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Planinitiativ 

 

Bakgrunnen for planinitiativet  

Bakgrunnen for planinitiativet er å få regulert området omkring Alvøen Marina og dermed få 

ordnet opp i ulovlighetene som per dags dato er bakgrunn for vedtak om tvangsmulkt. 

Ulovlighetene knytter seg til manglende tillatelse for verkstedbygg, utrigger og avkjørsel.  

  
Figur 1 Utsnitt fra plankart som grenser til/delvis omfatter omtalte eiendom.  

 

Foreløpig ny frist for retting og ileggelse av tvangsmulkt er satt til 31.01.22. I vedtaket heter det: 

«Bakgrunnen for at det ikke blir gitt lengre frist er at vi ønsker å kunne vurdere saken opp mot 

fremdriften på arbeidet».  

 

Forslag til plannavn Alvøen Marina 

Bydel, gnr./bnr.  Laksevåg, gnr./bnr. 129/21 m.fl.  
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Saken har versert i systemet som tilsyns-, bygge- og plansak siden 2012. Forrige forsøk på å 

starte opp planprosess stoppet opp, og midlertidig tillatelse til verkstedbygget ble opphevet av 

fylkesmannen. 

 

I tillegg til å ordne opp i ulovlighetene ønsker forslagsstiller å legge til rette for et tiltak som 

tilfredsstiller virksomhetens behov. Dagens bygg er lite egnet til bruk som verksted og 

utstilling/salg av båter pga. størrelse. Byggets plassering medfører samtidig lite plass til 

manøvrerareal på kaien og hindrer en sammenknyting av nordlig og sørlig del av marinaen. 

 

Plan for utbedring av fv. 5216 (tidligere fv. 197) Håkonshellaveien er vedtatt og arbeidet skal 

ifølge fylkeskommunen startes opp så snart det er bevilget midler. Man regner med tidligst 

oppstart våren 2022. Som del av arbeidene med utbedringer vil det opparbeides en ny tilkomstvei 

ned til Alvøen Marina. 

 

Foreslått formål 

Forslagsstiller er Alvøen Båtutleie AS og Opus Bergen AS er plankonsulent.  

 

Forslagsstiller ønsker å regulere eiendommen slik at eksisterende drift er i henhold til formål i 

gjeldende planer. Formålet er å regulere til næringsvirksomhet med verkstedbygg for marina og 

tilhørende drift. Det er i tillegg ønskelig å regulere for tiltak i sjø for plassering av 

småbåthavn/brygge med utriggere. For eiendommene 129/21 og 129/797 er det ønskelig å 

regulere for boligformål i tråd med øvrig byggesone i KPA 2018. Det vil ikke reguleres for en 

fortetting av de to boligene, men i tråd med eksisterende situasjon.  

 

Figur 2: Ønsket arealformål innenfor planområdet 
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Utklippet over viser utkast for ønskede arealformål innenfor planområdet. Intensjonen er å 

videreføre formål i tråd med tilgrensende plan. Tilgrensende formål i plan for Håkonshellaveien 

er som følger:  

• Angitt formål sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre 

angitte hovedformål (VAA, 6900)  

• Næring/tjenesteyting (N/T, 1824) 

• Kombinert bebyggelse og anlegg samt andre angitte hovedform (BAA6, 1900) 

 

Planlagt tiltak og idéskisser 

Forslagsstiller driver i dag primært reparasjon og sekundært salg/utstilling av båter, og ønsker i 

tillegg å kunne tilby vask og behandling av båter. Eksisterende situasjon (alternativ 0 i vedlagte 

skisser) tilfredsstiller imidlertid ikke behovet til dagens virksomhet. Verkstedbygget har for liten 

plass og plasseringen av verkstedbygget gjør utomhusarealet på kaien trangt og uoversiktlig. I 

tillegg til økt kapasitet er det behov for innvendig kran til tunge løft (båter, båtmotorer mv.), men 

eksisterende bygg er ikke egnet for en slik montering pga. størrelse. Lagring av nye båter er i dag 

lokalisert på parkeringsplassen i sør ettersom lastebiler ikke kommer seg ned til kaien via 

eksisterende veitilkomst. Forslagsstiller ønsker dermed at utstillingsbåter skal flyttes vekk herfra 

og plasseres under tak i et egnet salgs- og utstillingslokale/showroom.  

