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Fagnotat 

 

REGULERINGSFORSLAG TIL  Saksnr.: 201202535/347 

OFFENTLIG ETTERSYN  Emnekode: ESARK–5120 

  Saksbeh.: ARMA 

  Dato: 13.09.2017 

 

 

Ytrebygda,  gnr. 33 bnr 7 mfl,  Dolvik - Hope marina- og boligområde.   

Områderegulering arealplan-ID 60200000 

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 
 

 

1.  Hva saken gjelder 

Bergen kommune arbeider med en områdereguleringsplan for området Dolvik – Hope i 

Ytrebygda bydel.  Et planforslag utarbeidet i 2014/15 var utlagt til offentlig ettersyn 

sommeren 2016.   

 

Basert på den gjennomførte høringen, og på utviklingen i kommuneplanarbeidet, foreslår 

plan- og bygningsetaten en rekke endringer i planforslaget.  På grunn av dette bør det 

gjennomføres et nytt offentlig ettersyn.  

 

 

2.  Oversikt over endringene 

Det foreslås en lang rekke endringer og justeringer i planforslaget sammenlignet med det 

første høringsutkastet.  Særlig 3 av disse endringene kan få betydning for større grupper av 

berørte og naboer.  Dette gjelder følgende områder, som kommenteres nærmere nedenfor: 

 Dolvik brygge og det nye båthotellet (Søreide båt- og fritidssenter) – arealbruk på land 

 Nordrevågen – arealbruk i sjø 

 Vassheiane:  gjeldende reguleringsplan ID 1669 utgår, og arealet tas inn i 

områdereguleringen. 
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De øvrige endringene er for en stor del av teknisk og/eller formell karakter, eller gjelder 

mindre detaljer.  Plan- og bygningsetaten forventer at disse endringene stort sett vil ha liten, 

og i hovedsak positiv, effekt for dem som berøres. 

 

Her gis en opplisting av alle foreslåtte endringer:   

 

Vegsystemet 

 I forbindelse med utarbeidelse av byggetegninger for fylkesvegen er det foretatt er lang 

rekke mindre justeringer av veglinjen og av den midlertidige anleggssonen langs hele 

vegstrekningen.  Enkelte steder medfører dette også justering av plangrensen. 

 trasebegrensning for ny veg til Stamsneset (hensynssone H430) er tatt ut, og ny vegtrase 

skal avklares ved detaljregulering 

 fortau er justert i flere kryss og avkjørsler 

 sammenkobling mellom SGS1 og ny fylkesveg/fortau i Dolvik er omarbeidet 

 SV2 (Grimstad), SV6 (Grimstad) og SV22 (Hammersland) er justert 

 SV8 (Grimstad) har fått justert siktsone og avsluttes i eiendomsgrensen til gnr 30/365 

 SV14 (Hope) er utvidet i krysset 

 SV15 (Hope) utgår som boligadkomst, og avsluttes ved parkeringsplass SPP1 

 SGG1-3 (Hammersland, Dolvik) endrer formål fra gangveg SGG til turdrag GTD, og det 

legges inn midlertidig anleggsområde langs turdraget 

 adkomst til gnr 34/106 fra fylkesvegen er erstattet med adkomst via parkeringsplass SPP3 

 det er lagt inn fortau over bussholdeplassen SKH1 lengst vest  

 restarealet mellom fylkesvegen og SV6 (deler av gnr 30/186 og 30/4), som var foreslått 

uregulert, tas inn i planen som annet vegareal grønt SVG 

 arealet mellom Grimstadvegen og veg SV22 (Hammersland) endres fra bolig B4 til SVG 

 busslommer reguleres som veg, og leskur som annen veggrunn tekniske anlegg 

 feltene SGG4 og SVG9 utgår, slik at hele gnr 34/265 inngår i BFS20.  Behovet for 

tilkomst til gnr 34/1 ivaretas i bestemmelsene. 

 

Automatisk fredete kulturminner 

 nyregistrerte kulturminner som skal bevares er markert med hensynssoner 

 kulturminner som kan frigis er markert med bestemmelsesområder. 

 

Rasfare 

 3 hensynssoner for rasfare i henhold til NVE Atlas er lagt inn.  Disse berører felt B4, som 

skal detaljreguleres før utbygging, og for øvrig bare ubebodde områder (strandsone på 

Ruskeneset og i Dolvik). 

