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SOLRIKE TOMTER MED HAVUTSIKT
BØLINGSHAVN

HVALER PANORAMA

SANDVADSVINGEN 1 – 44, 
BØLINGSHAVN PÅ KIRKØY, HVALER. 

TOMTER 524 m2 –1.041 m2
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Kjære interessent!
Vi har gleden av å presentere 36 byggeklare eneboligtomter på Bølingshavn, vest på Kirkøy, Hvaler. 
Tomtene har en fantastisk beliggenhet nær sjøen med panoramautsikt over Hvalers vakre skjærgård. 
Med plassering høyt i terrenget og mot vest, har tomtene også svært gode solforhold. 

Her kan du nyte rolige dager i et svært barnevennlig område med badeplasser og flotte  rekreasjonsområder 
rett utenfor døren. Samtidig er det kort vei til fasiliteter som barnehage, barneskole, butikker, båthavn og golfbane.

Dette er en sjelden mulighet til å skaffe seg en svært attraktiv tomt på Hvaler!
 

Se også Google Map

BØLINGSHAVN
HVALER PANORAMA

Mer enn 830 øyer, holmer og skjær danner rammen for den 
unike Hvaler-skjærgården. Med vakker natur, innbydende 
strender og det langstrakte havet som nærmeste nabo, er det 
lett å forstå at stadig flere ønsker å bosette seg året rundt på 
denne perlen. 

Turisme er en av de viktigste næringsveiene i kommunen; 
I sommermånedene er det båt- og hytteliv som gjelder. 
Da mangedobles innbyggertallet. Og det at hovedtyngden av svært 
mange feriepengeutbetalinger blir igjen på Hvaler er et fenomen 
de fastboende nyter godt av. Her er det full barnehagedekning, lav 
arbeidsledighet, godt kollektivtilbud, gode skole- og utdanningstilbud, 
og høyhastighetsforbindelse med fastlandet som gir gode muligheter 
for datarelatert næringsvirksomhet, for å nevne noe.
Når bølgene går skumhvite i høststormene og isen fester grepet i 
skjærgården finnes et stort og variert kulturtilbud.

Tomtene ligger vest på Kirkøy på Hvaler. Med bil er du i Fredrikstad på ca 30 minutter. 
Ønsker du å kjøre kollektivt er det god bussforbindelse og Expressbuss til Oslo. 
Moss Lufthavn Rygge når du på  under en time. Fra Skjærhalden går det rutebåt til Strömstad.



Mange lar seg fortrylle av det magiske lyset her i havgapet. Og det er 
ikke mangel på solfylte dager! Hvaler ligger nemlig i en av de mest 
solrike regionene i landet og har dermed en visjon om å være den 
kommunen i Norge med sol hele året, selv på grå hverdager! Her er 
det plass til mange og mulighetene er ubegrensede for deg som er 
glad i natur, kultur og mennesker.

Og det er slett ikke bare nordmenn som har fått øynene opp for dette 
unike kystlandskapet. Hvaler-idyllen gikk nemlig til topps i en interna-
sjonal kåring, og er dermed de første i Skandinavia til å motta denne 
prisen. Coastal & Marine Union har satt Ytre Hvaler og Kosterhavets 
nasjonalpark på sin topp 20-liste over de beste kystdestinasjonene i 
Europa!  Kriterier som natur, miljø, samfunn og sikkerhet og identitet og 
kultur danner grunnlaget for prisen som ble utdelt til Hvaler  kommune 
i juni 2013. Våre kystområder er unike i verden!

Hvaler kommune grenser i nord til Fredrikstad, i nordøst til Sarpsborg 
og Halden. I øst grenser kommunen til Sverige og Strømstad og i vest 
til Tjøme i Vestfold, og selvsagt grenser øysamfunnet til storhavet. 
Til tross for dette har man  enkel tilgang på alle fasiliteter man finner i 
sentrale strøk. Her  finnes butikker av ymse slag, barnehager, skoler og 
eldrehjem, vinmonopol, overnattingsmuligheter, spennende restau-
ranter og golfbane - i tillegg til mer stedstypiske ting som gjestehavn, 
utsalg av fersk sjømat og redningsskøyte.