 

Innenfor planområdet er det i dag fire ulike brukergrupper: brukere av småbåthavnen, 

næringsvirksomheten, beboere i eneboligene og allmennheten. Et viktig mål for planen er å skille 

de ulike brukergruppene i planområdet for å oppnå en mer anvendelig situasjon. Det er ikke 

ønskelig at brukere av småbåthavnen og allmennheten benytter næringsområdet av 

sikkerhetsmessige årsaker. Dette gjelder blant annet farlige situasjoner som kan oppstå dersom 

tunge løft utføres over kaiareal med tilrettelagt ferdsel. I tillegg er det viktig å sikre 

virksomhetens verdier.  

 

Som beskrevet er dagens situasjon lite egnet for bruken av området, og det er derfor ønskelig å 

rive eksisterende verkstedbygg og erstatte det med en mer funksjonell bygningsmasse. For å 

unngå et stort og ruvende bygg anbefales det at de to funksjonene (salgs- og utstillingslokale og 

verksted) fordeles på to bygg. Nytt verksted foreslås plassert lengst nord på kaien, like ved 

eksisterende kran. Båter kan da enkelt heises opp fra sjøen og fraktes inn i bygget. Utstilling og 

salg av båter foreslås plassert i eget bygg langs sjøen i sørvest. Det er da tatt hensyn til at det skal 

være tilstrekkelig areal på kaien til manøvrering av større kjøretøy og parkering. Anbefalt 

plassering av byggene definerer arealet mellom byggene som manøverareal og arealene utenfor 

som tilgjengelig for allmennheten.  

 

Ettersom eiendommene omfattes av byggegrense langs sjø og hensynssone funksjonell 

strandsone, vil planen ha som mål å etablere økt allmenn tilgang i området. Dette vil derfor 

etableres en ny forbindelse langs deler av sjøen som i dag er utilgjengelig fra land. Av 

sikkerhetsmessige årsaker vil adkomsten til utriggere og virksomhetens område være avstengt.  

 

En oversikt over alternativer er vedlagt planinitiativet. Det er ønskelig å kunne realisere anbefalt 

tiltak (alternativ 1B) som en stegvis utvikling, der nytt og funksjonelt verkstedbygg etableres 

nord på kaien og eksisterende bygg rives for å frigjøre areal til manøvrering (alternativ 1A).  
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Anbefalt tiltak (alternativ 1B) er skissert i figuren under. Det vises ellers til vedlagte illustrasjoner 

av ønsket tiltak som i større grad illustrerer og beskriver anbefalt tiltak.  

 

 
Figur 3: Prinsippskisse for utforming av tiltaket 

 

Planområdet – dagens situasjon 

 

Forslag til planavgrensning  

Forslag til planavgrensning er som vist i figuren under. Planområdet omfattes av eiendommene 

129/566, 129/21, 129/797 og 129/526 m.fl., og har en størrelse på 15,6 daa.  
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Figur 4: Forslag til plangrense 

 

 

Beskrivelse av området 

Foreslått planområde ligger innerst i Alvøypollen i Laksevåg bydel, like nedenfor fv. 5216 

Håkonshellaveien. Det ligger med en avstand på ca. 15 km fra Bergen sentrum og ca. 6 km fra 

senterområdet i Loddefjord.  

 

Planområdet består i dag av to bolighus, en parkeringsplass, et næringsbygg samt kaifront med 

tre tilhørende brygger med utriggere. Området ligger vestvendt med gode solforhold. Landskapet 

stiger mot øst, og på andre siden av veien er det et større boligområde. Tilliggende eiendommer 

er benyttet til boliger, vei og småbåtanlegg. Terrenget reiser seg bratt opp fra sjøkanten, og eneste 

tilgang til sjøkanten er via opparbeidede kaiareal.  

 

Adkomst til området er via fv. 5216 Håkonshellaveien iht. plan for Håkonshellaveien (planID 

60940000). Dagens avkjøring nord i planområdet skal fjernes som følge av vedtatt plan, og all 

atkomst vil da skje fra nyregulert vei sør i planområdet. 
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Figur 5: Utsnitt som viser boligene på eiendommen, næringsbygget og deler av båtbryggene. Hentet fra kart.1881.no 

 

Utsnitt fra kulturminnsesok.no viser plassering av arekologisk minne, Myro, Bosetning- 

aktivitetsområde, ikke fredet (punkt 1 og 2). Punkt 3 er Støttepunkt Håkonshella, batteri 

frittstående, kommunalt listeført.  

