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1.0	Sammendrag	
Bølingshavn har et oppdemmet behov for båtplasser som over de siste 30-50 årene har utviklet seg
med bebyggelse, endret brukeratferd og familietilvekst. Disse behov har ikke blitt systematisk
innordnet i havnen, som har samme fysiske størrelse nå som for 50 år siden. Resultatet av dette har
gitt havnen tilfeldige, midlertidige og til dels uregulerte løsninger. Det er også slik at mange av de
som har tilknytning til havnen ikke har mulighet til å benytte noe som de faktisk har rett til (offentlig
brygge og strand). Denne gruppen med brukere ønsker sammen en regulering som er tilpasset
dagens situasjon, gir faktiske rettigheter og gir gode føringer for videre utvikling. På denne bakgrunn
er det utarbeidet en samlet reguleringsplan for havneområdet med tilstøtende landarealer.

Som grunnlag for reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er det utarbeidet en
konsekvensutredning (KU). I konsekvensutredningen er det utredet ulike alternative former for
utbygging i tillegg til 0-alternativet. Dette gir grunnlag for å belyse ulike problemstillinger,
sammenligne ulike løsninger og treffe et best mulig valg som videreføres i den juridisk bindende
reguleringsplanen med bestemmelser. Konsekvensutredningen viser at Bølingshavn er et begrenset
område med sammensatte behov og problemstillinger. Området er ikke bare en havn, men det er
også et rekreasjonsområde. Det er båtliv/ferdsel, bading og ulike sjøaktiviteter, men også viktig å ta
hensyn til at det er rekreasjon langs hele området. Derfor er det ikke kun båtplasser og plasseringer
som er avgjørende for å lykkes i å regulere Bølingshavn til glede for eksisterende og framtidige
brukere. Det er ikke i første rekke en havn man regulerer, men heller et aktivitets- og friluftsområde
for alle typer aktivitet.

Behovet/markedet for nye båtplasser i området overskrider langt det antallet som Bølingshavn kan
eller bør imøtekomme. For det første er det de fysiske begrensningene som må hensyntas. Dette er
forhold som standard på adkomstveger, tilgang til parkeringsarealer, størrelsen på vannspeilet,
behov for manøvreringsarealer på sjøen, funksjoner ved den kommunale kaia, bløtbunnsområde som
viktig naturområde osv. Alt dette er elementer som krever sitt areal og gir begrensninger i mulige
utvidelser av bryggekapasiteten. Mange vil likevel hevde at det viktigste ikke er de fysiske
begrensningene, men konsekvensene dette gir for miljøet og omgivelsene i Bølingshavn. Bølingshavn
har i dag et særegent, småskala kystmiljø og bygningsmiljø. Dette preger hele området. En for stor
utbygging vil medføre at stedet mister kvaliteter som identitet, historisk forankring og et
sjarmerende landskap og bygningsmiljø. Dette er kvaliteter som er svært viktige å bevare både for
framtidige beboere og for besøkende.

Forslagsstiller har vært i dialog med mange berørte parter innenfor planområdet for å klarlegge
hvilke ønsker de har for sine eiendommer. Det er mange hensyn og mange interesser som skal med.
Det anses viktig at man ikke lar behovene og ønskene gå ut av proporsjoner i og med at området har
en begrenset fysisk størrelse. Dette legger føringer på antall plasser, antall båter, størrelse på båtene
og forventninger til nye og framtidige utbyggingsplaner. Havna er liten og området er og blir et
flerbruksområde. Derfor må en regulering i størst mulig grad gjøres omforent med myndigheter og
nye og gamle brukere. Dette for å sikre at man oppnår aksept for ønsket, langsiktig utvikling, ivaretar
miljø og trivsel, overholder regler og forskrifter og sikrer offentlig tilkomst for omliggende områder
samt et viktig beredskapspunkt for ytre del av Løperen. Det er også lagt vekt på at det som er
regulert er realistisk og gjennomførbart.

På bakgrunn av funnene i konsekvensutredningen har man valgt det minst omfattende
utbyggingsalternativet. Dette er utvikling med et omfang som går godt inn i Bølingshavns skala
samtidig som det gir muligheter for å styrke viktige kvaliteter som er der i dag eller som man ønsker i
framtida. Dette er elementer som utbedring av kommunal kai, utsettingsrampe for fritidsbåter,
tilrettelegging for seilbåtmiljø (killinger), opprydding i bøyehavn og sikring av natur- og kulturmiljø.
Disse elementene er videreført i juridisk bindende plankart og bestemmelser.
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2.0	Bakgrunn	
Forslagsstillere er Bølingshavn Senter AS v/Thomas Ramm, John L. Jones og Borg Havn IKS.
Plankonsulent er Rambøll Norge AS. Forslagsstillerne ønsker å utvikle deler av Bølingshavn på Kirkøy,
og har på den bakgrunn utarbeidet en samlet detaljreguleringsplan for de sjønære arealene, samt
store deler av sjøarealet (havnebassenget) i Bølingshavn. Reguleringen omfatter arealer som i
kommuneplanen er vist som eksisterende og framtidig småbåthavn i sjø med tilhørende landareal øst
og nord for bukta. Det vurderes som nødvendig å avklare arealbruken innenfor eksisterende
bøyehavn og å sikre tilfredsstillende manøvreringsområder og led inn til småbåthavnen. Den gamle
forretningen foreslås nå med nytt eierskap erstattet av ny bebyggelse. Planen åpner for bruk av
eiendommen til både bolig og næring, men krever uansett et mer tilbaketrukket og tilpasset
arkitektonisk utrykk. I forhold til varslet og vedtatt planprogram har planene for dette området blitt
endret - slik at det nå planlegges et tilpasset prosjekt uten parkering i fjell. Eksisterende kiosk vil bli
erstattet av et tilsvarende tilpasset bygg med næring (kiosk) nede ved kaia. Den kommunale kaia
foreslås utvidet og opprustet for å gjøre den mer robust i forhold til vare- og persontransport samt
tilrettelegge for oppholdssoner for allmennheten. I den innledende fasen av planarbeidet var det en
intensjon om å fjerne midlertidig flytebrygge ved stranda og ruste opp stranda som badeplass. I
dialog med Borg Havn IKS, som har overtatt ansvaret for kommunal kai, har man kommet frem til at
det ikke er ønskelig å legge til rette for bading så tett opptil båttrafikken. I stedet for en utbedring av
stranda, vil kaifronten på den kommunale kaia forlenges frem til tilstøtende eiendom i vest. Kiosken
vil bli flyttet bort til den vestre delen, og det vil bli tilrettelagt med grønnstruktur og
uteoppholdsarealer for allmennheten. For øvrig er det utarbeidet en helhetlig plan for hele
havnebassenget med tanke på å få til en mer effektiv utnyttelse av arealene til småbåthavn med
nødvendige arealer til led. Det er tenkt tilrettelagt for noe mer bebyggelse på Svanen i tillegg til
parkering og båtopplag.
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3.0	Planområdet	

3.1	Planområdets	beliggenhet	og	avgrensning	
Planområdet ligger omtrent midt på vestsiden av Kirkøy. Planområdets beliggenhet framgår av kartet
nedenfor.

Fig. 1: Planområdets beliggenhet, Kirkøy i Hvaler kommune. Område markert med rød sirkel.

Planområdet er på ca. 29,1 daa. Store deler av planområdet omfatter vannspeil. Se
kartutsnitt nedenfor med planens avgrensning.

Vesterøy

Kirkøy

Skjærhalden

Asmaløy

Spjærøy

PLANOMRÅDE
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Fig. 2: Varslet avgrensning av planområdet. Plangrense er vist med tykk, blå strek.
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3.2	Dagens	arealbruk	

3.2.1	Eksisterende	situasjon	og	funksjoner	
Planområdet er totalt på 29,1 daa, herav sjøareal 18,8 daa og landareal 10,3 daa. Det varslede
planområdet tar blant annet høyde for mulige tiltak under bakken (p-kjeller). Dette er ikke lenger
aktuelt. Det vil dermed ikke være behov for alle disse arealene. Hvor og hvor omfattende areal som
innlemmes, og dermed endelig avgrensning av planområdet vil bli fastsatt gjennom planprosessen.

Planområdet omfatter ikke dyrka mark. Se utsnitt med ortofoto nedenfor.

Fig. 3: Arealbruk innenfor planområdet vist på ortofoto. Varslet plangrense er vist med tykk, blå strek.

Kartet over viser eksisterende situasjon innenfor planområdet:

(1) Viser offentlig badestrand der det er lagt ut en midlertidig flytebrygge.
(2) Viser eksisterende forretning/bolig.
(3) Viser tidligere gatekjøkken.
(4) Viser eksisterende kommunal kai.
(5) Viser eksisterende brygge.
(6) Viser eksisterende strandsone med enkelte brygger og sjøbuer.
(7) Viser området Svanen. Her er det kai med noen båtplasser, parkeringsmuligheter, sosial

møteplass og haller for lager og båtpuss.
(8) Viser bryggeområde (Bjercke). Her er det longside bryggeplasser.
(9) Viser område for eksisterende bøyehavn. Bøyene er plassert mer eller mindre tilfeldig, slik at

havna blir lite effektiv.
(10)Privat flytebrygge (Linnes).
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3.2.3	Bøyehavnen	
I dag ligger det i overkant av 20 bøyeplasser forholdsvis tilfeldig utlagt gjennom årtier. I hovedsak er
bøyehavna brukt til seilbåttypen Killing 1. Bølingshavn har et av Norges mest aktive seilmiljøer for
disse båtene.

Fig. 4: Regatta for Killing – til høyre Killing fra 1978.

Det er ønskelig å få samlet den spredte bøyehavna i en effektivt ordnet bøyehavn (se alt 1a, 1b, 2a og
2b) – i et såkalt grid. Dette vil gjøre havna og farleden sikrere og mer oversiktlig og gi Bølingshavn et
mer åpent og ordnet preg. I alt 3a og 3b vurderes det om bøyehavna kan fjernes og overføres til
flytebrygge ved Svanen (7). Fra seilermiljøet er tilbakemeldingen at faste bryggeplasser vil ha en for
høy kostnad for hver enkelt seiler, sett i forhold til at selve båten ikke koster mer enn ca. 20.000,-. En
ordnet bøyehavn er i så måte å foretrekke av økonomiske hensyn for å kunne beholde og utvikle det
positive miljøet for små seiljoller i Bølingshavn.

1 Killing er konstruert av Sigurd Herbern i slutten av 1940-årene på øya Killingen i Oslofjorden (derav navnet),
opprinnelig i kryssfiner, fra 1967/68 i plast. Det er en éntype kjølbåt, vanligvis for to personer. Største lengde
5,25 m, største bredde 1,80 m, dyptgående 0,93 m, kjølvekt 220 kg, totalvekt 520 kg.
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4.0	KU	

4.1	Bakgrunn	for	konsekvensutredningen	
Det er vurdert om tiltaket utløser krav om konsekvensutredning (KU), jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg.

Detaljreguleringen vil falle inn under forskrift om konsekvensutredninger § 3, ettersom det skal
legges til rette for lystbåtanlegg med mer enn 20 båtplasser (jfr. forskriftens vedlegg II). Disse
tiltakene skal vurderes i henhold til kriterier gitt i § 4. Planområdet omfattes blant annet av Statlige
retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen/Rikspolitiske retningslinjer for
planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen, som gir strenge retningslinjer for bruk. Hvaler
kommune er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen og skal fatte vedtak etter forskriften.
Det er forslagsstillerne som er ansvarlig for å utarbeide konsekvensutredningen.

Planprogrammet legges til grunn for utarbeidelsen av konsekvensutredningen. Forslag til
planprogram lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.09.2011 – 04.11.2011, og ble vedtatt
av kommunestyret 09.02.2012 (utvalgssak 4/12). Planprogrammet ligger til grunn for hvilke temaer
som skal utredes i konsekvensutredningen.

Konsekvensutredningen skal beskrive planens virkninger, samt redegjøre for behov og omfang av
aktuelle avbøtende tiltak som kan medføre at utbyggingen tilpasses omgivelsene og at eventuelle
skadevirkninger reduseres. Utredningene sikrer også at de myndighetene som skal vedta planen har
nødvendig informasjon som en del av sitt beslutningsgrunnlag.

Parallelt med konsekvensutredningen er det startet opp reguleringsplanarbeid for Bølingshavn.
Konsekvensutredningens konklusjoner blir utslagsgivende for hvilket alternativ som velges i den
videre utarbeidelsen av detaljreguleringsplanen. Konsekvensutredningen og forslag til
detaljregulering med tilhørende reguleringsbestemmelser får en samlet videre behandling.
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4.2	Alternativer	
I henhold til vedtatt planprogram skal det utredes minst to alternative varianter av utbygging i tillegg
til «0-alternativet». Dette gjelder ulike alternativer i forhold til omfang og plassering/utforming av
parkering, småbåthavn og boligbebyggelse. Slik man nå vurderer situasjonen er elementene på land
innenfor planområdet rimelig godt tilpasset området og utviklingsønskene til beboerne i området
gjennom den prosessen som har foregått. Alternativene som legges fram går derfor på en utredning
av alternative løsninger for småbåthavnen og antall båtplasser.

4.2.1	«Faste,	områdetilpassede	elementer»		
Noen elementer i planforslaget er like for alle alternativene, og kalles heretter «faste,
områdetilpassede elementer». Disse elementene utgjør således ingen forskjell mellom alternativene.

Følgende elementer på land inngår i alle alternativene (se kart over eksisterende situasjon over for
nummerhenvisning):

- Forretning/bolig (2) foreslås erstattet av et bedre arkitektonisk tilpasset og plassert bygg slik
at situasjonen i området ikke blir så «trang». Eksisterende bygg er ombygget/påbygget med
flatt tak som ikke harmonerer med byggeskikken i Bølingshavn. Ved å rive eksisterende bygg
og bygge nytt i områdetilpasset stil noe lenger vekk fra den kommunale kaia, vil dette ha
positive konsekvenser for Bølingshavn sentrum. Bygningshøyder må ta hensyn til
omkringliggende bebyggelse.

- Tidligere gatekjøkken (3) foreslås erstattet av et tilpasset bygg med kombinert
reguleringsformål (storkiosk/lager). Bygget blir et servicebygg for aktiviteter i kaiområdet.

- Offentlig kai (4). Det er en forutsetning i overordnede planer at offentlig kaiområde
opprettholdes og brygga rehabiliteres. «Det er også i dette området (offentlig kai) viktig å
sikre allmennhetens mulighet til å benytte den kommunale brygga for frakt med mer ut til
hytter på øyene utenfor, slik at denne bør ikke avhendes» (fra Kommunedelplan for
havneutvikling).

- Strandsone (6) ønskes av eierne ut ifra et kulturhistorisk synspunkt å beholdes i nåværende
form, evt. med noe ny, stedstilpasset sjøbodbebyggelse.

- På området Svanen (7), som er regulert til båthavn/båtopplag i gjeldende plan, tilrettelegges
for parkering, servicebygg for båtvedlikehold samt ny utsettingsrampe for båter. Dette er det
eneste stedet i Bølingshavn som har kapasitet og også eiers ønske om å brukes som et lokalt
felles senter for båtliv inklusive seiljollene (Killingene). Området Svanen har også
parkeringskapasitet for et større antall biler / opplag av båter vinterstid.

Følgende elementer i vann/brygger inngår i alle alternativene (se kart over eksisterende situasjon
over for nummerhenvisning):

- Den midlertidige flytebrygga på offentlig strand (1) fjernes. Disse båtplassene overføres til ny
brygge ved kommunal kai. Den kommunale kaia utvides helt ut til plangrensen i vest. Kiosken
flyttes også helt ut mot plangrensen i vest, og det tilrettelegges for allment opphold og
grønnstruktur på kommunalt kaiområde. I samråd med Borg Havn har man kommet fram til
at stranda vil bli fjernet.

- Det tilrettelegges for 30 bryggeplasser ved kommunal kai (4). Disse vil da i prinsippet erstatte
den midlertidige brygga på stranda. I praksis gir dette ca. 25 nye bryggeplasser. Det vil bli
tildelingskriterier som tilgodeser lokalt bundne, herunder bofaste, hytteeiere og de som har
tilknytning til øyene utenfor. Dette vil være en løsning i forhold til privatrettslige forhold som
imøtekommer dette behovet. Dette blir en brygge som ikke er til vesentlig hinder for ferdsel
inn til den kommunale kaia. Den ene siden av brygga er dessuten tenkt uten utriggere, slik at
båter også kan ligge longside med baugen/akterenden inn mot den kommunale kaia. Dette
vil kunne være en nyttig løsning for båter med f.eks. lem foran.
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- Privat flytebrygge (5) forlenges med 4 plasser.
- Privat brygge (8) (Bjercke). Her er det plass til 8 nye plasser fortøyd vinkelrett på kai

istedenfor «longside» som i dag.
- Privat brygge (11) (Linnes sin brygge). Vinkling og lengde bør vurderes for å få til en bedre

plan for hele bassenget. Brygga bør etter våre vurderinger ikke forlenges fordi det stenger
havnebassenget. Se egne KU-vurderinger om bl.a. trafikk og landskap.

4.2.2	Antall	nye	båtplasser		
Det vil hevdes at det i Bølingshavn gjennom 40-50 år har grodd fram et oppdemmet behov for
båtplasser for de som allerede er etablert i Bølingshavn. Etter hvert har det blitt et større press og
noen tar seg til rette. En begrenset økning i antallet tilgjengelige båtplasser bør først og fremst
tilgodesees allerede eksisterende hytte- og boligeiere.

I tillegg til 0-alternativet utredes tre ulike alternativer. Alternativene varierer i forhold til hvor mange
bryggeplasser det legges til rette for. Antall nye bryggeplasser varierer fra 50 til 96 i de ulike
alternativene. Inklusive i dette er et forslag om noen flere båtplasser fra 2 eksisterende brygger (5)
og (8) samt ny brygge fra kommunal kai (4). Disse utgjør til sammen ca. 37 nye plasser. Disse 37
plassene ligger fast i alle alternativene.

Eksisterende bøyehavn med ca. 20 plasser er i alternativ 1 og 2 lagt inn i et ordnet grid, mens de i
alternativ 3 er overført til brygga som går ut fra Svanen. Tabellen under viser nye og eksisterende
båtplasser i de tre alternativene. I utgangspunktet kan det telles ca. 50 eksisterende båtplasser i
brygge pluss ca. 20 bøyeplasser, tilsammen ca. 70 eksisterende båtplasser innenfor planområdet.

Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3
Eksisterende plasser:
Bøyeplasser, eksisterende, uorganisert (ca.) 20 0 0 0
Bøyeplasser organisert i grid 0 20 20 0
Andre eksisterende båtplasser (ca.) 50 50 50 50
Sum eksisterende som beholdes (ca.) 70 70 70 50

Nye plasser:
Nye plasser fra kommunal kai (4) (erstatter ca. 5
eksisterende)

0 25 25 25

Nye plasser fra Svanen (7) (har 7 eksisterende) 0 13 39 59
Nye plasser på eksisterende brygge (5) 0 4 4 4
Nye plasser på eksisterende brygge (8) 0 8 8 8
Sum nye bryggeplasser 0 50 76 96

SUM TOTAL (ca.) 70 120 146 146
Prosentvis økning båtplasser: 0 % 71 % 109 % 109 %

Fig. 5: Oversikt over ca. antall båtplasser i de ulike alternativene.

4.2.3	Forslag	til	utvikling	av	Bølingshavn	som	ikke	er	tatt	med	videre	
I merknadene fra høring av planprogrammet har enkelte hevdet at det må legges opp til minimum
100 nye båtplasser i Bølingshavn pga. at det er et betydelig behov for båtplasser – bl.a. i forbindelse
med utbygging av nytt boligfelt på gnr/bnr 22/4 (Jørn Hokholt). Et alternativ med 100 nye plasser
som foreslått (illustrasjon under), hovedsakelig med adkomst fra eksisterende kommunal kai (4),
vurderes å være uakseptabelt i forhold til vurderingskriterier som landskapstilpasning, atkomst til
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kommunal kai, trafikk og støy. Det vil blant annet i praksis være omtrent umulig å finne
parkeringsplasser til mange nye båtplasser ved den kommunale kaia. 100 nye båtplasser vil sprenge
rammene for Bølingshavn som småbåthavn, og vil mer gjøre området Bølingshavn om til en
kommersiell havn. Forslaget vil dessuten komme i konflikt med undersjøiske ledninger og kabler.
Dette alternativet er derfor ikke tatt med videre i utredningen.

Fig. 6: Forslag til løsning for Bølingshavn (Jørn Hokholt/Vilicus AS). Forslaget er ikke tatt med i videre
alternativvurderinger fordi det vurderes å ville sprenge rammene for Bølingshavn som småbåthavn.

4.2.4 0-alternativet:
En utredning/beskrivelse av 0-alternativet utreder konsekvensene for eller utviklingen i området
dersom tiltaket ikke gjennomføres. Dette betyr:
Ingen ny utbygging av brygger (4), (5), (7) og (8), ikke erstatningsbygg for forretning/bolig (2), ikke ny
storkiosk på kaia (3) med tilhørende bryggeanlegg. Ikke utvidelse av servicemuligheter for
båtvedlikehold og utsetting av båter i område Svanen (7). Det vil ikke bli noen nye båtplasser.
Eksisterende løsninger og brygger for totalt ca. 70 båtplasser opprettholdes. Se fig. nedenfor.
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Fig. 7: Prinsippskisse 0-alternativet. Varslet plangrense vist med tykk, blå strek.
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4.2.5	Alternativ	1:	
Bøyehavnen organiseres i grid. Alternativ 1 omfatter 50 nye plasser, hvorav 37 plasser i «faste
elementer» (4), (5) og (8). De resterende 13 plassene er lagt til Svanen. Økning fra 70 eksisterende til
totalt 150 båtplasser innenfor planområdet. Prosentvis økning i antall båtplasser er ca. 71 %. Dette er
en prinsippskisse som vil kunne justeres ved utarbeidelse av plankart.

Fig. 8: Prinsippskisse alternativ 1. 13 nye plasser på Svanen. Varslet plangrense vist med blå strek.
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4.2.6	Alternativ	2:	
Bøyehavnen organiseres i grid. Alternativ 2 omfatter 76 nye plasser, hvorav 37 plasser i «faste
elementer» (4), (5) og (8). De resterende 39 plassene er lagt til Svanen. Økning fra 70 eksisterende til
totalt 146 båtplasser innenfor planområdet. Prosentvis økning i antall båtplasser er ca. 109 %. Se
illustrasjon nedenfor. Dette er en prinsippskisse som vil kunne justeres ved utarbeidelse av plankart.

Fig. 9: Prinsippskisse alternativ 2. 39 nye plasser på Svanen. Varslet plangrense vist med blå strek.
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4.2.7	Alternativ	3:	
Bøyehavnen fjernes og båter flyttes inn i flytebrygger. Alternativ 3 har samme antall som alt. 2.
Forskjellen er at båtplasser flyttes fra bøyehavn til flytebrygga på Svanen. Som for alt. 2 er det 76 nye
plasser og totalt 146 båtplasser innenfor planområdet. Prosentvis økning i antall båtplasser er ca. 109
%. Se illustrasjon nedenfor. Dette er en prinsippskisse som vil kunne justeres ved utarbeidelse av
plankart.

Fig. 10: Alternativ 3. Bøyehavn fjernes. 59 nye plasser på Svanen. Varslet plangrense vist med blå strek.

	
4.2.8	Alternativer	som	skal	utredes	
I konsekvensutredningen vil følgende alternativer bli utredet:

	

Alternativ 0: Utbygging blir ikke gjennomført.
Alternativ 1: 50 nye båtplasser, totalt 120 innenfor planområdet.
Alternativ 2: 76 nye båtplasser, totalt 146 innenfor planområdet.
Alternativ 3: Bøyehavn erstattes av flytebrygger. 76 nye båtplasser, totalt 146 innenfor

planområdet.
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4.3	Konsekvenser	og	avbøtende	tiltak	som	må	utredes	
I planprogrammet er fastsatt hvilke temaer som skal utredes. I det følgende er det lagt opp til en
struktur med utgangspunkt i hvert tema. Dette temaet danner en overskrift. Under hvert tema er det
satt opp underkapitler etter følgende inndeling:

A. Fra planprogrammet
Her er det gjengitt hva vedtatt planprogram sier skal utredes vedrørende det aktuelle temaet.

B. Datagrunnlag og metode
Kapittelet sier noe om hvilket datagrunnlag som er hentet ut eller opparbeidet for dette temaet og
på hvilken måte det er brukt i utredningen.

C. Overordnede planer og mål
Kapittelet sier noe om hvilke overordnede planer, retningslinjer og målsettinger som gjelder innenfor
det aktuelle temaet og som er tillagt vekt.

D. Dagens situasjon
Kapittelet redegjør for hva som er status innenfor planområdet sett i forhold til det aktuelle teamet.

E. Konsekvens
Det er redegjort for konsekvensene for hvert enkelt alternativ sett i forhold til det aktuelle temaet og
de utredningene som er gjort. Konsekvensene for hvert deltema er vurdert på en skala fra -3 til +3,
hvor -3 er svært negativ konsekvens, 0 er nøytral konsekvens og +3 er svært positiv konsekvens.

F. Avbøtende tiltak/Oppfølging
I kapittelet er det vurdert hvilke tiltak som kan gjennomføres for eventuelt å redusere negative
konsekvenser og/eller hvordan dette kan følges opp videre i f.eks. reguleringsplan eller
bestemmelser.
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4.3.1	Overordnede	planer	og	retningslinjer	
A.	Fra	planprogrammet	
Deltemaet er basert på følgende punkt i planprogrammet:
Det gis en redegjørelse for planer, målsetninger og retningslinjer på nasjonalt nivå som
har betydning for tiltaket, samt for forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer.
Herunder RPR for Oslofjorden, planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen,
Fylkesplanen, Kystsoneplanen for Østfold, kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler
kommune og kommuneplanens føringer i forhold til senterstruktur og utbygging utenfor de
fem største senterområdene på Hvaler.
	
B.	Datagrunnlag	og	metode	
Innhente overordnede planer og retningslinjer og sjekke deres status for området samt hvilke
intensjoner som ligger til grunn for planen.

C.	Overordnede	planer	og	mål	
Følgende lover, retningslinjer, planer og mål anses som relevante:
Lover:

- Plan og bygningsloven
- Havne- og farvannsloven
- Forurensningsloven
- Naturmangfoldloven
- Friluftsloven
- Kulturminneloven

Retningslinjer:
- Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011).
- Statlig planretningslinje for samordnet areal og transportplanlegging (2014).
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
- T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)
- T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
- Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2005-2009)

Forskrifter:
- Forskrift om konsekvensutredninger

Regionale planer:
- Fylkesplanen ”Østfold mot 2050”.
- Fylkesdelplanen ”Kystsoneplanen for Østfold”.
- Fylkesdelplanen ”Kulturminneplan for Østfold 2010 - 2022”.
- Estetikkveileder for Østfold (2007)

Kommunale planer:
- Kommuneplanen 2011-2023 (Samfunnsdelen)
- Kommuneplanens arealdel 2019-2031
- Strategisk havneplan (2018-2028)
- Gjeldende reguleringsplaner

Noen av disse er beskrevet mer utfyllende i de aktuelle kapitlene om temaet.
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D.	Dagens	situasjon	
Plan og bygningsloven
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige
generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven
skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres
forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og
samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til
det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk
utforming av omgivelsene.

Havne- og farvannsloven
Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et
konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

Forurensingsloven
Denne loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende
forurensing, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal
sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over
trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Naturmangfoldloven
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk
kultur.

Friluftsloven
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til
ferdsel, opphold mv. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Kulturminneloven
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt
ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for
nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. Når det etter
annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på denne lovs
formål.

Gjeldende lovverk med tilhørende forskrifter er lagt til grunn ved utarbeidelsene av planen.

Statlig planretningslinje (SPR) for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) er særlig
relevant i dette planarbeidet.

Hovedmål:
Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal
det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
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Retningslinjen har en geografisk differensiering. Følgende retningslinjer er gjeldende for
Oslofjordregionen:

· Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål,
som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap,
landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av
reguleringsplaner som innebærer bygging i 100-metersbeltet på arealer som er delvis utbygd,
skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges.

· Nye bygninger skal trekkes så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av eksisterende bygninger
skal skje i retning bort fra sjøen. Byggets funksjon vil ha betydning for plasseringen. Utbygging av
veger, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulemper blir minst
mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i
forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen.

· Alternative plasseringsmuligheter skal alltid vurderes før bygging tillates. Dette gjelder også for
mindre tiltak. Ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås.

· I kommuneplanarbeidet skal kommunene vurdere om tiltak som tidligere er godkjent i
kommuneplan eller reguleringsplan, er i samsvar med disse retningslinjene. Eldre planer som gir
mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, skal revideres eller oppheves. Vurdering og
eventuell oppheving eller revidering av eldre planer skal inngå i den ordinære rulleringen av
kommuneplanens arealdel.

· Det skal være en svært restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av
eksisterende fritidsboliger. Kommunene bør i kommuneplanen etter en konkret vurdering innføre
bestemmelser for størrelse og standard av eksisterende fritidsboliger i strandsonen.

· Eventuell fortetting i eksisterende områder skal være godkjent i oppdatert kommuneplan og
reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.

Nasjonale mål:
Innenfor retningslinjenes geografiske virkeområde skal naturverdier, kulturminneverdier og
rekreasjonsverdier forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i
framtiden.

Delmål:
Naturgrunnlag:
Naturgrunnlaget skal forvaltes på lang sikt, ut fra hensynet til naturens mangfold, produktivitet og
evne til fornyelse. Karakteristiske hovedtrekk i naturtype og landskap må søkes opprettholdt, og
verdifulle lokaliteter, forekomster og arter må tas vare på innenfor det økologiske samspill i sine
miljøer. Herunder er det et siktemål å sikre en vannkvalitet som, ut fra stedlige forhold, gir grunnlag
for naturlig plante- og dyreliv og tillater bading, annet friluftsliv og konsum av sjømat uten
helserisiko.

Kulturminner og kulturmiljøer:
Det må legges vekt på å bevare karakteristiske kulturlandskap, kulturminner, kulturmiljøer og
enkeltstående eksempler på den særegne kystkulturen i området.

Rekreasjon:
Grunnlaget for allmenn rekreasjon skal trygges og utvikles videre. Mulighetene for friluftsliv og
opplevelse av natur- og kulturmiljø i kystsonen må opprettholdes og forbedres.

Arealbruksmønster:
Utbyggingen i RPR-sonen bør så langt som mulig konsentreres til eksisterende tettsteder, slik at
kystsonen forøvrig skjermes.
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For tiltak lokalisert i strandsonen gjelder bl.a. annet at: Kollektive ferieanlegg, anlegg for service til
fritidsbåter og andre anlegg for ferie- og fritidsaktiviteter, knyttet til strand og sjø, skal vurderes nøye
og tilpasses lokale forhold. Oppføring av nye og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidshus skal som
hovedregel ikke tillates.

Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet areal og transportplanlegging (2014)
Målet med retningslinjen er: «Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem
bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for
klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen
skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på
gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.»

Ut fra de hensynene som retningslinjen legger til grunn, bør neppe Bølingshavn utvikles til en
båthavn for flere enn de lokale brukerne. En utvidelse ut over dette vil medføre større
transportbehov på grunn av avstand mellom bruker og havna, trafikksystemet (veger og parkering) er
ikke dimensjonert for stor økning, og det vil gå ut over lokalsamfunn og bomiljø.

RPR for barn og unge samt rundskriv T-2/08.
Barn og unges oppvekstsvilkår et omhandlet i eget kapittel i konsekvensutredningen.

T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)
Støy et omhandlet i eget kapittel i konsekvensutredningen.

T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
Hensikten med anbefalingene i retningslinjen er å sikre og legge til rette for en langsiktig
arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Bølingshavn ligger
langt unna trafikkerte veger eller andre vesentlige forurensningskilder. Det anses derfor ikke aktuelt
å utrede denne problemstillingen videre.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2015-2019)
De overordnede målene for handlingsplanen er: «Handlingsplanen skal støtte opp under
implementeringen av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny plan- og bygningslov og annen ny
lovgivning som omhandler universell utforming. Handlingsplanen skal også bidra til å oppfylle Norges
forpliktelser ved en ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt
funksjonsevne.»

De fleste anleggene i Bølingshavn er i liten grad gitt universell utforming. I forbindelse med nye tiltak
bør dette i større grad implementeres. Dette gjelder spesielt for offentlige arealer som den
kommunale kaia og områdene rundt kiosken. Eventuelle nye brygger ut fra Svanen eller kommunal
kai bør også gis universell utforming.

Forskrift om konsekvensutredninger nevnes særskilt her. Formålet med denne forskriften er å sikre at
hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når
det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.
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Planen omfattes av forskriftens § 2. Det er derfor utarbeidet en egen konsekvensutredning med
tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne inngår som en del av planbeskrivelsen.

Fylkesplanen ”Østfold mot 2050” viser området Bølingshavn som LNF-område. Hele planområdet
ligger i 100 meters grense langs sjøen. Fylkesplanen gir følgende retningslinjer for arealbruk i
kystsonen som er sentrale i dette planarbeidet:

- Kystlandskapet skal skjermes mot inngrep som kan forandre dets karakter. Uberørte områder
skal holdes intakte, og all utbygging må underordnes det helhetlige landskapsbildet.

- Småbåthavnenes lokalisering og utstrekning må defineres gjennom kommunens planlegging.
Planen må beskrive småbåthavnens kapasitet i sjøen og på land, samt at framtidige
utvidelsesretninger i sjøen og på land vises.

- Gjennom de kommunale planene må miljøbelastningene på omgivelsene, i form av støy,
trafikk, adkomstforhold i sjø og på land, parkering, opplag, forurensninger, bunnforhold,
landskapstilpasning, samt skjerming mot naboer og lignende vurderes.

- Mulige arealkonflikter, for eksempel i forhold til landbruk, friluftsliv, biologisk mangfold,
kulturminner og kulturmiljøer, må vurderes.

I tillegg angir fylkesplanen senterstruktur på Hvaler med Skjærhalden som Skjærhalden som
kommunesenter og Rød, Hauge, Ødegårdskilen og Utgårdskilen som lokalsentra.

Fig. 11: Fylkesplanen for Østfold viser hele Bølingshavn som LNF-område. Rød sirkel viser Bølingshavn.

Fylkesdelplanen ”Kystsoneplanen for Østfold” gir føringer for tiltak og arealbruk i og ved sjøen.
Målsetting for Østfoldkysten:
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«Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og vern i et bærekraftig perspektiv. Kysten skal nyttes
som områder for opplevelse, friluftsliv, båtliv, fritidsboliger, helårsboliger, næring og transport,
samtidig som kystens spesielle landskaps-, natur-, og kulturverdier bevares. Rekreasjonsverdier,
naturverdier og kulturminneverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for
befolkningen i dag og i fremtiden og tillegges avgjørende betydning i all forvaltning og planlegging.»

Bølingshavn er ikke nevnt spesielt i denne planen.

I fylkesdelplanen ”Kulturminneplan for Østfold 2010-2022” er Bølingshavn vurdert som prioritert
kulturmiljø.
«Under vann i Østfold befinner det seg en stor mengde kulturminner, bl.a. spor etter sjøfart og
næringsliv. Norsk Maritimt Museum har registrert ca. 100 fartøyer og forlislokaliteter under vann. I
tillegg er det en rekke havner og havnelignende områder der det er kulturlag under vann og hvor det
er gjort funn av keramikk, mynter og anker. Dette gjør stedene til prioriterte kulturmiljøer; slik som
Festningsholmen, Hollender-grunnen, Bølingshavn, Tisler, Arisholmen, Kjerringholmen, Smaugshavna,
Knivsøyholmene, Kollesundet, Eldøya og Skjærhalden. Museet har også registrert flere kulturminner
med tydelige referanser til forsvarshistorien, som seilsperringer og kanonfunn, og det er muntlige
kilder om våpen funnet under vann. Norsk Maritimt Museum er i gang med tilrettelegging og
formidling av enkelte lokaliteter.»