Dette er din mulighet til å bo i et vakkert og ettertraktet kystlandskap 
med holmer, sund og skjær- og fortryllende solnedganger. Og rett 
utenfor døren ligger alt til rette for uforglemmelige naturopplevelser 
for store og små. 

Nå kan boligdrømmen endelig gå i oppfyllelse!
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KIRKØY
Skjærhalden er et yndet utfartssted for hyttefolket på 
sommeren, og en stille og rolig perle for de fastboende resten av året. 
Som innbygger på Kirkøy bor man midt i det som er Norges første 
marine nasjonalpark.
Sentralt lokalisert på Kirkøy ligger kommunens administrative sentrum; 
Skjærhalden. Her finner du kommunehuset, sjarmerende forretnin-
ger, restauranter og båthavner. Med sine hvitmalte hus, røde sjøboder, 
bølgeskvulp og måkeskrik, er liten tvil om at tettstedet har et hint av 
sørlands- idyll! Her finner du også en flott og populær «bystrand», 
idyllisk plassert i le for vinden.

Skjærhalden ligger bare en kort kjøretur unna. Ønsker du derimot å 
benytte sykkelen, er turen unnagjort på et kvarter. På veien fra Hvaler 
Panorama passerer du  velkjente Hvaler Gjestgiveri som blant annet 
frister med  underholdning og god mat.

HVALER GOLFKLUBB
Hvaler Golfbane er en 9-hullsbane på Kirkøy, ca 4 km fra Skjærhalden 
og kun noen få hundre meter fra Bølingshavn.Klimaet gjør at banen 
åpner spesielt tidlig om våren og tillater spillet langt utover høsten.  
Det er en skogsbane beliggende i vakker natur.  Banen er utfordrende 
både for nybegynneren og for den erfarne spiller. 

UTALLIGE REKREASJONSMULIGHETER
I tillegg til å bo midt i en marin nasjonalpark med eget publikumssen-
ter, kan Hvaler by på mange rekreasjons muligheter i umiddelbar nær-
het. Kirkøy er forøvrig et sted hvor sykkelen er et velegnet fremkomst-
middel. I gåavstand fra Skjærhalden finner du blant annet Storesand 
som innehar Hvalers flotteste strand, Ørekroken med lun og langgrunn 
badeplass og Rødshuet med kulturpark der havet danner et flott 
bakteppe. I tillegg til dette finner du utallige små stier og tråkk som går 
på kryss og tvers over øya og langs kysten. Godt kjent og populær er 
«Kyststien» som er en merket turvei som tar deg over land, strand og 
svaberg, gjennom vindherjet gammelskog og den lunere furuskogen i 
Prestegårdsskogen naturreservat.
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BØLINGSHAVN
Bølingshavn, med sitt pittoreske preg og tradisjonelle bebyggelse, 
ligger fantastisk plassert på vestsiden av Kirkøy. Se for deg sommer og 
sol, rekepilling på svaberget, inn bydende badetemperaturer og krab-
befiske fra bryggekanten. Dette er opplevelser som slett ikke kun er 
forbeholdt hytteeiere, men også fastboende i Bølingshavn! De natur-
skjønne omgivelsene rundt havnen innehar alle de elementene man 
forbinder med tradisjonell skjærgårdsidyll. Med sin lune havn samt 
holmer og skjær med smale smug er området et yndet utfardsted for 
småbåter sommerstid. 

Bølingshavn, med sin beliggenhet i Løperen og innseilingen til Fredrik-
stad, har fra gammelt av spilt en viktig rolle som havn, både for skuter 
med sildefangst og for reisende. 
Bølingshavn er nevt allerede på 1200-tallet da havnen kan ha vært 
brukt som omlastningshavn for sildefisket.

