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      Foto: Fra område foreslått bevart som friområde rundt bebyggelsen 
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1.0 Bakgrunn 

Enpro-Tec AS har inngått avtale med grunneier av eiendommen 25/19 i Hvaler kommune, 

om å kunne utvikle eiendommen til noe økonomisk og samfunnsmessig bærekraftig til glede 

for grunneier, lokalbefolkning og kommune.  

 

Illustrasjon fra Hurdalen Økolandsby ”Hva er en økolandsby” 

Sammen med realiseringen av økolandsbyen foreslås utvikling av ny næringsvirksomhet. Her 

er det fortsatt mange blanke ark, men av konkrete ideer kan nevnes: 

- En helseklinikk (type kur-bad) plassert i et Holistic Ecohouse (et bygg spesielt 

designet for gode og harmoniske opplevelser) med kapasitet til å kunne ta imot 36 

pasienter samtidig for 2 ukers opphold. Sammen med klinikken ønskes etablert et 

hotellbygg.  

- Vinteropplagsplass for båter i kombinasjon med parkering i sommerhalvåret. 

- Gårdsturisme med hovedbase i rekonstruert gardstun inkl. nødvendige nye 

fasiliteter/ aktivitetsanlegg. 
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1.2 Beskrivelse av foreslått arealbruk 

Forslaget som presenteres her går i korthet ut på å utvikle, i tilknytning til det gamle 

ferjeanløpet Korshavn og eksisterende bosetting, et spennende boområde med bruk av siste 

nytt mht miljøteknologi for energi- og infrastrukturløsninger samt tilrettelegging for en 

livsstil tuftet på økologiske/bærekraftige prinsipper - et fyrtårn og referanseprosjekt for 

framtiden!  

Kort beskrivelse av skisse til arealbruk mht hovedgrep og muligheter (se illustrasjon neste 

side):    

- Adkomst til byggeområdene fra nord (unntatt eksisterende gårdstun). 
  

- Et klart definert/ konsentrert boligområde plassert på den litt flatere og 
høyereliggende delen av eiendommen mot vest som en utvidelse av eksisterende 
bebyggelse. Muligheter for havutsikt mot vest for store deler av bebyggelsen.  
 

- Et sentralområde med konsentrert småhusbebyggelse rundt et vann (etableres ved 
uttak av myr og oppsamling av overvann fra område som naturlig drenerer hit). 
 

- Område for eneboliger på beskjedne tomter (500-700 m2). 
 

 
                   Illustrasjon: Eksempel på bygg i Hurdalen Økolandsby 

 
- Muligheter for et større næringsområde i nord (inkl. vinteropplagsplass for 

fritidsbåter). 
 

- Forslag om et tilnærmet bilfritt boligområde/ helseklinikkområde som en del av 
områdets miljøprofil. Felles parkeringsplass plassert før adkomst gjennom markert 
kløft. Adkomst fra p-plass til bolig med et eller annet miljøriktig framkomstmiddel – 
f.eks sykkel (med muligheter for varetransport) eller et eller annet el-drevet 
motorisert kjøretøy (ikke vanlig el-bil, solcelledrevet??).  
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      Illustrasjon: Skisseforslag arealbruk 
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- Tomt for helseklinikk inkl overnattingsenheter på flott utsiktstomt mot vest. 
 

 
                         Illustrasjon: Holistic Ecohouse, den fysiske ramme rundt en helseklinikk 

 
 

- Høyereliggende koller med delvis lite vegetasjon foreslås som viktige elementer i et 
flott parkområde på den øvrige ubebygde delen av eiendommen bundet sammen 
med et spennende og variert turstinett. 

 
                     Foto: Fra høyereliggende deler av friområde 
 

- Eksisterende gårdsanlegg foreslås som næringsområde type gårdsturisme med 
muligheter for salg av lokalmat, overnatting og kulturopplevelser. 
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- Eksisterende jorde og dyrkbare arealer vest og sørvest for gården foreslås benyttet 
som landsbyens grønnsakshage og gjerne med intensive og økologiske 
produksjonsformer av grønnsaker og urter for salg. 
 

 
                     Foto: Eksempel på gårdsutsalg fra økolandsby! 

 
 

- Barnehage? Evt. bør denne plasseres innenfor næringsområde i nord med tanke på å 
være tilbud for resten av Korshavn. 

