensetningen av Korshavns barn. 

Men det er nye små barn på vei og alltid gjester som kommer innom.. 

 

Figur 14 Lekeplassen i Korshavn (Bilde fra Google streetview) 

 

Hele Korshavn er i dag lekeområde og Korshavn Vel setter også ut en badebrygge i kilen hver 

sommer. 

 

Figur 15 Badebryggen sett fra sydsiden av kilen 

Det må ikke glemmes i alt sommerlig fokus at barn leker i Korshavn om vinteren også. Boblehavn kan 

få konsekvenser for isen. 



�Korshavn Velforening 

www.korshavn-vel.no   Orgnr: 992 560 266 

 

Figur 16 Vannspeilene i Korshavnkilen er også arena for vinteraktiviteter. 

3.9 Annet som må konsekvensutredes 

Inn og ut av Korshavn ligger det en rekke vann og avløpsrør på havbunnen. Det må kartlegges hvilke 

konsekvenser og føringer disse gir på eventuelle bryggeanlegg. Også en riskovurdering av hva 

bryggeanlegget kan bety mht. risiko for å ødelegge rør og miste vannet eller få kloakkforurensning. 

4 Korshavn Velforenings innspill til reguleringsplanen 
Korshavn velforenings medlemmer ønsker en reguleringsplan som tar vare på de gode verdier 

Korshavn og Korshavnkilen har i dag og utnytter de mulighetene til forbedringer som finnes. 

Det er et stort behov for bryggeplasser i nærområdet. Korshavn har en venteliste som går tilbake fra 

1991 på 15 personer til det fellesbryggeanlegget som allerede er etablert i vellets regi. I tillegg har 28 

personer meldt sin interesse for 29 plasser i forbindelse med en mulig utvidelse av bryggekapasiteten 

i forbindelse med det reguleringsarbeidet vellet startet i 2006. Det kjente behovet i nærområdet er 

ca. 45 båtplasser. 

4.1 Nærmiljøbrygge  

Det er viktig for Korshavn at reguleringen legger opp til en nærmiljøbrygge som er tilpasset 

Korshavnkilen. Det begrenser antallet parkerings og byggeplasser det kan leges opp til. 

Den størrelsesorden som er skissert i artikkelen i Fredrikstad Blad 15/4-2013 er etter vellets mening 

ugjennomførbare og vil ha store negative konsekvenser. 

Vi ønsker også et det skal være bryggeplasser for småbåter, opp til en 24-25 fot. Dette kan gjøres ved 

å legge begrensninger på båtplassenes bredde til max. 3 meter. 

Langs nordsiden av kilen er det i dag mange litt uensartede brygger som gir et litt ”spraglete” 

inntrykk. Estetikken kan forbedres ved at det i reguleringsplanen legges opp til en ensartet 

bryggeform langs hele nordsiden av kilen.  

4.2 Bryggepromenade 

Vi ønsker oss og foreslår at bryggen langs nordsiden av kilen utformes slik at det blir en 

sammenhengende bryggepromenade langs kilen med god tilgjengelighet for friske og mindre 
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gangføre personer. Det er ønskelig at det bevares et lite badestrandområde på nordsiden slik det er i 

dag for å ha et badested å gå ut fra på denne siden av kilen. 

 

Figur 17 Den lille badestranden mellom bryggene på nordsiden av kilen (Bilde fra Google Steetview) 

En kontinuerlig brygge vil effektivisere utnyttelsen av strandlinjen og muliggjøre flere båtplasser i de 

eksisterende bryggene langs kilen og noen nye brygger langs kilen.. 

Vellets sjøsettingsrampe inne i kilen må opprettholdes. 

4.3 Tilgjengelighet til sydsiden av kilen. 

Vellet har de siste årene på dugnad ryddet deler av sletta på sydsiden av Korshavnkilen for å bruke 

den som bade- og soleplass (det er der solen varer lengst i Korshavn) og å tilbakeføre landskapet til 

slik de var tidligere jfr. bildet av sletta fra ca. 1920. Dette er gjort i samarbeid med og etter avtale 

med grunneieren Stiftelsen Frøkengården. 

Tilgjengeligheten til sydsiden er i dag vanskelig, man må gå rundt hele Salta og på en sti gjennom 

skogen.  

I det konseptet til reguleringsplan som vellet utarbeidet i 2006-2007 lå det et forslag på å sette opp 

en gangbro mellom nord og sydsiden av kilen omtrent rett innenfor sjøsettingsrampen.  

Dette skulle være en stolpebro etter ønske fra Frøkengården for estetikkens skyld og for å ikke hindre 

vannstrømmene innerst i kilen. Denne broen kunne også benyttes som brygge for mindre 

gruntgående joller med tradisjonell stolpe som akterferste. 

En slik bro vil gi vesentlig lettere tilgang til sletta på sydsiden for alle, også de med 

bevegelseshemming. 
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Figur 18 Skisse til bro over kilen fra vellets reguleringsarbeid i 2006 

De som i dag har båtplass innenfor en slik bro må tilbys erstatningsplass utenfor broen. 

4.4 Vellets medlemmer ønsker ikke servering eller bensinstasjon i Korshavn 

Vellets medlemmer er helt tydelige på at de ikke ønsker servering eller drivstoffsalg i Korshavn. Og 

absolutt ingen alkoholservering. Det er ut fra konsekvensene slik virksomhet bringer med seg av støy, 

trafikk, parkering og forurensning på land og i sjøen. 