Bølingshavn kan betegnes som Kirkøys andre «sentrum» etter Skjær-
halden og er ubetinget det stedet på øya som lå mest gunstig til for 
kontakten med Fredrikstad.  Derfor fikk Bølinghavn Hvalers aller første 
faste båtrute til  Fredrikstad i 1878. På dager med mye vind og store 
bølger ble  Bølingshavn omtalt som «frelsens havn». I tiden da D/S 
Hvaler gikk i rute fra Fredrikstad til Skjærhalden (til 1976) gikk båten 
sørsiden om Kirkøy, rundt Røsshue. Denne turen var fryktet av mange 
og for å slippe sjøsprøyt og bølger valgte mange å gå av i Bølingshavn 
og heller ta drosje eller rutebil videre.   

Bølingshavn var gjennom flere år et viktig kommunikasjons- og byg-
desenter. Fra 1889 startet Chr. Johannesen landhandleri, samme år 
fikk Hvaler kommunelege med tilhold i Bølingshavn og i 1917 ble det 
etablert tollstasjon her og Hvalers tale- og telefonstasjon hadde også 
tilhold i Bølingshavn. 

Bølingshavn har en aktiv velforening som blant annet
arrangerer seilregattaer hele sommeren. Se bolingshavn.no
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Grunnet tomteområdets høye 
beliggenhet, har du både tidlig 
morgensol og den aller siste 
kveldssolen. Dette kombinert 
med flott utsikt over skjærgården, 
gjør dette boligfeltet unikt.
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Hvaler Panorama har en unik plassering på  Hvaler. Det er ikke til å 
unngå å bli fascinert av stedet. Og navnet på området beskriver stedet 
godt –  tomtene ligger høyt i terrenget, er vestvendt og har vid utsikt 
over den flotte skjærgården.
 
Tomtene ligger på Kirkøy på Hvaler – øyene i skjærgården som for 
mange betyr sol, sommer og ferie, men som også er attraktivt for 
mange fastboende. 
 
Med bil er du i Fredrikstad på ca 30 minutter.  Ønsker du å kjøre kollek-
tivt er det god buss forbindelse (bussen stopper i Bølingshavn), og med 
Expressbussen er det kort vei til Oslo. Skal du lenger ut på reise, er du 
på Moss Lufthavn Rygge på under en time. Fra Skjærhalden, kort vei 
fra Hvaler Panorama, går det rutebåt til Strømstad med flere ruter om 
dagen.
 
Men selv om du er ute på reise i blant, så er det nok hjemme du kan-
skje helst vil være? På  Hvaler Panorama kan du virkelig sette deg ned 
med kaffekoppen og nyte utsikten. Og på fine dager kan du hygge deg 
i solen hele dagen. I tillegg til at du har god oversikt over skjærgården, 
er tomteområdet nemlig veldig solrikt. Ja, det passer godt at  Hvaler 
ligger høyt opp på listen over antall soldager i året. Morgensol og 
kveldsol – hva er vel bedre enn nettopp det?

LUFTIG OG SOLRIKT
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TOMTE- NR G.NR B.NR ADRESSE:  Sandvadsvingen STØRRELSE m2 SALGSPRIS

1 22 136 44 932 1.600.000

2 22 101 42 841 1.800.000

3 22 102 40 757 SOLGT

4 22 103 38 805 1.890.000

5 22 104 36 817 1.890.000

6 22 105 34 819 1.800.000

7 22 106 32 868 1.800.000

8 22 107 30 752 1.800.000

9 22 108 28 854 1.750.000

10 22 109 26 756 1.750.000

11 22 110 39 788 1.650.000

12 22 111 37 751 1.600.000

13 22 112 35 764 1.600.000

14 22 113 33 742 1.600.000

15 22 114 31 636 1.500.000

16 22 115 29 658 1.350.000

17 22 116 27 592 1.400.000

18 22 117 25 549 1.500.000

19 22 118 23 540 1.500.000

20 22 119 21 523 1.500.000

21 22 120 19 612 1.500.000

22 22 121 17 524 1.400.000

23 22 122 15 1029 1.700.000

26 22 125 9 658 1.790.000

27 22 126 7 853 1.300.000

28 22 127 5 790 990.000

29 22 128 3 960 890.000

30 22 129 1 1042 1.650.000

31 22 130 16 719 1.600.000

32 22 131 14 606 1.550.000

33 22 132 12 752 1.550.000

34 22 133 10 660 1.450.000

35 22 134 8 597 1.450.000
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Hvaler Panorama ligger vest på Kirkøy, rett opp for Bølingshavn. 
Tomtene har adresse Sandvadsvingen.