 

Arealbruk i sjø 

 formål i sjø i Nordrevågen er omarbeidet, og bestemmelsesområde #10 utgår 

 BSB2 ved Søreidneset er redusert, delt i 4 separate felter og noe forlenget lengst øst 

 VN2 i Nordåsstraumen er redusert  

 VFR6 ved Dolvikbekken er redusert mot private boligeiendommer 
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 VKA1 og 2 utgår og VS2 er utvidet tilsvarende, VKA3 får nytt nr VKA 1. 

 

Eierform 

 flere veger vises uten eierform (SV12, 23, 24 – Hope og Dolvik), delvis for avklaring i 

detaljregulering  

 SV15 (Hope) vises som offentlig inn til parkeringsplassen 

 følgende felter vises uten eierform: SVG3, SPP3, GTD3. 

 

Planavgrensning 

 planområdet utvides ved at reguleringsplanen for Vassheiane II (ID 1669) tas inn i 

områdereguleringsplanen 

 det foretas en rekke mindre justeringer (både utvidelse og reduksjon) langs ytre del av 

Grimstadvegen. 

 

Andre endringer 

 Grimstadvegen 340 får regulert adkomst også over gnr 30/4 

 GF4 (grønnstruktur i B2) får justert utforming 

 avgrensning av naustformål på gnr 33/141 endres 

 hensynssone for steingard utvides inn i B1/B2/B3 (til 4 m fra midtlinje), og det er foretatt 

en mindre korrigering av formålsgrense for boligformål ved steingarden 

 grense mellom BFS19 og B4 på gnr 33/137 er justert 

 driftsbygning på 33/2,4 er endret fra BFS19 til B4 

 på Ruskeneset er det gjort endringer knyttet til veg, kai og parkering 

 nye hensynssoner for tankanlegg på Stamsneset er lagt inn (brann-/eksplosjonsfare) 

 flere nye pumpestasjoner for avløpsvann er tatt inn: 2 kommunale stasjoner som ikke 

ligger til offentlig vei er vist med eget arealformål BVA1 og BVA2 (på Stamsneset og 

Vassteigen), og 4 stasjoner er markert med bestemmelsesområde #9 (2 på Stamsneset og 2 

langs Grimstadvegen på Hope og i Dolvik)  

 hensynssone kraftlinje er endret fra H370 til H740 (båndlegging etter andre lover) 

 nøsttomt gnr 33/36 er endret fra bolig til grønnstruktur 

 GTD10 utvides med resten av gnr 33/4. 

 

Reguleringsbestemmelsene 

Det er gjort en rekke endringer og presiseringer i reguleringsbestemmelsene.  Endringene kan 

deles i 3 kategorier: 

1. endringer som følger direkte av endringer i plankartet (bl.a. om kulturminner og rasfare) 

2. andre endringer av reell betydning 

3. justering av upresis eller uheldig formulert tekst. 

 

De viktigste endringene i gruppe 2 kommenteres nærmere nedenfor. 

 

Endringer i forhold til det første høringsutkastet er markert med gult (ny tekst) eller rødt (tekst 

som utgår) i de oppdaterte bestemmelsene. 
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3.  Omtale av enkelte endringspunkter 

3.1  Marinaområdet på Hammersland 

Den største endringen gjelder valg av løsning for det det eksisterende marinaområdet og det 

nye båthotellet.  

 

 
Opprinnelig forslag     Nytt forslag 

 

I den første høringen har fylkesmannen, en velforening på Søreidneset og enkelte 

privatpersoner protestert på byggingen av båthotellet.  Fylkemannen har også fremmet 

innsigelse basert på nasjonal arealpolitikk for strandsoneforvaltning, noe som innebærer at 

planen i utgangspunktet ikke kan egengodkjennes av kommunen. 

 

Plan- og bygningsetaten har vurdert situasjonen på nytt etter høringen, og anbefaler at 

planforslaget omarbeides.   

 

Det nye forslaget innebærer at arealet under kraftlinjen i hovedsak blir avsatt til naturområde 

GN8 og parkering SPP2.  Samtidig gis det rom for at dagens byggeområde BAA2 kan få 

betydelig høyere utnyttelse, med kombinert formål næring og bolig, enn det kommuneplanen i 

utgangspunktet åpner for.  Hovedbegrunnelsen for dette er 2-delt: 

 bevare et verdifullt landskap i strandsonen 

 legge til rette for en tjenlig utnyttelse av det eksisterende byggearealet.   