 

Foreslått arealbruk byggeområder i tall: 

- Boligområde for ca 500 personer. 
 

- Konsentrert småhusbebyggelse 20,8 daa tilsvarer ca 100 – 150 leiligheter. 
 

- Eneboliger 40,2 daa tilsvarer ca 60 eneboliger. 
 

- Næringsareal i nord, totalt ca 48,8 daa. 
 

- Næring gårdsturisme, totalt 4,6 daa 
 

- Helseklinikk inkl overnattingsenheter, totalt 8,6 daa  
 

Dette er et ambisiøst prosjekt og det blir viktig å godtgjøre at det på en fornuftig måte kan 

innpasses i kommunens sosiale og tekniske infrastruktur. Innholdet i foreslåtte 

næringsarealer er pr. i dag delvis et ubeskrevet tema, men ambisjonen i prosjektet bør være 

at en kan lokke til seg nye kompetente/ ressurssterke bosettere som ønsker å utvikle ny 

næring i sitt nærområde. 
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Tanker om Korshavn / Korshavnkilen/ videre planarbeid 

En ønsker at foreslått utnyttelse av eiendom kan integreres i resten av bebyggelse og 

landskap på Korshavn på en best mulig måte: 

- Tilrettelegging med gangveg/ stier mellom havneområde og økolandsby /gårdstunet  
- Tilrettelegges for båtplasser for beboere og eksisterende hytter. Størrelse/ løsning 

avklares i samråd med Vel-forening og kommune. 
- Se på muligheter for anløp for hurtigbåt/ egen miljøriktig pendlerbåt til byen. 
- I samarbeid med Hvaler Kommune og Vel-forening foreslås et felles prosjekt med 

forskjønning / oppgradering av indre Kilen inkl. en biologisk oppgradering av 
bekkefaret med tanke på å legge forholdene til rette for at ørreten igjen kan gyte her. 

 

 

                      Indre delen av Korshavnkilen en grå dag i mars 2014 

 

Videre planarbeid 

Dersom en finner dette innspillet interessant og en får aksept fra statlige og fylkekommunale 

myndigheter, vil vi foreslå  

- at foreslått arealbruk evt. med nødvendige justeringer,  innarbeides i 

kommuneplanen. 

- at det blir utarbeidet en områdeplan for aktuelle deler av eiendommen gnr25/bnr19 

inkl. havneområde og den indre delen av Korshavnkilen.   
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2.0 Beliggenhet 

 

 

      Oversiktskart over Kirkøy med angivelse av planområdet. 
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   Flyfoto som viser dagens situasjon og avgrensning av eiendom (planområde). 
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3.0 Type arealer som blir berørt 
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o Skog. I all hovedsak lav til middels bonitet. Også store områder med 

impediment. Derfor svært liten/ingen konflikt med skogbruksinteresser. 

o Ikke registrert MiS-figurer. 

 

Fig 1. Fra kilden, NISL. Skogbonitet og treslag. 

o Jordbruk. Lite oppdyrket jord i området, etter AR50 er det heller nesten ikke 

mulig dyrkbar jord med unntak av en liten flik i den sydvestlige enden av 

området. Ingen konflikt. Dyrkede eller dyrkbare arealer er ikke planlagt 

bebygd. Områder som i dag ligger brakk er i planen tiltenkt å settes i 

produksjon igjen som landsbyens grønnsakshage (er ikke registrert noen 

egnethet for grønnsaksdyrking i dyrkningsklassekartet på Kilden).   

 
Fig 2. Fra kilden, NISL. Dyrkbar jord og bonitet. 



KORSHAVN ØKOLANDSBY I HVALER KOMMUNE -  INNSPILL KOMMUNEPLAN 

arkitektbua as i samarbeid med enpro-tec as                           februar 2015       side 12  

o Konflikt med andre interesser (friluftsliv). Det antas at området har verdi 

som lokalt friluftsområde for lokalbefolkningen. Området er ikke tilrettelagt 

spesielt for friluftsliv og det er få tegn i form av tydelige stier som tyder på at 

området er mye brukt pr. i dag. 