Området består av 36 byggeklare tomter med størrelser fra 524 kvm 
til 1041 kvm. Tomteområdet er ferdig opparbeidet med vei, vann, 
avløp, elektrisitet og kabelTV/bredbånd, og med stikkledninger til alle 
tomter.

NØYE UTVALGT VEIBELYSNING
Pullerter er valgt som veibelysning, med ønske om å skape et maritimt 
preg og at belysningen skal ha som hovedformål å belyse veitraseene. 
Altfor mange boligprosjekter er preget av sjenerende veibelysning inn 
på tilstøtende tomter og inn i stuer. For å sikre en god nok veibelysning 
med pullerter er da avstanden mellom disse 8 meter.

TOMTEOMRÅDET

Ta turen til tomteområdet og se utsikten! 
Vi har plassert utsiktstårn på noen av tomtene. 
Her kan du se den flotte utsikten du får fra
1. etasje og 2. etasje i boligen.

SE UTSIKTEN SELV!
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Planen er utarbeidet av virksomhet Geomatikk, Fredrikstad kommune, juli 2015
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Byggegrense (1211)

Frisiktlinje (1222)

Frisiktsone (140)

Boligbebyggelse (1110)

Lekeplass (1610)

Veg (2010)

Kjøreveg (2011)

Annen veggrunn, tekn. anl. (2018)

Gangveg (2016)

Naturvern (5300)

Særlige landskapshensyn (5500)

A1-6

S2

S1

VEI1-2

FL1

Gnr. 22, Bnr. 4

VEI3-4

SGG

SVT

FORKLARING TIL KART

A1 - FRITTLIGGENDE SMÅHUS
Tillatt BYA 35% 
1800 kvm

A2 - FRITTLIGGENDE SMÅHUS
Tillatt BYA 35% 
6400 kvm

A3 - FRITTLIGGENDE OG 
SAMMENBYGDE SMÅHUS
4000 kvm

A4 - SAMMENBYGDE SMÅHUS
Tillatt BYA 35% 
3700 kvm

A5 - SAMMENBYGDE SMÅHUS
Tillatt BYA 35% 
4000 kvm

A6 - SAMMENBYGDE OG
FRITTLIGGENDE OG 
SMÅHUS
Tillatt BYA 35% 
7000 kvm

S1 - SPESIALOMRÅDE 
LANDSKAPSVERN
12700 kvm

S2 - SPESIALOMRÅDE 
NATURVERN
6000 kvm

PLANKART
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR 

”DEL AV BØLINGSHAVN” 
GNR. 22/101 -Gnr. 22/136 HVALER KOMMUNE

Formålet med planen er å legge til rette for videre-
utvikling av Bølingshavn som lokalsamfunn gjennom 
bygging av nye helårsboliger i tilknytning til eksis-
terende bebyggelse. 

§ 1.
Det regulerte området er avgrenset på reguleringskart 
vedtatt 27.11.2001, med endringer 03.09.2015. Området 
er i medhold av § 12-5 i plan-og bygningsloven (PBL) 
regulert til følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr. 1)
• Boliger med tilhørende anlegg, frittliggende og sam-
menbygde småhus.
• Lekeplass 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
(PBL 12-5 nr. 2) 
• Veg 
• Kjøreveg
• Annen veggrunn, tekn. anl. 
• Gangveg 
Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift
(PBL 12-5 nr. 5) 
• Særlige landskapshensyn
• Naturvern 
Planen viser i tillegg følgende hensynssone (PBL § 12-6) 
• Sikringssone (frisikt) 
Forutsatt eierform er spesifisert i plankartet 
(PBL 12-7 nr.14): o_ = offentlig f_ = felles 
 