For øvrig definerer fylkesdelsplanen følgende hovedmål for kulturminnevernet:
«Hensynet til kulturminner og kulturmiljøer, med deres egenart og variasjon, vektlegges i
samfunnsplanleggingen. Kulturminner og kulturmiljøer vernes, både som del av vår kulturarv og
identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Nasjonal kulturminnepolitikk
iverksettes på regionalt nivå og det legges til rette for at mangfoldet av kulturminner, kulturmiljøer
og kulturlandskap skal stå sentralt i utviklingen av så vel fylket som for levende lokalsamfunn».

Estetikkveileder for Østfold (2007)
Hensikten med estetikkveilederen er å gi regional rettledning om estetikk i forbindelse med
utbygging og utvikling i landskapet mellom og rundt byene og tettstedene i Østfold.

Nær- og fjernvirkning og dels estetikk er omtalt i eget kapittel (landskap) i konsekvensutredningen.
Denne viser at byggeområdet ligger godt avskjermet i forhold til fjernvirkning. Når det gjelder
utforming av anlegget, vil det være viktig å bryte opp volumer i den utstrekning det er mulig. Det vil
også være viktig med fargesetting, materialbruk osv., i tillegg til å bryte opp arealene i mindre
landskapsrom ved bruk av bygninger og vegetasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan med bred samfunnsmessig tilnærming, som
konkretiserer visjoner og politiske mål for utviklingen av Hvaler kommune.
Hvaler kommune er særegen i regionen som kystkommune med mange øyer og over 500 km
strandlinje, som forvalter av store natur- og miljøverdier, og som innehaver av Ytre Hvaler
Nasjonalpark. Hvaler innehar den største norske fiskerinæringen i Skagerak. I tillegg til dette kan
Hvaler også defineres som et pressområde, som opplever stor etterspørsel og god
befolkningstilvekst. Fastboende på Hvaler nådde 4.000 i 2008, i sommermånedene og ferier
mangedobles dette tallet.

I kommuneplanens samfunnsdel trekkes dette opp som sentrale muligheter og utfordringer for
kommunen:

- Befolkningsutvikling og tjenestebehov.
- Samfunnssikkerhet og samfunnsansvar:
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Hvaler kommunes øygruppe er samfunnssikkerhetsmessig i en stilling hvor infrastruktur (strøm,
vann, vei m.m.) kan bli sårbart. Mye av infrastrukturforsyningen kommer luft- og sjøveien fra
fastlandet og kommunen arbeider kontinuerlig med å bygge beredskapsmessig god forsyning.
Dimensjoneringen er forberedt på de periodene (ferier, helger) hvor det er mange titalls tusen
folk på Hvaler, samt at enkelte områder er spesielt utsatt for ekstremvær. I tillegg er det viktig å
ta hensyn til klimaendringene som kan medføre havnivåstigning på sikt, noe som bygnings- og
strukturmessig sammenfaller godt med strenge byggebegrensninger i 100 meters beltet. Videre
er Hvaler kommune utsatt for radonstråling grunnet store uranforekomster, samt at oljevern er
et sentralt og viktig beredskapstema for en kommune med over 500 km kystlinje. Det er
utarbeidet en egen ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) for kommuneplanen
- Forvaltningsportefølje innen klimatilpasning, miljø og naturressurser:
Hvaler kommune har store kvaliteter knyttet til natur, kultur- og kystlandskap. Dette er av stor
verdi både med hensyn til rekreasjon, bokvalitet og stedstilpasset næring. Til tross for beskjedent
landareal har kommunen et imponerende biomangfold, med et stort antall arter på offisiell norsk
rødliste over truede arter. Som eksempel er det på Asmaløy er det registrert over 960 ulike
sommerfuglarter. Bevaring av vakre omgivelser påvirker helse og trivsel og anses som en sentral
del av Hvalers styrke og identitet.
- Regionalt og interkommunalt samarbeid.
- Ytre Hvaler nasjonalpark.

Det trekkes opp fire hovedtemaer for kommuneplanens målsetninger og strategier:
- Levekår
- Kommunale tjenester
- Verdiskaping; næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet
- Klima; langsiktig bærekraftig forvaltning og utvikling

Kommuneplanens arealdel
Hvaler kommune har ingen egen kystsoneplan. Hele kommunens sjøområde omfattes av
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel 2019-2031 for Hvaler kommune angir
premissene for hvor framtidig utviklingen av havner kan gjennomføres. (Hvaler har imidlertid en
egen strategisk havneplan (2018-2028) - se eget kapittel under.)
På kartet for kommuneplanens arealdel 2019-2031 (nedenfor) er følgende viktige linjer/skravurer
angitt:

- Nåværende og framtidig småbåthavn hhv lys blå /mørk blå.
- Hensynssone landskap (diagonal skravur).
- Nåværende næringsvirksomhet (lilla)
- Nåværende boligbebyggelse (lys gul)
- Nåværende LNF-område (lys grønn)
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Fig. 12: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Plangrense vist med blå strek.

Innenfor reguleringsgrensen for Bølingshavn syd viderefører kommuneplanens arealdel gjeldende
reguleringsplan. Denne omtales i eget kapitel nedenfor. Den indre delen av havna er vist som
eksisterende småbåthavn, mens framtidig småbåthavn er vist helt ut til Skipholmen. Hele
planområdet er for øvrig omfattet av hensynssone landskap.

Strategisk havneplan 2018-2028
Fra havneplanen:
«Formålet med strategiplanen er å ha et styringsverktøy for forvaltning og utvikling av Hvalers
havner, samt utvikling av nye havneområder. Strategiplanen skal legge til rette for at Borg Havn IKS
lettere skal kunne overdra havnemyndighetens oppgaver. Planen begrunner langsiktige mål, viser
hvilke utfordringer man står ovenfor og redegjør for strategier for ønsket utvikling av havnene i
kommunen»
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Kategorisering av havner
I strategiplanen er det skilt mellom a) Fiskerihavner, b) Trafikkhavner, c) Havner for fritidsflåten, d)
Gjestehavner, e) Kommunale brygger og f) Beredskapshavner. Bølingshavn er kategorisert under c)
og e). Til fritidsflåten hører fritidsbåter for fastboende og hytteeiere som tildeles plass etter
gjeldende forskrift. Kommunale brygger er omtalt som svært viktige som infrastrukturknutepunkter.

Generelle problemstillinger
Dette er problemstillinger som er gjeldende for alle havner.

Grønn Havn
Grønn havn har som målsetting å redusere fossile energikilder og klimautslipp i havnene. Grønn havn
er en viktig satsing for å oppnå målsettingene i Hvaler kommunes Klima- og energiplan 2016-2028.
Det forventes at Borg Havn legger til rette for å bygge opp tilstrekkelig strømkapasitet for elektrisk
lading av fritidsflåten.

Behov for tømmestasjoner, ramper, marinaer, diesel og bensinsalg
I nye reguleringsplaner må det legges inn krav om tømmestasjoner. Det er mangel på ramper for
utsett og opptak av båt i kommunen. I forbindelse med nye reguleringsplaner må det legges inn krav
om utsettingsrampe for båt tilgjengelig for allmennheten.

Samfunnssikkerhet
Havnene må være tilpasset fremtidens klimaendringer. Kystverket legger til grunn at det kan bli en
økning på 44 cm av havnivået innen 2050. Kommunen med Borg Havn har en oppdatert forskrift for
bruk av orden i havnene. I tillegg er det fartsbegrensninger som er vedtatt i forbindelse med
innføring av Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Ørretbekker
I Hvaler er det 9 registrerte ørretbekker. Disse bekkene har en fredningssone for fiske på 100 m ut i
sjøen ut for utløpet. Ingen av disse er registrert i Bølingshavn.

Situasjonsbeskrivelse Bølingshavn
Bølingshavn er en historisk viktig plass i vest. Den kommunale brygga er et offentlig
infrastrukturknutepunkt i overgangen mellom sjø og land. Den er også viktig i laste- og
lossesammenheng, bl.a. for skjærgårdstjenestens drift. Brygga er i dårlig forfatning og bør
rehabiliteres i 2018. Det er en pågående privat reguleringsplan hvor kommunen har kommet med
innspill som er vedtatt av formannskapet. Kommunens mål for området omhandler oppføring av
minst 20 offentlige båtplasser, forskjønning av publikumsarealet, beholde eksisterende næringstomt
og mulighet for drivstoffutsalg. Dette gir synergieffekter som kan bidra til en revitalisering av
Bølingshavn. Økt boligbygging og generell vekst i området har medført behov for utvikling og
umiddelbar rehabilitering av havneområdet. Det er essensielt at publikum får tilgang til båtplass. Det
må gis rammer for god utnyttelse av det kommunale havneområdet, både til sjøs og på land. De
kommunale tildelingsprinsipper må ivaretas ved utbygging av offentlige båtplasser.
Framtidige mål og strategier:
Havneutviklingen for Bølingshavn må ses i sammenheng med resten av utviklingen på Hvaler. Det er
viktig å beholde næringstomten i havna slik at behov som kan oppstå på lengre sikt kan ivaretas.
Historisk sett har drivstoffutsalg vært livsnerven i Bølingshavn og vil være avgjørende for fremtidig
havneutvikling. Kapasiteten er sprengt hva angår båtplasser, biltrafikk, myke trafikanter og
parkeringsplasser. Nøkkelen er å tilrettelegge for næringsformål i Bølingshavn. Gode løsninger som
kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål for publikum. Det forventes at Borg Havn følger
opp kommunens påstartede planer.
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Videreutvikling av kommunale eiendommer
Strategiplanen har også et kapittel om «Videreutvikling av kommunale eiendommer». Her beskrives
kommunal eiendom som ligger til sjø og som kan ha et potensial som havn for fritidsbåter.

For Bølingshavn står denne teksten2:
«I Bølingshavn er kommunen eier av gnr/bnr 22/31. Eiendommen er på 795 m². Dette er en brygge
med vei og parkeringsplass, i tillegg er det en liten vik hvor fastboende på Kjerringholmen har etter
avtale med kommunen fått tillatelse til å legge ut en mindre flytebrygge for eget bruk.[…] Kommunen
ønsker nå å utvikle denne havnen. Dette innebærer oppføring av 20 offentlige båtplasser,
forskjønning av havnearealet, restaurering av den gamle dampskipbrygga og profesjonell
tilrettelegging av parkeringsmuligheter. Det er en klar målsetting i kommuneplanen at det offentlige
må sikre tilstrekkelige brygger som kan brukes av allmennheten. Fylkesmannen i Østfold har uttalt at
det er et stort behov for båtplasser. Båtplassbehovet forsterkes ytterligere av det nye boligfeltet hvor
det i løpet av kort tid vil ha 150 fastboende, dette i tillegg til alle beboere og hytteeiere som sogner til
Bølingshavn, Korshavn og Kjerringholmen.

Flere offentlige båtplasser vil bedre allmennhetens tilgang til Bølingshavn, også fra sjøsiden. Utleie av
disse plassene vil gi kommunen inntekter som gjør det mulig å vedlikeholde den offentlige kaia og
området rundt. Kaia sikrer tilgang for Skjærgårdstjenesten, utrykningsfartøy, næringsdrivende og
innbyggere og turister som skal til og fra Kjerringholmen. Kommunen har introdusert planene for
Borg Havn og pr i dag er vi i planleggingsfasen sammen med kommunens areal- og
byggesaksavdeling. Disse planene er også forankret gjennom kommunens havnestyre ved utvalgssak
54/16.»

Fig. 13: Kartutsnitt som viser kommunal eiendom i Bølingshavn.

Fremtidige utfordringer for kommunal eiendom og brygger
«En viktig utfordring for kommunale brygger er til enhver tid å ha tilstrekkelige brygger som kan
brukes av allmennheten. Privatiseringen av strandsonen fører til at det offentlige må ivareta

2 Det er gjort en intensjonsavtale om overtakelse/kjøp av kommunal eiendom
mellom Hvaler kommunen og privat interessent.
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allmennheten og sikre at det er tilstrekkelig med brygger med god bilvei fram for å ivareta behovet
for frakt og transport ut til fritidseiendommer uten fastlandsforbindelse.»

Bølingshavn er nr. 2 på prioritert liste over tiltak på kommunale brygger.

Reguleringsplaner
Den nye reguleringsplanen overlapper deler av gjeldende reguleringsplan for «Bølingshavnfjellet
syd», vedtatt 11.05.1984. Se kartutsnitt nedenfor. Dette innebærer at for de delene som
overlappes, vil den nye reguleringsplanen gjelde foran den gamle. Noe av hensikten med å
overlappe deler av gjeldende reguleringsplan er å endre areal avsatt til forretning til bolig.

Fig. 14: Reguleringsplan «Bølingshavnfjellet syd» godkjent 11.05.1984. (Kart fra kommunens kartbase). Varslet
plangrense vist med tykk, blå strek.

På reguleringsplankartet for «Bølingshavnfjellet syd» er følgende viktige skravurer angitt:
-Havneområde (utbygging kan ikke skje uten samlet plan)
-Felles avkjørsel/parkering/bil/båtopplag)
-Forretning
-Offentlig brygge
-Boliger
-Veger
-Jordbruk
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I reguleringsplanbestemmelsene er det satt krav til bebyggelsens høyde, utseende, takform,
materialbehandling og fargebruk. For båthavnområdet (i strandsonen) sier bestemmelsene at det
ikke kan skje bygging før detaljert bebyggelsesplan er utarbeidet og godkjent av bygningsrådet.

Fig. 15: Reguleringsplan «Bølingshavnfjellet syd» godkjent 11.05.1984 (fra papirkart).
Gjeldende reguleringsplan omfatter ikke de store sjøarealene for småbåthavn. Disse arealene er
dermed uregulert.

E.	Konsekvens	overordnede	planer	og	retningslinjer	
0-alternativet:
0-alternativet medfører ingen vesentlige endringer, men heller ikke tilrettelegging i forhold til
universell utforming, friluftsliv, barn og unge osv. Sammenlignet med øvrige alternativer noe negativ.

Konsekvens: -1

Alt. 1:
Tiltakene er i tråd med kommuneplanens arealdel. Ingen vesentlige avvik i forhold til overordnede
planer, og man kan få gjennomført tiltak med tilrettelegging for barn og unge, friluftsliv, universell
utforming osv. Den kommunale kaia vil imidlertid være noe mindre tilgjengelig og oppfyller derfor
ikke i samme grad havneplanen. Nøytral.
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Konsekvens: 0

Alt. 2:
Samme som alt. 1.

Konsekvens: 0

Alt. 3:
Samme som alt. 1.

Konsekvens: 0

F.	Avbøtende	tiltak/oppfølging	
Plan og bestemmelser bør i størst mulig grad legge til rette for tiltak som er i tråd med intensjoner i
overordnede planer og retningslinjer. De mest aktuelle problemstillingene i dette tilfellet er
tilgjengelighet til kommunal kai, estetisk utforming i forhold til bygnings- og kulturmiljø, universell
utforming, opprettholde og videreutvikle tilbud for barn og unge og friluftsliv.
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4.3.2	Annet	utslipp	til	luft,	herunder	støy	og	støv	
A.	Fra	planprogrammet	
Deltemaet er basert på følgende punkt i planprogrammet:
Utbyggingene vil gi økt aktivitet både med bil- og båttrafikk. Det antas at dette får et begrenset
omfang, men støy skal omtales. Det skal også sies noe om støy fra båtlagring og
kjøleanlegg/vifteanlegg.

B.	Datagrunnlag	og	metode	
Det skal gjøres anslag på trafikkmengder og utarbeides støysonekart for støy fra biltrafikk. Det finnes
ingen tilsvarende beregningsmodell for støy fra båttrafikk eller båtlagring. Det skal utarbeides en
erfaringsbasert omtale av disse. Det skal innhentes støytall for aktuelle kjøleanlegg/vifteanlegg.

Siden parkering i fjellanlegg er tatt ut av planen, vurderes det ikke lenger nødvendig å innhente
støytall for aktuelle kjøleanlegg/vifteanlegg.

Biltrafikk
Registreringene av støysituasjonen tar utgangspunkt i kommunens kartside, som viser støy i forhold
til vegtrafikk. Støy i forhold til veg er basert på støyvarselkart utarbeidet av Statens vegvesen.
Støyvarselkartet viser en prognosesituasjon 15-20 år fram i tid. En slik prognose tar utgangspunkt i en
generell utvikling/vekst, og tar f.eks. ikke høyde for trafikkøkning i forbindelse med en større
utvidelse av småbåthavna. Kartet er benyttet som et grunnlag for å se om det er veger som kan være
potensielle støykilder i området, og eventuelt hvilke dette gjelder. Basert på dette er det gjort et
utvalg på hvilke støykilder som bør analyseres nærmere. For å utrede konsekvenser i forhold til
boliger langs vegen er det derfor gjort et anslag på trafikkøkningen etter utbyggingen av
småbåtanlegget (se kap. 4.3.3 om trafikk). På bakgrunn av dette er det gjort vurderinger av framtidig
støysituasjon langs vegen.

Småbåtanlegg
Det fins ingen egne støygrenser for småbåtanlegg. Som et utgangspunkt trekkes inn retningsgivende
støygrenser for øvrig industri slik de er gitt i planretningslinje T-1442/2012. Grensene for natt og helg
inkl. lørdager er strengere enn øvrige deler av døgnet/uka. Se tabell nedenfor. På bakgrunn av denne
er det gjort en generell vurdering av støy fra småbåtanlegget.

Fig. 16: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager.  Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.

C.	Overordnede	planer	og	mål	
Støyvurderingen er utført med bakgrunn i støyretningslinje T-1442/2012.
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D.	Dagens	situasjon	
Støysonekartet viser at vegtrafikkstøy ikke er et problem i planområdet. ÅDT i 2018 er anslått til 417,
med andel av tunge kjøretøy på 10 %. Gul støysone langs Vestre veien er det området som er
beregnet til å være over grensen på 55 db. Eksisterende bebyggelse langs vegen ligger imidlertid i
svært stor grad utenfor gul støysone (mindre enn 55dB). Se kart nedenfor.

Fig. 17: Støykart fra kommunens kartbase. Plangrensen er markert med blått omriss.

Støy fra framtidig biltrafikk i forbindelse med utvidelse av småbåthavn
Det anslås at trafikken pga. utvidelse av småbåthavnen vil øke med fra 0 til 50 i ÅDT på dager med
maksbelasting for de forskjellige alternativene. Dette er en så liten økning i biltrafikken at den knapt
vil ha noen påvirkning av støybildet i Bølingshavn. Det anses derfor ikke nødvendig å gjøre nye
beregninger basert på en så liten økning.

Støy fra framtidig utvidelse av småbåthavn
Det er mange støykilder som kan bidra i en småbåthavn.  Det dreier seg om alt fra buksering av biler
med hengere, slamring med dører, musikkanlegg, samtaler/rop, bruk av støyende arbeidsverktøy til
den rene båttrafikken. De større fritidsbåtene vil avgi ca. L p,A = 60 dB ved bolig i 100 m avstand. Ved
sakte fart (5 knop) vil de vanlige støynivåene være L p,A = 45-50 dB. Grensen for godt hørbar båtstøy
(ødeleggelse av stillhet) er ca. 40 dB (ref. veileder til T-1442). Det er få klager på støy fra småbåter.

Det antas at aktivitetene i båthavna, både på offentlig kai og på området Svanen, for øvrig er
konsentrert til dag- og kveldstid. Det anses som lite sannsynlig at støy fra arbeidsaktivitet på båter i
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en planlagt mindre utvidelse av brygge- og landanlegg på Svanen (parkering, servicebygg for
båtvedlikehold, opplagsplass for båter, ny utkjøringsrampe) med avstand 40-60 meter fra nærmeste
bolig, vil skape støy som overskrider de strengeste støygrensene som gjelder for natt og på søndag.

Støy fra anleggstrafikk
I dette prosjekt vil det ikke være mye støy fra anleggstrafikk eller anleggsvirksomhet. I tidligere utkast
med blant annet fjellhall for parkering, var dette en mye mer aktuell problemstilling. I de
alternativene som nå foreligger, er anlegget i hovedsak etablering av nye flytebrygger, som sånn sett
verken er langvarig eller vil skape vesentlige støyplager under etablering/opptak/utsetting.

I dette tilfellet er det en avstand på 30 meter og mer fra offentlig kai til nærmeste bolig, der 3 av
alternativene ligger og fra alternativene fra Svanen er det 80 meter eller mer til nærmeste bolig.

E.	Konsekvens	annet	utslipp	til	luft,	herunder	støy	og	støv	
0-alternativet:
0-alternativet medfører ingen vesentlige endringer i støybildet.

Konsekvens: 0

Alt. 1:
Dette alternativet har den minste utvidelsen av småbåtanlegget. Gir noe økt ferdsel både med biler
og båter. Det beste alternativet i forhold til støy.

Konsekvens: -1

Alt. 2:
Større omfang enn alternativ 1, dog ikke av et slikt omfang at det vil være behov for avbøtende tiltak.
Gir noe større økning i ferdsel både med biler og båter enn alt. 1.

Konsekvens: -2

Alt. 3:
Samme omfang og konsekvens som alt. 2.

Konsekvens: -2

F.	Avbøtende	tiltak/oppfølging	
Dersom planen skal legge til rette for bebyggelse for varig opphold og/eller lek/uteopphold innenfor
gul støysone, må det gjennomføres støyskjermingstiltak. Støyretningslinjen T-1442/2012 må gjøres
bindende i reguleringsbestemmelsene. For øvrig anses ikke tiltaket å medføre en økning i støy som
utløser behov for avbøtende tiltak.
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4.3.3	Forurensning	av	grunn	og	vann	
A.	Fra	planprogrammet	
Deltemaet er basert på følgende punkt i planprogrammet:
Det har tidligere vært virksomhet med drivstoffutsalg i området. I tillegg vurderes det å etablere ny
enhet for drivstoffutsalg (for småbåter, tilknyttet bryggeanlegget). Det skal vurderes om det er mulig
å etablere en tømmestasjon for septik fra fritidsbåter.

B.	Datagrunnlag	og	metode	
Det skal gjennomføres en trinn 1-undersøkelse (Statens forurensningstilsyn 1999). Dette innebærer
en risikovurdering på grunnlag av identifisering av potensielle forurensningskilder. Hvis denne
undersøkelsen viser at risikoen er lav, avsluttes undersøkelsen. Hvis det er risiko for forurensning
over normverdiene, må undersøkelsen utvides.

Siden mulighet for drivstoffutsalg er tatt ut av planen, vurderes det ikke lenger nødvendig å utrede
eventuell forurensning fra dette.

C.	Overordnede	planer	og	mål	
Utredningen er basert på krav og beskrivelser gitt i forurensningsloven og forurensningsforskriften
med tilhørende veiledere og standarder. For grunnundersøkelser er det Klima- og
forurensningsdirektoratets (Klif) veileder TA-2553/2009 ”Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset
grunn” og standard NS-ISO 10381-5:2005 ”Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av
grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter” som er benyttet. I dette oppdraget er fase 1
gjennomført: Kartlegging av historikk for området.

D.	Dagens	situasjon	
Den eneste lokaliteten i området hvor det kan være forurensning i grunnen, er ved det tidligere
tankanlegget ved kiosken på den kommunale kaia. Eksisterende tanker er tømt og kontrollert av
kommunen. Tankanlegget ligger innebygget under deler av kiosken. Eventuelle forurensede masser
rundt anlegget er således vanskelig tilgjengelig for ytterligere underskelser og evt. avbøtende tiltak
uten å fjerne hele eller deler av bebyggelsen. Det kan være aktuelt å erstatte eksisterende
bebyggelse med ny. I den forbindelse vil det være naturlig å gjøre eventuelle tiltak i forhold til
eventuell forurensning i grunnen. Lokaliteten er markert med rød sirkel og tallet 1 på kartet
nedenfor.
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Figur 18: Lokaliteter med mulig forurensning av grunnen.

For øvrig er det en potensiell kilde til forurensning av grunnen ved Svanen (markert med rød sirkel og
tallet 2 på kartet over). Dette gjelder i første rekke i forhold til områder der båter
spyles/skrapes/pusses. Endelig plassering av slikt anlegg på tomta er ikke avklart. For å hindre
eventuell forurensning i framtida, bør det opparbeides fast dekke og sedimentasjonskummer der slik
aktivitet skal foregå.

Borg Havn har ønske om å etablere drivstoffanlegg og/eller septiktømming i Bøllingshavn. Slike tiltak
vil det være mest naturlig å plassere i tilknytning til den kommunale kaia, hvor de er lettest
tilgjengelig. Hvor vidt det opparbeides, vil være opp til Borg Havn og kommunen. Nye anlegg for
tømming av septik anses å være trygge, slik at det er marginal fare for utslipp som medfører
forurensning av grunn eller vann. Det har tidligere vært drivstoffanlegg for fritidsbåter i Bølingshavn.
Det medførte utfordringer med forurensning av vannet. Det er dårlig vanngjennomstrømming inne i
havneområdet.

E.	Konsekvens	forurensning	av	grunn	og	vann	
0-alternativet:
0-alternativet medfører ingen vesentlige endringer. Mindre sjanse for å få ryddet opp eventuell
forurensning i grunnen ved kiosken.

Konsekvens: -1

Alt. 1:
Forutsatt at nødvendige tiltak (fjerning av gamle tanker, fast dekke og sedimentasjonskum)
gjennomføres, vil det være en mulighet for å få ryddet opp i eksisterende forhold og få en bedre
situasjon i framtida.

Konsekvens: +1
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Alt. 2:
Samme som alt. 1.

Konsekvens: +1

Alt. 3:
Samme som alt. 1.

Konsekvens: +1

F.	Avbøtende	tiltak/oppfølging	
Det bør tas inn rekkefølgebestemmelser i forhold til opparbeidelse av fast dekke og
sedimentasjonskum ved Svanen. I tillegg bør det gis bestemmelser om ytterligere undersøkelser og
evt. avbøtende tiltak ved kiosken dersom og når denne bebyggelsen fjernes. Reguleringsplan og
bestemmelser kan åpne for evt. drivstoffanlegg og anlegg for tømming av septik fra fritidsbåter i
tilknytning til kommunal kai.
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4.3.4	Trafikk-	og	parkeringsløsninger	
A.	Fra	planprogrammet	
Planen medfører flere båtplasser i tillegg til noe økt virksomhet på land. Dette gir et økt behov for
parkering i tillegg til noe økt ferdsel i planområdet. Konsekvensutredningen må redegjøre for behov
for båtplasser både lokalt og i et noe større perspektiv. Så langt som mulig skal det identifiseres hvem
båthavnen i første rekke er for. Basert på den helhetlige utviklingen i Bølingshavn skal det redegjøres
for parkeringsbehov og – dekning, dimensjonering av trafikkområder samt nødvendige løsninger for
myke trafikanter. Det skal redegjøres for trafikkområder i sjø. Det skal også redegjøres for
kollektivtransport til planområdet.

B.	Datagrunnlag	og	metode	
Det er gjort konkrete vurderinger av parkeringsbehov i forhold til både båtplasser i sjø og ny
bebyggelse på land. I kommuneplanens arealdel er det et parkeringskrav på 0,4 parkeringsplasser pr.
båtplass. Dimensjonering av trafikkområder på land tar utgangspunkt i vegvesenets håndbøker, i
første rekke håndbok N100.

Det er innhentet grunnlagsmateriale i eksisterende tellinger og registreringer i området. Dette
gjelder blant annet ÅDT (årsdøgntrafikk), fartsgrenser og registrerte ulykker. Disse data er i stor grad
hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Det er gjort beregninger for hvor mye trafikk nye
utbygginger i området vil medføre.

I tillegg er det gjort befaringer med tanke på å kartlegge hvilke tiltak som er gjort i forhold til f.eks.
hastighetsregulerende tiltak, frisikt, separering av myke trafikanter, tilgjengelighet til
kollektivtransport osv.

C.	Overordnede	planer	og	mål	
Trafikkløsninger skal så langt som mulig opparbeides i henhold til vegvesenets normaler og
håndbøker. De viktigste er håndbok N100  (veg- og gateutforming), håndbok V121 (geometrisk
utforming av veg- og gatekryss), håndbok V122 (Sykkelhåndboka) og håndbok V129 (universell
utforming av veger og gater).

Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel er det vist både eksisterende og framtidige samferdselslinjer. Det er ikke
vist noen framtidige samferdselslinjer ved Bølingshavn. Vestre Veien (Fv. 503) er i kommuneplanens
arealdel vist som nåværende kollektivtrasé.

Gjeldende reguleringsplan
Vestre Veien (Fv. 503) er i gjeldende reguleringsplan (Reguleringsplan «Bølingshavnfjellet syd»,
godkjent 11.05.1984) vist med store bredder. Planen innebærer en breddeutvidelse mot øst og nord.
Vegkorridoren er vist med 12 meters bredde. Inn mot den kommunale kaia er vegkorridoren vist med
10 meters bredde. Planen sier ikke noe om hvor bred kjørebanen skal være.

I gjeldende reguleringsplan er også området Svanen avsatt til båtopplag og parkering (13 plasser).

Det er ikke gitt noen signaler om at det er aktuelt å utbedre vegstandarden på fv. 503.

D.	Dagens	situasjon	
ÅDT
ÅDT er hentet fra Nasjonal vegdatabase (NVDB). Fv. 503 (Vestre veien) har en ÅDT på 417 kjt/døgn.
På de mindre sidevegene er det ikke foretatt tellinger. Dette er imidlertid svært begrenset trafikk
som ikke har stor innvirkning på totalbildet.
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Beregnet framtidig ÅDT
For beregning av trafikkmengder til småbåtanlegg er det ingen «standard» metode. Vi legger
følgende til grunn:

For hver båtplass regnes 0,4 parkeringsplasser. Dersom man forutsetter at alle plassene blir brukt, og
at det genereres 2 turer pr. plass (ut og inn), gir dette en økning fra 0 ÅDT for 0-alternativet til ca. 50
ÅDT for de største alternativene. Småbåtanlegget er i første rekke beregnet for lokale brukere, slik at
det er sannsynlig at trafikkøkningen kan bli noe mindre enn anslått her. I tillegg vil det kunne bli ca. 5
bevegelser til nye bolig der forretningen ligger i dag. Uansett vil det være en svært begrenset
trafikkøkning, slik at total ÅDT på vegen vil bli ca. 475.

Fartsgrenser
De aller fleste vegene i området har fartsgrense 50 km/t. Dette gjelder også fv. 503.

Vegkategorier
Innenfor området er det både fylkesveger, kommunale veger og private veger. Se kart nedenfor.

Fig. 19: Vegkategorier (Kilde: Hvaler kommunes kartklient). Plangrense vist med blå, stiplet strek.

Ulykker
Det er ikke registrert noen trafikkulykker innenfor planområdet. Det er registrert en trafikkulykke i
krysset mellom fv. 503 og fv. 501. Dette var en ulykke i 2010 med motorsykkel involvert. Det ble en
lettere skadet. Se kartutsnitt nedenfor.
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Fig. 20: Registrert ulykke i området. (Kilde: NVDB). Plangrense vist med blå, stiplet strek.

Forhold for gående og syklende
Det er ikke opparbeidet egne gang- og sykkelveger i området. Dette er imidlertid naturlig ut fra de
trafikkmengdene som er på vegene. Trafikkmengden er så liten at det er akseptabelt med blandet
trafikk av myke og harde trafikanter. Dette vil også gjelde etter en eventuell utvidelse av
småbåthavnen.

Vegstandard
Eksisterende fv. 503 er smal og til dels svingete. Asfaltert bredde varierer fra ca. 3,3 meter til ca. 4,7
meter innenfor planområdet. Dette er samme standard som vegen har helt fra krysset ved
Hvalertunnelen. Det vil ha lite for seg å gjøre en vesentlig standardheving ved Bølingshavn uten å
utbedre hele strekningen ut til Hvalertunnelen. Dette er en strekning på ca. 2,6 km. En slik
standardheving anses ikke å være realistisk. Dessuten vil det medføre vesentlige inngrep i terreng og
eiendommer, og det vil ikke passe inn i landskapet eller tradisjonen på Hvaler.

Nye båtplasser skal tilrettelegges for fastboende og fritidsboende i Bølingshavn og for øyboere som
har naturlig tilkomst fra Bølingshavn. Dette er dermed i stor grad personer som kommer til
Bølingshavn uansett, og ferdsel til småbåthavna blir bare intern trafikk i Bølingshavn. I en uttalelse i
forbindelse med høringen blir det meldt at det trengs minst 100 nye båtplasser i Bølingshavn. Hvis
det skulle bli aktuelt å etablere så mange nye plasser må det imidlertid vurderes å utvide vegen med
gang og sykkelfelt og utvidet tverrsnitt/møteplasser på hele strekningen. Ettersom en så stor
utvidelse av småbåthavnen av flere grunner ikke er et av alternativene, er det ikke gjort mer
inngående analyser av dette.



Planbeskrivelse med KU for Bølingshavn
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS Side 41 av 161

Fig. 21: Fv. 503 er smal og til dels svingete. Breddeutvidelse vil medføre uheldige inngrep i bebyggelse, terreng
og vegetasjon noe som vil gå ut over stedets identitet og kulturmiljø.

På bakgrunn av eksisterende standard helt ut til Hvalertunnelen, beregnet framtidig trafikkmengde
og stedlige forhold (historie, terreng og bebyggelse) vil det mest riktige være å beholde en enkel
standard på vegen. I stedet for en korridor på 12 meter, som vist i gjeldende plan, bør det legges opp
til en smalere regulert bredde. Basert på eksisterende situasjon, vil det være tilstrekkelig med en
asfaltert bredde på 6 meter i tillegg til skulder og grøft med 2 meter på hver side. Total korridor blir
da 10 meter. På utvalgte steder bør det i tillegg legges opp til breddeutvidelser med møteplasser.
Denne vegstandarden vil ikke tåle en vesentlig økning i trafikkmengden.

Kollektivtransport
Det går skolebusser mellom Bølingshavn og Skjærhalden/Fredrikstad. Bussene fra Bølingshavn har to
avganger om morgenen og en om ettermiddagen. Timeekspressen fra Skjærhalden til
Fredrikstad/Oslo har en holdeplass ved Tunnelen Øst, ca 2,5 km fra Bølingshavn. Timeekspressen har
avganger hver time hverdager og annenhver time lørdag/søndag.

Parkeringsbehov
Det regnes 0,4 parkeringsplasser pr. båtplass. Det er i dag utfordringer i Bølingshavn i forhold til
parkeringsplasser. I høysesongen er det ikke tilstrekkelig med plasser for alle brukerne. Dette gjelder
i forhold til fastboende, hyttefolk, båtfolk og andre besøkende til området. Dersom det skal legges til
rette for flere båtplasser, må det samtidig legges opp til utvidelse av parkeringskapasiteten i
området. Det er begrenset med steder hvor dette kan passe. Det er i dag noe parkering på den
kommunale kaia. I tillegg er det parkeringsplasser på Svanen. For øvrig er det noe parkering på
private eiendommer innenfor planområdet. På den kommunale kaia er det ikke plass til vesentlig
flere parkeringsplasser. Dermed er det Svanen som peker seg ut som et område for mulig utvidelse
av parkering. Det vil være mulig å opparbeide opp mot 35 parkeringsplasser på Svanen. Med et
parkeringskrav på 0,4 parkeringsplasser pr. båtplass tilsier dette at Svanen kan dekke parkering for
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inntil ca. 80-90 båtplasser. Med tanke på nærhet mellom parkering og båtplass, tilsier dette samtidig
at nye båtplasser i første rekke bør ligge ut fra Svanen.

Trafikkområder i sjø
Planområdet berører ingen overordnede leder eller trafikkområder i sjø. Det vesentlige blir derfor
hensynet til ferdsel inn og ut av Bølingshavn, samt interne trafikkløsninger i sjø. For det første må
adkomst til eksisterende og framtidige brygger ivaretas. For det andre må man ta stilling til behov og
løsning for adkomst til den kommunale kaia.

Eksisterende bøyer i havna er vilkårlig plassert og bidrar til et noe rotete og uoversiktlig trafikkbilde
på sjøarealene/innfarten til Bølingshavn. En organisering i et grid vil være både mer oversiktlig og
mer effektivt. Når det gjelder øvrige brygger i området, har disse i hovedsak kurant adkomst. Noen
steder er ganske trange, men lar seg bruke med mindre båter. Ettersom bryggene i Bølingshavn
nødvendigvis må peke innover mot sentrum i bukta, peker bryggene mot hverandre. Dermed vil det
også være store begrensninger i mulighet for forlengelse av bryggene uten at det går ut over ferdsel i
sjøen. Sør for ny brygge fra Svanen vil det kunne bli relativt trangt. Dette er ferdselssone inn til noen
andre brygger i tillegg til en eventuell utsettingsrampe ved Svanen. En mulig løsning kan være å
trekke brygga fra Svanen noe nordover og ha longside båtplasser langs nordsiden av brygga.