 

4.0 Adkomstløsninger og transportbehov 

o Forventet trafikkmengde er på dette stadiet vanskelig å tallfeste. Det er 

sannsynlig at framtidige beboere i økolansbyen vil være over gjennomsnittet 

interessert i kollektive-/ miljøriktige løsninger. Primær målgruppe er yngre par 

og barnefamilier. Med utgangspunkt i en ny bosetting på 500 personer med 

stort og smått, vil vi grovt anslå at antall yrkesaktive med jobb utenfor 

Korshavn, som er avhengige av transport, utgjør ca 40 % (200 personer). 

Forutsatt at halvparten bruker kollektivtilbud, står en igjen med ca 100 

personer hvorav noen vil samkjøre. En foreløpig vurdering vil da være ca 50 – 

80 biler som belaster vegnettet morgen og kveld pluss trafikk fra ansatte og 

besøkende. 

o Behov for utbedringer av veikryss, fortau, gang-/sykkelvei etc. er foreløpig 

ikke vurdert da vi mangler nødvendig lokalkunnskap. Vi vil kunne supplere på 

dette temaet i etterkant dersom det er ønskelig. 

 

5.0 Beliggenhet ift senterområder og kollektivholdeplasser 

o 7 km fra Skjærhalden og 13 km til Rød som de to nærmeste tettsteder med 

bil.  

o 32 km, halvtimes kjøring til Fredrikstad. 

o Ekspressbuss hver time fra Skjærhalden, via Fredrikstad til Oslo (45 min til 

Fredrikstad, 2 timer og 10 min til Oslo) 

o Buss 365 fra Korshavn til Skjærhalden (20 min, mange småstopp).  

 

6.0 Egen vurdering av utbyggingsområdet ift kommunens 

senterstruktur angitt i Fylkesplan for Østfold 

o Fylkesplanen sier at utbygging i Hvaler i hovedsak skal skje som ekspansjon og 

fortetting av eksisterende sentre. Skjærhalden skal som kommunesenter 

håndteres som et områdesenter med en langsiktig grense. 

Utviklingsretningen er mot nord-øst og vest. Spredt utbygging tilknyttet 

grendesentre skal håndteres gjennom kommuneplanen. Hvaler tillates like 

høy andel spredt utbygging som Våler og Indre Østfold. En utbygging av et 
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boligområde for ca. 500 personer i Korshavn utfordrer den vedtatte 

senterstrukturen i fylkesplanen og det blir viktig å få denne ideen vurdert på 

fylkesnivå. 

o Fylkesplanen styrer 90 prosent av boligbyggingen til de fem senterområdene 

Skjærhalden, Rød, Ødegårdskilen, Hauge og Utgårdskilen. Hvaler kommune 

har så langt ønsket å videreføre denne senterstrukturen med vektlegging av 

dette ved vurdering av nye utbyggingsforslag til bolig- og sentrumsformål. 

 

7.0 Enkel konsekvensvurdering (jf skjema planprogram) 

 Forurensning 

o Ingen registrert grunnforurensning 

 Energi og klimagassutslipp 

Håndtering av dette temaet skal være et av områdets hovedsatsingsområder. 

Noen stikkord: 

o Samarbeid prosjekt Smart Energi Hvaler og prosjekt DeVid (Hvalerøyene som 

pilotområde og en viktig testarena for utviklingen av løsninger og tjenester 

innen smarte strømnett). 

o «Folkekraftverk» basert på CHP (Combined Heat and Power) teknologi.  

o Svært gode muligheter for solvarmeanlegg eller solcelleanlegg på Hvaler. I en 

økolandsby er dette gode og interessante løsninger. 

o Utnyttelse av vindenergi i form av mini vindmøller kan være en mulighet ifm 

økolandsbyen. Dette vil i tilfelle være anlegg som ikke krever konsesjon. 

o Utnyttelse av grunnvarme. 

 Kulturminner og kulturmiljø 

o Ingen arkeologiske kulturminner i området. 

o Bygningene på hovedbølet er fra før 1900 og er registrert i SEFRAK som 

meldepliktig ved riving/ombygging. 

o Ingen fredete kulturmiljøer i området og ikke viktig kulturlandskap 

 Naturmangfold 

o Ingen registrerte verneområder, utvalgte eller truete naturtyper og arter i 

Naturbase. 

o En utbygging burde derfor ikke være noen umulighet vurdert opp mot NML 

§§ 8-12. Ut fra vernehensyn (Ytre Hvaler nasjonalpark), kulturlandskap, 

friluftslivsområder og kulturminner andre steder i kommunen synes det 

fornuftig å styre utviklingen av nye boligområder til arealer som ikke kommer 

i konflikt med disse. 