Figur 6 Utsnitt fra kulturminnesok.no og registrering fra KPA 2018. Planområdet omtrentlig markert med rød sirkel.  

 

 

Eksisterende kartlegginger i området 

Det er ingen kjente kartlegginger av området. 

 

Næringsbygg 

Bolig 

Bolig 

1 

2 

3 
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Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  

Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk og sikre nasjonale og 

regionale interesser i 100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og 

unngå uheldig bygging langs sjøen. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2030 

Kommuneplanens samfunnsdel 2030 (KPS 2030) ble vedtatt av bystyret i juni 2015, og visjonen 

for Bergens fremtid er at den skal være en aktiv og attraktiv by. Det er lagt vekt på følgende 

punkter for en aktiv by: 

- Gåbyen 

- Fremtidsrettet 

- Grønn 

- Engasjert 

- Drivkraft i regionen. 

For en attraktiv by er det lagt vekt på følgende punkter: 

- Kompakt 

- Mangfoldig 

- Trygg 

- Særpreget 

 

Kommuneplanens arealdel 2018 

I kommuneplanens arealdel 2018 (KPA 2018) er foreslått planområde omfattet av følgende 

formål:  

- Bebyggelse og anlegg/øvrig byggesone (ØB, 1001) 

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (SJØ, 6001) 

- Småbåthavn (SH, 6230) 

- Friluftsområde i sjø (I, 6700) 

 

For øvrig byggesone (sone 4) gjelder følgende bestemmelser, jf. § 26.5 i KPA 2018:  

- I øvrig byggesone tillates ikke vesentlig nybygging. Det kan tillates eneboliger eller 

tomannsboliger, forutsatt at øvrige krav i bestemmelsene her er oppfylt. 

- Mindre næringsvirksomheter som ikke medfører støy, forurensning, trafikkbelastning 

eller andre ulemper for omgivelsene kan tillates. Det tillates ikke nyetablering eller 

bruksendring for tiltak med høy arbeidsplass- eller besøksintensitet. 

- Grad av utnytting for ny bebyggelse skal være maks. 45 % BRA. 

- Byggehøyde skal tilpasses til omgivelser og terreng. Ny bebyggelse skal ikke gi vesentlig 

reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende boliger. 

- I bestemmelsesområde for "senterområder i øvrig byggesone" (§38.5) tillates 

videreutvikling av eksisterende funksjoner og transformasjon av eksisterende bygg til 

næring. 

- Handel kan tillates gjennom reguleringsplan, innenfor rammer gitt i § 21. 

- Eksisterende næringsområder kan videreføres, og eksisterende drift kan utvides innenfor 

gjeldende rammer. 

 

Bestemmelser for sjø og vassdrag er angitt i KPA 2018 § 32. For bruk og vern tillates det ikke 

inngrep og faste installasjoner, jf. § 32.2.2. For småbåthavn skal anlegg utformes slik at de legger 

til rette for en trygg og effektiv arealbruk, jf. §32.4.  
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Området berøres videre av følgende hensynssoner: 

- Angitt hensynsområde landskap H550_1 Funksjonell strandsone. 

- Støysone KPA 2018 

▪ H220_1 Flystøy gul sone 

▪ H220_3, Vei støy gul sone 

▪ H210_3 Vei støy rød sone.  

 
Figur 7 Utsnitt fra bergenskart.no som viser arealformål og hensynssoner i KPA2018. Foreslått planområde 

omtrentlig vist med rød sirkel.  

 

Planområdet innehar ingen blågrønne strukturer iht. temakart til KPA 2018. Øst for planområdet 

går det en økologisk korridor, som er et sammenhengende vegetasjonsbelte i bebygd område som 

sikrer at dyr og planter kan forflytte eller spre seg på naturlig vis. Sørvest for planområdet går det 

en elv/bekk i rør/kulvert.  