Fig. 22: En mulig løsning kan være å trekke brygga fra Svanen noe nordover og ha longside båtplasser langs
nordsiden av brygga.

Den kommunale kaia har en viktig funksjon for vare- og persontransport. Dette innebærer et behov
for at større båter (som skjærgårdstjenesten) må ha kurant adkomst til kaia. Dette gir igjen
betydelige begrensninger i forhold til å legge nye brygger ut fra den kommunale kaia. Det vil da fort
bli trangt. En mulig løsning kan være at man legger en kort brygge ut fra kaia, og at denne utformes
slik at man kan fortøye longside denne brygga inn mot den kommunale kaia. Se illustrasjon nedenfor.
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Fig. 23: Mulig løsning med longside fortøyning langs ny brygge inn mot kommunal kai.

Generelt må det sies at det i Bølingshavn er det begrensede muligheter for utvidelse av
bryggekapasiteten uten at det går ut over trafikkavviklingen til bryggene, utsettingsramper eller den
kommunale kaia.

E.	Konsekvens	trafikk-	og	parkeringsløsninger	
Generelt i forhold til temaet trafikk vil det være slik at slik jo færre båtplasser det tilrettelegges for
desto mindre trafikk og dermed færre konflikter mellom fotgjengere, syklister og biler/busser.
Alternativene der bøyehavn tilrettelegges i et grid ute i havna regnes som likeverdige med
alternativene med lang brygge fra Svanen. I forhold til trafikk- og ulykkessituasjonen og eksisterende
vegnett vurderes at et større antall båtplasser vil måtte få konsekvenser for utbedring og
sikringstiltak for vegen.

0-alternativet:
Dette alternativet gir minst trafikkøkning og dermed minst negative konsekvenser. Man får ikke
ryddet i bøyene.

Konsekvens: 0

Alt. 1:
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Dette er den minste utvidelsen av småbåthavna. Nesten all ny trafikk vil gå til Svanen, og trekkes ikke
ut mot den kommunale kaia. I forhold til trafikk i sjøen er dette det beste alternativet. Dette er det
minst omfattende alternativet i forhold til brygger. Dermed også i forhold til tilgjengelighet til andre
brygger. Det beste utbyggingsalternativet i forhold til trafikk. Noe økt trafikk og noe redusert
tilgjengelighet i sjøen.

Konsekvens: -1

Alt. 2:
Flere båtplasser og mer trafikk enn alt. 1. Dette gir ulemper i forhold til trafikk, men ganske
marginalt. Fordel at nesten all ny trafikk ledes til Svanen.

Konsekvens: -2

Alt.3:
Samme som alt. 2.

Konsekvens: -2

H.	Avbøtende	tiltak/oppfølging	
Den beregnede trafikkøkningen medfører ikke behov for standardheving på vegene eller behov for
separate gang-/sykkelveger. Det bør imidlertid vurderes å markere eller legge bedre til rette for
møteplasser. Dersom planen skal legge til rette for et større antall båtplasser enn alt. 2 og 3, må det
vurderes mer omfattende utbedring og sikringstiltak både innenfor planområdet og på tilfartsvegen
fra Hvalertunnelen – en strekning på 2,6 km.
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4.3.5	Kulturminner	og	kulturmiljø	
A.	Fra	planprogrammet	
Deltemaet er basert på følgende punkt i planprogrammet:
Det finnes et miljø av naust/båthus osv. i Bølingshavn. Bølingshavn ligger innenfor et område avsatt
til hensynssone landskap (kulturlandskap) i kommuneplanen. Det er gitt egne retningslinjer for
bevaring/tiltak i disse sonene. Registrert fornminne under vann skal tas inn i planen som en
hensynssone kulturminne med tilhørende bestemmelser. Konsekvensene for evt. automatisk fredete
kulturminner og nyere tids kulturminner/bevaringsverdige bygningsmiljøer, samt evt. undersjøiske
kulturminner må utredes. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner vurderes.

B.	Datagrunnlag	og	metode	
Det er gjort en gjennomgang av kjente registreringer i området. Dette gjelder både undersjøiske
kulturminner, automatisk fredete kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger. Det er gjennomført
marinarkeologisk registrering i området. I tillegg vil fylkeskonservatoren komme med innspill og gjøre
eventuelle nye registreringer i området. Når det gjelder automatisk fredete kulturminner på land,
antas dette å være lite sannsynlig, i og med at planområdet ligger like over havnivået. Basert på
gjennomgang av gamle og nye registreringer vil det bli foretatt en vurdering av hvilke konsekvenser
dette vil få i forhold til å legge bevaringsformål på delområder eller gi føringer for utforming av bygg
og anlegg. Det skal utarbeides illustrasjoner/fotomontasjer som viser hvordan foreslått utbygging vil
ta seg ut i forhold til kulturlandskap og byggeskikk.

Følgende dokumentasjon/registreringer ligger til grunn for temautredningen:
· Askeladden – database for kulturminner
· SEFRAK-registeret
· Fylkeskonservatorens uttalelse
· Uttalelse/dokumentasjon fra Norsk Maritimt Museum

C.	Overordnede	planer	og	mål	
Hvaler kommune har en egen kommunedelplan for kulturminner (2018-2030). De utvalgte
fokusområdene er: 1) Hvalertuftene, 2) Maritim kulturarv, 3) Strandsitter- og husmannsplasser og
jordbrukets husbygninger, 4) Jordbrukets kulturlandskap og verneverdige kulturmiljøer, 5)

stenindustrien og 6) Hytte- og fritidskommunen Hvaler. Bølingshavn er ikke viet stor oppmerksomhet i
kommunedelplanen, men omfatter likevel noen av elementene som er nevnt i kommunedelplanen.
Blant annet er sjøboder nevnt som viktige kulturhistoriske elementer. Dette preger også
havneområdet i Bølingshavn. I kommunedelplanen er det også nevnt at spesielt ved Bølingshavn lå
husmannsplassene og strandsitterplassen tett.

I kommuneplanens arealdel er området vist med hensynssone landskap. I planbeskrivelsen er
følgende sagt om dette:

«”Kjerneområde landbruk” defineres som en kartsammenstilling av områder for viktige
matproduksjonsarealer og områder for høye kulturlandskapsverdier i kommunen. Kjerneområde
landbruk skiller på viktige områder for matproduksjon og viktige områder for høye
kulturlandskapsverdier (Landbruksplanen). Hensynssone c, hensyn landskap, kode 550 er i planen
brukt på de områder som er definert som viktige områder for høye kulturlandskapsverdier.»

Bestemmelser eller retningslinjer til kommuneplanen sier ikke noe spesielt rettet mot dette konkrete
området, eller bakgrunnen for hvorfor det er gitt hensynsone kulturlandskap.

Andre overordnede planer og målsettinger som har betydning for denne temautredningen inkluderer
Fylkesplanen Østfold mot 2050, Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 (fylkesdelplan) og



Planbeskrivelse med KU for Bølingshavn
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS Side 46 av 161

Estetikkveileder for Østfold. I fylkesplanen er det vist temakart for verdifulle kulturlandskap. Her er
ikke Bølingshavn omfattet. I kulturminneplanen er det ikke vist eget temakart for kulturlandskap. I
databasen «Miljøstatus» er det ikke vist noe kulturlandskap på området.

D.	Dagens	situasjon	
Byggeområdet ligger i hovedsak under kote +5. Dette innebærer at det i denne sammenheng ikke er
veldig lenge siden arealet lå under vann. Dette gjenspeiles også i at det ikke er gjort noen funn av
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdets landområder. Det ble i 1993 gjort funn av et
skipsvrak innerst i havna. Vrakrestene ble fraktet til Hvaler museums lokalsamlinger i
«Kornmagasinet», Skjærhalden. Det kan imidlertid være flere rester på stedet. Se funnsted nedenfor.

Fig. 24: Registreringer av automatisk fredete kulturminner. Planområdet er vist med blå strek. Funnsted for
skipsvrak markert. Deler av vrakrestene er fraktet bort. (Kilde: Naturbase/Askeladden).

I og med at det tidligere er gjort funn av fornminne under vann, er det gjort supplerende
undersøkelser innenfor øvrige sjøområder i planområdet. Det ble ikke gjort ytterligere funn. I rapport
fra Norsk Maritimt Museum (NMM) bekreftes at det registrerte fornminnet ikke vil bli påvirket av det
planlagte tiltaket. Området med registrert kulturminne under vann må legges inn som hensynssone i
reguleringsplanen. Sjøarealene er således klarert i forhold til kulturminner under vann. På
landområdene er det ikke ansett nødvendig med undersøkelser etter fornminner.

En viktig del av identiteten i Bølingshavn er imidlertid et vesentlig innslag av eldre bebyggelse. Dette
gjenspeiles også i SEFRAK-registeret, som omhandler bebyggelse fra før 1900. Som det framgår av
kartet nedenfor, er det et betydelig antall SEFRAK-registrerte bygninger både innenfor og i
umiddelbar nærhet til planområdet. Innenfor planområdet er det faktisk kun kiosken på kaia, den
nedlagte butikken og et relativt nytt bolighus som ikke er SEFRAK-registrert.



Planbeskrivelse med KU for Bølingshavn
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS Side 47 av 161

Fig. 25: Registreringer i SEFRAK-registeret (bygninger fra før 1900). Rød trekant betyr meldepliktig ved
riving/ombygging og gul trekant er annen sefrak-bygning. Plangrensen er vist med blå strek. (Kilde: databasen
Miljøstatus i Norge).

Fig. 26: SEFRAK-registrerte sjøbuer og boliger ned mot vannet. Bakenforliggende, nyere bebyggelse er tilpasset
gammel stil.
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Sammen med smale veger, murer av granitt og andre kulturhistoriske elementer utgjør denne
bebyggelsen et helhetlig kulturmiljø som må tillegges stor vekt og hensyn i videre utvikling av
Bølingshavn.

Den nedlagte butikken var opprinnelig i samme stil som øvrig bebyggelse i Bølingshavn, men ble
ombygd til flatt tak og mer funkispreget arkitektur. Denne bygningen skisser seg nå markant ut i
området. Se bilde nedenfor.

Fig. 27: Den nedlagte butikken, med flatt tak, skiller seg arkitektonisk fra øvrig bebyggelse i Bølingshavn. Det
samme gjelder i stor grad kiosken på kaia.

Eksisterende bebyggelse er i dårlig forfatning og en planløsning som ikke er hensiktmessig. Ny eier
ser derfor for seg å erstatte den nedlagte butikken med ny bebyggelse i en stil som harmonerer med
omkringliggende bebyggelse i arkitektonisk stil, materialbruk og volum. Bygningen ønskes i tillegg
trukket noe tilbake fra den kommunale kaia i forhold til eksisterende bebyggelse. Se skisse nedenfor.
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Fig. 28: Mulig utforming av bolig til erstatning for butikken (ill.: Ole A. Krogness/Jones Arkitekter AS).

Fig. 29: Sjøbuene i Bølingshavn er vesentlige kulturhistoriske og identitetsskapende elementer.

Sjøbuene i Bølingshavn er vesentlige elementer i forhold til å være kulturhistoriske og
identitetsskapende elementer. Disse er av relativt ulik størrelse, men felles elementer i farge,
materialbruk og stil gjør likevel at det skapes et helhetlig miljø. Sjøbuene i Bølingshavn ligger mye
mer spredt enn de gjør på mange sammenlignbare steder langs Norges kyst. Det vil derfor ikke være
unaturlig om det legges opp til noe fortetting i denne sonen. Dette forutsetter imidlertid strenge
bestemmelser og oppfølging i forhold til estetisk utforming.
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Planen legger i utgangspunktet opp til relativt få tiltak på landsiden. Hovedendringene vil i første
rekke skje i sjøarealene, med utvidelser og mulig omorganisering (bøyehavn) av bryggeplassene.
Bryggene vil mest sannsynlig være ordinære flytebrygger. Alternativene er noe forskjellige i forhold
til organisering av evt. bøyehavn. Det er utarbeidet skisse sett fra vest (sjøsiden) for å illustrere
hvordan en utbygging vil innvirke på det visuelle uttrykket i Bølingshavn (skissa er basert på en
tidligere løsning, hvor badestranden ble bevart, og det var tenkt færre plasser ved den kommunale
kaia). Se nedenfor.

Fig. 30: Illustrasjon sett fra vest (sjøsiden). (ill.: Ole A. Krogness/Jones Arkitekter AS).

Brygga på Svanen vil peke rett ut mot sjøen og ikke på tvers av havneområdet. Sett fra sjøsiden vil
det dermed være vanskeligere å bedømme lengden på brygga. Brygga på Svanen vil heller ikke
«lukke» landskapsrommet på samme måte som bygger på tvers. Sett på avstand fra sjøsiden, vil det
derfor ha relativt liten betydning hvor lang bryggen fra Svanen er. Dette gjelder særlig for de to
korteste alternativene, hvor forskjellen knapt vil være synlig sett fra sjøen. For de lengre
alternativene vil det få større konsekvenser i forhold til intern skala i havneområdet. Disse lange
alternativene vil kunne virke ute av skala i forhold til øvrige anlegg i Bølingshavn.

I kap. 4.3.6 er det gjort en landskapsanalyse av planområdet. Som det framgår av denne analysen,
ligger Bølingshavn i et temmelig skjermet landskapsrom, lite eksponert for fjernvirkning. Viktigere er
dermed utformingen sett i forhold til lokale landskapsrom og anlegg. Effekten vil derfor i stor grad
være avhengig av den fysiske utformingen av anlegget. Ettersom de ytre visuelle avgrensningene i
stor grad allerede er etablert, og vil være permanente, mener vi at det ikke vil være veldig
avgjørende hvor man plasserer anlegget innenfor dette landskapsrommet. Av andre hensyn er det
imidlertid begrenset med muligheter for hvor man kan plassere nye anlegg. I forhold til kulturminner
og kulturmiljø anses skala på nye anlegg som svært viktig. Ettersom det er et spesielt kulturmiljø med
småskalaanlegg vil det være vesentlig at også nye anlegg tilpasser seg dette. I tillegg til skala vil også
estetisk utforming i forhold til materialbruk, fargesetting osv. være viktig.

E.	Konsekvens	kulturminner	og	kulturmiljø	
0-alternativet:
Man beholder i stor grad dagens situasjon på godt og vondt. Man unngår nye utbygginger med risiko
for uheldig utforming av bebyggelse og anlegg. Dette vil det i noen grad være mulig å sikre seg mot i



Planbeskrivelse med KU for Bølingshavn
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS Side 51 av 161

bestemmelser. På den annen side får man heller ikke gjennomført positive tiltak som fjerning av
midlertidig brygge på stranda, ombygging av butikken, noe opprydding i parkering og utbedring av
kaifront. Det anses noe negativt at man ikke får gjennomført disse tiltakene.

Konsekvens = -1

Alt. 1:
Dette er løsninger med bryggeanlegg som er i skala med anlegg i Bølingshavn for øvrig. Parkering for
bryggene kan legges til Svanen, hvor det kan tilrettelegges uten særlige inngrep i kulturmiljøene.
Man får også gjennomført andre positive tiltak med opprydding og utbedring. De nye bryggeplassene
ved den kommunale kaia vil i så måte være noe «synlige» og reduserer samtidig opplevelsen av den
tradisjonelle offentlige kaia.

Konsekvens = +1

Alt. 2:
Dette anlegget begynner å bli stort i forhold til skala på landskap og øvrige anlegg. I tillegg en liten
ulempe ved kommunal kai.

Konsekvens = -2

Alt. 3:
Den lange brygga fra Svanen sprenger skalaen i forhold til omgivelsene. Stor ulempe i et sted med et
så spesielt kulturmiljø som Bølingshavn. Vil bidra til å ødelegge stedets identitet.

Konsekvens = -3

F.	Avbøtende	tiltak/oppfølging	
Funnsted for skipsvrak markeres på plankartet og omtales i bestemmelsene. Selv om det ikke er gjort
andre vesentlige arkeologiske funn innenfor området, vil det alltid være en mulighet for at det i
forbindelse med grunnarbeider kan dukke opp funn som ikke er oppdaget i forbindelse med
registreringene. Fylkeskonservator ønsker derfor at det tas inn en generell bestemmelse om
meldeplikt uansett hvilket alternativ som velges.

Plan og bestemmelser bør gi føringer i forhold til utforming av både bebyggelse, andre anlegg,
parkeringsplasser og vegetasjon. Det bør legges opp til skjerming i form av noe grønnstruktur i tillegg
til bestemmelser som sikrer en god estetisk landskaps-/terrengtilpasning, både når det gjelder anlegg
i sjø, bygg, utearealer og p-plasser.
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4.3.6	Naturens	mangfold	
A.	Fra	planprogrammet	
Deltemaet er basert på følgende punkt i planprogrammet:
Behovet for mudring og dumping skal beskrives. Konsekvenser for maritimt liv i områder hvor
bryggeanlegg planlegges utvidet/etablert må utredes, evt. ved marinbiologiske undersøkelser.
Tilsvarende skal berørte landområder vurderes i forhold til evt. forekomster av
sjeldne/utryddingstruede arter eller høyt biologisk mangfold. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner
vurderes.

B.	Datagrunnlag	og	metode	
Undersøke biologisk mangfold, fauna (Arealis-arter), bonitet, dyre- og planteliv, vegetasjon, truende
arter, bevaring av biotoper, etablering av nye biotoper, vern og bærekraftig utvikling. Det er gjort en
gjennomgang av diverse databaser med oversikt over kjente registreringer i området. Dette gjelder
både i sjø og på land. Basert på disse registreringene er det vurdert behov for evt.
tilleggsregistreringer. Basert på gjennomgang av registreringene er det foretatt en vurdering av
hvilke konsekvenser dette vil få med tanke på å legge bevaringsformål på delområder eller gi føringer
for utforming av bygg og anlegg. Det er kartlagt hvor det kan være aktuelt med mudring og evt.
konsekvenser av slik mudring. Det er gjort en vurdering i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12.

C.	Overordnede	planer	og	mål	
Det er stort fokus på bevaring av biologisk mangfold. Dette er stadfestet gjennom både plan- og
bygningsloven og lov om forvaltning av naturens mangfold.

D.	Dagens	situasjon	
Planområdet er undersøkt og vurdert ut fra de prinsipper som ligger til grunn for
naturmangfoldlovens §§ 8-12, jfr. § 7.

En gjennomgang i Naturbase, Miljødirektoratets database på internett, viser at det er noen
registreringer som berører planområdet. Nedenfor følger en gjennomgang av de ulike temaer som
finnes i denne databasen.

Arter
Det er registrert noen artsforekomster i området. Registrerte forekomster framkommer av kartet
nedenfor.
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Fig. 31: Artsforekomster (kilde: Artsdatabanken). Plangrense vist med blå strek.

Alle registreringene innenfor eller i nærheten av planområdet er markert med grønn trekant. Dette
betyr at det er en livskraftig art/vanlig art som ikke trenger spesiell tilrettelegging eller vern. Det er
ikke registrert noen sårbare eller truede arter innenfor planområdet.

Naturtyper/biotoper
I naturbase er det også angitt viktige naturtyper. Disse framgår av kartet nedenfor.
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Fig. 32: Viktige naturtyper (kilde: Naturbase, Miljødirektoratet). Plangrense vist med blå strek.

Følgende framgår om de ulike lokalitetene:

1. «Skipholmsundet»

Fakta: Lokalt viktig bløtbunnsområde i strandsonen. Registreringsdato 12.12.2011.

Nøyaktighetsklasse 50-100 meter. Areal 2,7 daa.

Kommentar: Lokaliteten ligger i stor grad innenfor områder som allerede er benyttet til

brygger/båtplasser. Se sammenstilling med ortofoto nedenfor. Planlagte tiltak vil i liten grad

medfører endringer i situasjonen.
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Fig. 33: Viktige naturtyper sammenholdt med flyfoto (kilde: Naturbase, Miljødirektoratet).

2. «Bakkeskjær»
Fakta: Lokalt viktig bløtbunnsområde i strandsonen. Registreringsdato 12.12.2011.
Nøyaktighetsklasse 50-100 meter. Areal 7,4 daa.

Kommentar: Lokaliteten ligger i stor grad innenfor områder som allerede er benyttet til
brygger/båtplasser. Det er ikke planer om utvidelser i området.

3. «Bølingshavnfjellet»
Fakta: Viktig dam. Registreringsdato 03.05.1994. Nøyaktighetsklasse <20 m. Beliggenheten er
vestvendt og relativt lysåpen. Omgivelsene består overveiende av fjellknauser og glissen furuskog
med innslag av bjørk. Arealet er ca. 40 m2, maks. dybde er uviss, men dammen er overveiende
"grunn". Vannet var ved befaringen noe uklart og hadde en brunlig farge. Alder er uviss, men
dammen er trolig ikke av en helt nyere dato. Kan for øvrig betraktes som en oligotrof
fjelldam/vannbasseng. Strandtype For det meste fjell, samt endel oppmurte steinblokker.
Vegetasjon/Flora Finnes trolig ikke. Dyreliv Teger og biller. Av amfibier ble det registrert liten
salamander -Triturus vulgaris. Trusler/Bruk Blir trolig noe benyttet som badedam. Truethetsgraden er
forøvrig uviss. (Bolghaug 1995).

Kommentar: Dammen er til dels kunstig opparbeidet. Den ligger godt utenfor planområdet og vil ikke
bli påvirket av planen.
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I tillegg til ovenstående registreringer er det gjort vurderinger av om det er andre biotoper som har
eller har potensial for høyt biologisk mangfold i området. Planområdet består for en stor del av
bebygde eller opparbeidede arealer. Dette omfatter områder med bebyggelse og opparbeidede
tomter eller utearealer. Disse områdene har gjerne ensartet opparbeidelse med få arter. Dette kan
være plen, grus, asfalt osv. Disse har lavt biologisk mangfold. Den eneste biotopen som skiller seg ut i
så måte, er bekken som renner ut ved Svanen. En vannstreng med tilhørende vegetasjonsbelte har
gjerne høyt biologisk mangfold. Randvegetasjonen har dessuten en funksjon i å redusere avrenning
og erosjon. Eksisterende vegetasjon bør derfor ivaretas. Dersom vegetasjon er fjernet eller mangler,
bør ny, stedegen vegetasjon framelskes. Dette gjelder vegetasjon i alle sjikt. Beliggenheten framgår
av kartet nedenfor.

Fig. 34: Bekkestreng med randvegetasjon som er viktig for biologisk mangfold. Plangrense vist med blå strek.
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Fig. 35: Frodig bekkedrag ved Svanen.

Mudring
Det aller meste av havneområdet er tilstrekkelig dypt til at det ikke vil være behov for mudring.
Grunne områder er markert på illustrasjonen nedenfor:
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Fig. 36: Grunne områder innenfor planområdet markert med rødt. Plangrense vist med blå strek.

Planer og tiltak berører i liten grad de grunne områdene. Nye brygger fra Svanen (4) og kommunal
kai (5), forlengelse av brygge 6 og utriggere på brygge 7 vil ikke medføre behov for mudring.
Eventuelle tiltak innenfor de grunne områdene 1, 2 og 3 vil kunne medføre ønske om noe mudring.
Innenfor 1 og 3 er det ikke planer om tiltak, og innenfor 2 er det aktuelt å opparbeide
utsettingsrampe. Her ligger også vann- og avløpsledninger som gjør at det ikke er aktuelt med
vesentlig mudring.

E.	Konsekvens	naturens	mangfold	
0-alternativet:
Forutsatt at det ikke blir noen utbygging noe sted, vil ikke dette komme i konflikt med
naturmangfold.

Konsekvens: 0

Alt. 1:
Alternativet vil i minimal grad berøre noen viktige registrerte naturmangfoldverdier jfr.
miljødirektoratets naturbase. Dette er også det alternativet som medfører minst generell belastning
på naturen, ettersom det er færrest nye båtplasser. Mulig i plan og bestemmelser å styrke
eksisterende vannstreng og grønnstruktur.

Konsekvens: 0

Alt. 2:
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Alternativet er mye likt alternativ 1, men en noe større generell belastning. Konsekvens anses noe
negativ.

Konsekvens: -1

Alt. 3:
Vurderes likt som alternativ 2. Samme antall båtplasser, men flyttet fra bøye til brygge. Vurderes til
ikke å gjøre noen merkbar forskjell i forhold til biologisk mangfold. Konsekvensen er noe negativ.

Konsekvens: -1

F.	Avbøtende	tiltak/oppfølging	
Ingen av alternativene får vesentlig innvirkning på registrerte arter eller biotoper. Plan med
bestemmelser bør sikre ivaretakelse av bekken med tilhørende randsoner. Det bør også sies noe om
hvordan man best skjøtter denne biotopen, og eventuelle forbedringstiltak.
Bløtbunnsområder er viktige naturtyper som bør vernes. I reguleringsplanen bør dette ivaretas
gjennom forbud mot mudring.
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4.3.7	Landskap	
A.	Fra	planprogrammet	
Deltemaet er basert på følgende punkt i planprogrammet:
Det skal redegjøres for landskapsvirkningen av utbygging, spesielt effekten av utvidelse av
småbåthavnanlegg - opplevd fra både sjø- og landsiden samt effekten av ny bebyggelse. Det skal
vurderes hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes for å redusere negativ effekt både i forhold til
landskapsopplevelsen og for naboer.

B.	Datagrunnlag	og	metode	
Det er innhentet kjente registreringer og gjort egne befaringer i området.

C.	Overordnede	planer	og	mål	
I rapporten «Østfoldlandskap av regional betydning» fra 1993 inngår planområdet i et stort område
kalt «Kirkeøy». Se kart nedenfor.
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Fig. 37: Utsnitt fra «Østfoldlandskap av regional betydning». Planområdets beliggenhet vist med blå sirkel.

I rapporten er det store området beskrevet som fylkets mest intakte og representative landskap i
kystsonen. Store sandområdet; del av ytre ra med store sandstrender, særpreget gammel
sandfuruskog, gamle flygesanddyner, strandenger med orkideer, rullesteinstrender, vindeksponert
kystfuruskog, jettegryter og hustufter fra vikingtid/middelalder. Disse naturtypene er ikke i første
rekke noe som berører planområdet. Bølingshavn er imidlertid særskilt nevnt i rapporten på grunn av
kystkultur og bygningsmiljø. Trusler (for hele Kirkeøy-lokaliteten) er beskrevet som utbygging,
slitasje, båtliv og tung tilrettelegging.

D.	Dagens	situasjon	
Basert på befaringer og flyfoto i området, er det gjort en noe mer inngående analyse av landskapet i
Bølingshavn sett i forhold til planområdet, anleggets skala samt visuell skjerming.
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Bølingshavn ligger godt skjermet i forhold til fjernvirkning. Denne delen av Kirkøy bærer preg av
småkollete landskap med smale daldrag imellom. Kollene har høyde fra 20 m.o.h. til 50 m.o.h.. Når
man beveger seg nede i daldragene betyr dette at omgivelsene oppleves som et småskala landskap
med små landskapsrom og små utsiktsfelt. For å få et videre utsyn innebærer dette at man må opp
på de høyeste partiene. Det innebærer også at man ikke opplever havneområdet i Bølingshavn før
man er tett innpå.

Det samme gjelder på mange måter fra sjøsiden. Et variert landskap med øyer, holmer og skjær, viker
og nes gjør at det blir relativt små landskapsrom til å være ute på sjøen. Samtidig skjermer disse
elementene for innsyn mot Bølingshavn. Det er i praksis kun når man beveger seg lokalt innenfor
Granholmen/Skipholmen at man ser inn til havna i Bølingshavn. Bølingshavn ligger godt skjermet mot
innsyn i forhold til fjernvirkning. Se illustrasjon nedenfor.

Fig. 38: Bølingshavn ligger godt skjermet i forhold til eksponering/fjernvirkning. Omtrentlig plangrense vist med
blå strek.

Analysen viser at havneområdet ligger godt skjermet i forhold til fjernvirkning og innsyn. Viktigere
blir dermed den lokale effekten av bryggene i forhold til innsyn fra naboer, skala på
landskapsrommet og lokal bygnings- og kystkultur.

Når man ser mer detaljert på det lokale landskapsrommet, kan også dette deles opp i mindre rom.
Den indre havna danner et indre rom, den mer åpne delen innenfor «fastlandslinjen» et midtre rom
og den ytre delen, innenfor skjærene som et ytre rom. Det ytre rommet drar seg ut i det åpne
draget/bevegelseslinjen mellom fastlandet og Skipholmen. Se illustrasjon nedenfor.
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Fig. 39: Landskapsanalyse. Byggeområder markert med brun skravur, terreng/vegetasjon markert med grønn
skravur. Plangrense markert med blå strek.

Sett i forhold til skalaen på landskapet og eksisterende bebyggelse og anlegg både på land og i sjø, vil
det være naturlig at en eventuell brygge fra Svanen forholder seg til det indre rommet. Dersom den
strekkes ut i det midtre rommet, vil den kunne oppleves unaturlig lang i forhold til øvrige elementer.
Det vil være mer naturlig om eventuelle brygger i det midtre rommet har sin forankring i nord eller
sør, slik at de ikke blir så lange.

På samme måte gjelder for anlegg på land at de bør ha et småskalapreg og oppbrutte volumer eller
skjerming. Dette gjelder f.eks. ny bebyggelse og større plasser. Med plasser tenker man da både på
den kommunale kaia/parkeringsplassen og parkering/båtopplag ved Svanen. Ved Svanen vil
randvegetasjonen langs bekken samt en vegetasjonsskjerm mot vegen være aktuelle elementer.

E.	Konsekvens	landskap	
0-alternativet:
Ingen utbygging vil ikke komme i konflikt med landskapet.

Konsekvens: 0

Alt. 1:
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Ny brygge fra Svanen vil holde seg innenfor det indre rommet og være i en naturlig skala i forhold til
landskapsrommet og omgivelsene. Ny brygge fra kommunal kai går ut i det midtre rommet, men har
sin forankring i nord, og har en relativt beskjeden størrelse. Brygga fra kommunal kai vil være noe
negativ i forhold til landskapsopplevelsen sett fra bakenforliggende bebyggelse og kommunal
kai/kiosk.

Konsekvens: -1

Alt. 2:
Ny brygge fra Svanen strekker seg nesten ikke ut i det midtre rommet, men ny brygge fra kommunal
kai er noe negativ.

Konsekvens: -1

Alt. 3:
Brygga fra Svanen strekker seg langt ut i det midtre rommet, og er for stor i forhold til
landskapsrommet og eksisterende anlegg. En flytebrygge vil dessuten oppleves mer stram og lukker
landskapet i større grad enn en bøyehavn.

Konsekvens: -2

F.	Avbøtende	tiltak/oppfølging	
Avbøtende tiltak vil være å følge opp konsekvensutredningen i forhold til de problemstillinger som er
tatt opp. Dette gjelder i første rekke etablering og bevaring av vegetasjonsskjermer og utforming av
bebyggelse og anlegg (i forhold til terrengtilpassing, høyde, fargesetting, materialvalg, lengde på
brygger osv.).
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4.3.8	Friluftsliv/tilgjengelighet	til	turområder	og	gang-/sykkelvegnett	
A.	Fra	planprogrammet	
Deltemaet er basert på følgende punkt i planprogrammet:
Konsekvensen for friluftslivet utredes med særskilt fokus på utvidelse av marinaanleggene og økt
aktivitet, herunder effekter i forhold til vannkvalitet. Det utredes hvorvidt tiltaket vil føre til økt
privatisering av strandsonen eller bedret tilgang. Det er en målsetting at allmennhetens
tilgjengelighet til strandsonen skal forbedres. Det skal legges særskilt vekt på sjøbasert friluftsliv. Det
skal redegjøres for mulig(e) plassering(er) av utsettingsrampe(r), kartlegging av eksisterende og
mulige badeplasser samt behov for gjesteplasser. Evt. avbøtende tiltak eller restriksjoner vurderes.

B.	Datagrunnlag	og	metode	
Basert på befaringer og lokalkunnskap er det foretatt en kartlegging av allmennhetens tilgang til
strandsonen, både i form av eksisterende tilrettelegging og hindre for allmennhetens ferdsel. Det
skal kartlegges alternative løsninger for å bedre framkommeligheten i strandsonen. Det skal på
samme måte registreres eksisterende og potensielle badeplasser samt adkomst til disse.

C.	Overordnede	planer	og	mål	
Det er en målsetting at allmennhetens tilgjengelighet til turområder og strandsonen skal forbedres.

D.	Dagens	situasjon	
Det ble utført en registrering av friluftlivsverdier i 2018-2019. Av kommunens kartside fremkommer
følgende:

Fig. 40: Utsnitt med kartlagte friluftslivsverdier. Planområdet er vist med blått omriss.
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Om de ulike lokalitetene fremgår følgende (nummerering refererer til kartet foran):

1. Kochebukta. Går delvis inn i planområdet.

2. Hasselvika. Ligger utenfor planområdet, mot sør.

3. Filletassen, Kjærringholmen. Ligger utenfor planområdet, mot vest.
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4. Bølingshavn (sundet). Ligger delvis innenfor planområdet.

5. Mellom Korshavn. Ligger utenfor planområdet, mot nord.
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6. Bølingshavn, Botne. Ligger utenfor planområdet, mot øst.

7. Bølingshavn (øst). Ligger utenfor planområdet, mot øst.
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8. Bølingshavn (fjellet). Ligger utenfor planområdet, mot øst.
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Det kommunale friluftsområdet ved Hasselvika er markert med tallet 1 på kartet nedenfor.
Avstanden mellom sørgrensen på planområdet og Hasselvika er ca. 200 meter i luftlinje. Fra den
kommunale kaia i Bølingshavn til Hasselvika er det ca. 300 meter i luftlinje. Problemet er imidlertid at
det ikke er sammenhengende turveg langs sjøen eller over kollene. Man må derfor gå i bilvegene
som går rundt disse formasjonene. Gangavstanden fra den kommunale kaia til Hasselvika blir da ca.
1,5 km. Dersom man kunne få til en sammenhengende turveg som vist med grønn strek på kartet
nedenfor, ville imidlertid denne gangavstanden blitt i underkant av 600 meter. Kommunen/Borg
Havn har planer om å legge enda bedre til rette for bading, annen rekreasjon og båtliv ved
Hasselvika. Hasselvika vil dermed kunne bli en enda mer attraktiv friluftslivsdestinasjon i fremtiden.

Fig. 41: Temakart friluftsliv. Plangrense markert med blå strek.

Deler av strekningen er framkommelig og tilrettelagt allerede i dag. Mørk grønne strekninger er
framkommelige, lys grønne er i mindre grad/ikke framkommelige. Det er f.eks. mulig å gå forbi
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sjøbuene, men det er vanskelig/unaturlig på grunn av utsettingsramper, brygger, plattinger osv. Se
bilde under.

Fig. 42: Mange ulike elementer gjør det unaturlig å gå på sjøsiden av sjøbuene.

Det er imidlertid tilrettelagt med en enkel bru over bekken ved Svanen. Se bilde under.
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Fig. 43: En enkel bru over bekken ved Svanen.

Generelt vil en slik sti måtte gjøres tydeligere og evt. skiltes. Langs det bratte fjellet langs sørsiden av
havna er det til dels opparbeidet langsgående brygger. Disse vil i så fall måtte kompletteres. Det
samme gjelder strekninger gjennom skog og over fjell den siste biten ned til Hasselvika. Slike
løsninger vil kunne ha utfordringer med tanke på til privatrettslige forhold.

Innenfor planområdet ligger en liten badestrand (markert med 2 på kartet over). I dag ligger et
midlertidig bryggeanlegg på denne stranda, og hindrer dermed i stor grad friluftsliv/bading. Det har
vært ambisjoner om å få fjernet denne brygga og rydde/utbedre stranda. Dette er det eneste lokale
stedet hvor det er egnet for f.eks. små barn å bade. I samråd med Borg Havn har man kommet fram
til at det ikke er ønskelig å legge til rette for bading så tett på den kommunale kaia og båtplassene. I
stedet vil den kommunale kaia forlenges bort til tilstøtende eiendom i vest (mur/bebyggelse på foto
nedenfor) og kiosken flyttes tilsvarende. Dette vil medføre at stranda ikke kan beholdes.
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Fig. 44: I samråd med Borg Havn har man kommet fram til at det ikke er mulig å bevare stranda.