 Landskap og terrenginngrep 

o Området ligger utenfor 100-metersbeltet, men en kommer likevel såpass opp 

i høyden at deler av området vil få sjøutsikt. 
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o Foreslåtte arealutnyttelse er basert på terrengstudie ved plassering av 

byggeområder og veger. 

o De høyeste partiene med fjell og lite vegetasjon, samt bratte partier og 

spesielle landskapsformer er bevart som friområder.  

 Radon 

o NGU og Statens stråleverns kart over radonfare i området tilsier at man skal 

ha en høy aktsomhet ift dette i området. Det er ikke på grunn av målinger av 

høy radonkonsentrasjon i inneluft i området, men på grunn av en beregnet 

bakkekonsentrasjon av uran som overstiger 6 ppm. Granittypen på 

Hvalerøyene har et meget høyt innhold av uran. 

 Folkehelseplan 

o Fra folkehelseplanene for Hvaler: «…Når det gjelder prisnivå, ligger boliger på 

Hvaler relativt høyt sammenlignet med andre kommuner i Østfold. Bare i 

Moss selges det boliger til høyere kvadratmeterpris enn på Hvaler (basert på 

solgte boliger høsten 2012). Veksten i boligmassen har imidlertid vært 

dominert av boliger i kategorien «eneboliger». Dette har ført til at det i dag er 

«underskudd» på boliger i «lavere prisklasser». Over tid kan dette være et 

forhold som kan bidra til å forsterke sosiale forskjeller, en utvikling på tvers av 

målsettingen for arbeidet med folkehelse. I nylig vedtatt boligsosial 

handlingsplan blir dette forholdet understreket som viktig å ta med seg inn i 

arbeidet med kommende kommuneplan og ved regulering av fremtidige 

arealer. Dette både for å møte behovet i befolkningen generelt, men ikke 

minst som et viktig boligsosialt og folkehelsefremmende tiltak - jfr. føringer 

både i fylkesplanen og arealplan for Hvaler kommune…» 

o Sosial støtte, -kapital og –samhandling trekkes også frem som faktorer som 

skaper trivsel og som igjen er et viktig bidrag til god helse. En felles 

grønnsakshage tilknyttet økolandsbyen vil være en «fellesoppgave» som 

bygger opp under disse faktorene og som samtidig vil bygge god fysisk helse 

gjennom ren og sunn egenprodusert mat. 

o Nærområdet innbyr også til friluftsliv og fysisk aktivitet som er viktig for 

helsen 

 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 

o Havnivåstigning vil ikke få noen betydning for økolandsbyen som ligger 

høyere i terrenget. 

o Beliggenhetsmessig kan Hvaler være vindutsatt og ekstremvær og dermed 

vind i skadelige styrker vil trolig kunne øke i takt med klimaendringene. 

Økolandsbyens plassering i terrenget, samt at dette er nord på øya burde tilsi 

at området ikke er mer vindutsatt enn mange andre boligområder på Hvaler. 

Det er ikke innhentet informasjon om vindstyrker/vindrisiko for området i den 

grad dette finnes. 



KORSHAVN ØKOLANDSBY I HVALER KOMMUNE -  INNSPILL KOMMUNEPLAN 

arkitektbua as i samarbeid med enpro-tec as                           februar 2015       side 15  

o Dimensjonering av avløp og flomløp bør også justeres opp i takt med 

klimaendringene. Årsnedbør er anslått å øke med ca. 10 % som et 

konservativt anslag på landsbasis, men østlandsområdet er ikke det verste 

området slik sett. Ser heller ikke at dette skal være noe problem som vil 

hindre en evt. utbygging i Korshavn. 

 Barn og unges oppvekstsvilkår 

o 7 km til både Åttekanten skole og Floren skole som begge ligger i 

Skjærhalden. Disse er barneskoler. Ungdomsskolen på Hvaler ligger på 

Asmaløy, 13 km unna med bil. 

o Barnetråkkprosjektet: Kort sagt innebærer det å kartlegge de ferdselsveier 

barn og unge benytter seg av til og fra skoler/barnehager, samt oppholder seg 

i på fritiden. Registreringen skal imidlertid ikke gjennomføres av voksne 

fagpersoner, men først og fremst av brukerne selv, barn og unge (med unntak 

av i barnehagene). 