 

Byggeområdet kan i tillegg utvides noe sammenlignet med dagens situasjon, både ved 

utfylling i sjø, ved å ta i bruk deler av tidligere BN2 og ved å bygge fjellhaller dersom det er 

ønskelig.  Planen setter i utgangspunktet ingen begrensninger for omfanget av areal i fjell, 

dette må eventuelt avklares i detaljreguleringen.  Boligandelen skal begrenses basert på 

kommunens fortettingsstrategi, men kan likevel økes noe i forhold til det generelle 

utgangspunktet basert på at løsningen er et kompromiss mellom ulike hensyn.  Utbygger står 

også fritt til å utelate boligformålet helt. 
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Problemstillingen knyttet til utnyttelsen av felt BAA2 har utviklet seg gradvis, i takt med 

utviklingen i kommuneplanarbeidet, og var ikke tilstrekkelig vektlagt i den første 

høringsrunden. 

 

Endringen innebærer at hele det aktuelle området må sees i sammenheng og detaljreguleres 

før utbygging, mens det opprinnelige planforslaget bare krevde detaljregulering for felt 

BAA2.  Arealutnyttelse og byggehøyde fastsettes i detaljreguleringen basert på føringer gitt i 

reguleringsbestemmelsene § 5.10.2.  Kravet om felles detaljregulering gjelder byggeområdet 

BAA2, parkeringsplassen SPP2, naturområde GN8 og adkomstvegen SV21.   

2 viktige premisser for detaljreguleringen er at fri sikt til sjøen fra vegnivået skal 

opprettholdes for en stor del av den aktuelle strekningen, og at hele området skal omfattes av 

planens hovedprinsipp for rekkefølgekrav (jf kap 3.4). 

 

Båthavnens utstrekning i sjø opprettholdes, med en dobling av arealet i forhold til dagens 

situasjon.  Rekkefølgebestemmelsene forenkles ved at utvidelse i felt VS2 på Hammersland 

ikke er avhengig av tilsvarende reduksjon i Nordrevågen.  Også feltinndelingen forenkles, 

både på grunn av enklere rekkefølgekrav og en forutsetning om felles drift av sjøarealet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur som fjernes eller bevares, sett fra 

Søreide 

 

 

 

Nærmere vurdering av konsekvenser 

Noen konsekvenser av det opprinnelige forslaget: 

 Tiltaket ville medført et svært stort inngrep i et markert, grønt landskapselement, i et lite 

landskapsrom ved sjøen, like ved Søreide lokalsenter. 

 Basert på den nye kommuneplanen ville dagens utsprengte areal (felt BAA2) fått en dårlig 

utnyttelse.  Videreføring av dagens drift blir vanskelig dersom felt BN2 utvikles, og 

området ligger i utgangspunktet utenfor den prioriterte byggesonen både for bolig og 

næring.   

 Et stort volum av lagerhaller på en svært eksponert tomt førte til at prosjektet ble avhengig 

av andre bygg i tillegg, for å dempe virkningen av hallene.  Dette ville gitt en arealbruk 

(f.eks. kontorformål) som i utgangspunktet ikke bør lokaliseres til dette området, basert på 

generelle prinsipper for samordnet areal- og transportplanlegging.  
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 Rask, profesjonell og sammenhengende gjennomføring og ferdigstilling av tiltaket ville 

vært en kritisk viktig forutsetning for å oppfylle planens målsettinger.  Dette er forhold 

som kommunen i liten grad kan ha kontroll med.  Et påbegynt steinbrudd uten 

ferdigstillelse i dette landskapet ville vært dramatisk for nærmiljøet, og felt BN2 har 

begrensede muligheter for alternativ bruk fordi store deler av feltet ligger i et 

byggeforbudsbelte under en svært viktig kraftlinje.   

 Anleggsfasen ville ha påført nabolaget betydelige ulemper, selv med de avbøtende 

tiltakene som lå inne i planforslaget.   

 

Konsekvenser av det reviderte forslaget: 

 I hovedsak benyttes allerede utsprengt areal, og landskapsrommets grønne vegg og intakte 

strandsone bevares i langt større grad. 

 Tiltaket blir mindre dominerende sett fra Søreide sentrum. 

 Omfanget av fjellsprenging i åpen dagløsning, og masseforflytning generelt, reduseres. 