§ 2.  BOLIGBEBYGGELSE 
GENERELT 
Området kan bebygges med boliger i frittliggende og 
sammenbygde småhus med tilhørende anlegg. 
Oppføring av, eller bruksendring til fritidsboliger er ikke 
tillatt. 
Søknad om byggetillatelse skal vedlegges situasjonsplan 
som foruten plassering av boligen også viser garasje/
uthus. Garasje/uthus tillates plassert utenfor viste 
byggegrenser, dog ikke nærmere nabogrense enn 0,5 
meter, og ikke nærmere grense mot boligvei enn 1,0 
meter. Mot fylkesveien gjelder byggegrensen også for 
garasje/uthus. 
Planlagt bebyggelse skal beskrives i materialbruk, 
takhøyde/takvinkel og bygningsutforming for øvrig. 
Takform kan være saltak eller det kan være flate tak. For 
å få til enhetlig bebyggelse tillates henholdsvis saltak og 
flate tak kun i anviste felt. 
Bebyggelsen skal utformes med spesielt hensyn til 
landskap og god byggeskikk. For øvrig må bebyggelsen 
tilfredsstille kravene i plan – og bygningslovens § 29-1 
(Utforming av tiltak) og § 29-2 (Visuelle kvaliteter). Det 
skal opparbeides parkeringsplass for 2 kjøretøyer pr. 
bolig. 

FELTENE A1 -A2 
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 35 %. Hus skal 
oppføres med flate tak med en maksimal gesimshøyde 
på 6,5 meter. Garasje/uthus må ha flate tak og inntil 
3,0 meter gesimshøyde. Maksimal størrelse på garasje/

uthus er 50 kvm. Høyder måles som gjennomsnitt i 
forhold til ferdig planert terreng. 

FELT A3 
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 35 %. Boligene 
skal ha saltak med maksimal mønehøyde 9,0 meter og 
takvinkel 30 – 40 grader. Garasje/uthus skal ha saltak 
med maksimal mønehøyde 5,0 meter og takvinkel 30 
– 40 grader. Maksimal størrelse på garasje/uthus er 50 
kvm. Høyder måles som gjennomsnitt i forhold til ferdig 
planert terreng. Ytterkledning skal være trepanel. 

FELT A4 
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 35 %. Hus skal 
oppføres med flate tak med en maksimal gesimshøyde 
på 6,5 meter og i tillegg tillates inntil 15 % av byggets 
grunnflate med en gesimshøyde på 8,5 meter. Garasje/
uthus må ha flate tak inntil 3,0 meter gesimshøyde. 
Maksimal størrelse på garasje/uthus er 50 kvm. Høy-
der måles som gjennomsnitt i forhold til ferdig planert 
terreng. 

FELTENE A5 -A6 
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 35 %. Boligene 
skal ha saltak med maksimal mønehøyde 9,0 meter og 
takvinkel 30 – 40 grader. Garasje/uthus skal ha saltak 
med maksimal mønehøyde 5.0 meter og takvinkel 30-
40 grader. Maksimal størrelse på garasje/uthus er 50 
kvm. Høyder måles som gjennomsnitt i forhold til ferdig 
planert terreng. Ytterkledning skal være trepanel. 

§ 3. GANGVEG
Gangsti langs fylkesveien i nord skal opparbeides slik 
at beboerne kan ferdes til fots uten å måtte benytte 
fylkesveien. Detaljplan for opparbeidelse og vedlikehold 
av denne skal være godkjent av kommunen før bygge-
tiltak igangsettes. Den skal være opparbeidet iht. dette 
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR 

”DEL AV BØLINGSHAVN” 
GNR. 22/101 -Gnr. 22/136 HVALER KOMMUNE

før innflytting i feltet. Det skal være sammenhengende 
forbindelse fra boliggatene/områdene og ut i gangstien 
langs fylkesveien. Gangsti langs fylkesveien forutsettes 
forlenget til feltinnkjøringen, dersom rasjonell gangad-
komst ikke kan etableres fra hele feltet (særlig A6). 

§ 4. LEKEPLASS 
Felles lekeplass for flere eiendommer, FL 1 skal benyttes 
til lek og opphold for barn og unge i boligområdet. Om-
rådet skal spesielt tilrettelegges for små barns behov. 
Mot fylkesveien skal det settes opp gjerde av egnet 
type. 
Planer for opparbeidelse og driften av lekeplassen skal 
være godkjent av kommunen, og garantier for ferdigstil-
lelse samtidig med at første bolig tas i bruk skal være gitt 
før igangsetting av nye boliger kan tillates. 