 

                         Foto: Steinformasjon rett ovenfor gården (del av friluftsområde) 

Konklusjon: Det er registrert få eller ingen konflikter med de viktigste hindringene for 

utbygging: naturmangfold og verneområder, kulturminner og -miljø, friluftsområder, 

jordvern og jord-/landbruk. I forhold til de andre nevnte temaene i kommunens liste over 

momenter som må vurderes, så blir det mere subjektive vurderinger og «øyet som ser». 

Dersom man ønsker å trekke til seg nye, unge og ressursterte mennesker til kommunen er 

kanskje større og ambisiøse prosjekter som dette veien å gå:  

«Et spennende boområde med bruk av siste nytt mht miljøteknologi for energi- og 

infrastrukturløsninger samt tilrettelegging for en livsstil tuftet på økologiske/ 

bærekraftige prinsipper - et fyrtårn og referanseprosjekt for framtiden!» 
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Konsekvensutredning Korshavn Økolandsby, Hvaler kommune 

 

Korshavn 

 

Dagens formål: LNF-område 
Foreslått formål: Boligbebyggelse? 

Arealstørrelse: 370 daa 

Forslagsstiller: Enpro-Tec eiendom AS og  
grunneier av eiendommen 25/19 

 

 
Beskrivelse: 

Forslaget som presenteres her går i korthet ut på å utvikle, i tilknytning til det gamle ferjeanløpet Korshavn og eksisterende bosetting, et 
spennende boområde med bruk av siste nytt mht miljøteknologi for energi- og infrastrukturløsninger samt tilrettelegging for en livsstil 

tuftet på økologiske/bærekraftige prinsipper - et fyrtårn og referanseprosjekt for framtiden!  

 

 

Tema 

 

 

Konsekvens 

 

Forklaring, usikkerheter (kunnskapsgrunnlag) 

 

Miljø   

Forurensning   Temakart Forurenset grunn (miljøstatus.no) 

Transportbehov, energi og klimagassutslipp  
Fylkesplanens arealstrategi 

Avstand til Fv 108 og eksisterende senterområder 

Kulturminner og kulturmiljø  

Temakart kulturlandskap (Miljødirektoratet) 

Temakart SEFRAK-bygg (Riksantikvaren) 
Temakart Kulturminner Askeladden (Riksantikvaren) 

Naturmangfold   

Temakart verneområder (Miljødirektoratet) 

Naturtyper og arter i Naturbase 
Temakart natur (Hvaler kommune) 

Artsdata i Artskart 

Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

Landskap og terrenginngrep  
Terreng/koter i kart 
Temakart kulturlandskap (Miljødirektoratet) 

Sikring av jordressurser  
Temakart verdiklassifisering dyrket mark (Hvaler 

kommune) 

Samfunn   

Befolkningens helse  

Støysonekart (Hvaler kommune) 

Radonkart (NGU) 

Plan for folkehelse  
Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester 

Tilgjengelighet til uteområder og g-/s-vei  

Temakart statlig sikra friluftslivsområder 

(Miljødirektoratet) 
Temakart friluftsliv (Hvaler kommune) 

Plan for idrett og friluftsliv 

Avstand til Fv 108 og trasé for kombinert føringsvei  

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (ROS)  

Veileder klimatilpasning (DSB) 
Løsmassekart (NGU) 

Rapporten Havnivåstigning – Estimater for framtidig 

havnivåstigning i norske kystkommuner (DSB) 

Barn og unges oppvekstvilkår  
Barnetråkk-prosjektet 

Skole- og barnehageutredningen 

Teknisk infrastruktur  Temakart vann og avløp (Hvaler kommune) 

Næringsutvikling  Kommunedelplan for næring 

Forholdet til strategi for framtidig arealbruk  
Fylkesplanens arealstrategi 
Boligbyggeprogram  

Senterstruktur 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Se beskrivelse unde kap. 3.0 Type arealer som blir berørt. 

 

 

Konklusjon 

Utbyggingsområdet tas inn i ny arealdel. 

 

 

Fargekoder for konsekvenser 

 

  Ingen konflikt 

 Noe konflikt 

 Stor konflikt 
 

 


