
  

INFORMASJONSSKRIV 

 
KOMMUNEDELPLAN SKJÆRHALDEN 

«NY INFO» 

 
 

I forbindelse med tidligere utsendt informasjonsskriv vedrørende kommunedelplan for Skjærhalden (se 
tidligere info under), så har det blitt litt endringer. Endringene består av følgende: 
 

- Hvaler Kommune har utsatt frist for innspill fra 20. september til 9. oktober. Det betyr at de som 
ønsker å sende sine kommentarer til HNF for felles sammenstilling, kan gjøre det innen 5. oktober. I 
artikkel i Fredrikstad Blad er frist oppgitt til 20. oktober, og dette er feil. 
 

- Hvaler Kommune har invitert til digitalt folkemøte, opprinnelig i dag, 16. september, men på grunn 
av kort tidsfrist er dette utsatt til 23. oktober kl 1700.  

 
Link til informasjon og digitalt folkemøte er her 
https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/velkommen-til-digitalt-folkemote-om-kommunedelplan-for-
skjarhalden/?fbclid=IwAR1fAO-pAiFvVzQwmjB-rwMbXgpe-zRZ356iXfMPNPkk5FfwWYvPg5kyt6g 
 
Dette gir dere litt mer tid til å tenke gjennom eventuelle innspill, og ikke minst kommunisere med 
hverandre. Det er viktig at alle tanker, spørsmål og ideer kommer frem til folkemøte, og ønsker dere at 
HNF formidler dette, så fint om dere sender inn det som ønskes tatt opp. Se kontaktinfo under. 
 
 
Hvaler, 16. september 2020 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i HNF 
 
 

******* 
 
 
I juli vedtok kommunestyret i Hvaler Kommune oppstart av kommunedelplan for Skjærhalden, og sendte 
samtidig ut planprogrammet til høring og offentlig ettersyn. 
 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for bærekraftig utvikling av 
Skjærhalden som kommunesenter. 
 
Det er viktig, spesielt for næringen på Skjærhalden, at aktørene tar stilling til innholdet i planprogrammet, 
og kommer med sine innspill og/eller innsigelser. Frist for dette er satt til 20. september i kommunen.  
 
HNF vil sammenstille et felles skriv som tilsvar på dette, basert på mottatte innspill, og for å rekke dette 
innen kommunens frist, må dette være mottatt hos oss innen 15. september. Man står selvfølgelig også 
fritt til å sende sine innspill direkte til kommunen. 
 
Alle dokumenter til saken finner dere her https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-
forside/pagaende-planarbeid/#heading-h2-2 
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Vi er tilgjengelig for spørsmål, så bare ta kontakt. Ellers oppfordres det til å ta kontakt med kommunen for 
eventuelle avklaringer i plandokumentene: 
 
Styreleder 
Pål Erik Christophersen 
909 22 751 
Mail: palerik@naersenter.no 
 
Daglig leder 
Anne Cedervall 
911 42 310 
Mail: ancederv@gmail.com 
 
 
 
 
Hvaler, 6. september 2020 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i HNF 
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