 Mulighet for stegvis utbygging, enklere parkering og lavere anleggskostnader kan forenkle 

gjennomføringen, og redusere risikoen for at et påbegynt tiltak ikke blir avsluttet. 

 Næringsvolumet vil hovedsakelig bestå av ordinære bygg som kan gjøres mer fleksible. 

 Flere kulturminner kan bevares. 

 Løsningen kan gi rom for et alternativ til barnehagen i felt B4, som i sin tur kan gi en 

bedre utnyttelse av boligpotensialet i området.  

 I tillegg kan denne løsningen sikre at muligheten for annen arealbruk i området beholdes 

intakt, dersom kraftlinjen avvikles i framtiden.  

 

Negative konsekvenser vil i første rekke berøre de private utbyggingsinteressene: 

 Endringen kan gi mindre disponibelt totalareal (delvis avhengig av om det suppleres med 

fjellhaller). 

 Det blir større behov for å finne kompromisser og løsninger for samhandling mellom flere 

aktører.   

 

Men endringen kan også gi enkelte negative samfunnsmessige virkninger: 

 Antallet nye landbaserte båtplasser kan bli redusert.  Potensialet er teoretisk for begge 

planalternativene, og reduksjonen kan vanskelig tallfestes. 

 Muligheten for flytting av båthavner og tilknyttet aktivitet fra Søreide kan bli redusert (jf 

bestemmelsesområde #5 og § 11.5).  I så fall reduseres også potensialet for boligfortetting 

på Søreide noe.  Slik utflytting er sterkt ønskelig, men er ikke en nødvendig forutsetning 

verken for denne planen eller for utviklingen av Søreide sentrum.  Tiltaket vil være 

avhengig av frivillig samarbeid uansett hvilke planløsning som velges.  En eventuell 

reduksjon av boligpotensialet på Søreide kan også oppveies av bedre utnyttelse av felt B4. 

 

Konsekvenser for gjennomføring: 

Aktørene bak båthotellet er sterkt negative til den foreslåtte endringen.  De 2 øvrige 

grunneierne har foreløpig ikke har gitt direkte tilbakemelding, men planforslaget passer heller 

ikke med deres primære ønske som er boligbygging.  Dette kan bety at dagens eiere kan ha 

begrenset interesse av å realisere planforslagets byggepotensiale. 
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Normalt skal muligheten for rask gjennomføring av tiltakene i en reguleringsplan tillegges 

stor vekt.  I dette tilfellet står vi overfor en spesiell situasjon, på grunn av behovet for total 

fornying av fylkesvegen og VA-anlegg.  Dette ligger sannsynligvis et stykke fram i tid.  

Vegen er foreløpig ikke finansiert over offentlige budsjetter, og vilkårene for finansiering 

gjennom utbyggingsavtale er ikke til stede.  Det er dermed lite sannsynlig at endringen vil 

påvirke prosjektenes framdrift direkte. 

 

Planen kan ikke bygge på en forutsetning om privat finansiering av fylkesvegen.  Dersom 

privat medvirkning til vegbyggingen likevel blir aktuelt kan flere byggetiltak enn 

marinaområdet være aktuelle parter, særlig boligfeltene B3 og B4.  I tillegg kan VA-tiltakene 

bidra til deler av grunnarbeidet.  Dette styrker mulighetene for et samordnet privat 

utbyggingsinitiativ for et første byggesteg av vegen, sammenlignet med tidligere forsøk på det 

samme (jf bl.a. planID 1828 Dolviken Brygge, som ble avvist av komiteen i 2009). 

 

Plan- og bygningsetaten foreslår å benytte jordskiftelovens virkemidler for fordeling av 

planskapte verdier, dersom partene ikke oppnår frivillig enighet om disponeringen av 

byggeområdet (jf pbl § 12-7 nr 13).  Avgrensningen av skiftefeltet kan sammenfalle med det 

arealet som skal detaljreguleres samlet.  Temaet er tidligere drøftet i forbindelse med den 

første høringen, men uten at det ble konkludert (doknr 178).  I etterkant av dette har bystyret 

gitt en generell tilslutning til at planjordskifte kan tas i bruk som virkemiddel i arealpolitikken 

(bystyresak 75/17 – Handlingsplan for landbruk kap 4.2.2). 