 

Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet: 

Planområdet er i all hovedsak uregulert, med unntak av deler av sjøområdet som er regulert til 

friluftsområde/trafikk i sjø i eldre plan med planID 9260000. I tillegg er deler av planområdet i 

vest regulert i plan for Håkonshellaveien (planID 60940000) som angitt bebyggelse og 

anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål, parkering, næring/tjenesteyting og 

veiarealer. Oppsummert er følgende planer vedtatt i nærheten av planområdet:  
- 60940000, LAKSEVÅG. GNR 129 OG 130, HÅKONSHELLAVEIEN, GANG- OG SYKKELVEG 

- 16050002, LAKSEVÅG. GNR 129 BNR 5 MFL., HÅKONSHELLA, REGULERINGSENDRING  

- 9110000, LAKSEVÅG. GNR 130 BNR 1 MFL., GNR 129 BNR 12 MFL., ALVØEN – ØRNEFJELLET 

- 15920000, LAKSEVÅG. GNR 129 BNR 570 MFL., TORVMYRA 

- 16050001, LAKSEVÅG. GNR 129 BNR 400, HÅKONSHELLA 

- 16050000, LAKSEVÅG. GNR 129 BNR 2, 4, 5, 7,19, 24,26, 400 MFL., HÅKONSHELLA 

- 9260000, LAKSEVÅG. ALVØEN - KONGSHAMN - RAMSVIK 

- 18090000, LAKSEVÅG, FV 197 HILLERENVEGEN, MYRASKJENET – HILLRATJØNNVEGEN 
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Figur 8: Utsnitt hentet fra bergenskart.no som viser vedtatte reguleringsplaner i nærområdet. Planområdet 

omtrentlig vist med rød sirkel. 

 

Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 

Det er ingen pågående reguleringsplanarbeid i nærområdet.  

 

Stedsanalyse 

Stedsanalyse iht. Bergen kommunes Veileder for innledende stedsanalyser er vedlagt 

planinitiativet.  

 

Virkninger av planinitiativet 

 

Landskap, 

omgivelser og 

strøkskarakter 

Planens hensikt er å regulere området iht. dagens situasjon, herunder ordne 

opp i dagens ulovligheter, samt at virksomheten ønskes utvidet. 

Verkstedbygget vil rives, og det vil reguleres for et nytt bygningsvolum som 

er mer funksjonelt enn dagens bygg. Det er ikke tatt stilling til omfang av 

nytt verkstedbygg, men det vil bli tatt hensyn til landskap, omgivelser og 

strøkskarakter ved utforming av dette. 

Fjernvirkning Det vil tas hensyn til fjernvirkning ved utforming av nytt bygningsvolum 

slik at utstrekning og høyder tilpasses landskap og området for øvrig. Det er 

aktuelt med grønne tak for å redusere fjernvirkningen av bygningsmassen.  

Økt trafikk og 

støy 

Planforslaget vil forholde seg til gjeldende parkeringskrav iht. KPA 2018. I 

vedtatt plan for Håkonshellaveien (planID 60940000) er det regulert ny 

9110000 
Alvøen Ørnefjellet 

15920000 
Torvmyra 

9260000 
Alvøen- Kongshamn- Ramsvik 
 

16050001 
Håkonshella 

 

16050002 
Håkonshella, 
Reguleringsendring 

 

60940000 
Håkonshellaveien, 
gang- og sykkelvei 
 

16050000 
Håkonshella 

18090000 
Myraskjenet - 
Hillratjønnveien 
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tilkomst til eiendommene, i tillegg til en parkeringsplass i enden av regulert 

tilkomstvei. Tiltaket vil kunne medføre en mindre økning i trafikk som følge 

av utvidet næringsvirksomhet, og er noe som vil utredes nærmere i videre 

planarbeid.  

Blågrønne 

strukturer og 

naturmangfold 

Det er ingen registrerte blågrønne kvaliteter iht. temakart for 

sammenhengende blågrønne strukturer i KPA 2018. Planområdet omfatter 

tiltak i og ved sjø, og det vil blant annet tas hensyn til fremtidig stigning av 

havnivå og stormflo/bølgepåvirkning jf. § 19.5 i KPA 2018. Tiltaket vil ikke 

medføre utfylling i sjø, men en utvidelse av eksisterende kai/brygge mot 

sørvest. Det er ikke registrert rødlistede arter innenfor planområdet, men det 

er observert fremmedart (krepsdyr) med svært høy risiko i sjøen.  