Det er i tillegg en bademulighet ved Brødløsbukta (markert 6 på fig. 41) like nordvest for Bølingshavn.
Dette er ingen spesielt god strand, og stien dit snor seg mellom husene i Bølingshavn.
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Fig. 45: Stien til badeplassen nord for Bølingshavn snor seg mellom husene.

For øvrig vil man i området for en stor del kunne benytte bilvegene som turveger. Dette gjelder f.eks.
for å komme seg opp på Bølingshavnfjellet. Fra denne bilvegen vil man kunne gå ut i utmarka på
forskjellige steder.

Landområdene i Bølingshavn er nok for øvrig ikke noe stort eller viktig mål for utøvelse av friluftsliv i
seg selv. Bølingshavn fungerer på mange måter mer som en base eller utgangspunkt for sjøbasert
friluftsliv. Lokalt er det f.eks. en form for friluftsliv med seilklubben. Andre drar ut med båt eller
kajakk i skjærgården for øvrig til badeplasser eller andre friluftsområder på sjø eller land. Nesten
viktigere enn tilrettelegging for landbasert friluftsliv i Bølingshavn er derfor å legge til rette for de
som bruker Bølingshavn som base eller utgangspunkt for sjøbasert friluftsliv. Spesielt gjelder dette
for seilklubben. Mer generelt gjelder det tilrettelegging for parkering og mulighet for utsetting av
båter.
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Det er i dag 3 steder i Bølingshavn hvor det kan bli mulig å sette ut båt på tilhenger. Disse stedene er
markert med tall 3, 4 og 5 på fig. 41. Rampe 3 er den som i størst grad er opparbeidet. Denne er støpt
i betong, og ligger relativt sentralt i Bølingshavn. Denne er imidlertid stengt for allmennheten med en
stor granittblokk. Den er dessuten relativt bratt og trang, og det er ganske trang manøvreringsplass
foran rampa.

Fig. 46: Utsettingsrampe sentralt i Bølingshavn (markert 3 på fig. 41).

Utsettingsplass markert 4 på fig. 41 er en gressbakke ned mot vannet innerst i bukta. Det er denne
som i dag i stor grad blir benyttet til formålet. Den er imidlertid ikke opparbeidet eller organisert på
en slik måte at det er naturlig for allmennheten å benytte denne. Da bør det i tilfelle gjøres noen
tiltak med tilrettelegging.
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Fig. 47: Gressbakke med viss mulighet for utsetting av mindre båter på henger (markert 4 på fig. 41).

Utsettingsplass markert med 5 på fig. 41 er rett sør for naustet på Svanen. Dette er også i dag en
gressbakke som det er mulig å kjøre ut på, men som ikke er spesielt opparbeidet eller tilrettelagt for
formålet.
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Fig. 48: Lokalitet med mulig bedret tilrettelegging for utsettingsrampe ved Svanen.

Ved Svanen vil det være aktuelt å opparbeide og organisere utsettingsrampe på en bedre måte. Ved
Svanen er det i tillegg den beste lokaliteten for å opparbeide og tilby parkering for brukerne av
rampa.

Dersom det opparbeides et drivstoffanlegg, vil dette kunne medføre utslipp, som igjen er uheldig for
friluftslivet. Selv om nye anlegg er temmelig sikre, vil det kunne bli noe søl, og det kan være dårlig
vannutskiftning inne i bukta. For øvrig vil det kunne være noe forurensning fra båter, men dette
anses å være marginalt. Andre effekter i forhold til vannkvalitet er hvis det bygges anlegg som
hindrer vannutskiftning i bukta. Størst effekt vil en tett molo ha, men dette er det ikke aktuelt å
anlegge. Flytebrygger vil ha mye mindre effekt på vannkvaliteten, og en åpen bøyehavn veldig liten
effekt. Dersom det bygges en tett avgrensning med flytebrygger vil dette kunne ha negativ effekt i
forhold til utskiftning av overflatevann og dermed dårligere vannkvalitet. Det bør derfor legges opp
til en relativt åpen løsning på bryggene mot vest.

Det er i dag få gjesteplasser i Bølingshavn. Det er derfor en målsetting å øke dette tilbudet, i tillegg til
utsettingsrampe. Det vil være mest naturlig å anlegge slike gjesteplasser i tilknytning til den
kommunale kaia. Dersom det anlegges en ny brygge ut fra kommunal kai, vil det være mulig å
reservere noen plasser som gjesteplasser. Det er i tillegg lagt til rette for noe fortøyning for gjester
ytterst på brygga øst for den kommunale kaia. Her er det 11 ringer som gjester kan fortøye i. Det vil
også være mulig å stille krav om etablering av gjesteplasser i andre private brygger i
reguleringsbestemmelsene. Ved den kommunale kaia vil det dessuten være mulig å legge til rette for
utsetting av kano/kajakk. På den kommunale kaia er det dessuten tenkt tilrettelagt for
uteoppholdsarealer for allmennheten.

I sum vil planen kunne legge opp til en forbedring av allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen.
For det første ved å tilrettelegge for uteopphold på den kommunale kaia og mulighet for utsetting av
kano/kajakk. For det andre vil en reguleringsplan kunne åpne for en sammenhengende turveg langs
sjøen sørover fra Svanen. For det tredje vil en bedre løsning med utsettingsrampe bedre
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allmennhetens tilgang til sjøområder. For det fjerde vil det stilles krav til økt antall gjesteplasser i
brygger.

E.	Konsekvens	friluftsliv/tilgjengelighet	til	turområder	og	gang-/sykkelvegnett	
0-alternativet:
Dersom tiltaket ikke gjennomføres, vil man miste en vesentlig pådriver for å gjøre positive tiltak i
forhold til friluftsliv. Sammenlignet med øvrige alternativer anses dette som noe negativt.

Konsekvens: -1

Alt. 1:
Alternativet innebærer positive tiltak. En ulempe å bygge ned badestranda. I og med at det ligger en
midlertidig brygge i dette området, er det ikke tilrettelagt for badende i dag heller. For seilklubben er
bøyehavn bedre/mer realistisk enn flytebrygger.

Konsekvens: +1

Alt. 2:
Samme som 1. Lengden på bryggen fra Svanen har liten betydning for friluftslivet.

Konsekvens: +1

Alt. 3:
Vi får opparbeidet samme positive tiltak. Bøyehavn erstattes med brygger. Dette vil være en
dårligere løsning for seilklubben. For øvrig vil den lange bryggeløsningen redusere noe av den
estetiske opplevelsen ved friluftslivet i tillegg til at vanngjennomstrømningen i bukta kanskje blir noe
dårligere.

Konsekvens: -1

F.	Avbøtende	tiltak/oppfølging	
Positive tiltak bør innlemmes i plan og evt. i bestemmelsene, f.eks. krav om gjesteplasser ved
bryggene.
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4.3.9	Kriminalitetsforebygging	
A.	Fra	planprogrammet	
Deltemaet er basert på følgende punkt i planprogrammet:
Småbåthavner er og har vært til dels utsatt for kriminalitet i form av tyveri av båter og utstyr. Dette
løses lokalt i form av vakthold og/eller stengsler. Det er viktig at tiltak ikke er til hinder for
allmennhetens ferdsel i strandsonen eller at f.eks. belysning ikke er til sjenanse for omgivelsene.

B.	Datagrunnlag	og	metode	
Undersøkt lokale forhold. Basert på lokale registreringer i forhold til estetikk, ferdsel i strandsonen og
landskapshensyn kan det gis føringer i plan og bestemmelser om utforming og løsninger.

C.	Overordnede	planer	og	mål	
Det er en målsetting å utforme samfunnet og omgivelsene på en måte som virker forebyggende mot
kriminalitet.

D.	Dagens	situasjon	
Bølingshavn er i liten grad belastet når det gjelder kriminalitet. Bryggeanlegg i området ligger
eksponert mot både vegen og omkringliggende bebyggelse. Tyveriraid som man kan oppleve i
småbåtanlegg med mer avsidesliggende beliggenhet forekommer derfor sjelden i dette området.
Dagens flytebryggeanlegg er ikke avlåst. Private bryggeanlegg i området har ikke noen form for
stengsler.

Ved utvidelse av bryggeanleggene vil nødvendige kriminalitetsforebyggende tiltak bli utført av
eierne. Det er for tidlig å si akkurat hvilke tiltak som vil bli implementert hvor, men aktuelle tiltak kan
være:

· Vakthold
· Lyskastere med sensor (forutsetter også godt skjulte koblingsbokser og sikringsskap).
· Fysiske stengsler i form av låsbar port på landgangene til bryggeanleggene.
· Videoovervåkning

I planen legges det hovedsakelig opp til forlengelser/utvidelser ved eksisterende bryggeanlegg. Det
blir ingen nye bryggeanlegg i ueksponerte områder. Eventuell lyskastere bør være nedadrettede/
blendingsfrie. Generelt må det sies at kriminalitet ikke er et stort problem i området uansett valg av
alternativ løsning. Likevel er det slik at velholdte områder er mindre utsatt for f.eks. hærverk enn
områder som bærer mer preg av forfall. En opprusting av kaiområdene langs nordsiden av havna,
fjerning av midlertidig brygge på stranda og opprydding ved kiosken vil derfor være positivt.

E.	Konsekvens	kriminalitetsforebygging	
0-alternativet:
Dersom tiltaket ikke gjennomføres, er det også mindre sjanse for generell opprustning i området.
Samtidig blir det heller ikke flere båter som lokker til seg kriminelle. Konsekvensen anses som
nøytral.

Konsekvens: 0

Alt. 1:
En generell opprusting er positiv. Samtidig blir det flere båter som lokker til seg kriminelle.
Konsekvensen anses som nøytral.

Konsekvens: 0

Alt. 2:
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Samme som 1.

Konsekvens: 0

Alt. 3:
Samme som 1.

Konsekvens: 0

F.	Avbøtende	tiltak/oppfølging	
Kriminalitetsforebyggende tiltak vil være å fjerne/utbedre anlegg som bærer preg av forfall og
hærverk. Det vil dessuten ha betydning at man aktiviserer området. For at det skal føles trygt å
ferdes i området, er det viktig å legge opp til god belysning. Lyssetting bør skje på en måte som ikke
er til sjenanse for omkringliggende bebyggelse. Dette kan sikres i reguleringsbestemmelsene.
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4.3.10	Risiko	og	sårbarhet	
A.	Fra	planprogrammet	
Deltemaet er basert på følgende punkt i planprogrammet:
Virksomheten som planlegges vil gi økt aktivitet og nye hendelser som kan medføre risiko. Det skal
utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Sprenging av evt. parkeringskjeller skal
spesielt omtales.

B.	Datagrunnlag	og	metode	
ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalysen) er gjennomført ved hjelp av en forenklet sjekkliste
basert på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder ”Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging”.

C.	ROS-analyse	
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan
påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten,
men ikke er til stede i planområdet, eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”.

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:
· Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede.
· Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse.
· Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig).
· Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er

en teoretisk sjanse for at den kan inntreffe.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:
· Ubetydelig: Ingen person-, miljø-, eller materielle skader.
· Mindre alvorlig.
· Alvorlig.
· Svært alvorlig.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell.
Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

· Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig.
· Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte.
· Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres.
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Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt, eller er mulig, vurderes
tiltak som begrenser konsekvensene.

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak.

Bruttoliste mulige uønskede hendelser
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsyn-

lighet
Konse-
kvens

Risiko Kommentar/
tiltak

Endring av risiko
som følge av
planen

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre hendelser for:
1. Masseras/skred Ja 1 3 grønn Noe løsmasser med

marine avsetninger.
Avhengig av
hvordan bygg
fundamenteres og i
hvilken grad det
skal gjøres graving
eller fylling.

2. Snø/isras Nei
3. Flomras Nei
4. Elveflom Nei
5. Tidevannsflom Nei
6. Havnivåstigning Ja 3 1 grønn Havnivåstigning

berører ikke
byggeområder.

Risiko endres ikke.

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt Nei
8. Nedbørutsatt Nei
Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora Nei
10. Sårbar fauna/fisk.
      Skader på bestander
      eller biotoper

Ja 3 2 gul Planområdet
berører
bløtbunnsområder,
som er viktige for
biologisk mangfold.

Mudring bør ikke
tillates innenfor
disse områdene.
Dette sikres i plan
og bestemmelser.

11. Verneområder Nei
12. Vassdragsområder Nei
13. Fornminner (fredet) Ja 4 2 rød Registrert skipsvrak

ligger innenfor
planområdet.

Lokaliteten må vises
som hensynsone i
planen og gis
bestemmelser om
bevaring.

14. Kulturminne/-miljø
      Skade på objekt,
      eller miljø

Ja 3 2
gul

Er vist med
hensynssone
kulturlandskap i
kommuneplanen og
er nevnt i
Østfoldlandskap av
regional betydning.

Økt risiko for
påvirkning av
kulturmiljøet.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene medføre risiko for uønskede hendelser:
15. Veg, bru, knutepunkt Ja 2 1 grønn Utbygging vil føre til

noe økt trafikk.
Økt risiko.
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16. Havn, kaianlegg Ja 2 1 grønn Hindre
tilgjengelighet til
kommunal kai

Eventuell utbygging
på eller ved
kommunal kai kan
redusere
tilgjengelighet.

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei
19. Kraftforsyning Nei
20. Vannforsyning Nei
21. Forsvarsområde Nei
22. Tilfluktsrom Nei
23. Områder for idrett/lek Nei
24. Park; rekreasjons-
      områder

Nei

25. Vannområder for
friluftsliv

Ja 3 2 gul Planområdet er
viktig som
utgangspunkt for
utøvelse av
friluftsliv på sjøen.

Det bør
tilrettelegges for
utsetting av båter
og kano/kajakk.
Dessuten bør ikke
anlegg være så
omfattende at de
ødelegger
opplevelsen for
friluftsliv.

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning Nei
27. Permanent forurensning Nei
28. Støv og støy; industri Nei
29. Støv og støy; trafikk Nei
30. Støy; andre kilder Nei
31. Forurenset grunn Ja 3 2 gul Det kan være

forurenset grunn
under
gatekjøkkenet.
Båtpuss osv. ved
Svanen kan
medføre
forurensning til
grunnen.

Dette bør
undersøkes ved
eventuell
riving/flytting av
gatekjøkkenet. Ved
Svanen bør det
legges til rette med
fast dekke og
sedimentasjonskum
mer.

32. Forurensning i sjø Nei
33. Høyspentlinje (stråling) Nei
34. Risikofylt industri Nei
35. Avfallsbehandling Nei
36. Oljekatastrofeområde Nei
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt
      forurensning

Nei

38. Støy og støv fra trafikk Ja 3 1 grønn Noe økt trafikk i
området.

Økt risiko.

39. Støy og støv fra
      andre kilder

Ja 3 1 grønn Noe økt båttrafikk. Økt risiko for støy.
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40. Forurensning i sjø Nei
41. Risikofylt industri Nei
Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods Nei
43. Vær/føre begrenser

 tilgjengelighet til
området

Nei

Trafikksikkerhet
44. Ulykke ved av-/påkjørsler Nei
45. Ulykke med gående/
      syklende

Nei

46. Ulykke ved anleggs-
      gjennomføring

Nei

47. Andre ulykkespunkter Nei
Andre forhold
48. Sabotasje og
      terrorhandlinger
- er tiltakene i seg selv et
sabotasje/terrormål

Nei

- er det potensielle
sabotasje/terrormål i nærhet

Nei

49. Regulerte vann-
magasiner, med spesiell fare
for usikker is, endringer i
vannstand med mer.

Nei

50. Naturlige terreng-
      formasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

Nei

51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei

52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 6. Det er ikke angitt slike hendelser/situasjoner. Nærmere
angitte hendelser kommenteres nærmere nedenfor.

Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning (nummerering ifht
nummerering i skjemaet ovenfor):

1. (masseras/skred). Løsmassekart for området viser at deler av planområdet består av marine
strandavsetninger (mørk blå farge). Området ved butikken ligger på bart fjell/tynt dekke. Eventuell ny
bebyggelse ved Svanen vil kunne ligge på marine strandavsetninger. Fundamentering av bygg vil la
seg løse. Ettersom man foreløpig ikke kjenner plassering og omfang av bebyggelsen, vil det være
naturlig å gjøre mer eventuelle detaljerte grunnundersøkelser og beregninger i forbindelse med
detaljprosjektering. Dette kan sikres i reguleringsbestemmelsene. For øvrig vil det ikke være snakk
om vesentlige oppfyllinger eller skjæringer som endrer belastninger vesentlig.
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Fig. 49: Løsmassekart (kilde: NGU). Planområde vist med blå strek.

6. (havnivåstigning). Store deler av planområdet ligger lavt over havnivå. Planen legger heller ikke
opp til særlig ny bebyggelse på land. Det eneste er evt. ny kiosk på kaia, erstatte den nedlagte
butikken med bolig(er) og båtverksted/-hall ved Svanen. En kiosk og båtverksted/-hall er bygninger
av en slik art at de kan tåle enkelte hendelser med overvann. Dette anses mer aktuelt enn å heve
hele området. Bolig(er) til erstatning for den gamle butikken vil det være mulig å heve slik at faren
elimineres.

10. Forholdet til naturmiljø er utredet i eget kapittel. Det fremkommer at det er forekomster av
naturtypen bløtbunnsområder innenfor planområdet. Disse områdene er viktige for naturmangfold,
herunder oppvekstområde for yngel. Det bør ikke tillates mudring innenfor disse områdene.

13. Det er registrert et kulturminne under vann. Dette ivaretas med hensynssone og egne
reguleringsbestemmelser.

14. Forholdet til kulturmiljø er utredet i eget kapittel. Analysene viser at tiltaket vil ligge godt
skjermet i forhold til fjernvirkning. I forhold til lokal skala og eksisterende anlegg bør omfang av nye
tiltak være begrenset. Det bør gis bestemmelser i forhold til estetisk utforming på anlegg.

15. Trafikkforhold er utredet i eget kapittel. Trafikkøkningen vil variere i forhold til omfang på nye
båtplasser, men uansett være begrenset.
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16. Havn, kaianlegg. Den kommunale kaia blir benyttet til omlasting av varer som skal på båt ut til
øyene. Dette krever noe areal til manøvrering både på land i sjø. Dessuten vil kaia kunne ha en
funksjon i nødsituasjoner. Det vil derfor ikke være heldig om løsninger på land (kiosk/parkering) eller
i sjø (brygger) reduserer eller hindrer adkomst til kommunal kai.

25. Bølingshavn er et viktig utgangspunkt for friluftsliv på sjøen. Det omfatter både seilmiljø, utfart
med båter fra bryggene og muligheter for utsetting av båter og kano/kajakk for allmennheten. Det
bør legges bedre til rette for utsetting av båter og kano/kajakk for allmennheten.

31. Det har tidligere vært drivstoffanlegg med tanker under kiosken på kaia. Dette er en mulig kilde
til forurenset grunn. Dette bør undersøkes og evt. ryddes opp i i forbindelse med at eksisterende
bebyggelse fjernes. Ved Svanen, hvor det utføres en del vedlikehold og pussing av båter, bør det
etableres fast dekke og sedimentasjonskummer.

38. Tiltaket medfører noe økt trafikk og dermed potensielt mer støy og støv fra denne. Dette er ikke
av et omfang som medfører behov for avbøtende tiltak.

39. Tiltaket medfører noe økt båttrafikk og dermed potensielt mer støy fra denne. Dette er ikke av et
omfang som medfører behov for avbøtende tiltak.

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært
sannsynlig

13

3. Sannsynlig 6, 38, 39 10, 14, 25, 31

2. Mindre
sannsynlig

15, 16

1. Lite sannsynlig 1
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4.3.11	Barn	og	unges	oppvekstvilkår	
A.	Fra	planprogrammet	
Deltemaet er basert på følgende punkt i planprogrammet:
Forholdet til ”Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen” kreves vurdert
i alle plansaker. Dette gjelder spesielt hvis området som planlegges i utgangspunktet er regulert til
noen form for lek eller opphold eller benyttes av barn og unge i dag. Det ligger ingen tradisjonelle
lekeplasser innenfor planområdet, men strandsonen og småbåtvirksomhet (bl.a. seiling) vil kunne
være viktig for barn og unge.

B.	Datagrunnlag	og	metode	
Basert på lokal kunnskap og befaringer registreres eksisterende aktiviteter og tilbud for barn og
unge. I tillegg vurderes tiltak for å tilrettelegge for utvidelse av tilbudet.

C.	Overordnede	planer	og	mål	
Overordnede planer og målsettinger som har betydning for denne temautredningen inkluderer
Miljøverndepartementets Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og Plan- og bygningsloven.

D.	Dagens	situasjon	
Det er ingen opparbeidede lekeplasser i området i dag. Boligene består av eneboliger på romslige
tomter og behovet for lekearealer ivaretas på egen grunn. I tillegg bruker barna tilliggende områder
til naturbasert lek. Seilklubben med killinger er et viktig tilbud for barn og unge i området. Det vil
være viktig å opprettholde dette tilbudet. En ordnet bøyehavn er mest sannsynlig den beste
løsningen for disse båtene. For det første vil ordinære bryggeplasser være for dyre til å kunne
belastes disse båtene. For det andre vil det rent praktisk være utfordrende å manøvrere seilbåter inn
i bryggeplassene.

Utbyggingen vil på ingen måte beslaglegge eller redusere barns muligheter for lek i forhold til dagens
situasjon. Tilgjengelighet til andre naturområder osv. vil heller bli forbedret enn forverret.

E.	Konsekvens	barn	og	unges	oppvekstvilkår	
0-alternativet:
Dersom positive tiltak ikke gjennomføres, vil dette være negativt i forhold til øvrige alternativer.
Sammenlignet med andre alternativer anses 0-alternativet derfor som noe negativt.

Konsekvens: -1

Alt. 1:
Det er negativt at badestranda ved den kommunale kaia blir fjernet. Den er lite i bruk i dag, men
kunne blitt restaurert og forbedret. Nærheten til kommunal kai og småbåthavn gjør det vanskelig å
kombinere disse formålene. Det vil kunne tilrettelegges noe for allment uteoppholdsareal på den
kommunale kaia og killingene beholder bøyehavn. I sum nøytral konsekvens.

Konsekvens: 0

Alt. 2:
Samme som alt. 1.

Konsekvens: 0

Alt. 3:
Samme som alt. 1 og 2, i tillegg mister killingene bøyehavna.
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Konsekvens: -1

H.	Avbøtende	tiltak/oppfølging	
Planen med bestemmelser må sikre gode intensjoner og opprettholdelse av bøyehavn for killingene.
Dessuten bør planen i mest mulig grad legge til rette for friluftsliv/turveger.
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4.4	Oppsummering	og	konklusjon	(KU)	
Konsekvensen av de ulike alternativene er oppsummert i matrisen under:

TEMA Alt. 0 Alt. 1
(50 nye plasser,

bøyehavn)

Alt. 2
(76 nye
plasser,

bøyehavn)

Alt. 3
(96 nye plasser,
ikke bøyehavn)

Overordnede planer og
retningslinjer

-1 0 0 0

Annet utslipp til luft (støy) 0 -1 -2 -2

Forurensning av grunn og vann -1 +1 +1 +1

Trafikk- og parkeringsløsninger 0 -1 -2 -2

Kulturminner og kulturmiljø -1 +1 -2 -3

Naturens mangfold 0 0 -1 -1

Landskap 0 -1 -1 -2

Friluftsliv/tilgj. til uteområder
og gang-/sykkelvegnett

-1 +1 +1 -1

Kriminalitetsforebygging 0 0 0 0

Barn og unges oppvekstvilkår -1 0 0 -1

SUM: -5 0 -4 -11

0-alternativet:
Det er et behov for flere båtplasser i brygger i Bølingshavn. Uten flere båtplasser vil man i større grad
se at noen tar seg til rette. Dette vil gi seg utslag i et mer rotete område. I tillegg får man ikke
gjennomført positive tiltak som endring av butikken, opparbeide allmenn møteplass med ny kiosk og
tilrettelegging for allmenn tilgjengelig utsettingsrampe.

Alt. 1:
Dette alternativet ivaretar de positive tiltakene. Omfanget på nye anlegg står best i forhold til lokal
skala. Ny brygge på kommunal kai medfører at badestranda må fjernes, gir noe dårligere
tilgjengelighet til kommunal kai for større båter og er historisk noe uheldig. Disse elementene anses
imidlertid ikke å være av utslagsgivende karakter. Dette alternativet kommer best ut i
oppsummeringen.

Alt. 2:
Alternativet er godt i forhold til mange hensyn. Sammenlignet med alternativ 1 får man flere
båtplasser til disposisjon. Størrelsen på anlegget vil imidlertid bryte noe med skala på eksisterende
anlegg og generell belastning i forhold til trafikk, støy, biologisk mangfold osv. vil være noe større.

Alt. 3:
Ved å flytte båtplasser fra bøyer til brygger vil bryggene måtte forlenges betydelig. Dette gir uheldige
konsekvenser i forhold til landskap, estetikk, kulturmiljø og trafikk i sjøen. Dessuten vil det være
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uheldig, for ikke å si ikke gjennomførbart, i forhold til seilbåtmiljøet. Totalt sett det dårligste
alternativet.

Konklusjon:
Bølingshavn framstår på mange måter som en idyll. Grunnen til dette er i stor grad den spesielle kyst-
og bygningskulturen som er på stedet. I tillegg har man klart å bevare et småskalapreg på området.
Dette vil det være vesentlig å videreføre også for framtiden. Da vil mange kunne si at man må la ting
være slik de er. Det er imidlertid også mulig å gjøre tiltak som er positive for området. Dette kan
være utbedring av den offentlige kaia, en estetisk forbedring av butikken, tilrettelegging for
friluftslivet osv. Det vesentlige vil være å gi føringer i plan og bestemmelser som kan ivareta viktige
forhold som skala/størrelse, estetisk utforming, tilgjengelighet osv. Etter en samlet vurdering
anbefales det på denne bakgrunn at man arbeider videre med alternativ 1: begrenset utbygging og
tilrettelegging for positive tiltak. Vi mener at de fordelene man oppnår ved denne løsningen
overstiger de negative konsekvensene, og at det vil gi den beste løsningen i forhold til en total
samfunnsmessig vurdering.
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5.0	 Beskrivelse	av	planen.	

Fig. 50: Plankartet.

5.1	 Arealbruk	
Arealfordelingen mellom ulike reguleringsformål i planen følger under:
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Totalt omfatter reguleringen et areal på ca. 27,4 daa. Planområdets beliggenhet og avgrensning
fremgår av fig. 51 nedenfor.
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5.2	 Planavgrensning	
Planens avgrensning er noe redusert i forhold til det området som ble varslet og som var
utgangspunkt for konsekvensutredningen. Dette gjelder for arealet som var tenkt benyttet til
parkeringsanlegg i fjellet nord i planområdet samt eksisterende brygge sør i planområdet.
Avgrensningen av planområdet framgår av kartet nedenfor.

Fig. 51: Planens avgrensning. Plangrense vist med blå strek.

5.3	 Bebyggelse	og	anlegg	–	frittliggende	småhusbebyggelse	(B)	
B omfatter eksisterende, frittliggende småhusbebyggelse. Planen legger ikke opp til flere boenheter
innenfor B. Utnyttelsesgraden er satt til 20 % BYA.

5.4	 Næringsbebyggelse	(N)	
Tidligere gatekjøkken foreslås revet og erstattet av et stedstilpasset bygg. Bygget kan benyttes til
forretning/kiosk og bevertning. Det nye bygget foreslås flyttet helt vest på det utvidete kaiområdet.
Bygget blir et servicebygg for aktiviteter i kaiområdet. Se fig. 54 med illustrasjon av hvordan området
er tenkt.

Kiosken er tenkt å ligge på samme nivå som den kommunale kaia og tilstøtende grøntområde. Dette
er beregnet til å bli ca. kote + 1,5. Foran kiosken er kaifronten tenkt trappet ned mot sjøen, slik at det
blir et egnet område for å sitte. Se prinsippsnitt nedenfor.
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Fig. 53: Prinsippsnitt gjennom kiosk og kaifront.

Gulvet i kiosken vil bli liggende lavere enn mulig springflo. I bestemmelsene er det derfor tatt inn
krav om at bygningens konstruksjon og tekniske utførelse for øvrig må utformes slik at den kan tåle
kortvarig oversvømmelse opp til kote + 2,5.

5.5	 Småbåtanlegg	på	land	(SAL1-2)	
SAL1 omfatter i hovedsak eksisterende brygger langs land. Planen åpner for at disse kan gjøres
sammenhengende helt fra Svanen til sørkanten av planområdet. Dette gir mulighet for en
sammenhengende gangforbindelse langs sjøen dersom grunneierne ønsker dette.

SAL2 er området ved Svanen. Her står en eldre bygning som i dag blant annet blir benyttet til sosiale
sammenkomster. I tillegg står det tre plasthaller til lager og noe pussing/reparasjoner av båt. Det
gamle bygget vil bli opprettholdt. I tillegg er det ønskelig å erstatte plasthallene med permanent
bebyggelse tilpasset stedet. Denne bebyggelsen vil da bli benyttet til lager, verksted osv. Ved Svanen
er det i tillegg tenkt opparbeidet en utsettingsrampe. Dette gjør det enklere å sette ut og ta opp
mindre båter, også med tanke på allmennhetens friluftsliv. Inne på SAL2 vil det da kunne
opparbeides en vendehammer som gjør det mulig å rygge båter ut på utsettingsrampen. Denne
vendehammeren gir samtidig adkomst til pumpestasjonen. I den vestligste delen av SAL2, mot SAL1,
er det tenkt en brygge foran det bratte fjellet som går ned til vannet i dag. Dette gir mulighet for å gå
bort til SAL1. Samtidig vil denne brygga kunne benyttes til kortvarig fortøyning for ilandstigning.

Det er gitt bestemmelser om at SAL1-2 skal være åpne for allmenn ferdsel til fots.

5.6	 Uthus/naust	(U)	
Uthus og naust utgjør en viktig del av Bølingshavns identitet og historie. Det er viktig å bevare dette
preget for framtiden. Innenfor U er det plass til å gjøre mindre tiltak. På eiendommen 22/91 tillates
bebyggelse oppført annet sted på eiendommen. Det er gitt bestemmelser i forhold til størrelse og
estetikk. Nye naust skal være tilpasset de eksisterende med tanke på volum, takform, materialbruk
og fargesetting.
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5.7	 Bebyggelse	og	anlegg	–	Kombinert	bebyggelse	og	anlegg	(KBA)	
KBA omfatter tomta med tidligere butikk/bolig. Det er allerede godkjent bolig i 2. etg. på
eksisterende bebyggelse. I tillegg er det ønskelig å ha annen næring i første etasje (etasjen som får
inngang fra terreng mot sør). Kommunen ønsker å tilrettelegge for næringsdrivende med gode ideer.
Næringsdelen kan inneholde forretning, kontor, håndverksvirksomhet, lager, lett produksjon,
bevertning, selskapslokale o.l. Det tillates ikke støyende virksomheter.
Som beskrevet tidligere, ønskes denne bygningen revet og erstattet med ny bebyggelse. Ny
bebyggelse er tenkt trukket noe mer tilbake på tomta. Dette gir for det første en mer behagelig
avstand fra den offentlige kaia og mer «luft» foran bebyggelsen. For det andre gir det en mulighet til
å få inn en forhage med mer grøntanlegg og hyggeligere utforming enn i dagens situasjon. Som
beskrevet tidligere, er ikke eksisterende bebyggelse godt tilpasset øvrig bebyggelse i Bølingshavn.
Denne er temmelig framtredende i miljøet på en negativ måte. Ny bebyggelse vil bli oppført i en
stedstilpasset stil og dermed gi en mer harmonisk helhet i hele Bølingshavn.

Fig. 52: Mulig utforming av bebyggelse til erstatning for butikken (ill.: Ole A. Krogness).

Utnyttelsesgraden er satt til 35 % BYA for felt KBA, til forskjell fra 20 % BYA for felt B. Grunnen til
denne forskjellen, er at B/F har mindre tomt og dermed får høyere relativ utnyttelse med en
tilsvarende størrelse på bebyggelsen.

5.8	 Samferdselsanlegg	–	kjøreveg	(V1-2)	
Kjørevegene omfatter eksisterende veger. Hovedvegen er vist med en total korridorbredde på 10
meter, jfr. vegvesenets uttalelse. Det foreligger imidlertid ingen konkrete planer om utbedring av
vegen. En slik utbedring vil ikke ha noe for seg med mindre man ser det i sammenheng med en
omfattende utbedring helt ut til Hvalerveien. Det anses ikke aktuelt eller realistisk. Noe som kan
være mer aktuelt, er å legge bedre til rette for møteplasser. Det vil det være mulig å få til innenfor
den korridoren som er vist på plankartet. Vegen ut til den kommunale kaia er det ikke tenkt gjort noe
med.
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5.9	 Samferdselsanlegg	–	annen	veggrunn	–	grøntareal	(AVG1-6)	
AVG1-6 omfatter grøftearealer langs hovedvegen.

5.10	 Samferdselsanlegg	–	kai	(KAI)	
I planforslaget er det lagt vekt på at den kommunale kaia skal være godt tilgjengelig og opprettholde
og forsterke sin funksjon i forhold til elementer som fysisk og sosialt samlingspunkt, varelevering,
båtplasser for fastboende, skjærgårdstjenesten osv. Bestemmelsene åpner for at det kan
opparbeides renovasjon på kaiområdet, men det er ikke konkrete planer om dette. Adkomsten til
kaiområdet er ikke egnet for regelmessig ferdsel med renovasjonsbil. Dette tilsier også at det ikke er
ønskelig å trekke trafikken fra andre brukere av renovasjonen inn i området.

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan for hvordan men tenker å utvikle området ved den kommunale
eiendommen. Den gamle kiosken som ligger inne på kaiområdet forslås revet og erstattet av en ny
kiosk helt vest i planområdet (delområde N i reguleringsplanen). Dagens kai ligger omtrent på kote
+1,35. Ved ekstremt høyvann kan det stå vann inn over kaiområdet. Kaia er dessuten i dårlig
forfatning. Samtidig som man restaurerer kaiområdet, tenker man å heve kaiområdet til kote + 1,5;
altså en heving på ca. 15 cm. Ved den kommunale kaia vil fortsatt være en loddrett kaifront, slik at
skjærgårdstjenesten og andre litt større båter kan legge inntil.

Fra den kommunale kaia vil det bli adkomst ut til ny brygge innenfor delfelt SA10. Her vil det også
kunne være aktuelt å legge opp til en løsning hvor skjærgårdstjenesten kan legge inntil samtidig som
det kan benyttes til utsett av kajakk o.l.

I den vestre delen av den kommunale eiendommen tenker man å fylle igjen stranda, slik at dette blir
liggende på samme nivå som den kommunale kaia (+1,5). Innenfor arealet avsatt til grønnstruktur
tenker man i stor grad å legge til rette for opphold for allmennheten i form av sitteplasser osv. Disse
vil bli avskjermet med vegetasjon. Fronten er tenkt utført i granitt og trappes ned mot sjøen. Dette vil
gi god kontakt med sjøen og gir mulighet for å sitte, sette ut kajakk osv. Kiosken innenfor delfelt N vil
også ligge på samme høyde (+1,5), som korresponderer med høyden på betongmuren i vest. I og
med at bebyggelsen blir liggende såpass lavt, må konstruksjonen og tekniske anlegg for øvrig utføres
slik at de kan tåle kortvarig oversvømmelse opp til kote + 2,5.

Tenkt løsning er vist i illustrasjonsplanen nedenfor. I bestemmelsene er det tatt inn krav om at denne
illustrasjonen skal ved retningsgivende for utformingen.
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Fig. 54: Illustrasjonsplan for kommunal kai m/småbåthavn, grøntområde og kiosk.