 

Oppsummering: 

Dolviken opprettholdes som et tyngdepunkt for marinavirksomhet, med rom for betydelig 

utvidelse både på land og sjø.  Den landbaserte aktiviteten konsentreres til et utvidet felt 

BAA2.  Dette vil være negativt for den mest aktive aktøren i området, og trolig også for de 2 

øvrige hovedgrunneierne.  Plan- og bygningsetatens vurdering er likevel at endringen gir en 

bedre løsning for samfunnet samlet sett, og bedre måloppnåelse både basert på plan- og 

bygningslovens formålsparagraf og på målsettingene for dette planarbeidet. 

 

3.2  Nordrevågen 

2 sentrale eiendommer rundt Nordrevågen er under omforming fra næring til sentrums- og 

boligformål.  Dette gjelder Telenorkaien (planID 65440000) og Ytrebygdsvegen 37 (planID 

63810000).  Denne utviklingen vil gi flere innbyggere og en utvidelse av lokalsenteret på 

Søreide sammenlignet med de forutsetningene som ligger til grunn for gjeldende 

reguleringsplan (Søreide sentrum planID 60030000).   

 

Dette øker behovet for gode arealer til allmenn bruk både på land og sjø.  Ikke minst er det 

ønskelig å oppnå fri sikt ut fjorden fra kommunekaien og det kommende grøntområdet midt i 

lokalsenteret.  Det er også rimelig at alle de aktuelle landeiendommene rundt vågen får 

mulighet til å etablere båthavn.  Båthavnene benytter for en stor del sjøareal som er et viktig 

fellesgode, og sjø og strandsone på Søreide bør i større grad frigjøres for lokalmiljøet.   

Arealbruken på land og sjø i dette området bør dermed sees i sammenheng, og utviklingen 

tilsier at hovedtyngden av den næringsbaserte marinadriften bør lokaliseres til vestsiden av 

Dolviken.  Det er derfor foreslått å justere avgrensningen av båthavnene i Nordrevågen.   
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Dagens utsikt fra 

kommunekaien, som blir et 

sentralt punkt i lokalsenterets 

nye parkområde 

 

   Opprinnelig planforslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt planforslag 
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Småbåthavnen framstilles med kombinert formål VKA for å få fram at havnene kan driftes på 

ulike måter og i samsvar med arealbruk på land (som næring dersom landarealet benyttes til 

næring, eller som fellesanlegg tilknyttet boliger). 

 

Havnefunksjonen for kabelskip på Telenors eiendom, og det tidligere bestemmelsesområdet for 

småbåthavnen i Nordrevågen, utgår. 

 

3.3  Vassheiane II - planID 16690000 

Denne reguleringsplanen (vedtatt 2004) ble i utgangspunktet holdt utenfor områdereguleringen, 

og videreført uendret.  Det viser seg nå at det kan bli behov for en ny pumpestasjon for 

avløpsvann med tilhørende ledningsnett i dette området, og dette anlegget bør reguleres.   

 

I stedet for å endre gjeldende plan foreslås det at denne oppheves, og at arealet i sin helhet tas 

inn i områdereguleringsplanen.  Planens hovedtrekk videreføres, med visse nyanser og 

forenklinger tilpasset plannivået og gjeldende arealpolitikk.  Pumpestasjonen legger beslag på 

deler av en ubebygget tomt gnr 33/174, og vises med eget arealformål.  Båthavnens plassering er 

endret og tilpasset eksisterende situasjon. 

 

3.4  Rekkefølgekrav og plangjennomføring 

Planens rekkefølgekrav for vegutbedring (bestemmelsene § 3) blir strammet inn på 2 punkter: 

 Unntakene knyttet til tidligere felt BN2 bortfaller, og det gis nye rammer for nytt felt BAA2 

basert på planens hovedregler for rekkefølgekrav (§ 3). 

 Det foreslås at turvegen langs sjøen GTD11 skal bygges før nye anleggsarbeider startes opp 

(§ 3.2.0).  Dette vil sikre at en alternativ gangforbindelse er på plass før anleggstrafikken, og 

vurderes som et viktig tiltak for trafikksikkerhet. 

Dette begrunnes med at et samstemt lokalmiljø ber om at vegen må utbedres før nye tiltak starter 

opp, og at dette også vil samsvare best med planens overordnede målsettinger. 