Friluftsliv Planområdet er omfattet av hensynssone H550_1 funksjonell strandsone 

hvor blant annet kvaliteter knyttet til allmenn ferdsel skal tas vare på og 

videreutvikles. Planforslaget vil sikre allmenn tilgang til strandsonen, samt 

at det vil ses på hvordan planforslaget kan tilføre nye og forbedrede 

allmenne brukskvaliteter til området. Det er blant annet ønskelig å se på 

løsninger som kan skape en allmenn forbindelse/promenade langs sjøen.  

Barn og unges 

interesser 

Med unntak av eksisterende eneboliger med hage, er det ingen interesser for 

barn og unge innad i planområdet.   

Kulturverdier Ikke aktuelt. Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner 

eller andre typer kulturminner i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. 

Det kan imidlertid bli behov for å utgreie kulturmiljø ut ifra registrerte 

kulturmiljø i området for øvrig. 

Annet Store deler av kaiområdet hvor verkstedbygningen er plassert, er regulert til 

næringsområde gjennom reguleringsplan for Håkonshellaveien. 

Verkstedbygningen vil bli revet på sikt, da eksisterende bygg er lite 

funksjonelt. Når man får regulert øvrige deler av kaiområdet, og slik får 

hjemmel til å føre opp et nytt næringsbygg gjennom byggesak, vil denne 

prosessen settes i gang.   

 

 

Medvirkning 

Naboer og aktuelle offentlige myndigheter vil bli varslet ved oppstart og offentlig ettersyn. 

Dersom det skulle komme merknader fra naboer eller andre instanser som er viktige for saken, vil 

en vurdere nabomøte eller møte med aktuell instans. Oppstart av planarbeid offentliggjøres etter 

lovens krav, gjennom annonsering i dagspressen og gjennom brev.  

 

Offentlige organer og andre interessenter som skal varsles om planoppstart:  
• Bergen kommune v/plan- og bygningsetaten 

• Bergen kommune v/GIS-seksjonen 

• Byantikvaren 

• Byarkitekten 

• Bymiljøetaten 

• VA-etaten 

• Etat for helsetjenester, helsevernenheten 

• Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett 

• Barn og unges representant i utvalg for miljø og utvikling v/ Endre Buanes 

• Bergen brannvesen 

• Bergen og Omland Havnevesen 
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• BIR 

• BKK nett  

• Eldrerådet v/byrådsleders avdeling  

• Forum for natur og friluftsliv Hordaland  

• Klimaetaten  

• Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse v/Byrådsleders avdeling 

• Kongelig Norsk Båtforbund Region Vest 

• Naturvernforbundet Hordaland  

• Norges miljøvernforbund  

• NVE Region vest  

• Statens vegvesen  

• Statsforvalteren i Vestland  

• Ungdomsrådet v/byrådsleders avdeling   

• Vestland fylkeskommune v/seksjon Plan, klima og folkehelse  

• Initiativ: Laksevåg  

• Naboer 

• Interesseorganisasjoner og velforeninger  

 

Listen er ikke uttømmende.  

 

Samfunnssikkerhet og risiko  

Som del av planarbeidet skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analysen vil 

avdekke aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold som er relevante for tiltaket.  

 

Området ligger i gul flystøysone og berøres av gul, og til dels rød støysone for veistøy. 

 
Figur 9 Utsnitt fra bergenskart.no som viser støysoner 

 

Planområdet ligger like nedenfor angitt faresone for ras og skred iht. KPA 2018.  
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Figur 10: Ras- og skredfare iht. KPA 2018. Bergenskart.no 

 

Vurdering av behov for konsekvensutredning 

Reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal behandles etter 

Forskrift om konsekvensutredninger. Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er 

å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsene av planer og 

tiltak, og når det tas stilling til om, og evt. på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres.  

Planforslaget vil regulere for eneboliger/frittliggende småhusbebyggelse, næring og småbåthavn. 

Planområdet er vist som øvrig byggesone (sone 4), bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone, friluftsområde og småbåthavn i KPA 2018. Deler av planområdet er 

omfattet av reguleringsplan for Laksevåg, gnr. 129 og 130, Håkonshellaveien, gang- og 

sykkelveg (planID 60940000) som angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre 

angitte hovedformål, parkering, næring/tjenesteyting og veiarealer. I tillegg er en del av 

sjøområdet omfattet av plan for Laksevåg, Alvøen – Kongshamn – Ramsvik (planID 9260000) 

som friluftsområde/trafikk i sjø.  