5.11	 Samferdselsanlegg	–	parkering	(P1-2)	
Innenfor planområdet ligger følgende parkeringsplasser:

P1 er parkering ved Svanen. Dette er det eneste stedet i Bølingshavn som har noen naturlig
parkeringsplass for å imøtekomme parkeringsbehov for småbåthavn. Dette er også noe av grunnen
til at det er lagt til rette for en utvidelse av småbåtanlegget ved Svanen. I vintersesongen (1. sept. – 1.
juni) tillates arealet benyttet til båtopplag. For øvrig skal arealet holdes ryddig. I planforslaget er det
vist 33 parkeringsplasser ved Svanen. Det er tatt inn bestemmelse om at parkeringen ikke tillates
asfaltert.

P2 er en privat parkeringsplass med to parkeringsplasser. Disse er tinglyst som en parkeringsrettighet
for eiendommen 22/32 utenfor planområdet. Disse kan med andre ord ikke dekke parkering for
andre brygger eller byggeområder.
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I tillegg er det 6 parkeringsplasser inne på eiendommen 22/2 (Ditleff-Simonsen), 7 plasser på 22/73
(Linnes) og parkeringsplasser på offentlig kai.

Totalt er det da ca. 50 parkeringsplasser innenfor planområdet. Dette er tilstrekkelig til ca. 125
båtplasser.

5.12	 Samferdselsanlegg	–	vann-	og	avløpsnett	(VA)	
Arealet VA omfatter eksisterende vann- og avløpsnett ved Svanen. Bestemmelsene sikrer at VA til
enhver tid skal være tilgjengelig for nødvendig drift og vedlikehold.

5.13	 Grønnstruktur	–	grønnstruktur	(G1-4)	
Grønnstrukturområdene G1-3 ved bekken er romdannende og skjermende vegetasjonsområder. Her
skal eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares. Plukkhogst kan tillates. G4
omfatter areal i tilknytning til den kommunale kaia. Dette arealet skal gis et mer parkmessig preg og
tilrettelegges for allmenn bruk og opphold. Det er gitt rekkefølgekrav om at G1 skal opparbeides
samtidig med parkeringen P1 og at G4 skal være opparbeidet før ny bebyggelse innenfor N gis
brukstillatelse.

5.14	 Bruk	og	vern	av	sjø	og	vassdrag	–	ferdsel	(FE)	
Ferdselsområdet skal fungere som adkomstsone/led fra sjøsiden til brygger, kai og utsettingsrampe.
Innenfor dette området tillates ikke ferdselshindrende elementer.

5.15	 Småbåthavn	(SA2-10)	
SA2 omfatter eksisterende brygge. Denne blir i dag benyttet til longside båtplasser.
Reguleringsplanen åpner for at det kan legges ut utriggere. Kapasiteten på denne brygga kan da økes
med ca. 8 plasser uten at brygga langs land utvides.

SA3 omfatter en enkel, eksisterende brygge. Denne opprettholdes.

SA4 ligger på et grunt areal avgrenset av hensynssone rundt kulturminne og undersjøiske ledninger.
Det er ikke tillatt å mudre i området. Til sammen gir dette sterke begrensninger på utformingen av
anlegget og størrelsen på båter som kan komme inn. For å unngå inngrep i bunnen nær kulturminnet
og de undersjøiske ledningene er det i bestemmelsene tatt inn krav om at det kun tillates utriggere
fra SAL2.

SA5 skal benyttes til utsettingsrampe. Tidligere var det også vist en opptaksbås i området, men den
er tatt ut. Dette medfører at utsettingsrampen kan trekkes vekk fra de kommunale ledningene, og
ikke kommer i konflikt med disse. Det er gitt bestemmelser om at det skal være en ordning som gjør
utsettingsrampen tilgjengelig for allmennheten.

Ved Svanen (SA6) er det i dag 7 båtplasser med utriggere direkte fra kaifronten. Her er det tenkt lagt
ut flytebrygger som øker kapasiteten noe. Planen legger opp til en økning med ca. 13 båtplasser.
Områdets størrelse er nøye avstemt for å ikke komme i konflikt med manøvreringsareal nord og syd
for brygga samt nødvendig avstand til kommunale VA-ledninger. Sammenlignet med tidligere
løsninger, er bryggeanlegget nå trukket lenger nord og vekk fra VA-ledningene.
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Innenfor SA7 er det i dag flere mindre brygger. Delområdet ligger i sin helhet innenfor
gruntvannsområde hvor det ikke er tillatt med mudring. Arealet er derfor ikke egnet for nye brygger
ellet utvidelser av de eksisterende. Dette er tatt inn i bestemmelsene.

Innenfor SA8 vil det være mulig å få til 4 nye båtplasser. Dette er tenkt som en forlengelse av
eksisterende flytebrygge.

Innenfor SA9 er det en eksisterende brygge.

SA10 ligger ved kommunal kai. Denne brygga er i første rekke tenkt som brygge for fastboende,
herunder også ute på øyene. Dette omfatter blant annet nye plasser til erstatning for den
midlertidige brygga som i dag ligger på stranda. Formålet går helt ut til hensynssonen for de
undersjøiske ledningene. Antall båtplasser vil være avhengig av bredden på båtplassene. Det antas
ikke sannsynlig med smalere enn 2,5 meter brede plasser. Forutsatt 2,5 meter brede plasser vil det i
henhold til skisse kunne være plass til 35-40 båtplasser. Viste utforming av bryggeanlegget er
veiledende. Det er tatt inn bestemmelser om at bryggeanlegget skal utformes slik at adkomst for
skjærgårdstjenesten, varelevering osv. til KAI ivaretas.

Reguleringsbestemmelser om båtplassenes størrelse og mudringsforbud ivaretar vern av
bløtbunnsområdet. Nødvendig avstand til kommunale VA-ledninger er sikret i
reguleringsbestemmelsene i tillegg til at det er vist hensynssone på plankartet. Viste
bryggeplasseringer er realistiske i forhold til avstand til VA-ledninger. Reguleringsbestemmelsene har
krav om båtplasser for gjester.

5.16	 Småbåtanlegg	i	sjø	og	vassdrag	–	bøyehavn	(SA1)	
SA1 er foreslått benyttet til bøyehavn. Som beskrevet i KU-delen, er det ikke ønskelig eller økonomisk
gjennomførbart å legge killingene i brygger. I dag er bøyene mer eller mindre tilfeldig lagt ut i
området. Det er gitt bestemmelser om å legge bøyene i et grid, slik at det blir både mer ryddig og
arealeffektivt. Det er tatt inn reguleringsbestemmelse om at båter i SA1 skal være maks. 18 fot.
Området tillates ikke tatt i bruk før det fremlegges en samlet plan for gridløsning og grid er etablert.

5.17	 Bruk	og	vern	av	sjø	og	vassdrag	–	naturområde	i	sjø	og	vassdrag	med	
tilhørende	strandsone	(NSL)	
Formålet er benyttet på bekken ved Svanen. Det er gitt bestemmelser i forhold til skjøtsel for å sikre
både et naturlig biologisk mangfold og en romdannende vegetasjonsskjerm.

5.18	 Sikringssone	–	frisiktsone	
Formålet er nyttet der kravet til frisiktsone berører annet formål enn vegareal. Innenfor disse sonene
er det ikke tillatt med sikthindrende elementer høyere enn 50 cm.

5.19	 Hensynssone	–	krav	vedrørende	infrastruktur	(H410)	
Det ligger mange undersjøiske ledninger innenfor planområdet. Disse ledningene, med tilhørende
sikkerhetssone på 3 meter til hver side, er markert som hensynssone i plankartet. Innenfor denne
sonen tillates ikke bøyer, moringer eller moringstau med mindre dette er avtalt med ledningseier.
Dersom ledninger ikke lenger er i bruk, bortfaller hensynssonen på den aktuelle strekningen. Dersom
ledninger flyttes, flyttes hensynssonen tilsvarende.
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5.20	 Hensynssone	–	bevaring	av	kulturmiljø	(H570_1-3)	
Hensynssonen er benyttet på områder som er viktige i forhold til kulturhistorie. H570_1 omfatter
område hvor det er funnet skipsvrak. H570_2-3 er viktige områder i forhold til bygningsmiljøet i
Bølingshavn. Det er gitt bestemmelser i forhold til viktige hensyn som må tas innenfor disse
områdene.

5.21	 Bestemmelsesområde	–	vilkår	for	bruk	av	arealer,	bygninger	og	
anlegg	(#1)	
Bestemmelsesområdet omfatter grunne bløtbunnsområder. Dette er viktige områder for biologisk
mangfold. Innenfor dette området er det gitt bestemmelser om at det ikke tillates mudring.
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6.0	 Planprosess	

6.1	 Varsel	om	oppstart	av	reguleringsplan	og	høring	av	planprogram	
Planarbeidet er varslet på ordinær måte med annonser i lokalavisene og brev til berørte parter samt
offentlige etater med interesse i planarbeidet. Et begrenset planområde ble først varslet i brev datert
06.05.2010. Et utvidet planområde ble varslet 06.07.2010 og planprogram til konsekvensutredning
ble sendt ut på høring 19.09.2011. Nedenfor følger sammendrag av uttalelser m/planleggerens
kommentar (kommentarer er basert på de planer og løsninger som forelå på det aktuelle
tidspunktet):

A. Uttalelser til varsel om et begrenset planområde (varslet 06.05.2010):
A1. John Jones, datert 17.05.10.
Jones påpeker en rekke forhold vedrørende avtale mellom ham selv og Arild Aaserud. Dette gjelder i
første rekke området ved den gamle butikken. Jones har dessuten innvendinger mot dimensjonene
på varslet bryggeanlegg og parkeringsanlegg i fjellet, og han påpeker behov for en samlet plan for
Bølingshavn.

Vår kommentar:
Siden denne uttalelsen ble skrevet, har forutsetningene endret seg betydelig. Jones har selv blitt med i
planarbeidet, Arild Aaserud har solgt sine interesser og trukket seg fra planarbeidet, løsningene er
vesentlig endret og det er utarbeidet en samlet plan. Jones er dermed innforstått med planforslaget.

A2. Kystverket Sørøst, datert 21.05.10.
Både av kapasitetsmessige og sikkerhetsmessige grunner ser Kystverket Sørøst det som positivt at
man ønsker å forbedre havneforholdene i Bølingshavn. Havnebassenget har vært preget av
bøyefortøyning, som anses som en lite gunstig fortøyningsløsning i et havneområde som dette. For
sikker ferdsel innenfor planområdet vil Kystverket tilrå at man i reguleringsbestemmelsen tar inn at
bøyefortøyning ikke skal være tillatt.

Vår kommentar:
I konsekvensutredningen er det gjort vurderinger i forhold til bøyehavnen. Konklusjonen er at man
ønsker å beholde en bøyehavn, men at denne skal være organisert i et grid, som er mye mer ryddig og
arealeffektivt enn det er i dag.

A3. Fredrikstad EnergiNett AS (FEN), datert 25.05.10.
FEN har lavspent kabel- og luftanlegg i området. Det er ikke eksisterende høyspentanlegg i området.
Lavspenningskabler kan komme i konflikt med planlagt bebyggelse. Dersom lavspenningslinje/kabel
ønskes omlagt, kan dette gjøres på bestilling og etter nærmere avtale. Utbygger må dekke alle
kostnader i forbindelse med en slik eventuell omlegging.

Vår kommentar:
Tas til etterretning.

A4. Hafslund Nett AS, e-post datert 27.05.10.
Hafslund Nett AS har ingen anlegg i det aktuelle området.

A5. Vigar M. Aas, e-post datert 02.06.10.
Aas mener at alle uten farbar vei i området Bølingshavn/Kjerringholmen skal tilsendes varsling da alle
disse har historisk adkomstrett i Bølingshavn. På Kjerringholmen finnes egen hytteforening
www.kjerringholmen.com. Utover dette er det underlig at dere starter detaljregulering når
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høringsfristen for kommuneplan for havneutvikling ligger ute til høring. Opplyser for øvrig om en
rekke historiske data for området.

Vår kommentar:
Varsel sendes normalt til de som eier eller fester eiendommer innenfor eller i direkte tilknytning til
planområdet. Planprosessen har løpt parallelt med kommunedelplan for havneutvikling.
Kommunedelplan for havneutvikling har i mellomtiden blitt vedtatt og er lagt til grunn for
planarbeidet.

A6. Alf Henning Myhrer, datert 06.06.10.
Myhrer er ikke umiddelbart positive til en slik massiv utbygging. Myhrer har båtplasser og
parkeringsmuligheter som sannsynligvis vil forsvinne ved en slik utbygging. Stiller derfor krav om
minst en båtplass og en gjesteplass i bryggeanlegget, og vil fortsatt ha minst en bøye til større båter.
Myhrer vil ha tilgang til å kjøre inn til sin eiendom og vil ha tilgang til å tappe vann, da brønnen
sannsynligvis vil forsvinne. Det må gis tillatelse til at strømtilførsel til Jones som går lavt over Myhrers
hus legges i bakken. Myhrer vil heller ikke gå med på at noe bygg kommer høyere i terrenget eller
nærmere deres grense slik at det tar noe av deres utsikt.

Vår kommentar:
Planene er endret siden den gangen Myhrer skrev sin uttalelse. Omfanget av planlagte tiltak er
vesentlig redusert.

A7. Janneke Skrefsrud, datert 06.06.10.
Skrefsrud protesterer mot at planområdet omfatter deler av hennes tomt 22/62. Underjordisk
garasjeanlegg inn på hennes tomt aksepteres ikke. Det framgår ikke hva slags bygningsmasse som er
planlagt, og Skrefsrud protesterer på generelt grunnlag. Skrefsrud er bekymret for støy og utløp fra
et underjordisk garasjeanlegg. Skrefsrud vil komme tilbake til en samlet bryggeløsning. Hun gjør
oppmerksom på at hun er grunneier på Svanen, og at hun kun eier ¼ av 22/62. Hennes søsken er ikke
tilskrevet.

Vår kommentar:
Planen omfatter ikke lenger underjordisk parkeringskjeller, og planforslaget går ikke lenger inn under
Skrefsruds eiendom. Det er inngått avtale med Skrefsrud i forhold til høyde på ny bebyggelse til
erstatning for butikken. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene. Planforslaget omfatter nå en
samlet bryggeløsning. Det har i mellomtiden også kommet juridiske avklaringer i forhold til eierskapet
på Svanen.

A8. Erik Linnes, datert 07.06.10.
Linnes finner det uklart at den øvrige delen av området ikke er tatt med. Som det står stemplet på
gjeldende regulerte tegninger, kan ingen regulering påbegynnes uten en samlet plan for hele
området. Linnes antar at dette også gjelder for sjøområdet. Vil for øvrig komme tilbake med evt.
ytterligere merknader når endelige planer er mer konkretisert. Tar gjerne et møte når mer detaljert
plan foreligger.

Vår kommentar:
Planen er utvidet til en samlet plan.

A9. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 07.06.10.
FMØ berømmer mottatt varsel som inneholder god informasjon om de foreløpige tankene om
reguleringsplanarbeidet. FMØ viser til forskrift om konsekvensutredninger, og savner en vurdering.
Avgrensningen av planområdet i sjø virker litt ulogisk. Det bør vurderes om også gjenværende del av
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sjøarealet bør omfattes av reguleringsplanen. FMØ er i utgangspunktet skeptisk til å endre butikken
til boliger mht. strandsonepolitikken. Uansett må det i reguleringsplanen tas ferdselshensyn og
landskapshensyn. Nye bygninger bør i utgangspunktet trekkes så langt unna sjøen som mulig. I
sjøområdet bør det fokuseres på å rydde opp i eksisterende bøyer/moringer. Det bør også vurderes
om det kan ryddes opp i flere enkeltbrygger ved å utvide planområdet. Det bør være fokus på
estimater av framtidig havnivåstigning. Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede
planer og styringssignaler. Viser spesielt til RPR-O og Kystsoneplan for Østfold (2006). Følgende
temaer vurderes som særskilt viktige i planområdet:

- Barn og unge
- Estetisk utforming
- Universell utforming
- Grønnstruktur
- Naturmangfold
- Samfunnssikkerhet
- Støy
- Forurensning
- Klima og energi
- Kartfremstilling

Vår kommentar:
Planområdet er senere utvidet, og det er utarbeidet konsekvensutredning. Forholdene som
fylkesmannen påpeker anses ivaretatt. Se for øvrig konsekvensutredning/planbeskrivelse for
utredninger innenfor ulike temaer.

A10. Statens vegvesen (SVV), datert 10.06.10.
SVV er positive til at det planlegges en opprustning av den kommunale kaia og en forbedring av
tilbudet til allmennheten. Det bør utredes om tiltaket som reguleringsplanen legger til rette for vil
føre til en trafikkøkning i krysset med fylkesveg 503.

Vår kommentar:
De temaer som vegvesenet ønsker utredet anses ivaretatt i konsekvensutredningen.

A11. Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 16.06.10.
På grunn av streiken i offentlig sektor har ØFK ikke kunnet gi innspill til alle reguleringsplaner
innenfor de frister som er satt. ØFK vil gi innspill så snart de rekker.

B. Uttalelser utvidet planområde (varslet 06.07.2010): (kommentarer er basert på de planer og
løsninger som forelå på det aktuelle tidspunktet)

B1. Statens vegvesen (SVV), datert 08.07.10.
På grunn av ferieavvikling ber SVV om utvidet frist til 31. august 2010.

B2. Cathrine Linnes, datert 13.07.10.
Cathrine Linnes er 1/3 eier av 22/73, og ber om at planlagt plassering av brygger og eventuelle
bygninger som er planlagt i sjøen blir plassert med en avstand som gir skikkelig manøvrering for
kunder i deres bryggeanlegg. Rixö Brygger AB anbefaler en avstand på 40 meter. Linnes ber om en
tilbakemelding på detaljert beskrivelse med målangivelse for avstand mellom Linnes’ flytebrygge og
den planlagte utbygging.
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Vår kommentar:
En avstand på 40 meter er uvanlig mye. Etter at Borg Havn overtok ansvaret for den kommunale kaia
og eiendommen, ønsket de at illustrerte brygger ble tatt ut av planen. Avstand mellom bryggene må
avklares i forbindelse med søknad om igangsetting.

B3. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 15.07.10.
FMØ viser i hovedsak til innspill datert 07.06.10, og savner fortsatt en vurdering av kravet til
konsekvensutredning. Når hele havnebassenget skal reguleres, bør det gjøres en avveining av hvor
mange båtplasser stedet kan ha plass til rent fysisk, og det må gjøres vurdering opp mot landskap,
bygningsmiljø og evt. miljøkvaliteter. Det er et stort behov for båtplasser i fylket, og de områder det
er avklart at det kan bygges brygger bør arealene utnyttes godt.

Vår kommentar:
Planområdet er senere utvidet, og det er utarbeidet konsekvensutredning. Forholdene som
fylkesmannen påpeker anses ivaretatt. Se for øvrig konsekvensutredning/planbeskrivelse for
utredninger innenfor ulike temaer.

B4. Tove Elisabeth og Per Nordmark, datert 19.07.10.
Nordmark er enig i at Hvaler kommune har behov for flere båtplasser. Når det gjelder dette
prosjektet, mener de at det ikke kan eller skal realiseres slik som foreslått. Følgende forhold er
vesentlige: adkomst, parkering, havnetekniske forhold, natur, miljø, forurensning, frilufts- og
rekreasjonsinteresser. Adkomst er smal og uoversiktlig. Parkeringsplasser til biler etter den planlagte
reguleringsplan er ikke til stede. Er ikke enig i bruksendring fra butikk til bolig/sommerhus. Det er
ikke grunnlag for kiosk i området. Moringer hindrer ferdsel i bukta. Nordmark mener det er
begrenset areal til å legge ut flytebrygge innerst i bukta, og at de fleste må legges til området ved
tidligere fergekai. Brygge med drivstoffutsalg vil forurense området. Det må stilles strenge krav til
eventuelle arealer for opplagsplasser for båter. Opplagsplasser bør ikke ligge i vannkanten eller ved
båthavn, og de gir ofte inntrykk av forsøpling. Det er også fare for miljøgifter. Kockebukta har vært i
bruk som båthavn og badeplass i mer enn 150 år. Det er fortsatt stor aktivitet av både fastboende og
sommergjester. Grunneier ønsker å forskjønne området.

Vår kommentar:
De forholdene som Nordmark påpeker er omtalt i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen.
Løsningen er nå en annen enn den som ble antydet ved varsel om oppstart.

B5. Ype Stelma, datert 19.07.10.
Stelma er eier av landbruksområde 22/63. I avtale om bruk av 22/64 har eieren av 22/63 tilgang til
vannet over 22/64. Dette tolkes slik at eieren av 22/63 har rettigheter når det gjelder å legge til kai
for å laste og losse dyr eller annet. Det er derfor viktig at strandområdet ikke i sin helhet blir blokkert
av flytebrygge og faste båtplasser, men gir plass for at større og mindre fartøy kan legge til der. Midt i
havneområdet står det an påle som fungerer som fortøyningsplass for en større båt/skøyte. Denne
har stått der 40-50 år eller mer. Dersom pålen skulle stå i veien for planlagte flytebrygger, kommer
Stelma til å kreve en alternativ fortøyningsplass. Et vesentlig argument for å beholde pålen som
fortøyningsplass midt i havna er at den faktisk er blitt et «kulturminne» som preger utsikten over
Bølingshavn.

Vår kommentar:
Stelmas rettigheter ved 22/64 (Svanen) er avklart juridisk. Planen legger opp til at det ryddes opp i
bøyer i området. Det er derfor sannsynlig at også Stelma må flytte sin fortøyningsplass, som kan bli
liggende i ferdselssonen.
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B6. Fredrikstad EnergiNett AS (FEN), datert 20.07.10.
FEN har lavspent kabel- og luftanlegg i området. Det er ikke eksisterende høyspentanlegg i området.
Dersom lavspenningslinje/kabel ønskes omlagt, kan dette gjøres på bestilling og etter nærmere
avtale. Utbygger må dekke alle kostnader i forbindelse med en slik eventuell omlegging.

Vår kommentar:
Tas til etterretning.

B7. Vigar M. Aas, e-post datert 22.07.10.
Aas mener at det ikke finnes noen byggetillatelse for oppsetting av bygg på kommunens grunn i
Bølingshavn. Han mener således at bygget skal fjernes og strandsonen tilbakeføres i den stand det
var før tiltaket ble gjennomført. I tillegg sendte Aas samme uttalelse som ved første varsling.

Vår kommentar:
Uavhengig av om eksisterende bygg er godkjent eller ikke, vil det være mulig å legge til rette for ny
bebyggelse i en ny reguleringsplan. Se for øvrig kommentar til pkt. A5.

B8. Kystverket Sørøst, datert 26.07.10.
Kystverket ser det som hensiktsmessig med nevnte utvidelse av planområdet, men har ingen
ytterligere merknader.

B9. John Jones, datert 01.08.10.
Jones bemerker at han har mottatt en del tilbakemeldinger fra diverse grunneiere direkte til seg selv
på grunn av ferieavviklingen. Som nabo til Aaseruds prosjekt fastholder Jones sine innvendinger.
Jones har også mottatt en rekke signaler om at det rent prinsipielt er svært betenkelig at det legges
opp til en voldsom økning i antall boliger. Det er lite logisk å argumentere for at man skal bygge et
nytt butikklokale delvis ut i sjøen på offentlig grunn når det allerede er et eksisterende butikklokale
av samme størrelse i eksisterende bygning. P.g.a. liten dybde og gjennomstrømming i bukta er det
lite ønskelig med nyetablering av bensinstasjon. For øvrig er premissene endret som følge av at det
vil kunne anlegges bryggeanlegg innerst i bukta, med naturlig parkering.

Vår kommentar:
Siden denne uttalelsen ble skrevet, har forutsetningene endret seg betydelig. Jones har selv blitt med i
planarbeidet, Arild Aaserud har solgt sine interesser og trukket seg fra planarbeidet, løsningene er
vesentlig endret og det er utarbeidet en samlet plan. Jones er dermed innforstått med planforslaget.

B10. Per Jacobsen, datert 03.08.10.
Jacobsen har en drøm om at Brødløsbukta igjen skal bli et rekreasjonssted for Bølingshavn, der folk
kan ta seg en forfriskende dukkert eller fiske fra land med sluk og kastestang. Vegen til bukta snor
seg forbi tre hus og over fem eiendommer. Dette gjør at folk vegrer seg for å gå over. Jacobsen
foreslår at vegen flyttes østover, inntil fjellet, og at stranda utbedres.

Vår kommentar:
Brødløsbukta er omtalt i konsekvensutredningen. Planområdet omfatter ikke adkomst til
Brødløsbukta, og tar således ikke stilling til dette. Det ser imidlertid ut til at en adkomst langs fjellet i
øst vil være krevende både i forhold til terreng/høydeforskjeller og nærføring til bebyggelsen. Da
antas det enklere å gjøre eksisterende adkomst tydeligere.

B11. Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 04.08.10.
Det er positivt at planområdet nå omfatter hele havnebassenget i Bølingshavn. Henviser til at
kommunedelplan for havneutvikling sier at havnebassenget i Bølingshavn gir marginale muligheter
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for utvidelse, men at evt. nye bryggetiltak kan medføre opprydding i det økende antallet
bøyer/moringer i området. Samtidig nevnes det at parkeringsmulighetene er begrenset. Planarbeidet
må forholde seg til gjeldende fylkesplan og kystsoneplanen for Østfold. Disse gir blant annet mål for
kystlandskap og kystbebyggelse. Enkeltbrygger bør saneres og samles i fellesanlegg på egnede
steder. Det er behov for utsettingsplasser for båter. Båthavner bør lokaliseres til egnede steder der
behovet for mudring er minst mulig. Det er behov for kontroll og tiltak for å begrense forurensning
av miljøet i sjøen. Planarbeidet må også forholde seg til Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.
Etter disse skal naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier i kystsonen forvaltes som en
ressurs av nasjonal betydning. ØFK forutsetter at det legges avgjørende vekt på tilpasning til
kystlandskapet og vern av naturmiljøet. Etablering av boliger på eksisterende forretningstomt vil
være i strid med kystsoneplanens intensjoner. Det gjøres oppmerksom på at planområdet er vist
med hensynssone landskap i kommuneplanen. Gjennom planarbeidet må det vurderes om det er
tradisjonelle bygninger, slik som sjøbuer, bolighus og uthus innenfor området som skal gjengis med
hensynssone kulturmiljø eller streksymbol for bygg som skal bevares. For å sikre opprydding i
området bør det innarbeides rekkefølgebestemmelser som sikrer at enkeltbrygger/bøyer/moringer
saneres før det gis tillatelse til oppføring av nye/utvidelse av bryggeanlegg. For øvrig bør følgende
vektlegges:

- Trafikkforhold
- Risiko- og sårbarhet
- Støy
- Estetikk og byggeskikk
- Friluftsinteressene
- Grønnstruktur
- Universell utforming

ØFK henviser til konsekvensutredningsforskriften.

Vår kommentar:
Det er nå utarbeidet konsekvensutredning. De forholdene som nevnes av ØFK er belyst i KU og
planbeskrivelse.

B12. Morten Mørk, e-post datert 04.08.10.
Mørk har eiendom på Kjerringholmen. Mørk mener det er et prisverdig initiativ. Havnen har behov
for fornyelse, og utkastet er svært bra. Det forutsettes at erstatningsplass i ny brygge ikke er smalere
enn eksisterende bryggeplass.

Vår kommentar:
Reguleringsplanen peker ikke ut konkret erstatningsplass eller bredde på plassen. Dette vil ivaretas i
forbindelse med gjennomføring.

B13. Fiskeridirektoratet, datert 05.08.10.
Fiskeridirektoratet har ingen spesielle registreringer eller opplysninger for det aktuelle området som
det kan være aktuelt å ta hensyn til i planarbeidet. I det aktuelle området utøves det fiske med
passive redskaper som garn, ruser og teiner. Dette fisket vil fortsatt kunne utøves med de
begrensninger som en eventuell utbygging vil medføre.

B14. Tom Thorvaldsen, datert 06.08.10.
Thorvaldsen ønsker nye tiltak i Bølingshavn velkommen. Et nytt bryggeanlegg med utgang fra
kommunal brygge bør så langt det er mulig stiftes/driftes av en ny båtforening alternativt sameie –
og således ikke baseres på kommersialisering. Thorvaldsen har i tidligere år hatt bøyeløsning, og hatt



Planbeskrivelse med KU for Bølingshavn
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS Side 108 av 161

mindre båt liggende i stranda. Med en ny bryggeløsning håper han det vil være mulig med en
permanent plass. Det er positivt at det legges opp til en forbedring av tilbudet til allmennheten.

Vår kommentar:
Bryggeanlegget fra kommunal kai er redusert i forhold til det som var antydet i varselet. Drifts-
/eierform på brygga tas det ikke stilling til i reguleringsplanen.

B15. Erik Linnes, datert 07.08.10.
Linnes viser til brev og telefonsamtale. Meddeler at han ønsker å ivareta sine interesser vedrørende
eiendommen 22/73. Dette gjelder for ytterligere utvidelse av brygga. Videre er det nødvendig å se på
avstanden mellom i forhold til manøvrering. Parkering, samt inn- og utkjørsel av biler ned til
Bølingshavn ble diskutert.

Vår kommentar:
Manøvreringsarealet mellom bryggene anses å være tilstrekkelig. For øvrig er forutsetninger i forhold
til adkomst og parkering endret i ettertid.

B16. Norsk Maritimt Museum (NMM), datert 09.08.10.
Innenfor planområdet er det registrert et vrak med ID 119103 i Askeladden. Det kommer ikke klart
fram om inngrepene i planen åpner for å berøre dette vraket. Hvis planen kommer i konflikt med
kulturminnet må det søkes om dispensasjon. NMM må videre gjennomføre en arkeologisk
registrering under vann.

Vår kommentar:
Noen vrakrester ble i 1993 fraktet til Hvaler museums lokalsamlinger i «Kornmagasinet»,
Skjærhalden. Det er vist hensynssone ved kulturminnet.

B17. Peter A. Bjørnebye, e-post datert 09.08.10.
Bjørnebye er gitt mandat til å følge opp planarbeidet på vegne av Blåveislia Grendelag. I varselet
framkommer ikke noe om utforming, antall boenheter, mønehøyder etc. på boligene som skal
erstatte butikken. En vil motsette seg at høyden på bebyggelsen økes i forhold til eksisterende. Det er
viktig at gesims- og mønehøyde kotesettes, og ikke kun gis høyder over gjennomsnittlig planert
terreng. Det er positivt at en ser på hele havneområdet på nytt, og søker å få til en økning i antall
båtplasser. Skal bøyer erstattes? Man er skeptisk ny etablering av drivstoffutsalg. Et etablert område
for opptak og utsetting av båter ønskes velkommen. Alternative plasseringer og løsninger bør
utredes. Det er ønskelig at det legges bedre til rette for badeaktiviteter.

Vår kommentar:
I planen er det lagt opp til en maks mønehøyde kote +14,8. Dette er samme høyde som bebyggelsen
på 22/65 og 1,2 meter lavere enn bebyggelsen på 22/21, som ligger på hver sin side av butikken. Man
legger for øvrig opp til en bedre organisering av bøyene, en del nye bryggeplasser og utsettingsrampe
for båter. Drivstoffutsalg er tatt ut av planen, og det er lagt opp til bedre bademuligheter.

B18. Statens vegvesen (SVV), datert 23.08.10.
Det vises til tidligere uttalelse. Deler av fv. 503 er innlemmet i planen. ÅDT på denne vegen er 500,
julidøgntrafikken er 700. Fylkesvegen må reguleres med en bredde på 6 meter. I tillegg skal det
reguleres 2 meter veggrøft på hver side, slik at det blir 10 meter korridor. Dimensjoneringsklassen er
Sa1, se håndbok 017. Eksisterende avkjørsel må vises i reguleringsplanen og frisiktsoner tegnes inn.
Siktkravet er 4x45 meter. Det må tas inn bestemmelse om at det ikke er tillatt med sikthinder i
siktsonene høyere enn 0,5 meter over vegbanenivået. Østfold fylkeskommune har vedtatt at alle
fylkesveger skal ha generell byggegrense 15 meter. Reguleringsplanen må avklare byggegrense. Det
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må reguleres nok parkeringsareal til småbåthavnen. SVV minner om at det går bussrute gjennom
Bølingshavn, med holdeplass i krysset med fylkesveg 503 og kommunal veg som går ut til den
kommunale kaia.

Vår kommentar:
Vegkorridoren er vist ihht vegvesenets krav. Byggegrensen langs fylkesvegen vil kun berøre
byggeområder for sjøbuer/naust. Dette er et viktig kulturmiljø i Bølingshavn. Disse ligger tett på
fylkesvegen. I reguleringsplanen er det vist en byggegrense på 8 meter, som fortsatt vil bety at
eksisterende sjøbuer ligger vesentlig nærmere. Parkering er regulert inn ved Svanen. Vegens geometri
ved krysset er beholdt som i dag.

C. Uttalelser planprogram (sendt ut 19.09.2011): (kommentarer er basert på de planer og
løsninger som forelå på det aktuelle tidspunktet)

C1. Fredrikstad EnergiNett AS (FEN), datert 03.10.11.
FEN viser til tidligere uttalelser, og har ingen ytterligere kommentarer.

C2. Vilicus AS, datert 27.10.11.
Dagens behov for båtplasser er betydelig, og dette behovet vil bli ytterligere forsterket ved utbygging
av 22/4. De umiddelbare behov er båtplasser for de som ligger på svai, hytteeiere på Kjerringholmen
og nytt boligområde på Bølingshavn. Det er snakk om et behov for min. 100 båtplasser ekstra. Man
er også kjent med at kommunen vil se med velvilje på at man forsøker å rydde opp i den situasjonen
som er i Bølingshavn i dag. Man ønsker seg en mer helhetlig plan som ivaretar en mer effektiv
utnyttelse av havneområdet. Vedlagt et forslag til løsning.

Vår kommentar:
I konsekvensutredningen er det utredet ulike alternativer med ulike løsninger og omfang. Forslaget
fra Vilicus AS er også kommentert. Konklusjonen er at man mener en så omfattende utbygging ikke er
aktuell på grunn av adkomst, parkering, landskap og kulturmiljø. Man har derfor landet på en
anbefaling med en mye mer begrenset utbygging.

C3. Janneke Skrefsrud, datert 30.10.11.
Skrefsrud viser til tidligere kommentar. Hun ønsker ytterligere utredninger i forhold til garasjeanlegg
inn under hennes tomt. Dessuten støy fra økt bil- og båttrafikk. Det stilles også spørsmålstegn ved
manøvreringsmuligheter for større båter ved en fortettet havn.

Vår kommentar:
Garasjeanlegg er tatt ut av planforslaget. Støy og trafikk (herunder manøvrering i sjø) er omtalt i
konsekvensutredningen.

C4. Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 01.11.11.
Når det gjelder innholdet i planen henvises til tidligere uttalelser. Forslag til planprogram virker
oversiktlig og dekkende for de mest aktuelle problemstillinger. Planprogrammet bør inneholde en
framdriftsplan. Det påpekes at en konsekvensutredning må være balansert, og at virkningene for
tiltakshaver er lite relevante. Det bør vurderes å utrede flere alternativer for utbygging. RPR for
Oslofjorden, Fylkesplanen og Kystsoneplanen for Østfold må omtales. Fylkeskonservatoren bemerker
at Bølingshavn ligger i et område avsatt til hensynssone landskap i kommuneplanen. Det er utformet
egne retningslinjer for bevaring/tiltak i disse sonene. Dette bør framkomme i planprogrammet. Norsk
maritimt museum (NMM) gjennomførte marinarkeologisk registrering 03.05.11. NMM vurderte at
det registrerte kulturminnet ikke ville bli påvirket av den planlagte detaljreguleringen. Kulturminnet
tas inn i planen som en hensynssone kulturminne.
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Vår kommentar:
Planprogrammet er revidert med bakgrunn i uttalelsene, og forholdene er ivaretatt.

C5. Statens vegvesen (SVV), datert 03.11.11.
SVV viser til tidligere uttalelser i saken. SVV mener det må redegjøres for kollektivtransport til
planområdet, og minner i tillegg om kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler kommune.

Vår kommentar:
Momentene som SVV påpeker er ivaretatt.