§ 5. FRISIKTSONE 
Frisiktsonene skal holdes fri for sikthinder 0,5 m over 
fylkesveiens plan. 

§ 6. NATURVERNOMRÅDE OG OMRÅDE 
FOR SÆRLIGE LANDSKAPSHENSYN 
I område for særlige landskapshensyn S1 skal eksis-
terende vegetasjon bevares og skjøttes med tanke på å 
skjerme boligfeltet for eksponering fra sjøen og sikre en 
best mulig innpasning av bebyggelsen i kulturlandska-
pet. 
I naturvernområde S2 skal edelløvskogen bevares og 
skjøttes ut fra hensyn til biologisk mangfold og land-
skapsestetikk. I området kan det opparbeides stier for å 
ivareta hensynet til friluftslivet. 

§ 7. SAKSBEHANDLING 
For boligområdene skal det utarbeides illustrasjonspla-
ner for hvert felt før søknad om byggetiltak kan behand-
les av kommunen. 

Planen skal vise: 
• Plassering av bebyggelsen, herunder høydeplassering. 
• Bebyggelsens høyde og møneretning. 
• Avgrensning av tomter og fellesarealer. 
• Lekearealer, parkeringsløsning og annen disponering av 
ubebygde deler av tomter og fellesarealer, herunder ter-
rengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde 
der terrengforholdene krever slike tiltak. 
• Eventuelle tiltak mot veitrafikkstøy. 
• Retningslinjer for formgivning, materialbruk eller 
andre prinsipper som skal følges for å ivareta innbyrdes 
harmonisering mellom ulike deler av bebyggelsen, samt 
mellom bebyggelse og omgivelser for øvrig. 
Eventuelle øvrige krav til innhold fastsettes av kommu-
nen i hvert enkelt tilfelle. 

Anlegg for renovasjon og kommunalteknikk skal innar-
beides innenfor planområdet. 
Støyberegninger av veitrafikkstøy fra fylkesveien kan 
kommunen kreve forelagt som vedlegg til illustrasjons-
planene. Eventuelle tiltak mot veitrafikkstøy skal det 
være redegjort for. 

Nåværende høyspentledninger i luftstrekk gjennom 
planområdet forutsettes omlagt til grunnen. 
Tiltak i områdene S1 og S2, herunder hugst, skal være 
forelagt og godkjent av kommunen. 

Dersom det under arbeider i marken påtreffes automa-
tiske fredete kulturminner må arbeidene straks stanses 
i den utstrekning det kan berøre kulturminne eller deres 
sikringssone på 5 m, og fylkeskommunens kulturseksjon 
må varsles; jfr. Lov om kulturminner §§ 3,4,6 og 8. 

Hvaler 03.08.2015 

BØLINGSHAVN
HVALER PANORAMA
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MEGLERGAARDEN AS
Storgata 8, 1531 Moss
Tlf. 69 20 25 50
www.meglergaarden.no

Andreas Thoring
Tlf. 918 21 500
athoring@meglergaarden.no
 
Tommy Skovly
Tlf. 99 400 600
skovly@meglergaarden.no
 

Luftfoto: Fotoetcetera. Områdefoto: Fotoetcetera / Villicus AS / Suveren Kommunikasjon AS. 

Grafisk produksjon: Suveren Kommunikasjon AS. Plantegninger og kart er kun illustrasjon. Forbehold om endringer i tegninger samt trykkfeil.  

Bjørn Erik Thorbjørnsen
Tlf. 4166 36 886
thorbjornsen@meglergaarden.no
 
Stian Hagnes
Tlf. 90 09 91 38
hagnes@meglergaarden.no

UTBYGGER:

VILLICUS A/S 
v/ Jørn Hokholt
Tlf: 911 37 608

BØLINGSHAVN
HVALER PANORAMA

www.hvalerpanorama.no

KONTAKT UTBYGGER:
VILLICUS A/S
Jørn Hokholt
Tlf. 911 37 608
E-mail: villicus@online.no