 

Samtidig åpnes det også for mer fleksibilitet: 

 Rekkefølgekravet til VA-anlegg suppleres med en generell mulighet for stegvis utbygging, 

på tilsvarende måte som for vegutbedringen.  Veg og VA-anlegg må bygges samtidig, og en 

åpning for stegvis vegutbedring vil ikke utløse nytt byggepotensiale uten at også VA-

anleggene kan bygges og driftes med tilsvarende fleksibilitet (§ 3.3.1).  Det forutsettes 

selvsagt at også midlertidige løsninger, som pumping av avløpsvann i andre retninger enn 

forutsatt i VA-rammeplanen, må ha nødvendig godkjenning av VA-etaten. 

 For felt B4 gjøres det flere justeringer.  Det gis åpning for at detaljreguleringsplanen kan 

vurdere en begrenset utbygging av arealer som ikke betjenes via Grimstadvegen, før 

rekkefølgekravet for vegutbedring trer inn (§ 5.1.4, siste strekpunkt).  Videre tas § 3.4.2 om 

gangforbindelse over ringveg vest ut som egen rekkefølgebestemmelse.  Innholdet 

videreføres likevel gjennom § 5.1.4 som gir føringer for detaljreguleringen av feltet.    
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3.5  Stiforbindelser i B1 og B2 

Det stilles krav om etablering av stiforbindelser gjennom feltene B1 og B2 (§§ 5.1.1 og 5.1.2). 

 

3.6  Naust på boligeiendommer til sjø  

Det opprinnelige planforslaget gir ikke et entydig svar på om det kan bygges naust på etablerte 

boligeiendommer med strandlinje regulert til byggeformål BFS.  Plan- og bygningsetaten 

foreslår at dette skal være tillatt innenfor planområdet, dersom planens øvrige forutsetninger 

oppfylles (§§ 5.2 og 5.8.1).   

 

Dette vurderes som forsvarlig ut fra strandsonevernet og den samlede arealdisponeringen i 

Dolviken, der alle gjenværende viktige strandstrekninger bevares.  Temaet er aktuelt bare for et 

fåtall eiendommer (teoretisk 8 basert på reguleringsformål alene, hvorav de fleste allerede har 

bygget naust eller har for vanskelig terreng).  Prinsippet gjelder for dette planområdet, og kan 

ikke uten videre legges til grunn i andre strandområder. 

 

Gnr 33/36 kommer i en særstilling.  Parsellen ligger løsrevet fra andre nøstområder og er 

uregulert, men grenser til en regulert badevik i reguleringsplanen Vassheiane II.  Det foreslås at 

eiendommen reguleres til grønnstruktur. 

 

3.7  Barnehage 

Det åpnes for at detaljreguleringsplanen for marinaområdet kan tillate barnehage i felt GN8, 

under forutsetning av at nivået for elektromagnetisk stråling ikke tilsier noe annet (jf. § 11.4).   

 

En barnehage vil ikke gi negativ påvirkning for strandsonen eller områdets funksjon som grønn 

vegg i landskapet.  Kravet om barnehage i felt B4 utgår dersom dette gjennomføres, og dette kan 

medvirke til en mer effektiv boligfortetting i området totalt sett. 

 

3.8  Gartneriet på Stamsneset 

For gartneriet (del av gnr 32/19 + litt av 32/39) presiseres det at endring fra kommuneplanens 

formål landbruk, natur og friluftsliv til nytt formål næring er betinget av detaljregulering og 

oppfyllelse av rekkefølgekrav.   

 

Dette er formelt sett ingen endring, men en presisering av den rettsvirkningen som allerede ligger 

i planforslaget.  Presiseringen vurderes som viktig ut fra trafikksituasjonen i området og planens 

overordnede målsettinger (§ 5.4.1 og "Bakgrunnsinformasjon - Hovedformål"). 

 

3.9  Adkomst til gnr 30/411 

Vegholders ansvar for å sikre adkomst til tilgrensende eiendommer begrenses for gnr 30/411, der 

det nylig er bygget en veg uten søknad og godkjenning.   

 

Her forutsettes det at den etablerte situasjonen skal ha nødvendig godkjenning dersom kravet om 

samtidig vegutbedring og adkomstutbedring skal tre inn (§ 3.1.2). 
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3.10  Støy 

Bestemmelsen for støy § 1.5 forenkles noe, uten at det reelle innholdet endres.  § 1.5.4 om 

flystøy utgår fordi dette dekkes av § 1.5.1.  Plankartets illustrasjonslinje for gul flystøysone vil 

bli oppdatert i samsvar med det best tilgjengelige datagrunnlaget før vedtak av planen. 