C6. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 03.11.11.
FMØ viser til tidligere innspill. FMØ mener det bør utredes minst to alternative varianter av
utbygging. Det er viktig at andre retningslinjer for Oslofjordregionen legges til grunn for planlegging i
100m-beltet. FMØ mener støy bør omtales i KU. Det bør gjøres undersøkelser av tidligere tankanlegg
og fjerne ev. forurenset grunn. Det bør også vurderes om det er mulig å etablere en tømmestasjon
for septik fra fritidsbåter. Bølingshavn ligger nær nasjonalparken. Innenfor nasjonalparken er det
forbudt å tømme kloakkvann i sjøen. Det bør redegjøres for grunne bløtbunnsområder. FMØ
anbefaler at grunne områder skånes for mudring. Det bør lages enkle illustrasjoner/fotomontasjer
som viser hvordan foreslått utbygging vil ta seg ut i landskapet. Friluftsliv/tilgjengelighet til
uteområder og gang-/sykkelvegnett er viktig. Det er viktig at det utredes om reguleringsplanen kan
bidra til å forbedre tilgjengeligheten til strandsonen fra landsiden og sjøsiden samt mulighetene for å
ferdes langs sjøen.

Vår kommentar:
Momentene anses ivaretatt i planprogram og KU.

C7. Kystverket Sørøst, datert 04.11.11.
Kystverket viser til tidligere uttalelser. De ber ellers om at videre planarbeid skjer i samråd med
kommunal havnemyndighet.

Vår kommentar:
Planen er utarbeidet i samråd med kommunal havnemyndighet.

C8. Miljørettet helsevern, datert 07.11.11.
Støy bør utredes i forhold til anleggsarbeidet. Det bør utredes risiko for utslipp fra båter og eventuelt
drivstoffutsalg. Reguleringsbestemmelsene bør ivareta miljøhensyn ved f.eks. kreve fast dekke og
sedimenteringskummer der det skal spyles båter, eller hvor båter skal pusses/skrapes.

Vår kommentar:
Støy i forhold til anleggsarbeidet antas å ha sammenheng med forslaget til parkeringsanlegg i fjell.
Dette er nå tatt ut av planforslaget. Det samme gjelder drivstoffutsalg. Utslipp fra båter for øvrig
anses å være et lite problem. Det er tatt inn bestemmelser i forhold til miljø.

C9. Fiskeridirektoratet, datert 05.12.11.
Slik fiskeridirektoratet ser forslaget til planprogram, vil utredningen i forhold til miljøet og naturens
mangfold også omfatte marine forhold, noe de også mener er helt nødvendig for dette området.
Videre forutsettes at utredning om kulturminner og kulturmiljø også vil omfatte maritime forhold
knyttet til fiskeri og sjøfart.

Vår kommentar:
Forholdene anses ivaretatt i planprogram, KU og beskrivelse.
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6.2	 Uttalelser	1.	høring	(29.06.16-04.09.16)		
(kommentarer er basert på de planer og løsninger som forelå på det aktuelle tidspunktet)

D1. Kystverket Sørøst, datert 05.09.16
Kystverket Sørøst registrerer at det i forslag til bestemmelser § 7.1 står at det skal være skiltet
fartsbegrensning innenfor ferdselsområdet, og at fartsgrense fastsettes av havnevesenet. Kystverket
Sørøst gjør oppmerksom på at fartsbegrensning til sjøs fastsettes i egne lokale fartsforskrifter som
skal godkjennes av Kystverket Hovedkontoret. Etablering av fartsskilt i sjøen krever tillatelse av
Kystverket Sørøst. Det er ikke ønskelig at det tas inn bestemmelser om skilting da det gir inntrykk av
at Kystverket allerede har godkjent skilting i området.
I bestemmelser § 7.5 står det at badeområdet skal avgrenses med badebøyer. Ettersom spesialbøyer
(såkalte "badebøyer") er sjømerker som følger internasjonal standard (IALA), gjør Kystverket Sørøst
oppmerksom på at etablering av spesialbøyer krever tillatelser fra Kystverket. Det er ikke ønskelig at
det tas inn bestemmelser om merking av badeområdet, da sikring av badende også kan løses på
andre måter. Kystverket minner for øvrig om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet.
Eksempler på tiltak er etablering av brygger og fortøyningsinstallasjoner.

Forslagsstillers kommentar:
§ 7.1 er endret til at fartsskilting kan skiltes og § 7.5 b) er endret til at badebøyer kan avgrense
området.

D2. Statens Vegvesen (SVV), datert 06.09.16
Det må redegjøres for om det blir en trafikkøkning i krysset mellom den kommunale veien og
fylkesveien. Det må settes av en 10 m bred veikorridor. Fylkesveien må dimensjoneres etter klasse
Sa1. Siktkravet i avkjørsler er 4x45 m. Det er viktig å sette av nok parkering til småbåthavnen. SVV
aksepterer 8 m byggegrense for eiendommene 22/2, 22/35 og 22/91. Eiendommen 22/64 skal ha 15
m byggegrense. Det må redegjøres for kollektivtrafikk i planarbeidet. Minner om kommunedelplanen
for havneutvikling. Krysset kommunal vei / fylkesvei er et uregulert kryss. Siktkrav i venstre del vil
være 20x45 m. To parkeringsplasser i P1 må fjernes pga krav til frisikt. Byggegrensen må være 8 m for
hele område N1. Redegjørelsen for kollektivtransport er ikke god nok. Busstilbudet er begrenset og
dekker fremst skoleskyss. SVV synes det er positivt at antall parkeringsplasser, blant annet, har ligget
til grunn for hvor mange båtplasser det åpnes for i reguleringsplanen. Det er viktig med gode
parkeringsløsninger tilknyttet småbåthavner, for å unngå trafikale problemer. SVV mener at denne
planen har løst det på en god måte.

Forslagsstillers kommentar:
Planen er endret slik at kollektivtransport er bedre beskrevet og parkeringsplasser i konflikt
frisiktsoner er fjernet. Ellers er alle vegvesenets kommentarer allerede innarbeidet bortsett fra
byggegrensen i område N. Ved eiendommen 22/91 er det en sjøbod som bør flyttes lenger vekk fra
veien. Området bør ikke fylles ut i sjøen p.g.a. viktige naturverdier i et bløtbunnsområde. Det gjør at
området der sjøboden kan plasseres er lite og ikke stort nok til å flytte sjøboden dersom ikke
byggegrensen plasseres nærmere veien enn 8 m. Samlet sett vil situasjonen uansett bli bedre enn i
dag etter at sjøboden er flyttet.

D3. Østfold fylkeskommune, datert 02.09.16
Viser til Regional Kystsoneplan for tilpasning til kystlandskapet, vern av naturmiljøer og føringer for
100 m-beltet. Bestemmelsene må rettes slik at henvisningen til hensynssone H570_1-2 endres til
H570_2-3. Det finnes flere verneverdige skipsvrak innenfor planområdet. Faren for at propellstrøm
spyler fri båtdeler anses som begrenset. Kulturminnet skipsvrak vil bli ivaretatt gjennom regulering til
Hensynssone H570-1.
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Barn og unge får større grad av tilgjengelighet til vannet ved at brygga fjernes ved badestranda, men
sikkerhet bør vurderes i forhold til veiareal like bak. Det bør vurderes noe stedegen vegetasjon for å
dempe parkeringsplassen på P1. Bølingshavn bør kunne brukes som nødkai for ferge. Følgende bør
vurderes spesielt:
Vern i forhold til riving/gjenoppbygging
Høyder på nye bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse samt fjern- og nærvirkning.
Størrelse på båter bør nyanseres mer.
Beregning av parkeringsareal jf private parkeringsplasser.
Bestemmelsene bør ytterligere sikre at boliger ikke tas i bruk som fritidsboliger.

Forslagsstillers kommentar:
Bestemmelsene er styrket ved et uttrykt forbud mot bruksendring av boliger til fritidsboliger. Angitte
høyder er kotehøyder, ikke mønehøyder, og vil gi bygninger som er omtrent like høye som
eksisterende boligbebyggelse i området. Størrelse på båter i de forskjellige bryggeområdene er
begrenset i bestemmelsene bl.a. for å støtte opp om mudringsforbudet i bløtbunnsområdet.  Den lille
veien bak badeområdet vil være en vei brukes som adkomst til noen få fritidsboliger og dermed lite i
bruk. Den er også vesentlig høyere i terrenget enn badestranda og avgrenset med en mur, noe som
gjør situasjonen trygg for barn som leker på stranda. Parkeringsplassen på P1 ved Svanen dempes
ved at det settes av et område langs fylkesveien til grønnstruktur. Se også ortofoto her under som
viser vegetasjonen ved Svanen.

D4. Fylkesmannen i Østfold, datert 02.09.16
Berømmer en god KU for planområdet i sjø. Positivt at flere alternativer er vurdert. Savner utfyllende
vurderinger ved «Faste, områdetilpassede elementer» i Kap 4.2.1. opp mot dagens situasjon. Det
gjelder spesielt erstatning av forretning/bolig til bolig, erstatning av tidligere gatekjøkken til
kombinert formål, ny sjøbodbebyggelse i strandområde og tilrettelegging for parkering, servicebygg
og opptaksbås på Svanen. Endring av forretning/bolig til bolig burde analyseres mer grundig. Er i
tillegg skeptisk til illustrasjonstegningen da huset virker ruvende.
Parkering, servicebygg, opptaksbås på Svanen er positivt, men burde vært utredet i forhold til dagens
situasjon. Det bør arbeides for å gjøre området mer tilgjengelig for allmenheten. Ser svært positivt på
at bryggen på kommunal strand fjernes til fordel for badeplass. Mudring bør unngås og det bør
innarbeides bestemmelser om dette. Tiltak for opprydding av stranda og tilrettelegging for
friluftslivet burde vært mer beskrevet i planforslaget. Ønsker også større fokus på universell
utforming, tilrettelegging for allmennheten og tilgjengelighet. Kommentarer til bestemmelsene:
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§ 2.7: ved erstatning av eksisterende bygg i område A skal det utføres nødvendige tiltak med tanke
på evt. forurensing i grunnen.
§ 4.1 b: bør senke grensen for maks mønehøyde. Bør være i samsvar med nærliggende boliger.
§ 4-4c: Eksisterende bebyggelse bør måles opp som grunnlag for grad av utnytting.
§ 7.1 FE: Bestemmelser som forhindrer mudring i områder med lokalt viktig bløtbunnsområde.
§ 7.4: Anbefaler å øke bredden på vegetasjonsskjermen langs bekken. Bestemmelser gom at det ved
evt. planting av ny vegetasjon skal benyttes stedegne arter.

Forslagsstillers kommentar:
Det er mer utførlig redegjort for endringer i bebyggelsen i beskrivelsens kap 4.2.1. Det er tatt inn
bestemmelse om mudringsforbud. § 2.7 og § 7.1 FE er endret som foreslått. Mønehøyde er
opprettholdt da det er høyder angitt i maks. kotehøyde som vil gi bebyggelse som er omtrent like høy
som omkringliggende bebyggelse. Planlagt ny bebyggelse vil i høyde og plassering ikke bli ruvende
sammenlignet med eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse vil også i stil ha større sammenheng med
resten av bebyggelsen i Bølingshavn. Vegetasjonsbeltet langs bekken er gjort bredere.
Bestemmelser for grad av utnytting i sjøbodmiljøet (N) tar utgangspunkt i at området ikke skal
fortettes ytterligere.
Reguleringsplanen vil på en rekke forskjellige måter gjøre havneområdet mer tilgjengelig for
allmennheten. Badestranden blir skjermet for båttrafikk og brygga på stranden fjernes. Det sikres
gjesteplasser både ved kommunal brygge og ved private brygger. Fortetting i sjøbodmiljøet
begrenses av hensyn til muligheter for ferdsel. Det etableres parkering, gjestebåtplasser og
rampe/opptaksbås ved Svanen som samlet vil gjøre området vesentlig mer tilgjengelig enn i dag. Det
legges til rette for en oppgradering og utvidelse av den kommunale kaia som vil kunne gjøre den mer
universelt utformet og mer tilgjengelig.

D5. Fredrikstad kommune v/ Brannvesenet, datert 05.09.16 og 06.09.16
Byggteknisk forskrift (TEK10) må legges til grunn for ny bebyggelse. Dersom ny bebyggelse vil utløse
krav til sprinkleranlegg må det avklares om det er tilstrekkelig vannkapasitet i området. TEK 10 § 11-
17 – tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap må legges til grunn (fremkommelighet for
brannbil, vannforsyning til brannslokking osv.). God fremkommelighet og tilstrekkelig vannforsyning
har avgjørende betydning for effektiv slokkeinnsats. Det bør være minst 3,5 m kjørebredde for
brannbil. Generelt er det krav til minst 20 l/s for småhusbebyggelse og 50 l/s fordelt på minst 2 uttak
for annen bebyggelse. Åpne vannkilder er også et alternativt slokkevann. Pkt. 3.3 og 7.2 – I
forbindelse med eventuelt anlegg for drivstoffylling legges «Forskrift om håndtering av farlig stoff» til
grunn. Evaluering av risiko for akutt forurensning fra drivstoffanlegg bør tas med i detaljreguleringen.
Det er også utarbeidet «Retningslinjer for rednings- og slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad
Brann- og redningskorps. Avdeling Hvaler og Fredrikstad.» Brannsjefen ønsker også å uttale seg i
forbindelse med byggesøknad.

Forslagsstillers kommentar:
Det tillates ikke drivstoffanlegg innenfor planområdet. Se også kommentarer om drivstoffutsalg til
Havnevesenets uttalelse. God fremkommelighet og tilstrekkelig vannforsyning vil bli ivaretatt i
forbindelse med detaljprosjektering og byggesøknad der TEK10 selvfølgelig legges til grunn.

D6. Fiskeridirektoratet, datert 01.09.16
Understreker bløtbunnsområdenes store verdi som beiteområder for fugl og fisk og levested for
akvatiske organismer. Slike gruntvannsområder i sjø er en begrenset og utsatt naturtype.
Det presser seg svært ofte og fort frem ønsker om mudring når det ligger brygger i grunne områder.
At det ikke er tatt inn begrensninger i båtstørrelse for områdene SA2-5 i reguleringsbestemmelsene
øker denne sannsynligheten. Mudring vil berører bløtbunnsområdene mer enn i liten grad.
Bløtbunnsområdet er ikke allerede tapt p.g.a. menneskelig aktivitet. Det vil være en klar fordel å
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legge nye, og eksisterende bryggeanlegg vekk fra bløtbunnsområdet innerst i havnebassenget, og
heller plassere disse lenger vestover på begge sider av havna, hvor det også er dypere vann. Slik vil
man unngå mudringsbehov i de sårbare bløtbunnsområdene. Samtidig vil man også kunne oppnå
andre fordeler, bl.a. å betydelig lette manøvreringsforholdene innerst i havnebassenget.
Det bør vurderes å innta bestemmelser om begrenset båtstørrelse utover
reguleringsbestemmelsenes § 7.2 c). Fiskeridirektoratet vil sterkt anbefale å se på alternativ
veiledende plassering ved å vurdere mulighetene for å flytte de innerste foreslåtte bryggeanleggene
lenger ut. Mudring i de sårbare bløtbunnsområdene får uansett ikke tillates.

Forslagsstillers kommentar:
Det er tatt inn bestemmelser om forbud mot mudring og bestemmelser om maks båtstørrelse for å
ivareta bløtbunnsområdet.

D7. Hvaler havnevesen, 25.08.2016 (Formannskapet)
Vedtak i Formannskapet 25.08.2016:
Havnestyret ber om at rådmannen som havnemyndighet utarbeider et høringsinnspill til
reguleringsplanen basert på følgende presisering av gjeldende kommunedelplan for havn:
1. Eksisterende næringstomt beholdes uendret. Privatisering av dagens næringsområde er ikke i tråd
med en ønsket utvikling i Bølingshavn
2. Den gamle kiosken reguleres til allmennyttige formål og kan gis en endret plassering innenfor
kaiformålet.
3. Det skal være mulighet for drivstoffutsalg.
4. Det legges til rette for 20 båtplasser som forvaltes etter kommunale prinsipper.
5. Det skal presiseres at offentlig kai-areal kan benyttes til parkering, snuplass og oppholdssoner.
6. Bestemmelser om avfallshåndtering skal innarbeides i området 22/63.
7. Bukten Svanen skal benyttes til kombinert formål «Småbåthavn og Småbåtanlegg» da dette gagner
flest mulig brukere.

Videre utdypes innspillet i bl.a. følgende kjernepunkter for ønsket havneutvikling i Bølingshavn:
Beholde eksisterende næringstomt. En av kommunens målsetninger er å styrke næringsutvikling. Ved
å beholde dagens næringstomt kan kommunen ivareta både dagens og fremtidens behov. Det er
viktig å ivareta allmenne interesser som publikums tilgang til sjøen. I 100-metersbeltet skal
ferdselshensyn spesielt vektlegges.
Offentlige båtplasser. Bølingshavn har et stort behov for båtplasser. Det er i dag 3 offentlige
båtplasser og ingen gjesteplasser. Utvalg for samfunnsutvikling vedtok 08.06.2016 enstemmig at det
skal innarbeides en mulighet for økning av de kommunale båtplassene inntil 20 stk.
Næring, synergieffekter. Historisk sett har drivstoffutsalg vært livsnerven i Bølingshavn og vil også
være avgjørende for fremtidig havneutvikling. Ikke minst av miljøhensyn og avlastning fra
Skjærhalden. Videre har moderne drivstoffanlegg svært god sikkerhet mot søl og forurensning (se
verifisering av fakta s.5)
Parkering. Den kommunale havneiedommen har vært benyttet til parkering, snuplass og
oppholdssoner. Rådmannen mener det er viktig å kunne tilby offentlige p-plasser og forskjønne
området med sitteplasser og grøntarealer. I tillegg bør det sikres at det er mulighet for snuplass siden
det ikke er offentlig vei ut av havneområdet.
Offentlig kai og den gamle kiosken. Den gamle kiosken/ bensinbua bør erstattes med bebyggelse som
har behov for sjønær beliggenhet siden den opptar en stor del av den offentlige havnen. Det bør
legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til allmenn tilgang til sjøen.
Videre kan den gis en endret plassering innenfor kaiformålet, dersom dette gir en bedre helhetlig
utnyttelse og løsning for havneområdet.
Avfall og returpunkt. Det er kommet nye forskrifter knyttet til avfallshåndtering og returpunkt.
Rådmannen foreslår å tilrettelegge for renovasjonspunkt i området gnr 22/ bnr 63.
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Båtplasser/ opptaksbås og rampe - Bukten ved Svanen. Bukten ved Svanen (22/64) benyttes i dag
som småbåthavn med plass til 4-6 båter. Denne bukten foreslås til kombinert formål, altså både
opptaksformål og småbåthavn. Et kombinert formål vil gagne flest mulig brukere.

Forslagsstillers kommentar:
Havnevesenet har sendt både uttalelsen som er behandlet av formannskapet i august 2016 og en
annen høringsuttalelse datert 04.09.16. Etter avklaringer med kommuneledelsen legges kun
formannskapets vedtak til grunn som havnevesenets høringsuttalelse.

Eksisterende næringstomt beholdes uendret. Privatisering av dagens næringsområde er ikke i tråd
med en ønsket utvikling i Bølingshavn.
Kommentar: Havnevesenet argumenterer for bruk av et privat område som ikke har å gjøre med
forvaltning av offentlige havner. Det argumenteres bl.a. med senterstruktur. Senterstruktur på Hvaler
er angitt i kommuneplanens arealdel etter føringer i fylkesplanen. Dette fastslått og ikke noe som kan
endres etter havneforvaltningens ønsker uten at det først endres i kommuneplanen. Bølingshavn skal
altså ikke fungere som et nytt avlastningssenter for Skjærhalden. Det ville vært stikk i tråd med
ønsket om samlet areal- og transportplanlegging. Ved henvendelse har tre store aktører (Rema, Kiwi
mm) gir klart uttrykk for at det ikke er grunnlag for helårs næringsdrift i Bølingshavn. Det er likevel
tatt inn en mulighet for forretning i første etasje i form av formålet bolig/forretning.
Dagens bygning er bygningsteknisk i så dårlig stand at den må rives. Det er urealistisk å tenke seg at
det er økonomisk forsvarlig å bygge en ny helårsbutikk. Ny og bedre tilpasset bebyggelse vil være et
løft for området.

Den gamle kiosken reguleres til allmennyttige formål og kan gis en endret plassering innenfor
kaiformålet.
Kommentar: Allmennyttige formål er erstattet av formålet offentlig og privat tjenesteyting. Her
inngår f.eks. skole, barnehage og institusjon. I planen brukes formålet «Andre typer bebyggelse og
anlegg» nærmere angitt til storkiosk, lager og garasje, noe som skulle være i tråd med havnevesenets
ønsker. Plasseringen er ikke endret for å ivareta god tilgjengelighet til den offentlige kaia og en stor
nok badestrand.

Det skal være mulighet for drivstoffutsalg.
Kommentar: Drivstoffutsalg er ikke innarbeidet i planen, basert på tidligere meget negative erfaringer
ved drivstoffutsalg og forurensing. Forslagsstiller ønsker ikke dette formålet av hensyn til fare for
forurensing og støy. Vedtatt senterstruktur for Hvaler og Hvalers kommunedelplan for havn legger til
grunn at sentrumsutvikling, her under etablering av drivstoffutsalg, ikke skal skje i Bølingshavn.
Havnebassenget i Bølingshavn er en bakevje, med en undersjøisk terskel og havstrømmer som gjør at
evt. forurensing blir værende i havnebassenget og hoper seg opp. Plassering av foreslått
drivstoffutsalg ville vært ekstra uheldig med tanke på badestranden like ved. En samlet velforeningen
er motstander til reetablering av drivstoffutsalg basert på erfaring av søl ved pumpen tidligere.
Drivstoffutsalg ville også ha trekket uønsket båttrafikk inn i havna, generert trafikk, skapt ytterligere
behov for gjesteplasser og parkeringsplasser. Det er heller ikke i tråd med vedtatt senterstruktur for
Hvaler. Heller ikke den gangen det var drivstoffutsalg i Bølingshavn var det «livsnerven».
Drivstoffutsalget representerte en utgift som ikke var bærekraftig i forhold til inntekter eller tidsbruk.

Det legges til rette for 20 båtplasser som forvaltes etter kommunale prinsipper.
Kommentar: Det er innarbeidet plass for 20 båtplasser ved den kommunale brygga. For å få nok
manøvreringsareal i området er bøyehavnen gjort mindre.

Det skal presiseres at offentlig kai-areal kan benyttes til parkering, snuplass og oppholdssoner.
Kommentar: Dette er innarbeidet i planen.
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Bestemmelser om avfallshåndtering skal innarbeides i området 22/63.
Kommentar: Eiendommen 22/63 er utenfor planområdet. Det er også regulert til jordbruksområde og
satt av til LNF-område i kommuneplanen. Grunneier ønsker at renovasjon blir sett sammen med et
ønske om parkeringsplass i området. Dette er ikke i tråd med overordnet plan (kommuneplanen) og
er således ikke en kurant endring. Det anbefales av grunneier selv regulerer området til renovasjon og
parkering etter en endring av kommuneplanstatus. Å regulere området til renovasjon risikerer å
forsinke planprosessen vesentlig. Det er viktigere å få avklaringer innenfor planområdet nå, så kan
resten av Bølingshavn reguleres separat senere.

Bukten Svanen skal benyttes til kombinert formål «Småbåthavn og Småbåtanlegg» da dette gagner
flest mulig brukere.
Kommentar: Bruken av bukten nærmest Svanen reguleres privatrettslig av en rettslig avgjørelse.
Reguleringsplanen er utformet i tråd med denne avgjørelsen. For øvrig har bruken av denne bukten
ingen betydning for de forholdene som havnevesenet har ansvar for. Fordeling av båtplasser innenfor
privat område er ikke havnevesenets ansvar, så lenge det ikke har betydning for f.eks. offentlig
tilgjengelig manøvreringsareal i havnebassenget, noe som ikke er tilfelle innerst i bukten.
Området reguleres til Småbåtanlegg på land (Landareal), Ferdsel (sjøareal) og Småbåthavn (sjøareal).
Opptaksformål finnes ikke i etter planloven og kan dermed ikke brukes. Se også kommentarer til
høringsuttalelse fra Skrefsrud.

Høringsuttalelser fra grunneiere og andre privatpersoner

D8. Janneke Stelma Skrefsrud og Iver Skrefsrud, datert 04.09.16
Det hersker stor usikkerhet om det lar seg gjøre å bygge flytebrygge på grunn av VA ledninger ut fra
Svanen i sjøen. Flytebryggen bør tas ut av planen slik at realistiske løsninger for båtplasser kan tegnes
inn.

Planen regulerer hele bukten ved Svanen til formål «Småbåtanlegg på land». Dette for å regulere for
rampe og opptaksbås. Dette mener Skrefsrud er uheldig, da bukten i dag benyttes som småbåthavn
med plass til 4-6 båter. Skrefsrud mener at området må reguleres til både opptaksformål og
småbåthavn. Det hersker også her tvil om det lar seg gjøre å realisere både rampe og opptaksbås, så
ved å åpne for flere formål vil planen gi en best mulig utnyttelse av området. Slik planen fremstår nå
vil båtplasser reguleres bort, og det er ikke havnen tjent med. Bukten benyttes i dag til båtplasser for
undertegnede og Skrefsrud motsetter seg at disse blir regulert bort. Foreslår i skisse at dagens
båtplasser ved kaifront samt 4 - 6 båtplasser i bukten beholdes. I tillegg er det skissert 3-4 plasser ved
naboen sin brygge.

Bryggeanlegg fra kommunal kai utvides. Vi støtter forslaget fra kommunen om at det etableres et
bryggeanlegg ut fra kommunal kai med båtplasser tildelt etter kommunale retningslinjer.
Bryggeanlegg og bøyehavn bør administreres og driftes av en lokal båtforening.

Renovasjon med parkering bør innlemmes i planforslaget. Skrefsruds forslag er at området for
renovasjon og parkering kan reguleres på eiendom 22/63 som er eiet av dem. Det er tilrettelagt for
parkeringsplasser som kan benyttes for evt. kommunal flytebrygge hele året. Det er en forutsetning
fra undertegnede at området reguleres til både renovasjon og parkering.

Andre reguleringsbestemmelser som angår Skrefsruds tomt.
· § 5.4 -Opplag av båtplasser er kun tillatt i perioden 1 september til 1 juli.
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Skrefsrud som grunneiere er ikke forespurt om denne bestemmelsen og ønsker heller ikke at det tas
med i noen reguleringsbestemmelse. Skrefsrud og andre har behov for å ha båter på land også i
sommerhalvåret.
· Det skisseres omlag 35 biloppstillingsplasser på eiendommen Svanen. Dette er ikke drøftet med

Skrefsrud som grunneiere og fremstår som urealistisk mange. Dette hindrer fremkommelighet for
kommunen til pumpehus og manøvrering av bil med henger til rampe/opptaksbås.
· Detaljregulering med bebyggelsesplan og utnyttelsesplan for Svanenområdet mangler. Det bør
beskrives mer detaljert bruken av området SAL-2 da det skal tjene mange formål. Adkomst til
rampe/opptaksbås, planlagt ny sjøbod, servicebygg, 35 parkeringsplasser og ca. 30 båter i opplag om
vinteren.

Forslagsstillers kommentar:
Det er ikke riktig at planforslaget ikke har vært drøftet med Skrefsrud. Forslaget er basert på en
privatrettslig avtale mellom forslagsstiller Jones og Stelma/Skrefsrud. Det har også vært møte mellom
plankonsulent og Skrefsrud etter høringen for å drøfte høringsuttalelsen. Det som vises som
muligheter i reguleringsplanen er realistisk. Avstand til kommunale VA-ledninger er i varetatt i planen
og bestemmelsene. Det bemerkes også at det er mange forskjellige måter å feste/fundamentere en
brygge slik at VA-ledninger kan gå forholdsvis nær en brygge. Flytebrygga ved Svanen er således
realistisk slik som den er vist i planen. Det er ikke riktig at båtplasser ved Svanen fjernes. Derimot
flyttes det til nytt bryggeanlegg ved gjennomføring av planen. Plasseringen av båtplasser i dette
området styres av avtaler og rettslige dommer. Reguleringsplanen er i tråd med disse privatrettslige
avtalene. Båtopptak og rampe er viktige funksjoner i området og noe som vil kunne brukes av mange.
4-5 båtplasser innerst i bukten som Skrefsrud foreslår er ikke realistisk av forskjellige grunner. Det er
et svært grunt område med mudringsforbud p.g.a. bløtbunnsområde. Det er potensielt i konflikt med
fredet skipsvrak. For at flere skal kunne få glede av Svanen er det viktig å prioritere rampe og
opptaksområde og heller flytte båtplasser til ny brygge.
Driftsform for kommunal brygge og bøyehavn kan ikke bestemmes i reguleringsplan.
Eiendommen 22/63 er utenfor planområdet. Det er også regulert til jordbruksområde og satt av til
LNF-område i kommuneplanen. Det er et krav fra Skrefsrud at renovasjon blir sett sammen med
parkeringsplass på samme eiendom. Dette er ikke i tråd med overordnet plan (kommuneplanen) og er
således ikke en kurant endring. Det anbefales av Skrefsrud selv regulerer området til renovasjon og
parkering etter en endring av kommuneplanstatus. Å regulere området til renovasjon risikerer å
forsinke planprosessen vesentlig. Det er viktigere å få avklaringer innenfor planområdet nå, så kan
resten av Bølingshavn reguleres separat senere.
Bestemmelser som regulerer tidspunkt for båtopplag er et krav fra kommunen. Det samme kravet er
stilt i reguleringsplaner andre steder i kommunen.
Parkeringsplassene er mange fordi de med fordel kan brukes også av andre enn de som har båtplass
ved Svanen. Arealknappheten er stor i Bølingshavn. Det gjør at enhver eiendom bør brukes så tett
som mulig. Parkeringsplassen hindrer ikke adkomst til f.eks. pumpehus og sjøboder. Dette er ivaretatt
i både plankart og bestemmelser.
Plan som viser detaljert utnyttelse av Svanen er et for detaljert nivå for en detaljreguleringsplan.
Videre detaljering ivaretas i forbindelse med byggesak. Det er f.eks. krav til landskapsplan i
forbindelse med byggesøknad som viser bl.a. bebyggelse og parkering.

D9. Erik Linnes og Knut Linnes, datert 02.09.16
Tiltakshaver har ikke på noe tidspunkt tatt kontakt med Linnes for å forsøke klarlegge deres ønsker.
Tiltakshaver har derimot totalt ignorert samtlige av Linnes’ henvendelser og innspill. Det er ikke
korrekt at det er 5 parkeringsplasser, men 7 som er i bruk. I tillegg er det mulig å utnytte området til
en ekstra parkeringsplass. Det er feil at V2 er eksisterende offentlig vei. Det er et privat område som
brukes til parkering, båtopptak og lagring. Det kan ikke gjennomføres at parkering opprettholdes på
N1 og N2 dersom det reguleres vei over eiendommen. Eiendommen er ikke dimensjonert for vei og
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heller ikke egnet for gjennomkjøringsvei. Det er ikke behov for gjennomkjøring da det finnes en
kommunal vei og snuhammer til den offentlige kaia. Dagens snuhammer bør opprettholdes og det
skal ikke reguleres vei over eiendommen 22/73. Varsler erstatningsansvar dersom planen
gjennomføres. Det er ikke proporsjonalitet mellom kost og nytte ved å endre vinkelen på brygge på
eiendommen 22/73. Det må tas hensyn til at de kan ligge båter vinkelrett ut fra bryggen slik at
eksisterende gjesteplasser kan opprettholdes.

Forslagsstillers kommentar:
Antall parkeringsplasser er rettet i planbeskrivelsen. V2 er endret slik at det nå ikke er en sløyfe som
går over Linnes sin eiendom, men at dette erstattes av snuhammer på kommunens eiendom. Dermed
vil eiendommen også i fremtiden kunne brukes som parkering, båtopptak og lagring. Eksisterende
gjesteplasser er sikret i form av krav i bestemmelsene. Brygga er regulert med den vinkelen som den
har i dag.

D10. Jørn Sollid Storehaug, Steinar W Næss, Leif R Bjercke, Haakon Bjercke og Pål Magnus Rybom,
datert 02.09.16 (nærmeste grunneiere til Svanen 22/64)
Mener at forslaget som helhet sikrer formålet som beskrevet for Bølingshavn. Planen vil bevare det
gode miljøet i havnen, avpasset ambisjonsnivå til trafikkforhold både til sjøs og til land. Tar forbehold
til SA4 ut fra Svanen og forlengelse av SA5, p.g.a. manøvreringsforhold til eksisterende båtplasser i
samme område. Er positiv til organisering av bøyer i grid. Støtter omregulering av butikken til
boligformål. Ønsker flere gjesteplasser i havnen. Ønsker ikke drivstoffutsalg i havnen, ettersom det
står i direkte konflikt med offentlig badeplass som nærmeste nabo. Anmoder om at det innarbeides
en løsning med avfallscontainere nær havnen som i dag. Ikke ønskelig med etablering av antall
parkeringsplasser slik det er foreslått.

Forslagsstillers kommentar:
SA4 er endret noe. Formålsgrenser vil sikre nødvendig manøvreringsareal. Butikktomten reguleres til
bolig/forretning, for å ivareta muligheten for butikk dersom det skulle være økonomisk grunnlag for
det. Det er i reguleringsbestemmelsene tatt inn krav om gjesteplasser. Planen åpner ikke for
drivstoffutsalg. Det er mangel på parkeringsplasser i området og det kreves parkeringsplasser ved
etablering av nye båtplasser. Parkeringsplassen på P1 på Svanen skal ivareta dette. Grunneier til
22/63 ønsker at område for renovasjon blir sett sammen med et ønske om parkeringsplass i området.
Dette er ikke i tråd med overordnet plan (kommuneplanen) og er således ikke en kurant endring. Det
anbefales av grunneier selv regulerer området til renovasjon og parkering etter en endring av
kommuneplanstatus.

D11. Petter A Bjørnebye, datert 30.08.16 (eier av Bølingshavnfjellet 10, 22/67)
Svært mange båteiere vil ha glede av båtopptaket og plasseringen synes hensiktsmessig. Det er
meget positivt med et tydelig område for bøyehavn. Det må være klare regler på hvem som kan
legge ut bøyer og størrelser på båter i bøyer. Det bør etableres et styre for dette. Kommunens
parkeringskrav til båtplasser kan virke urimelig hvis dette også skal omfatte båter som ligger i bøyer,
men tanke på at man nødvendigvis må komme seg ut til bøyene med båt og at disse båtene må være
tilgjengelige fra land. En omregulering av butikken fra næring til bolig synes fornuftig. Slik det er
illustrert harmonerer det vesentlig bedre med øvrig bebyggelse enn den bygningen som står der i
dag. Det er prisverdig at salg av drivstoff ikke er tatt med i planen, da det vil føre til press i forhold til
økt båttrafikk og fare for støy og forurensing. Plassering av avfallscontainere bør ivaretas innenfor
planområdet eller ved utvidelse av dette.

Forslagsstillers kommentar:
I forhold til høringsutkastet er planen uendret når det gjelder parkeringskrav, båtopptak og forbud
mot drivstoffutsalg. For eiendommen med den tidligere butikken er formålet endret til
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bolig/forretning, for å ivareta muligheten for butikk dersom det skulle være økonomisk grunnlag for
det. Grunneier til 22/63 ønsker at område for renovasjon blir sett sammen med et ønske om
parkeringsplass i området. Dette er ikke i tråd med overordnet plan (kommuneplanen) og er således
ikke en kurant endring. Det anbefales av grunneier selv regulerer området til renovasjon og parkering
etter en endring av kommuneplanstatus

D12. Per Jacobsen, datert 02.09.16
Det virker som om grunnlaget for butikk ikke lenger er stort nok. Et nytt bygg som harmonerer mer
med omgivelsene vil bare være positivt, men plenen som er foreslått foran bygget kunne vært
fjernet. Den gjør det trangt å passere og virker privatiserende. Arealet burde kanskje heller vært
frigjort til parkering. Parkeringsproblemene i havneområdet er mest presserende. Det ligger fire
eiendommer nord for den kommunale brygga, og bare en av de har parkering på egen tomt. For ca.
10 år siden ble dette løst ved at alle plassene ble merket og tildelt de som hører til i Bølingshavn og
Kjerringholmen. De som ikke fikk plass ved brygga fikk parkering på Svanen. I sommer ble dette
endret til at de som betaler avgift får parkeringsplass, noe som gjør at Bølingshavn virker enda mer
lukket og privat. Anbefaler alternativ 2 i KU for bryggeplasser. Den dobler kapasiteten, virker
moderat, faller naturlig inn i havneområdet og det vil være kort vei til parkering. Forslaget med å
ruste opp stranden ved den kommunale brygga virker spennende. Det er imidlertid uheldig å flytte
flytebryggen til dampskipsbrygga da det vil kunne gjøre tilgangen til den kommunale brygga
vanskeligere og store rutebåter vil stenges ute. Det er positivt at reguleringsplanen tar sikte på å
rygge opp i kaoset med bøyer. Det bør etableres et havnestyre som kan vurdere etablering og
plassering av nye bøyer.