Både drivstoffsalg og servering finnes allerede i rimelig nærhet på Sand og litt lengre unna i 

Skjærhalden. 

Foreningen mener også at det må være i Hvaler kommunes interesse å sørge for at det er tilstrekkelig 

næringsgrunnlag for de marinanleggene som allerede er etablert før det etableres nye. I dag er 

Hvaler ganske godt dekket med drivstoffutsalg på Herføl, i Skjærhalden, på Sand, i Papper og  i 

Kjøkøysundet. Og kanskje Edholmen om den blir gjenoppbygget.  
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Figur 19 Fordeling av drivstoffutsalg på Hvaler 

Det er viktig å opprettholde salg av drivstoff til båter over brygge rundt over Hvaler. Ved 

overetablering av servering og drivstoffsalg kan marinaene kannibalisere hverandre og true 

næringsgrunnlaget for alle.  

4.5 Vellets medlemmer ønsker ikke campingbrygge i Korshavn 

I artikkelen i Fredrikstad blad 15/4-2013 indikerer Arild Åserud at han kan tenke seg å selge 

båtplasser og la sommergjester bli boende i båt på bryggene «i mangel av strandtomter». 

Korshavn Vel ser det som helt uforenelig med intensjonen i Hvalers kommuneplan og motsetter oss 

en slik ide på det sterkeste. 

Hvis Hvaler kommune ønsker å tilby campingbryggemulighet så anbefaler vi at dette samles i Sand 

Marina hvor det allerede finnes bryggeanlegg for store båter og campingplass med servicefasiliteter i 

nærheten. Det kan være med å sikre næringsgrunnlaget for driften av Sand Marina og kanskje gjøre 

det mulig å utvide sesongen slik at drivstoffsalget blir tilgjengelig en større del av året. 

4.6 Farleden inn i kilen må opprettholdes 

På sydsiden er det til dels langgrunt. Disse grunnene er en del av habitatet til ørretstammen i kilen og 

må ikke mudres.  

Men det må i planen sikres at farleden er bred nok og dyp nok til at mindre seilbåter (opp til 1,5-2m 

dypgående) kan komme inn i kilen og har tilstrekkelig manøverrom. Det gjelder også farled for båter 

av større størrelse inn til beredskapsbryggene og kommunebryggen. 

Utlegging av bøyer i kilen bør forbys. 
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4.7 Korshavn trenger gjesteplasser 

I dag mangler det gjestebryggeplasser i Korshavn hvor besøkende båter kan fortøye over natten. Vi 

ønsker at det legges inn krav om gjesteplasser i reguleringesplanen. Disse skal være begrenset til max 

24 eller 48 timers fortøyning.  

Det må også være tilstrekkelig av og påstigningsbrygge. 

4.8 En nærmiljøbrygge med lokal forankring 

For å redusere behovet for parkeringsplasser mener Korshavn Vel det er meget viktig at en utbygger 

av bryggeanlegg har lokal forankring og at bryggeplasser i første rekke dekker de lokale behov. Dette 

for å sikre Korshavns god verdier gjennom en lokalmiljøbrygge og god lokal forankring av bryggene. 

Korhavn Vels medlemmer krever at en utbygger benytter kommunale tildelingsregler2 der hvor en 

brygge bygges ut fra kommunal grunn. 

Korhavn Vels medlemmer ønsker at bryggeplassene skal leies ut og ikke skal være fritt omsettelige 

slik at man kan unngå at båtplasser kan «selges ut» av Korshavn og Hvaler. Det er en utfordring nok å 

skaffe båtplasser til Hvalers fast- og fritidsboende, om ikke Korshavn skal bli en «uthavn» for båter 

med eiere som bor over hele østlandsområdet. 

Det ville være best med en båtforening eller annen lokal ideell forening som utbygger av et evt. nytt 

bryggeanlegg. Det er nok folk på ventelisten med lokal tilknytning at et slikt bryggeprosjekt kan la seg 

gjennomføre. 

Det er vellets medlemmers klare ønske at en utbygging ikke gjøres på et profittdrevet grunnlag hvis 

andre ideelle alternativer finnes. Eksisterende beboere i Korshavn må prioriteres over ikke solgte 

tomter andre steder. 

4.9 Hvaler kommunes tidligere saksbehandler for denne saken bytter side. 

Korshavn Vel styre ble gjennom møtet med Skaaden i Hvaler kommune 15. juli kjent med at han pr. 

nå har sluttet i Hvaler kommune og begynt å jobbe i Rambøll som er konsulent for 

reguleringsplanarbeidet. 

Velforeningen tar det for gitt at Rambøll opptrer så etterrettelig at de ikke lar Skaaden jobbe med 

dette prosjektet slik at det ikke skapes interessekonflikter og såes tvil om Skaadens og Rambølls 

integritet. 

  

                                                           
2 Forslag til forskrift for orden og bruk av farvann og havner i Hvaler kommune, §12.  
http://hvaler.kommune.no/Documents/Havn_og_Skjaergardstjenesten/Forslag%20til%20%20forskrift%20for%
20orden%20og%20bruk%20av%20farvann%20og%20havner.pdf 
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5 Videre arbeid og samarbeid 
Korshavn velforening og dets medlemmer er innstilt på å delta i det videre arbeidet med planen og 

stiller gjerne til møter for å komme frem til en god reguleringsplan for Korshavn. 

 

Korshavn 8/8-2013 

 

 

 

Carl Petter Swensson (sign) 

For Korshavn Velforening 