 

Vurdering etter Forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854)  

Det ønskede tiltaket er vurdert etter konsekvensutredningsforskriftens §§ 6-8.  

 

§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding  

Denne paragrafen omhandler planer som alltid skal behandles etter forskriften, og gjelder 

følgende:  
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a) Kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 

8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene 

fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II.  

b) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltak er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen  

c) Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.  

 

Vurdering av §6:  

Reguleringsplanen faller ikke inn under § 6 a) eller c). Vedlegg I er gjennomgått, og punkt 25 

kunne vært aktuelt for denne planen; «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar 

med overordnet plan». Planområdet ligger innenfor øvrig byggesone i KPA 2018. Til dette 

formålet gjelder følgende bestemmelse, jf. §26.5.1: «I øvrig byggesone tillates ikke vesentlig 

nybygging. Det kan tillates eneboliger eller tomannsboliger, forutsatt at øvrige krav i 

bestemmelsene her er oppfylt». Planen vil regulere eksisterende eneboliger iht. dagens situasjon 

og legger dermed ikke til rette for ytterligere boligbygging i planområdet. Punkt 25 er derfor ikke 

aktuelt, og planforslaget faller dermed ikke inn under §6 b). Tiltaket er ikke 

konsekvensutredningspliktig etter § 6. 

 

§ 7. Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding  

Paragrafen gjelder planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke 

ha melding, og omhandler følgende planer og tiltak: 

a) Tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 

vassdragsreguleringsloven  

b) Planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 

og som vedtas av et departement.  

 

Vurdering av § 7:  

Reguleringsplanen behandles ikke etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven, 

det er heller ikke andre lover som fastsetter rammer for tiltak for planen. Tiltak er ikke 

konsekvensutredningspliktig etter § 7.  

 

§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn.  

Paragrafen gjelder planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 

10, men ikke ha planprogram eller melding:  

a) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 

konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 

samsvar med denne tidligere planen  

b) Tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven.  

 

Vurdering av § 8:  

Planlagt tiltak faller inn under punkt 12 b) – lystbåthavner i vedlegg II. Planlagte tiltak er ikke 

konsekvensutredet i tidligere plan og skal derfor vurderes etter § 10. Dersom tiltaket kan medføre 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det konsekvensutredes.  
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En samlet vurdering av tiltaket er gjort opp mot § 10 bokstav a-h. Planområdet omfatter 

sjøområder med tilhørende strandsone og er i gjeldende kommuneplan regulert til bruk og vern 

av sjø og vassdrag, i tillegg til mindre arealer regulert til friluftsområde i sjø og småbåthavn.  

 

Planforslaget vil medføre noe inngrep i strandsonen som sprenging av berg. Dette vil likevel ikke 

være synlig som følge av planlagt næringsbygg. Eksisterende promenade/brygge langs fjell vil bli 

forlenget og dermed øker allmennhets tilgang til dette området. Området i sjø som er regulert til 

friluftsliv vil ikke påvirkes negativt da tiltakene kun er helt inntil land. Man ønsker å regulere 

deler av sjøarealet til småbåthavn. Tiltakene er i tråd med overordnet plan jf. § 32.2.1 i KPA 

2018 der farleder (herunder småbåthavn) oppgis som gjeldende underformål til bruk og vern.  

 

Området er videre omfattet av hensynssone for funksjonell strandsone (H550_1). Der følgende 

føring er lagt i overordnet plan: «kvaliteter knyttet til biologisk mangfold, kulturminner, 

landskap, kulturlandskap, bygningsmiljø og allmenn ferdsel skal tas vare på og videreutvikles. 

Tiltak skal plasseres og utformes slik at forvaltningsmålet for strandsonen ikke påvirkes 

negativt». Tiltaket vil ikke være i strid med angitt hensynssone, hvor det blant annet vil tas 

hensyn og tilrettelegges for allmenn ferdsel.  

 

Tiltakene det planlegges for er vurdert til å ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn.  

 

Konklusjon:  

Det aktuelle tiltaket er i samsvar med overordnet plan. Planforslaget vurderes ikke å være 

konsekvensutredningspliktig, jf. § 6, § 7, og § 8 i forskriften. 

 

Innledende klimagassberegning 

 

Se vedlagt klimagassberegning. 