Forslagsstillers kommentar:
Fordeling av parkeringsplasser på den kommunale tomten og på Svanen styres ikke i
reguleringsplanen, men blir opp til avtaler med grunneier. Det pågår endringer i forhold til
kommunale parkeringsplasser, men dette styres ikke i reguleringsplan. Det er viktig å prioritere
badestranden som er tilgjengelig for allmennheten. Ved riktig utforming av brygge ut fra den
kommunale kaia vil store båter fortsatt kunne bruke kaia. Arealet ved felt bolig/forretning er viktig å
opprettholde som byggeområde, bl.a. med tanke på parkeringsplasser til egen virksomhet for
grunneier.

D13. Halfdan Ditlev-Simonsen, datert 02.09.16 (eier av 22/2)
Eksisterende flytebrygge ble anlagt i 1969. Bryggen fikk en retning mot vest, da det på østsiden er
grunt. Eier av 22/73 Linnes har en brygge i SA5 som ligger feil i forhold til byggetillatelsen. Det
forventes at brygga får en retning som er sammenfallende med bygningsrådets vedtak i 1980. Dette
vil forenkle tilkommeligheten til begge flytebrygger i område SA5. Forventer at to moringsbøyer øst
for Bakkeskjærene omtrent der plangrensen går kan opprettholdes. I gjeldende reguleringsplan er
det ikke snuplass/vei som går over de private eiendommene. Ifølge forslaget vil en gjennomføring
medføre at det ikke kan setts opp nye naust på samme plass skulle eksisterende bygninger brenne el
likn. Det er urimelig å pålegge byggegrense langs den private veien. Det er naturlig at inn- og
utkjøring foregår på den kommunale veien.

Forslagsstillers kommentar:
Om bøyer skal opprettholdes lovlig innenfor planområdet kreves at det er gitt tillatelse etter havne-
og farvannsloven og at de ligger innenfor bøyehavnen. Snuplassen over private eiendommer er
erstattet av en snuhammer på kommunal grunn. Dermed vil ikke veien legge nye begrensninger på
bruken av området ved sjøbodene. Eksisterende brygges plassering stadfestes i planen.
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D14. Einar Hegdahl, datert 29.08.16
Det vil bli for lite manøvreringsareal dersom adkomstbrygga for Kjerringholmen flyttes til den
kommunale kaia. Det er allerede vanskelig å manøvrere der i dag, særlig når det er vind. Den
kommunale kaia brukes av de som holder til på holmene i nærområde, samt av de som er uten
veiforbindelse langs Kirkøy-landet for levering av varer, f.eks. byggematerialer. Brygga brukes også
når det fraktes dyr for beiting på holmene. Det bør settes av et merket område på brygga for
lasting/lossing. Den private flytebrygga bør bli liggende der den er. Brygga beslaglegger bare en liten
del av badestranda. Stranden er dårlig egnet som badestrand p.g.a. strømningsforhold som gjør at
det driver i land søppel. Det er flere private vannledninger og dreneringsledninger som går ut på
stranden. Det vil være mulig å anlegge utsettingsrampe i Hasselvika. Etterlyser håndtering av avfall i
planen. Positivt at det ryddes i ulovlige og lovlige bøyer. Forutsetter at boliger som skal bygges er
boliger, ikke fritidsboliger. Har det vært vurdert om det kan være noen aktører som kan tenkes å
drive næringsvirksomhet i butikken, f.eks. sommerbutikk, båtverksted, servering, storkiosk,
bensinutsalg?

Forslagsstillers kommentar:
Det er viktig å styrke allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen. Derfor er det også svært viktig at
badestranden gjøres mer brukbar som badestrand ved at brygga flyttes. Det vil bli like stort
manøvreringsareal ved den kommunale kaia i Bølingshavn som ved fiskemottaket i Skjærhalden, også
etter etablering av ny brygge. Det er gjort undersøkelser, men foreløpig er det ikke marked for
dagligvarebutikk i Bølingshavn. Det er tatt inn et uttrykkelig forbud mot bruksendring av bolig til
fritidsbolig. Grunneier til 22/63 ønsker at område for renovasjon blir sett sammen med et ønske om
parkeringsplass i området. Dette er ikke i tråd med overordnet plan (kommuneplanen) og er således
ikke en kurant endring. Det anbefales av grunneier selv regulerer området til renovasjon og parkering
etter en endring av kommuneplanstatus

D15. Jon Hovlandsdal, Anne Gram Svensson, Johannes Vik, Geir June, Olaf Gram, Arild Oseth,
Sonny Bogstrand, Hans Ørnevik, Heidi Kristiansen, Carmen Stoesser, datert august 2016
Den kommunale brygga oppleves som privatisert, med parkeringsplasser merket som privateide og
en flytebrygge der man ikke slipper til. Ønsker at kommunen rydder opp i privatiseringen. Ønsker
kommunale båtplasser velkomne. Det bør være flest mulig kommunale båtplasser da det bygges ut i
det kommunale havnebassenget. Kommunens fremlagte tegning er kjempeflott. Den kommunale
brygga må rustes opp med sitteområder og grøntarealer. Det er tvil om lovligheten ved både
størrelsen og plasseringen av de eksisterende flytebryggene. Ingen av de 10 gjesteplassene eksisterer
i dag. Det er behov for gjesteplasser, også ved nye private brygger. Det er ikke hyggelig å bade på den
lille stranda i dag fordi det oppleves som privat.

Forslagsstillers kommentar:
Reguleringsplanen styrer ikke bruken av den kommunale brygga i detalj. Derimot åpnes mulighet for
parkeringsplasser, sitteplasser og grøntarealer på den kommunale kaia. Planen stiller krav til
gjesteplasser både ved kommunal brygge og ved private brygger for å øke tilgjengeligheten.

D16. Bølingshavn Velforening v/ Ingerid Bjercke, datert 01.09.16
Sikker manøvrering og trafikk på sjøen og land. Planen må sikre manøvreringsareal. Fortsatt
bøyehavn er positivt. Krav til parkering for båtplasser på 0,4 er unødvendig høyt og i strid med
overordnede føringer om redusert bilbruk. De med tilhørighet til øyene utenfor er i særstilling og har
sikkert en løsning som kan videreføres. Utvidet parkering på den kommunale plassen bør unngås av
hensyn til transport av avfall og sauer. Strand/bademuligheter. Ser med glede at det planlegges å
oppgradere stranden. Grensen bør markeres med f.eks. badebøyer. Økt antall båtplasser og
gjesteplasser. Håper det kan komme offentlig båtplasser som til dels etter den kommunale
prioriteringsordningen. Vellet vil kunne tilby å bidra til forvaltning av plassene. Det er behov for å
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gjenopprette de avtalte 10 gjesteplassene ved brygga. Avfallssituasjonen. Det er nødvendig å
opprettholde et avfallspunkt i umiddelbar nærhet til havneområdet.

Forslagsstillers kommentar:
Reguleringsplanen styrer ikke bruken av den kommunale brygga i detalj. Derimot åpnes mulighet for
parkeringsplasser, sitteplasser og grøntarealer på den kommunale kaia. Planen stiller krav til
gjesteplasser både ved kommunal brygge og ved private brygger for å øke tilgjengeligheten. Antall
parkeringsplasser styres av krav i kommuneplanen og det er foreløpig anledning til avvik fra dette.
Det er viktig å styrke allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen. Derfor er det også svært viktig at
badestranden gjøres mer brukbar som badestrand ved at brygga flyttes. Det vil bli like stort
manøvreringsareal ved den kommunale kaia i Bølingshavn som ved fiskemottaket i Skjærhalden, også
etter etablering av ny brygge. Grunneier til 22/63 ønsker at område for renovasjon blir sett sammen
med et ønske om parkeringsplass i området. Dette er ikke i tråd med overordnet plan
(kommuneplanen) og er således ikke en kurant endring. Det anbefales av grunneier selv regulerer
området til renovasjon og parkering etter en endring av kommuneplanstatus

D17. Alf Henning Myhrer, datert 28.08.16 (Eier av 22/21 Vestberg)
Det er en lettelse at det arbeides videre med alternativ 1 i KU med tanke på begrenset utbygging og
allmenn tilgjengelighet til planområdet. Har vært nødt til å benytte parkeringsplasser på den
kommunale kaia og har lagt ut egen bøye i havneområdet. Dersom den kommunale kaia blir mindre
tilgjengelig i ny reguleringsplan vil Myhrer ha behov for nye biloppstillingsplasser. Ber om at det
åpnes for å opparbeide adkomstvei til deres eiendom mellom eiendommene 22/32 Jones og 22/21
Vestberg/Myhrer. Ønsker å anlegge parkeringsplasser på egen eiendom. En ny adkomst for de fire
eiendommene nord for den kommunale kaia vil også åpne for muligheten til allmenn ferdsel i
området. Alternativet til en ny adkomstvei og parkering på egen grunn er at eiendommen tilgodeses
med tre parkeringsplasser i reguleringsplanen, kostnadsfritt og med påfølgende tinglyste rettigheter.
Ønsker å kjøpe båtplass i det nye bryggeanlegget, fortrinnsvis ved den kommunale kaia. Uttalelsen av
06.06.10 om nytt boligbygg opprettholdes da dette tiltaket fortsatt synes å bli svært dominerende.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller ønsker ikke å åpne for kjøring mellom eiendommene 22/32 og 22/21. Området der det
foreslås etablert vei er bratt slik at det ikke ligge til rette for etablering av vei. Vei ville ha medført
uheldige terrenginngrep. Planen viser flere muligheter for parkering, bl.a. på den kommunale brygga
og på Svanen. Fordeling av parkeringsplasser gjøres imidlertid ikke i planen, men vil bli gjort som
avtaler med grunneier. Ønsket om tre regulerte parkeringsplasser, kostnadsfritt og med tinglyste
rettigheter, er et urimelig krav i forhold til at Myhrer i dag ikke har parkeringsplasser eller båtplass i
området. Ny bolig vil ikke bli vesentlig høyere enn eksisterende boligbebyggelse i området. Grunneiers
fordeling av evt. nye båtplasser gjøres ikke i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.

D18. Arild Aaserud, datert 23.08.16 og 24.08.16 (Eier av 23/11 på Kjerringholmen)
Godtar ikke flytting av eksisterende flytebrygge inntil eiendommen til Jones mot vest som han er
deleier av med en tredjepart slik som vist i planforslaget. Hvaler kommune har tidligere gitt tillatelse
til dagens plassering etter søknad fra Bjørn Wroldsen.

Forslagsstillers kommentar:
Plassene i brygga som i dag går ut fra badestranden vil kunne erstattes i ny kommunal brygge ut fra
kaia.

D19. Kjerringholmen Vel v/ Jon Morten Mo, datert 25.08.16
Kjerringholmen vel synes det er fint at det planlegges ytterligere båtplasser i Bølingshavn. Det kan
fortsatt være grunnlag for næring i Bølingshavn, i hvert fall i sommermånedene og spesielt dersom
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antall båtplasser bli utvidet. Viktig at mulighetene for næringsvirksomhet i Bølingshavn
opprettholdes også i fortsettelsen. Å etablere et servicebygg for aktiviteter i kaiområdet er et godt
tiltak. Det er viktig og naturlig å opprettholde kommunal brygge / offentlig kai.

Forslagsstillers kommentar:
Muligheten for næringsvirksomhet opprettholdes i felt bolig/forretning, felt A og ved Svanen. Det er
gjennom planprosessen fokusert på å opprettholde god tilgjengelighet til den offentlige kaia.

D20. Jørn Rom, datert 03.09.16 (eier av 22/7)
Positivt av kommunen leier ut parkeringsplasser i havnen, men de som har tilknytning til Bølingshavn
burde vært prioritert foran de med tilknytning til f.eks. Kjerringholmen. Det er et godt forslag med
parkeringsplasser på Svanen og mulige båtplasser for hyttefolket på Kjerringholmen. Det er rett og
slett ikke mulig med næringsdrift i Bølingshavn med tanke på for få parkeringsplasser for en evt.
butikk. Det er en god idé med en mindre sommeråpen kiosk. Husker søl av drivstoff i vannet den
gangen det var drivstoffutsalg. Den tidligere butikken har et betydelig oppgraderingsbehov og bør få
tilnærmet samme arkitektoniske uttrykk som resten av bygningsmassen i Bølingshavn. Imøteser
gjerne en liten badestrand. Støtter reguleringsforslaget. Den kommunale bryggen må rehabiliteres
slik at den kan oppleves som trygg.

Forslagsstillers kommentar:
Planen er endret slik at det nå er mulig med en liten butikk på felt bolig/forretning, med mulighet for
å dekke parkeringsbehovet på egen grunn. Planen åpner ikke for drivstoffutsalg.

D21. Kjell Rom (far til eier av 22/7 Jørn Rom)
Parkeringsplass på Svanen om sommeren og båtopplag om vinteren hadde vært glimrende. Enig med
forslagsstilleren om at det ikke er behov for bensinsalg eller butikk med øket trafikk, fyll og bråk. En
liten badestrand er et meget godt forslag.

Forslagsstillers kommentar:
Planen viser parkeringsplass på Svanen med mulighet for bruk som båtopplag i vinterhalvåret. Planen
er endret slik at det nå er mulig med en liten butikk på felt bolig/forretning, med mulighet for å dekke
parkeringsbehovet på egen grunn. Planen åpner ikke for drivstoffutsalg.

D22. Jan Sollid Storehaug, datert 03.09.16
De åpnes for at Storehaug sin mindre sjøbod kan flyttes. Skal dette kunne gjennomføres må
byggegrensen som står vinkelrett på veien justeres slik at den går parallelt med bekken som er
grensen mellom 22/91 og «Svanen».

Forslagsstillers kommentar:
Byggegrensen er endret slik som Storehaug foreslår.

D23. Knut Halvor Hansen, datert 05.08.16 (hytteeier på Granholmen)
Ber om at alle øybeboeres interesser ivaretas. Foreslår at kommunen tilrettelegger for
korttidsparkering på kommunal tomt på brygga i Bølingshavn. Ber om at kommunen ivaretar behovet
for korttids bryggeplass for øybeboere i nytt flytebryggeanlegg. Ber om at kommunen opprettholder
muligheten til å ha seilbåter liggende i bøyer i den nye reguleringsplanen. Langtidsparkering er en
mangelvare og flere langtidsplasser på egnet nærområde ville vært nyttig, dog ikke på kommunal
tomt på kaia som bør forbeholdes fastboende og korttidsparkering.
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Forslagsstillers kommentar:
Planen viser flere muligheter for parkering, bl.a. på den kommunale brygga og på Svanen. Fordeling
av parkeringsplasser gjøres imidlertid ikke i planen, men vil bli gjort som avtaler med grunneier.
Planen krever også gjesteplasser (korttidsbåtplasser) både ved den kommunale brygga og ved private
brygger.

D24. Villicus A/S Jørn Hokholt, datert 04.09.16
Evt. konflikt med VA-ledninger ved Svanen, noe som kan hindre gjennomføring eller at båtplassene
blir for dyre. For lavt ambisjonsnivå i forhold til antall båtplasser i Bølingshavn. For det nye boligfeltet
er det avgjørende å kunne tilby båtplass. Parkeringsnorm for småbåthavner bør ikke brukes da de
fleste har gangavstand til havneområdet. Bare det nye boligfeltet vil ha et behov for 40 båtplasser.
Har ikke fått faglige begrunnelser på hvorfor det begrenses til 20 båtplasser ut fra kommunal brygge.

Forslagsstillers kommentar:
Arealene i havnebassenget i Bølingshavn er meget knappe. Av hensyn til manøvreringsareal er det
ikke plass til mer enn 20 båtplasser ut fra kommunal brygge. (For å få plass til så mange som 20
båtplasser er bøyehavnen gjort mindre.) Det finnes heller ikke andre steder i havnen der antallet
båtplasser kan økes utover det som allerede er vist i planen. Det er altså i planen innarbeidet så
mange båtplasser som det er mulig i Bølingshavn. Antall parkeringsplasser styres av krav i
kommuneplanen og det er foreløpig anledning til avvik fra dette. Det er VA-ledninger mange steder i
havnen. Brygger kan imidlertid utformes på mange forskjellige måter slik at de ikke kommer i konflikt
med VA-ledninger.

D25. Vigar Martin Aas, datert 01.09.16 (30.06.16, 02.08.16 og 04.08.16)
Viser til feil i kommunedelplan for havneutvikling der det star at fastboende har rett til brygge i viken.
Denne tillatelsen var midlertidig og gikk ut i 2003. Vanskelig å levere søppel vis a vis Svanen pga
manglende båtplasser i nærheten og høy hastighet på veien. Det er behov for korttidsparkering for
småbåt for henting av post. Kaien er for høy for småbåter. De som har båtplass i Hasselvika har ikke
bilvei til brygga. Dette medfører at bagasje og varer hentes på kaia i Bølingshavn. Ulovlig oppsatt
bygg over tankanlegg må fjernes dersom Hvaler kommune skal beholde sin troverdighet relatert til
ulovlige oppsatte bygge i strandsonen. Forslag til fortsatt bruk av betongkonstruksjonen for tre
tanker er å lage søppelkontainere i bakken. Det er ikke hensyntatt handicappede i plan for strand,
parkering på kommunalt havneområde og lav brygge.

Forslagsstillers kommentar:
Ny flytebrygge ved den kommunale kaia vil kunne bli bedre tilrettelagt for bevegelseshemmede enn
hva kaia er i dag. Det stilles krav om gjesteplasser ved den nye kommunale flytebrygga, slik at også
mindre båter skal kunne bruke den. Det stilles krav til gjestebåtplasser også ved Svanen. Det vil øke
tilgjengeligheten til området for renovasjon. Ulovlighetsoppfølging gjøres av byggesaksavdelingen og
ikke i forbindelse med regulering.

6.3	 Uttalelser	2.	høring	(05.12.17-30.01.18)	
Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 05.12.2017-30.01.2018. Nedenfor er
sammendrag av innkomne uttalelser med forslagsstillers kommentar. For å se uttalelsene i sin helhet
vises til vedlagte kopier. (kommentarer er basert på de planer og løsninger som forelå på det aktuelle
tidspunktet)

E1. Borg Havn IKS, datert 08.01.18.
Hvaler kommunes havneforvaltning er blitt en del av Borg Havn IKS fra 1.1.2018, og anlegg og areal
som er knyttet til virksomhetsområdet vil fra i år driftes og utvikles av havneselskapet som et felles
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organ for kommunene Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg. I Bølingshavn vil ansvar knyttes til eierskap
og forvaltning av 22/31. I tillegg skal Borg Havn ivareta sikkerhet og fremkommelighet i kommunens
sjøområde i kraft av å utøve myndighet etter Havne- og farvannslovens regler. Borg Havn vil spesielt
fremheve fagmyndighet innenfor havne- og farvannslovens § 9 om kommunens forvaltningsansvar
og myndighet.

Borg Havn mener at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad gir rammer for god utnyttelse av
havneområde på land og sjøområdet utenfor. Prinsipper og løsninger for sentrumsområder i lokale
bo-områder med relativt omfattende anlegg for fritidsbåter i sjø bør forankres i kommuneplanen og
helst en kystsoneplan som særlig ser på mulighet for konsentrerte bryggeanlegg av en viss størrelse
til erstatning for spredte enkeltbrygger og bøyeankring. Private planforslag som omfatter langt mer
enn det som normalt vil være private forslagsstillers ansvar vil i slike prosesser bare skape usikkerhet
mot andre private og offentlige interessenter, og ikke ha tilstrekkelig kompetanse og legitimitet til å
løse samordning og praktiske løsninger som forener ulikt eierskap til arealer langs sjøen og ut i åpne
sjøområder.

Planforslaget viderefører på mange måter dagens status for arealbruk i sjø. Det gir fortsatt
komplisert og vanskelig fremkommelighet, uforholdsmessig høy risiko forbundet med sjøverts ferdsel
og lite hensiktsmessig arealbruk ut fra et ønske om å nytte store sjøarealer bedre i et ellers begrenset
sjøareal, her i planforslaget blant annet omfattende bøyefortøyning. Det er så langt Borg Havn kan se
allerede mye bøyefortøyninger utenfor eksisterende flytebrygger, og det fremstår som vanskelig
fremkommelig for båter som skal manøvrere inn og ut av sentrumsområdet i Bølingshavn. Borg Havn
mener at all organisert bøyefortøyning utenfor privat eiendomsgrense bør fjernes og innordnes i
faste bryggeplasser der det er mulig. Slik det er nå, fremstår det som fritt fram å legge ut bøyer i hele
området, og Borg Havn er ikke kjent med at det er formalisert i vedtak etter havne- og farvannsloven.

Eksisterende flytebryggeanlegg under areal SA6 er i dag lagt dels på kommunens areal, og i
tilflottsretten til denne. Planen tar således inn dette som en formell plangodkjenning, noe Borg Havn
er spørrende til. Borg Havn, som skal forvalte og utvikle tilstøtende område, må kunne ta dette i
dialog med den konkrete eier av anlegget. Det private reguleringsforslaget legger videre inn
strandområdet BO1 som badeområde, og det i et stort trafikkert område med mye båtaktivitet.
Dette gir en stor risiko for potensielle badende, noe Borg Havn mener ikke er forenelig med
områdets øvrige bruk. Skal badeområdet faktisk være etter formålet må det sikres med badebøyer,
og da er tilstøtende bryggeanlegg i konflikt med arealformålet. Dessuten er dette kommunens areal
som nå skal forvaltes og utvikles av Borg Havn, og Borg Havn mener det begrenser deres
handlingsrom. Borg Havn går imot denne omreguleringen.

Bryggeanlegg SA7 er detaljregulert med løsning og antall plasser. Borg Havn vurderer i dag løsning
her for å lage en god bryggeløsning for det behovet de ser her. Hvor anlegget skal ligge og hvor
mange plasser det skal romme vil de selv utrede/prosjektere i samråd med potensielle brukere, og
mener at hele sjøområdet her skal reguleres til ferdsel og bryggeanlegg. Farvannet åpner for
vesentlig bedre utnyttelse med lengre flytebryggeanlegg, så fremt all bøyefortøyning fjernes. Det gir
bedre økonomi i bygging, og flere plasser for et antatt stort behov hos hytteeiere lokalt, på holmer
utenfor og ikke minst fra et voksende antall fastboende i Bølingshavn.

På land i Borg Havns eide areal er det to reguleringsformål, henholdsvis A (andre typer bebyggelse og
anlegg) og KAI. Hele dette området bør reguleres for allment trafikkformål, men mulighet for
snuområde, gode parkeringsløsninger, mulighet for uteområde av typen uteservering o.a. Her bør
det ikke bindes opp for detaljert før helheten kommer fram. Typisk ved å sikre næringstomt i bakkant
som kan ha mulighet for ulike sommeraktiviteter i dette åpne allmenningsarealet mot sjø. Arealet
her må også omfatte det som betegnes badeområde i planforslaget, slik at det gis rom for gode
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helhetlige løsninger i dette trafikknutepunktet. Videre bør et falleferdig skur på området fjernes
fysisk, og fra planforslaget. Det gir da også mulighet for mer fleksible løsninger der blant annet
bunkersanlegg og kloakkmottak fra fritidsbåter kan etableres.

Borg Havn ser planforslaget som så vidt detaljert og komplisert for flere aktører her at
planmyndighet burde tatt et mer samordnet ansvar. For Borg Havns del mener de at planforslaget er
utformet slik at det ikke er akseptabelt å godkjenne dette i sin nåværende form for de områder på
land og sjø som Borg Havn skal forvalte. I den grad hele planforslaget ikke kan sluttbehandles, mener
Borg Havn det er i allmennhetens beste å ta ut de områder i knutepunktet og deler av sjøarealet og
fremme en plan for dette som har mulighet til å godkjennes før sommersesong 2018. På den måten
er det mulig for Borg Havn å starte utbygging av nye faste og flytende brygger, og rydde sjøareal og
trafikkområde på land for bøyer, fjerne falleferdig skur på kommunalt areal og allokere gode
parkeringsområder for faste og besøkende på kommunens havnearealer.

Forslagsstillers kommentar:
Forut for høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen for Bølingshavn har det vært en lang og
omstendelig prosess over flere år. I et område som Bølingshavn er det svært mange hensyn som må
tas og interesser som må avveies. En tør derfor henvise til konsekvensutredningen, som redegjør for
viktige problemstillinger. Dessuten er det andre overordnede planer og retningslinjer som har
betydning for utarbeidelsen av planforslaget. Forslagsstiller mener derfor det blir lite hensiktsmessig
å ta ut området for den kommunale kaia og sjøarealene utenfor. Dette må ses i sammenheng med
øvrig utforming og arealbruk i Bølingshavn. Helt innledningsvis i planarbeidet ble det sågar varslet
oppstart av et mindre areal, men forslagsstiller ble da pålagt å utarbeide en samlet plan for hele det
sjønære arealet i Bølingshavn. I etterkant av høringen har det vært en lang prosess med Borg Havn
med målsetting om å finne en omforent løsning og helhetlig plan. Det har man nå lykkes med.

Gjennom dialogen har man imøtekommet Borg Havns ønske om ikke å tilrettelegge for badeplass tett
på båttrafikken. I revidert plan er derfor badestranda tatt vekk. I tillegg er arealet for kiosk flyttet helt
til planens vestgrense. Dette er akseptert av nabo mot vest. Kaifronten vil bli forlenget helt til
plangrensen i vest og arealet med dagens strand og midlertidige brygge vil bli fylt igjen. Dette gir
mulighet for å legge til rette for grønnstruktur og uteoppholdsarealer for allmennheten samtidig som
det frigjør arealer innenfor kaiformålet. Løsninger på land er ikke bundet opp veldig detaljert i
planforslaget.

Bøyehavnen er svært viktig for seilmiljøet med killinger, som beskrevet i konsekvensutredningen.
Dette er et samlende og viktig miljø for Bølingshavn, og det vil være svært uheldig om dette fjernes.
Disse seilbåtene har ikke mulighet for å bekoste en plass i ordinært bryggeanlegg. Det foreslås derfor
å ta inn bestemmelse om maks. båtstørrelse 18 fot i bøyehavna. Arealet for bøyehavn er redusert i
forhold til det som lå ute på høring. Dette for å gi bedre rom for manøvrering i havnebassenget
samtidig som man ivaretar avstand til undersjøiske ledninger. Det vil fortsatt være tilstrekkelig areal
til bøyer for killingene.

Bestemmelse om antall båtplasser ved kommunens brygge er tatt ut. Som det framgår av
hensynssonen rundt undersjøiske ledninger, er det ikke spillerom for ytterligere utvidelse av
småbåthavnen ved kommunal kai. Det er for øvrig også tatt inn bestemmelse om at løsningen på
bryggene skal ivareta adkomst for skjærgårdstjenesten, varelevering osv. Borg Havn IKS er nå
medforslagsstiller på planen.

E2. Arild Hoseth på vegne av fastboende, datert 26.01.18.
Høringsuttalelsen er utarbeidet av en samlet gruppe på 16 fastboende familier som sokner til
Bølingshavn og representerer interesser fastboende har i utviklingen av Bølingshavn som en
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fritidshavn drevet i kommunal regi og i tråd med kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler
kommuner.

Kommunedelplanen
Kommunedelplanen legger til grunn kommunens langsiktige mål og strategier for havnene i
kommunen, og kan også sees i sammenheng med øvrige satsingsområder og strategier som
kommunen jobber mot, deriblant også arbeidet med oppfølging av boplikten. Om
kommunedelplanens hensikt som strategisk styringsverktøy skal oppfylles, bør også hensynet til
fastboende og deres tilgang til båtplass gis høy prioritet og gi sterke føringer for utformingen av den
kommunale bryggen, stranden og volumet og utformingen av de kommunale båtplassene. De
fastboende erkjenner at også eiere og brukere av fritidsboliger vil ha interesse av tilgang til båtplass,
men denne interessen må også ivaretas av prinsippene for kommunal drift og utforming av brygge og
båtplasser.

I hovedsak ønsker de fastboende som sokner til Bølingshavn en reguleringsplan som planlegges med
vekt på maksimal utnyttelse av båtplasser i kommunal regi og drift. De fastboende ønsker videre en
opprydding av den kommunale stranden og den uregulerte bøye/moringshavnen som i den
fremlagte tiltaksplanen vil fortsette å være til hinder for en maksimal utnyttelse av Bølingshavn som
småbåthavn og fritidsområde.

Generelt til det utsendte planforslag stiller de fastboende seg uforstående til at en liten gruppe
private interessenter er gitt anledning til å utforme et forslag til regulering og tiltak, uten at også
Borg Havn er bedt om å komme med et forslag til regulerings- og tiltaksplan med vekt på de
fastboendes og allmenhetens interesser. Hva er årsaken til at kommunen ikke har bedt Borg Havn på
deres vegne, fremme regulerings- og tiltaksplan for utvikling av fritidsbåthavnen i Bølingshavn?

Planforslag
I dag er alle båtplasser i Bølingshavn privat drevet. Den 25.08.2016 ble det vedtatt i formannskapet
at det skal legges til rette for 20 båtplasser ut fra den kommunale bryggen og forvaltes etter
kommunale prinsipper. De fastboende har ikke fått noe svar på hvorfor man har bestemt seg for
akkurat 20 båtplasser, men potensiale er betydelig større enn dette. I tillegg innebærer dette at man
ikke får en tilførsel på mer enn 13 båtplasser, da 7 eksisterer allerede i dag.

Av reguleringsplanen kommunen har sendt på høring fremgår det at private utbyggingsinteresser har
fått en fremtredende plass. Det er ikke beskrevet hvordan de kommunale interessene skal forvaltes.
Dette gjelder spesielt manglende angivelse av tidsperspektiv kommunen legger til grunn for bygging
og ferdigstillelse av de private interessentenes plan. Det er heller ikke lagt inn premisser som sikrer at
fastboende og fritidsboende kan leie etter kommunale kriterier og ikke tvinges til kjøp av private
båtplasser fordi det kommunale tilbudet om leie av båtplass er holdt knappest mulig. Den foreslåtte
reguleringsplanen er på dette området ikke i tråd med grunnprinsippene som er lagt inn i
kommunedelplanen for havneutvikling på Hvaler, den er ikke fremtidsrettet og gir liten
forutsigbarhet for de almene interessene som både fastboende og fritidsboende har.

Borg Havn - reguleringsforslag
Prinsipalt krever de fastboende at kommunen ber Borg Havn fremlegge forslag til regulering av
havnen som båthavn med maksimal utnyttelse av de kommunale båtplassene, og hensyntatt den
offentlige badestranden og tilgangen fra den, til bading i sjøen.

Subsidiært
Subsidiært, om kommunen ikke ber Borg Havn fremlegge reguleringsforslag, krever de fastboende at
de kommunale båtplassene blir utvidet til minst 40 båtplasser og at bøye/moringshavn anses
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subsidiært og kan bortfalle om den er til hinder for den kommunale båthavnen. Hensynet til bedre
inkorporering av den offentlige badestranden må ivaretas bedre enn i det fremlagte planforslag. Det
må også kreves at det settes en tidsperiode på når utbyggingen av båtplassene skal starte og
ferdigstilles. Evt. konflikter av kommunalteknisk art, som nærhet til vann og avløpsledninger som kan
bevirke til begrensning i gjennomføring av planen, må være avklart, før man vedtar planen. De
fastboende er meget opptatt av at det blir vedtatt en plan som er gjennomførbar og at det settes
krav til når disse arbeidene skal være sluttført. Man må sette krav til dette, da man ellers kan komme
i en situasjon hvor tiltakshaver enten ikke har evne eller vilje til å effektuere planen. Da vil ikke lenger
allmenhetens interesser være ivaretatt og planen bør da automatisk oppheves.

Utleie av båtplasser
Videre må det settes krav om langsiktig utleievirksomhet ihht. kommunale kriterier og at kommunale
prisnivåer blir fulgt både for de kommunale båtplassene og for eventuelle nye private båtplasser.
Kommunen må også vurdere betingelser for å hindre at kortsiktige profittinteresser, i form av
tvunget kjøp av private båtplasser med høye markedspriser.

Båtplasser med 3 m. uteliggere
De fastboende ønsker også å påpeke mulige feil som er lagt inn i den foreslåtte reguleringsplanen om
kommunen går videre med den. Blant annet er det på de 30 private båtplassene som er prosjektert
ut fra Svanen 15 båtplasser som har 3 m uteliggere, de resterende 15 har 6 m uteliggere. De aller
fleste båtene som ligger i havna i dag er fra 19 fot og oppover og en 3 m uteligger vil ikke romme
noen fritidsbåter som vil trenge båtplass i Bølingshavn.

De fastboende kan da ikke forstå, hvorfor det da er prosjektert 15 båtplasser med 3 m uteligger?
Hvilke båter skal ligge her?

Om kommunen går videre med foreslått planforslag må alle nye båtplasser i Bølingshavn ha
uteliggere for 19-24 fot båter. Er det ikke plass nok ved Svanen så må man i så fall utvide den
kommunale bryggen med flere båtplasser med 6 m uteliggere.

De fastboende ønsker også at det skal fortsatt være mulighet for næringsvirksomhet med drivstoff
anlegg for båter i tilknytning til den kommunale bryggen i Bølingshavn. Da det i løpet av kort tid vil bli
minst 100 fastboende mennesker i Bølingshavn + alle fritidsbeboere om sommer’n så er behovet for
en liten sommerforretning til stede. Dette er også i samsvar med kommunens plan om å styrke
næringsutviklingen. jf. blant annet kommuneplanens samfunnsdel.

Renovasjonsplan
Til spørsmålet om renovasjonsplan for et planforslag om utvikling av Bølingshavn som fritidsbåthavn,
vil de fastboende bemerke følgende; Janneke og Iver Skrefsrud har tilbudt seg å avgi areal for
renovasjonshåndtering på 22/63, inkl. 10 parkeringsplasser for den kommunale bryggen. Det er i
formannskapet den 25.08.2016 bestemt at avfallshåndtering skal innarbeides i området 22/63.

Dette er ikke nevnt med et ord i planforslaget til detaljplan i Bølingshavn med KU til høring og
offentlig ettersyn.

I kommunale vedtekter for Hvaler kommune står det i;

§15. Renovasjonsteknisk plan
a) Plikt til renovasjonsteknisk plan
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Enhver som fremmer forslag til reguleringsplan i kommunen, plikter å utarbeide en
renovasjonsteknisk plan for det området planforslaget omfatter. Planen skal godkjennes av Hvaler
kommune.

Ansvarlig søker for søknader om tillatelse til bygging eller fradeling av grunneiendom, plikter å legge
fram renovasjonsteknisk plan for den eller de eiendommer som søknaden gjelder. Vi kan ikke se at
dette er gjort i planen fra den private tiltaksgruppen. Vi kan heller ikke se at kommunen har fremlagt
en medfølgende plan.

Det at den renovasjonstekniske planen er utelatt i dette planforslaget kan de fastboende i området
ikke godta. Det eneste renovasjonspunktet i Bølingshavn blir i svingen mellom Midtreveien og
Korshavnveien. Punktet er både for langt fra havnen og er heller ikke dimensjonert for
fritidsbåtaktiviteten nede på havnen. I og med at renovasjonshåndtering er vedtatt i formannskapet
at det skal innarbeides i område

22/63, så må renovasjonsteknisk plan være med i kommunens planforslag for utvikling av
Bølingshavn som fritidsbåthavn.

Anbefaling
Avslutningsvis vil de fastboende understreke at en profesjonell aktør som Borg Havn vil kunne
fremlegge et forslag som løser alle utfordringer påpekt i denne høringsuttalelsen. De fastboende ber
derfor om at kommunen innhenter deres forslag til regulering gitt de kommunale og almene
interessene beskrevet ovenfor og i deres høringssvar, før det tas stilling til hvilken plan man går
videre med.