 

3.11  Økt småbåttrafikk og konsekvenser for forsvaret 

Dette temaet er ikke drøftet i det opprinnelige planforslaget, og etterlyses av forsvarsbygg.  Det 

foreslås at planmaterialet suppleres med følgende tekst: 

 

Planområdet dekker den indre delen av Grimstadfjorden, og en utvidelse av marinakapasiteten i 

dette området vil gi en økning av småbåttrafikken inn og ut av fjorden.  På nordsiden av fjorden 

ligger landets største marinebase, og planen må ivareta både sivile og militære interesser. 

 

Planforslaget gir en økning av antall båtplasser på sjø med ca 400, fra anslagsvis 650 til 1050 

båtplasser innenfor planområdet.  I tillegg kommer et ukjent antall landbaserte båtplasser, som 

først avklares ved detaljregulering av felt BAA2. 

 

Kun en mindre andel av båtene vil være i bruk samtidig.  Det er også viktig å påpeke at 

problemstillingen ikke kan drøftes for dette planområdet isolert.   Alle småbåter i 

Grimstadfjorden, Bjørndalspollen og Nordåsvatnet må benytte denne ruten på vei til og fra 

Raunefjorden.  Basert på tall fra rapporten "Småbåthavner, friluftsliv og båtutfart på sjøen" 

(bystyret sak 168-11) kan dette utgjøre minst 1600 båter totalt.  Økningen av båtplasser i sjø kan 

dermed bli på ca 25 % for området sett under ett.  Den reelle økningen som følge av denne 

reguleringsplanen er dermed begrenset, og kommuneplanen tilsier ikke at det vil skje ytterligere 

økning av betydning for antall båtplasser i dette området.   

 

Plan- og bygningsetaten legger til grunn at det er et reelt behov for å tilrettelegge for flere 

småbåtplasser.  Dette er også en uttalt politisk målsetting (jf. bl.a. den tidligere nevnte 

rapporten).  Det er et miljømessig riktig grep å tilrettelegge store anlegg for å unngå å spre 

inngrep, og et tilbud om lagring på land vil også gi betydelige miljømessige fordeler.  Den 

foreslåtte lokaliseringen vurderes som god, og alle kjente alternative plasseringer vil gi 

betydelige ulemper for andre samfunnsinteresser.   

 

Tiltaket er tidligere behandlet nasjonalt, og prinsippet om en stor båthavn i dette området fikk da 

grønt lys for videre planlegging (brev datert 18. juni 2010 fra miljøverndepartementet om 

kommuneplanens arealdel 2006). 

 

Forsvarsbygg har i brev av 21.09.2016 bedt om at det vurderes å regulere er ferdselskorridor for 

båttrafikken.  Plan- og bygningsetaten vurderer dette som lite hensiktsmessig.  En 

reguleringsplan er ikke et tjenlig verktøy for styring av ferdsel på sjøen.  Båtførere vil ikke 

benytte planen som kilde for informasjon, og eventuelle restriksjoner som følge av planen kan 

ikke håndheves av planmyndigheten.  Kommuneplanens arealdel gir allerede den 

arealavklaringen som forsvarsbygg etterlyser.  Her er det arealet som er underlagt restriksjoner i 
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henhold til "Forskrift om militære forbudsområder innen sjøforsvaret" markert med eget 

arealformål. 

 

I oppstartfasen av planarbeidet har kommunen fått bekreftet at forsvarets interesser er 

tilstrekkelig ivaretatt gjennom kommuneplanens hensynssoner og arealbruk.  Småbåttrafikken 

bryter ikke med kommuneplanens rammer på dette feltet. 

 

Plan- og bygningsetaten vurdering er at nye båtplasser er en relevant og viktig målsetting, og at 

reguleringsplanen ikke vil medføre store endringer for forsvaret.  Dersom forsvaret ønsker at 

sjøareal med ferdselsrestriksjoner skal utvides bør det skje ved hjelp av mer egnede verktøy, 

f.eks. ved endring av den tidligere nevnte forskriften, og kartfestes ved kommende rulleringer av 

kommuneplanen. 

 

 

 

Fagetatens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 sendes følgende forslag til områderegulering på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn: 

 

Ytrebygda gnr. 33 bnr. 7 m.fl.,  Dolvik - Hope marina og boligområde, områderegulering planID 

60200000. 

Siste revisjonsdato plankart: 08.09.2017 

Siste revisjonsdato bestemmelser: 08.09.2017 
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Petter Wiberg - avdelingssjef 
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