8.1.2018 Borg Havns Høringsuttalelse
De fastboende i dette høringssvaret støtter Borg Havns svar på Høringsuttalelse –
Detaljreguleringsplan for Bølingshavn datert den 08.01.2018. 100%

26.1.2018 Bølingshavn Velforenings Høringsuttalelse
Som fastboende i Bølinghavn støtter de fastboende ikke Bølingshavn velforenings svar på
Høringsuttalelse -– Detaljreguleringsplan for Bølingshavn.

Styret i velforeningen har ikke tatt hensyn til mange av velforeningens fastboende medlemmers
ønsker og behov i deres høringssvar. De fastboende her mener at havnen i Bølingshavn, må ryddes
opp og bøyer må fjernes, for å få en sikker ferdsel i og rundt havnen. De fastboende vil ha flere
båtplasser i Bølingshavn og de må være i kommunal regi. Havnen skal være åpen for alle, fastboende,
fritidsboende og besøkende. Enda mer privatisering av havnen, i Bølingshavn er ingen tjent med.

Fastboendes interesse
Fastboendes interesse i utviklingen av havneområdet i Bølingshavn, må man ta hensyn til i denne
høringen. De fastboende bor her 365 dager i året og skal kunne bruke havneområdet hele året.

Forslagsstillers kommentar:
Kommunedelplanen
Det antas at man her mener kommunedelplan for havneutvikling i Hvaler 2011-2014. Av denne
framgår at det er marginalt med utviklingsmuligheter i Bølingshavn. Uansett vil man i forbindelse
med en detaljregulering gå mye mer detaljert til verks enn man gjør i en overordnet plan. Det er på
detaljplannivå man gjør de konkrete vurderingene og avgrensningene. Grunnen til at Borg Havn ikke
har vært involvert i planutarbeidelsen tidligere, er helt enkelt at Borg Havn ikke overtok ansvaret for
kommunale havner før 1. januar 2018. Det var etter at planen ble lagt ut til høring og offentlig
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ettersyn. Inntil Borg Havn overtok ansvaret, og særlig i den innledende fasen hvor premissene for
planarbeidet ble lagt, hadde vi dialog med daværende havnesjef. Daværende havnesjef var
innforstått og enig i den løsningen som da lå til grunn. Etter høring og offentlig ettersyn har det vært
møter og annen dialog med Borg Havn. Det har også medført justeringer i planforslaget, som
beskrevet under kommentaren til Borg Havns uttalelse. Det er også avklart at det er behov for en
helhetlig plan for Bølingshavn, og at det dermed ikke er aktuelt å dele opp planen. Borg Havn IKS er
nå medforslagsstiller på planen.

Planforslag
Det presiseres at formannskapet ikke vedtok at det skulle legges til rette for 20 nye båtplasser, men
at dette var et innspill til planarbeidet. Uansett er nå bestemmelsen om antall båtplasser ved den
kommunale kaia tatt ut. Som det framgår av plankartet, går formålsgrensen for småbåthavnen helt
ut til hensynssonen for undersjøiske ledninger. Dessuten er det mange andre hensyn som også tilsier
at det ikke bør bygges for store anlegg i Bølingshavn. Dette er begrunnet i blant annet landskap,
parkering, kulturmiljø, killinger, trafikk, badeplass osv. I en reguleringsplan fastsettes ikke tidspunkt
for fastsetting av plan eller gjennomføring av tiltak. Det kan heller ikke tas inn
økonomiske/privatrettslige elementer som f.eks. leiekriterier. Ingen kommer til å bli tvunget til å
kjøpe båtplasser.

Borg Havn – reguleringsforslag
Det er avklart at det skal utarbeides en helhetlig plan for Bølingshavn, og at planen ikke skal deles
opp. Basert på utredningen av alle temaene i konsekvensutredningen, mener forslagsstiller at planen
balanserer behov og hensyn på en god måte. Foreliggende planforslag er nå omforent med Borg
Havn.

Subsidiært
Det er ikke lenger noen bestemmelse om maks. antall båtplasser ved kommunal brygge. Antall mulige
båtplasser vil imidlertid være begrenset, blant annet av hensyn til undersjøiske ledninger som de
fastboende selv påpeker. Det vil måtte gjelde samme krav til avstand fra undersjøiske ledninger for
alle brygger i området, også kommunale. Bøyehavnen er vesentlig redusert sammenlignet med
høringsutkastet, slik at det nå er bedre plass til manøvrering. Badestranden er nå tatt ut av
planforslaget. Juridisk er det ingen hjemmel for kunne angi at en plan «automatisk oppheves».

Utleie av båtplasser
Det er ikke hjemmel for å fastsette prisnivå på leie i en reguleringsplan. Ingen vil heller bli tvunget til å
kjøpe private båtplasser.

Båtplasser med 3 m utriggere
Skissert brygge ved Svanen er endret. Bryggeanlegget er trukket lengre mot nord, slik at det blir
større avstand til undersjøiske ledninger og plass til lengre utriggere. Slik det nå er skissert, er det
tenkt longside båter langs nordsiden av brygga. Endelig løsning vil bli fastsatt ved byggesøknad. Det
er tidligere dårlige erfaringer med forurensning fra drivstoffutsalg, blant annet fordi det er dårlig
sirkulasjon på vannet i Bølingshavn. Det er derfor ikke ønskelig å legge til rette for dette. Planen
legger til rette for forretning/kiosk og bevertning på kaia. Det vurderes som usannsynlig at det noen
gang kommer til å bli grunnlag for forretning med helårsdrift i Bølingshavn. Da må i tilfelle antall
beboere i området mangedobles.

Renovasjonsplan
Renovasjon har i lengre tid vært et hett tema i Bølingshavn. Dette henger imidlertid ikke i første rekke
sammen med planforslaget. Planforslaget omfatter i all hovedsak sjøarealer og havneområder. Det
omfatter nesten ikke boliger eller fritidsbebyggelse som genererer husholdningsavfall. Det er derfor
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ikke denne planens ansvar å finne løsning på renovasjonsløsning for hele Bølingshavn. Forslagsstiller
er også kjent med Skrefsruds forslag/ønske. Vi mener at det ikke er noen sammenheng mellom
renovasjon og parkering for den kommunale kaia. Dette er to separate saker. Vi mener også at en
parkering på 22/63 ligger så langt unna den kommunale kaia at det vil medføre uheldig trafikk på
kaia. Avstanden vil være 200-250 meter. Brukerne av båtplasser ved den kommunale kaia som har
parkering på 22/63 vil neppe bære alle tingene sine fra parkeringsplassen. De vil mest sannsynlig
kjøre bort til den kommunale kaia for å lempe av tingene sine for så å kjøre tilbake til
parkeringsplassen.

Anbefaling
Det har vært dialog med Borg Havn vedrørende planforslaget. Det er gjort justeringer i planen som
konsekvens at dette.

8.1.2018 Borg Havns Høringsuttalelse
Det påpekes at det er avvik mellom Borg Havns opprinnelige ønsker og de fastboendes ønsker. Borg
Havn ønsker å fjerne badeområdet, mens de fastboende ønsker å ivareta dette. Uavhengig av dette
er det nå et omforent, helhetlig planforslag, som også Borg Havn stiller seg bak.

26.1.2018 Bølingshavn Velforenings Høringsuttalelse
Dette viser at det er mange ulike ønsker og synspunkter blant brukerne i Bølingshavn, og at det ikke
vil være mulig å imøtekomme alle ønsker. Planen kan ikke baseres på de enkeltes ønsker eller
meninger, men fundamenteres på alle de temaene som er utredet i konsekvensutredningen for å få
en best mulig helhetlig løsning. Forslagsstiller er ikke enig i at planforslaget innebærer økt
privatisering. Alle arealer som i dag er offentlige opprettholdes som offentlige. Det er offentlig
kjøreveg, offentlig kai og offentlig brygge. Bøyehavnen er også redusert, slik at det blir bedre plass til
sjøverts ferdsel og manøvrering. Planforslaget innebærer med andre ord en forbedring for
allmennheten. Dette er tillagt stor vekt i planutarbeidelsen.

Fastboendes interesser
I planen er det tatt så mange hensyn som man ser seg i stand til å ta ut fra de rammebetingelsene
som gjelder for området. Planen tar ikke i første rekke utgangspunkt i om man skal legge til rette for
noen befolkningsgruppe mot noen andre. Planen tar utgangspunkt i å få en best mulig helhetsløsning
for Bølingshavn ut fra de behov som finnes og hensyn som må tas. De fastboende uttaler seg som om
de nærmest har krav på båtplass i umiddelbar nærhet når man kjøper seg tomt/bolig på Hvaler, og at
de kan bli tvunget til å kjøpe båtplasser med høye markedspriser. Det er ingen som kommer til å
tvinge noen til å kjøpe båtplasser.

E3. Vilicus A/S v/Jørn Hokholt, datert 31.01.18.
Jørn Hokholt representerer Villicus A/S, som utvikler tomteområdet på Bølingshavn med veiadresse
Sandvadsvingen. Vilicus A/S erkjenner at det er en vanskelig materie å fremme et omforent forslag til
reguleringsplan for båthavnen på Bølingshavn. Det er en rekke grunneiere knyttet til havneområdet
som naturlig ønsker å ivareta egne interesser, og det er mye historikk og følelser involvert.

Målsetning med planen:
Det overordnede mål må være å sikre nok båtplasser til den befolkningsøkning som nå kommer på
Bølingshavn og få ryddet opp i havneområdet. I tillegg er det et ønske om at havneområdet skal bli et
«levende miljø». Bølingshavn vil fremstå på en helt annen måte fremover, da befolkningsøkningen vil
være betydelig. Dette vil være fastboende familier som naturlig søker sjø og båtliv, og som er
hovedårsaken til at de bosetter seg på Hvaler og i særdeleshet Kirkøy. For at boligprosjektet på
Bølingshavn skal bli vellykket, er det av helt avgjørende betydning at man samtidig kan tilby
båtplasser.
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Befolkningsøkning:
Pr. i dag skal det være 16 fastboende familier tilknyttet havneområdet på Bølingshavn. 4 nye familier
flyttet inn i 2017 og anslagsvis 5 nye familier vil flytte inn i løpet av 2018. Mht. dagens regulering, vil
det være potensiale for ytterligere 40 familier. Ingen av de som har flyttet inn i 2017 og fremtidige
familier, har noe tilbud om båtplass på Bølingshavn.

Planens overordnede utfordringer:
Hovedtyngden av nye båtplasser er tenkt som en flytebrygge ut fra «Svanen». Den indre delen av
bryggeanlegget er derimot trang og her er det langgrunt. I tillegg ligger det vann og avløpsledninger
som kan komme i konflikt med bryggeanlegget. Halvparten av bryggeplassene ut fra «Svanen» har
utriggere på kun 3 m. Dette innebærer at det vil kun være plass til mindre joller på disse plassene og
vil ikke dekke det som er det reelle behovet for en båtplass.

Vilicus A/S nærer en bekymring for at man kan vedta en plan som ikke er gjennomførbar (grunnet
bl.a. konflikt med vann og avløpsledninger) og som ikke vil dekke behovet for båtplasser for spesielt
fastboende på Bølingshavn.

Alternativ plan:
Den kommunale brygga er prosjektert med 20 båtplasser. Dette innebærer kun en økning på 13
plasser, da det er 7 plasser pr. i dag. Den kommunale brygga bør ha et betydelig større potensiale
enn dette, og vil ikke ha de samme tekniske utfordringene som utfra «Svanen».

Parkeringsnorm:
I den grad parkeringsnormen vil sette begrensninger for volumet båtplasser, oppfordrer Jørn Hokholt
til å kunne dispensere fra denne. Her vil de aller fleste som sogner til båthavnen ha gangavstand til
havneområdet. Noe som ikke være tilfelle for de som båtplass på f.eks Skjærhalden. I tillegg har
familien Skrefsrud stilt areal til disposisjon for ytterligere parkeringsareal. Selv om dette området er
utenfor planområdet, bør det være en mulighet for at kommunale myndigheter kan finne løsninger
på dette, da vi tross alt kun snakker om parkeringsareal.

Forslagsstillers kommentar:
Målsetning med planen
For forslagsstiller har ikke det overordnede målet for reguleringen vært å sikre tilstrekkelig med
båtplasser for alle framtidige behov, men å lage enn plan for god stedsutvikling. Dette inkluderer
blant annet å ta hensyn til stedets historie og egenskaper som landskap, kulturmiljø, trafikksystem og
undersjøiske ledninger. Det vil ikke være mulig eller ønskelig å legge til rette for at alle som ønsker det
skal få båtplass i Bølingshavn.

Befolkningsøkning
Uansett hvor mange familier som bosetter seg i Bølingshavn vil det være en begrensning i hvor
mange båtplasser det er mulig eller ønskelig å legge til rette for.

Planens overordnede utfordringer
Skissert løsning på bryggen ved Svanen er endret, slik at det både er større avstand til undersjøiske
ledninger og plass til lengre utriggere. Dette viser at det er mulig å finne en akseptabel løsning.
Utenfor Svanen er det også så dypt at det ikke vil være behov for mudring for ordinære fritidsbåter.
Endelig utforming av brygga ved Svanen vil fastsettes ved byggesøknad. Det som derimot ikke vil
være gjennomførbart, er å forlenge brygga fra den kommunale kaia slik at den krysser over
undersjøiske ledninger. Ledningen nærmest den kommunale kaia er privat og realistisk å flytte (for
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utbyggers regning). De store, kommunale ledningene sør for SA10 anses det lite sannsynlig eller
realistisk å flytte på.

Alternativ plan
Forslagsstiller er ikke enig i at den kommunale brygga har et betydelig større potensial enn det som
er vist i plan og bestemmelser. Som påpekt ovenfor, vil man møte utfordringer med undersjøiske
ledninger. Dessuten er det trang adkomst, manglende/stor avstand til parkering og andre hensyn,
som landskap, kulturmiljø som må ivaretas, jfr. konsekvensutredning.

Parkeringsnorm
Det vil være opp til kommunen å vurdere avvik fra parkeringsnormen. Erfaring tilsier imidlertid at
avstanden både til nye boliger i Sandvadsvingen og evt. parkering hos Skrefsrud er så stor at brukerne
velger å kjøre bil bort til kaia likevel.

E4. Janneke og Iver Skrefsrud, datert 30.01.18.
Innledning
Det er med forundring Skrefsrud merker seg at Hvaler kommune legger ut nytt planforslag uten å
nevne flere av formannskapets vedtak av 25 august 2016. Skrefsrud har kommet med flere innspill i
saken helt tilbake til 2010 og vil med dette presisere enkelte viktige punkter. Skrefsrud fokuserer
mest på elementer på Gnr./Bnr. 22/64, Svanen, som eiere. Skrefsrud vedlegger høringsnotat fra 2016
da deres argumenter gjelder fortsatt. Skrefsrud mener at hverken kommunen eller tiltakshaver har
besvart deres punkter på en tilfredsstillende måte. Skrefsrud henviser forøvrig til høringsinnspill fra
Østfold Fylkeskommune av 29.01.2018 og brev fra Fylkesmannen i Østfold 30.01.2018 til Skrefsrud
med kopi til Hvaler kommune.

1. Flytebrygge ut fra Svanen 22/64
Nytt forslag inneholder fortsatt en urealistisk bryggeløsning ut fra 22/64 med 3 m. utriggere og ingen
utredning om anlegget lar seg realisere mht. rørledninger og manøvrering.

2. Regulering av bukten ved Svanen
Skrefsrud har gjentatte ganger påpekt det uheldige med at hele bukten fylles igjen for å etablere
kaifront, rampe og opptaksbås. Skrefsrud har i skriv av 23 aug. 2017 til kommunen imøtegått i detalj
den usammenhengende og bristende argumentasjon fra tiltakshaver mot å ivareta flere formål i
bukten. Videre foreligger det et politisk vedtak om delt formål.

I kommunens kommentarer til Rambøll i skriv av 06.10.2017 skriver kommunen:
Formålsgrense mot sjøen legges inn mot land til eksisterende situasjon. Her menes det spesielt
formålsområde SAL2. Skrefsrud som grunneiere krever at det er delt formål med småbåtanlegg på
land og småbåthavn i sjø med formålsgrense inn mot land som i dag. (Se forøvrig detaljer i forrige
høringsnotat nedenfor)

3. Andre reguleringsbestemmelser som angår Skrefsruds tomt.
Ingen ytterligere kommentarer til tidligere innsendt høringsinnspill.

4. Bryggeanlegg fra kommunal kai. Anlegg på kommunal grunn.
Skrefsrud støtter fortsatt etablering av bryggeanlegg fra kommunal brygge og bøyer i havnen. Det er
svært viktig at grunnen under den gamle kiosken forblir i kommunens eie, dette for å sikre at
området ikke blir ytterligere privatisert, men sikrer allmennhetens interesser.
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5. Renovasjon med parkering bør innlemmes i planforslaget.
Skrefsrud registrerer at det ikke er vilje fra tiltakshaver til å innlemme renovasjon og parkeringen i
planområdet. Det er forunderlig at ikke kommunen har krevet dette innlemmet da det foreligger et
vedtak fra formannskapet av 22.08.2016. Det foreligger også en renovasjonsforskrift i Hvaler
kommune, hvor det kommer veldig klart frem at det er en plikt å innarbeide renovasjon i enhver ny
reguleringsplan. I møte med Rambøll 08.06.2017, (møtereferat innsendt i saken), redegjorde
Skrefsrud sammen med fagperson at dette forslaget ikke ville forsinke planprosessen, da man kan gå
fra det mer til det mindre dersom det er påkrevet å ta det ut ved et senere tidspunkt. Dette er senere
stadfestet av fylkesmann. Skrefsruds tilbud om renovasjon og parkering på 22/63 står ved lag.

Høringsnotat for reguleringsplan i Bølingshavn 4 september 2016
Innledning
Janneke Stelma Skrefsrud og Iver Skrefsrud er 50 % ideelle eiere av 22/64, kalt Svanen. Flere av
tiltakene i reguleringsforslaget berører deres tomt og de vil med dette belyse sitt syn på enkelte
elementer. Det er presisert fra tiltakshaver at planen er omforent og at berørte parter er tatt med i
dialog. For Skrefsruds del stemmer ikke dette. Tiltakshaver har ikke tatt kontakt med dem for å
drøfte tiltak som berører deres eiendom.

Reguleringselementer i planforslaget
1. Flytebrygge ut fra Svanen
2. Regulering av bukten ved Svanen.
3. Andre reguleringsbestemmelser som angår vår tomt.

1. Flytebrygge ut fra Svanen
Det hersker stor usikkerhet om det lar seg gjøre å bygge flytebrygge på grunn av VA ledninger ut fra
Svanen i sjøen. VA avdelingen i kommunen har forelagt avstandsbestemmelser mm. og det er også
beskrevet i planbestemmelsene. Etter Skrefsruds oppfatning vil bryggen være vanskelig å bygge
innenfor de rammer som er beskrevet, da den vil være i konflikt med andre grunneieres
båtplasser/manøvrering og generell ferdsel i havnen. På bakgrunn av utlagt markering i sjøen for
påvisning av VA ledninger samt informasjon fra VA avdelingen i kommunen, har Skrefsrud laget en
skisse som tydelig viser konflikt mht. den planlagte bryggeløsning. (Tegningen er basert på fjorårets
plankart, men bryggeanlegget er ikke endret i siste plan.) Grønn linje markerer retning for VA
ledninger fra land mot markeringspunktet. Markeringspunktet er krysning grønn/rød linje og retning
etter dette er ukjent.Flytebryggen bør tas ut av planen slik at realistiske løsninger for båtplasser kan
tegnes inn.

2. Regulering av bukten ved Svanen
Planen regulerer hele bukten ved Svanen til formål «Småbåtanlegg på land». Dette for å regulere for
rampe og opptaksbås. Dette mener Skrefsrud er uheldig, da bukten i dag benyttes som småbåthavn
med plass til 4-6 båter. Skrefsrud mener at området må reguleres til både opptaksformål og
småbåthavn. Altså et kombinert reguleringsformål. Det hersker også her tvil om det lar seg gjøre å
realisere både rampe og opptaksbås, så ved å åpne for flere formål vil planen gi en best mulig
utnyttelse av området. Slik planen fremstår nå vil båtplasser reguleres bort, og det er ikke havnen
tjent med. Bukten benyttes i dag til båtplasser for Skrefsrud og de motsetter seg at disse blir regulert
bort. I foreslått reguleringsplan er området kun regulert til (Småbåtanlegg på land (SAL1-2). Fra
plankart der opptak og rampe er tegnet inn. SAL2 dekker hele bukten.

3. Andre reguleringsbestemmelser som angår vår tomt.
§ 5.4 -Opplag av båtplasser er kun tillatt i perioden 1 september til 1 juli. Skrefsrud som grunneiere er
ikke forespurt om denne bestemmelsen og ønsker heller ikke at det tas med i noen
reguleringsbestemmelse. Skrefsrud og andre har behov for å ha båter på land også i sommerhalvåret.
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Dette er et privat område som benyttes til båtformål hele året. Skrefsrud motsetter seg
begrensninger på dette punkt.

Det skisseres omlag 35 biloppstillingsplasser på eiendommen Svanen. Dette er ikke drøftet med
Skrefsrud som grunneiere og fremstår som urealistisk mange. Dette hindrer fremkommelighet for
kommunen til pumpehus og manøvrering av bil med henger til rampe/opptaksbås.

Detaljregulering med bebyggelsesplan og utnyttelsesplan for Svanenområdet mangler. Det bør
beskrives mer detaljert bruken av området SAL-2 da det skal tjene mange formål.  Adkomst til
rampe/opptaksbås, planlagt ny sjøbod, servicebygg, 35 parkeringsplasser og ca 30 båter i opplag om
vinteren.

§ 5.4 beskriver opplag av båter i perioden 1. september til 1. juli. Betyr dette at det ikke vil være
parkering tilgjengelig i denne perioden?

Forslag til endringer i planen
1. Flytebrygge ut fra Svanen fjernes fra planen
2. Formålsendring i bukten ved Svanen.
Bukten ved Svanen reguleres til både opptaksformål og småbåthavn
3. Båtplasser i bukten ved Svanen
Ved at bukten ved Svanen reguleres til to formål kan en få plass til både opptaksformål og båtplasser.
Grønne linjer angir dagens båtplasser ved kaifront samt 4 - 6 båtplasser i bukten. I tillegg er det
skissert 3-4 plasser ved naboen sin brygge.

4. Bryggeanlegg fra kommunal kai utvides
Skrefsrud støtter forslaget fra kommunen om at det etableres et bryggeanlegg ut fra kommunal kai
med båtplasser tildelt etter kommunale retningslinjer. Bryggeanlegg og bøyehavn bør administreres
og driftes av en lokal båtforening.

5. Renovasjon med parkering bør innlemmes i planforslaget

Det har i lengre tid vært et ønske fra både kommunen og Bølingshavns beboere å beholde og
oppgradere renovasjonspunktet i havnen. Skrefsrud (Janneke) har vært sterkt involvert i en forbedret
løsning i kraft av å være styremedlem i Bølingshavn vel og grunneier av 22/63 der returpunktet er i
dag. Skrefsruds forslag er at området for renovasjon og parkering kan reguleres på eiendom 22/63
som er eiet av dem. Det er tilrettelagt for parkeringsplasser som kan benyttes for evt. kommunal
flytebrygge hele året. Det er en forutsetning fra Skrefsrud at området reguleres til både renovasjon
og parkering. Skrefsrud har tegnet inn 11 parkeringsplasser og 3 containere. Dette må anses som et
utgangspunkt. Skrefsrud ser for seg at inn og utkjøring skjer foran containere evt. egen utkjøring.
Hele området skjermes med vegetasjon mot vei og jordet. Arealet for renovasjon er nå på 116 kvm.
Skisse over renovasjon og parkering

6. Endringer i hht. punkter beskrevet i
«Andre reguleringsbestemmelser som angår vår tomt»

Forslagsstillers kommentar:
2018:
Innledning
Formannskapets vedtak av 25. august 2016 er referert og kommentert i pkt. D7 tidligere i
planbeskrivelsen. Dette lå også inne i planutkastet som ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn.
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Det må påpekes at dette var et høringsinnspill. Dette innebærer at det ikke et vedtak om at alle
elementer skulle innlemmes, men at de skulle vurderes.

Flytebrygge ut fra Svanen 22/64
Skissert løsning på brygga fra Svanen er justert slik at avstanden til kommunale ledninger blir større
og utriggerne lengre. Det er dessuten lagt inn hensynssone som viser areal for undersjøiske kabler
inklusive sikkerhetssone på 3 meter.

Regulering av bukten ved Svanen
Formålsgrensen er nå trukket inn til strandlinjen. Av hensyn til de kommunale ledningene har man
også kommet fram til at opptaksbåsen må fjernes, slik at utsettingsrampen kan trekkes unna
ledningene. Bukten er svært grunn, og ligger innenfor bestemmelsesområde hvor det ikke er tillatt
med mudring. Det er også et svært begrenset areal som blir liggende igjen på grunn av hensynssone
for undersjøiske ledninger og kulturminne. Det er likevel lagt inn et nytt areal for småbåthavn, hvor
det er krav om utriggere fra SAL2. Rettskraftig dom sier at Skrefsrud kan ha midlertidig båtplass her
inntil ny brygge fra Svanen er etablert. Skrefsrud har deretter ingen andre rettigheter enn én båtplass
i brygge og rett til å leie ytterligere én båtplass.

Andre reguleringsbestemmelser som angår Skrefsruds tomt
Se kommentar til uttalelse fra 2016 nedenfor.

Bryggeanlegg fra kommunal kai. Anlegg på kommunal grunn.
Planen åpner for brygge fra kommunal kai. Forslagsstiller mener at en forretning/kiosk/bevertning på
kaia ikke innebærer privatisering, men vil være et positivt tiltak for Bølingshavn. Det foreligger
dessuten et vedtak om å selge grunnen under gatekjøkkenet til Bølingshavn Senter AS. I revidert
planforslag er tomten for kiosk flyttet helt til planområdets ytterkant mot vest for å frigjøre areal ved
kaia og legge til rette for grøntområder og uteopphold for allmennheten.

Renovasjon med parkering bør innlemmes i planforslaget
Innspillet fra formannskapet var at det skulle innarbeides bestemmelser om avfallshåndtering i
området 22/63. Innspillet gikk ikke på parkering. Ei heller at området skulle innlemmes i
planområdet. Arealet Skrefsrud ønsker innlemmet til renovasjon og parkering er for det første utenfor
varslet planområde. Dessuten ser vi ikke avhengigheten av å etablere parkering for å løse renovasjon.
Dette er to ulike saker. Forslagsstiller har tidligere sagt seg villig til å innlemme renovasjonsarealet,
men ønsker ikke å innlemme parkeringen. Forslagsstiller mener at dette innebærer et for stort avvik i
forhold til kommuneplanen, at parkeringen ligger for langt unna bryggene ved den kommunale kaia
(som parkeringen ment å betjene) og at det har for store negative konsekvenser i forhold til
naturmiljø (bekken) og kulturlandskapet. Det vil heller ikke være behov for denne parkeringen, da det
er tilstrekkelig parkering ved Svanen. Som beskrevet tidligere, omfatter planforslaget i all hovedsak
havne- og sjøarealer. Renovasjon må løses for hele Bølingshavn, i første rekke for boliger og
fritidsbebyggelse.

2016:
Innledning
Når det gjelder Skrefsruds rettigheter på Svanen, er dette fastsatt i rettskraftig dom. Denne dommen
innebærer blant annet at Jones skal utarbeide reguleringsplan for området. Det er også en tinglyst
urådighetserklæring fra 1986 i favør av Jones.

Flytebrygge fra Svanen
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Skissert løsning på brygga fra Svanen er justert slik at det blir større avstand fra undersjøiske
ledninger og plass til lengre utriggere. Hensynssone inklusive sikkerhetssone på 3 meter er vist i
plankartet.

Regulering av bukten ved Svanen
Det er gjort justeringer av løsningen i bukta. Hensynssonen for kulturminne er trukket lengre inn i
bukta. Formålsgrensen er lagt i strandlinjen. Det er lagt inn hensynssone for undersjøiske ledninger.
Disse endringene har medført at opptaksbåsen er fjernet og rampa er trukket nordover, utenfor
undersjøiske ledninger. Det er dessuten meget grunt i området, og det er ikke tillatt med mudring.
Det er likevel lagt inn et mindre areal for småbåthavn innerst i bukta. Rettskraftig dom sier at
eksisterende brygge er midlertidig inntil ny brygge fra Svanen er etablert.

Andre reguleringsbestemmelser som angår Skrefsruds tomt
Bestemmelsen vedrørende opplag av båter i perioden 1. september til 1. juli gjelder for regulert
parkering (P1). Bestemmelsen gjelder ikke for SAL2, hvor det også vil være mulig å ha noe båtopplag.
Skissert løsning på parkering er noe endret, slik at det blir bedre adkomst til pumpestasjon og
utsettingsrampe. Det er nå skissert 33 p-plasser. Det anses ikke nødvendig eller hensiktsmessig å
detaljere illustrasjonene på Svanen ytterligere i forbindelse med en reguleringsplan. Det vil måtte
være noe fleksibilitet med tanke på framtidige løsninger og behov. Bestemmelsen om båtopplag i
perioden 1. september til 1. juli betyr at båtopplag kun er tillatt i denne perioden. Det betyr ikke at
det er forbudt å benytte arealet til parkering i denne perioden. I praksis vil det være slik at den
perioden behovet for parkering er stort er sammenfallende med den perioden båtene ligger på sjøen,
altså ikke er i opplag.

Forslag til endringer i planen
Flytebrygge fra Svanen er ikke fjernet, men skissert løsning er endret. Det er nå vist småbåthavn og
utsettingsrampe innerst i bukta. Det er ikke lenger noen bestemmelser om antall båtplasser ved
kommunens brygge. Renovasjon og parkering på areal som ligger utenfor varslet planområde er ikke
innlemmet, jfr. begrunnelse ovenfor.

Endringer ihht. punkter beskrevet i «Andre reguleringsbestemmelser som angår vår tomt»
Se kommentar ovenfor.

E5. Erik og Knut Linnes, datert 26.01.18.
Gjesteplasser
Det følger av reguleringsbestemmelsene § 7.2 bokstav e at minst 20 % av båtplassene i SA2-5 + SA7
og 10 av båtplassene i SA6 skal være gjesteplasser for korttidsbruk. Linnes stiller seg positive til flere
gjesteplasser i Bølingshavn, men presiserer at formuleringen i reguleringsbestemmelsene innebærer
et klart brudd på likhetsprinsippet som står sterkt i forvaltningsretten. Det finnes ingen saklig grunn
til at bryggen i SA6 skal stille med et forholdsmessig flere antall gjesteplasser enn de øvrige bryggene
i havnen. I tråd med Hvaler kommunes vedtak av 11.06.1998 har Linnes avsatt 18,65 meter
gjestebrygge med i alt 10 fortøyningspunkter helt sør på bryggens ytterende. Som det fremgår av
Linnes’ brev av 08.06.1998 og kommunens brev av 11.06.1998, er disse gjesteplassene beregnet for
landstedsbåter, joller og eker som skal ligge ut/inn, fortøyd i baugen. Større båter skal benytte den
kommunale bryggen. Reguleringsplanen innebærer at fortøyningsområdet sør for Linnes’
gjesteplasser reduseres slik at landstedsbåter, joller og eker ikke kan ligge ut/inn som forutsatt i
vedtak av 11.06.1998. Båtene må i stedet ligge longside, hvilket da vil redusere antall gjesteplasser
enn det som er tilgjengelig i dag. I likhet med de øvrige bryggene i Bølingshavn skal Linnes også stille
med 20 % gjesteplasser beregnet ut fra det totale antallet båtplasser på bryggen. De 18,65 meter
med gjesteplasser som er avsatt helt sør på enden av bryggen i dag vil tilfredsstille dette kravet, og
Linnes krever at dette presiseres i reguleringsbestemmelsene og vises på plantegningen. Dette skal
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også fremgå for de øvrige gjesteplassene i Bølingshavn. Dersom ovennevnte ikke imøtegås, anses
dette som en innsigelse mot reguleringsplanen.

Fjerning av båtplass
Av plantegningene til reguleringsplanen fremgår det at Linnes’ første båtplass, sett fra bryggens
høyre side fra land, er fjernet. Denne båtplassen er godkjent i henhold til Hvaler kommunes vedtak
av 11.06.1998. Det finnes ingen holdepunkter i reguleringsplanen for hvorfor denne båtplassen er
fjernet, og Linnes krever at denne båtplassen tilbakeføres. Manglende tilbakeføring kan medføre
erstatningskrav. Dersom båtplassen ikke blir tilbakeført anses herværende merknader som en
innsigelse mot reguleringsplanen.

Båtplasser i grid
Det er foreslått 20 nye båtplasser organisert i grid i SA1 som bør organiseres av Hvaler kommune.

Tømming av septik fra fritidsbåter
Linnes synes at tømming av septik fra fritidsbåter bør skje på Svanen ettersom den kommunale
infrastrukturen i dag er tilrettelagt her.

Den kommunale flytebryggen
For å kunne tilfredsstille flere båtplasser i Bølingshavn bør den kommunale flytebryggen utvides
ytterligere (SA7).

Parkering på gnr. 22, bnr. 73
Linnes synes det er fint at reguleringsplanen opprettholder dagens hammerkryss på kaia i
Bølingshavn. Det presiseres imidlertid at det er en faktafeil i planbeskrivelsen med
konsekvensutredning for Bølingshavn når det av punkt 5.11 fremgår at det kun er fem
parkeringsplasser på gnr. 22, bnr. 73. Eiendommen har i dag syv parkeringsplasser og Linnes krever
disse opprettholdt. Dersom dette ikke hensyntas, anses herværende merknader som en innsigelse
mot reguleringsplanen og kan medføre erstatningskrav.

Badeplass
Linnes er kjent med av Hvaler kommune har utarbeidet et forslag for BO2. Linnes synes at dette
forslaget er meget godt utarbeidet, da det tar hensyn til allmennhetens langvarige bruk av det
offentlige området. Linnes foreslår at kommunen vurderer forslaget som de har utarbeidet på nytt.
Dersom det anlegges en sandstrand som foreslått i reguleringsplanen, vil sanden i løpet av kort tid bli
vasket ut i sjøen, og bruken vil naturligvis avta.

Avsluttende kommentar
Linnes har gjentatte ganger, både skriftlig og muntlig, forsøkt å komme i kontakt med Rambøll Norge
AS for å være med å påvirke reguleringsplanen, da deres eiendom i sin helhet er omfattet. Linnes har
imidlertid blitt avvist før de har fått gitt uttrykk for sine synspunkter hver gang de har tatt kontakt.
Dette synes Linnes er meget dårlig når det gjentatte ganger er foreslått svært inngripende tiltak på
deres eiendom.

Forslagsstillers kommentar:
Gjesteplasser
Reguleringsplanen videreførte betingelsen i godkjenningen av brygga om at det skal være 10
gjesteplasser. Den løsningen som Linnes beskriver, forutsetter at gjestene fortøyer med baugen inn
mot brygga og ankrer akterut. I sonen akterut for båtene ligger imidlertid undersjøiske ledninger som
er til hinder for slik oppankring. Det bør for øvrig også bemerkes at det i den sonen som Linnes
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påberoper seg gjesteplasser er skiltet med «Privat brygge». Den beskrevne løsningen fungere ikke i
praksis til gjesteplasser. Iht. siste politiske vedtak er bestemmelse med krav om gjesteplasser tatt ut.

Fjerning av båtplass
Båtplassene ved Linnes’ brygge går ut over eiendomsgrensen mot kommunens eiendom. Borg Havn
ønsket å ha tilgang til hele kaifronten på den kommunale kaia. Det ble derfor vist en sone på 5 meter
langs kaia. Iht. siste politiske vedtak er formålsgrensen lagt i rett linje helt inn til land.

Båtplasser i grid
Reguleringsplanen med bestemmelser kan ikke si noe om hvem som skal ha ansvaret for
organiseringen av bøyehavnen.

Tømming av septik fra fritidsbåter
Borg Havn har nevnt at det kanskje skal tilrettelegges for tømming av septik fra fritidsbåter på den
kommunale kaia.

Den kommunale flytebryggen
Som beskrevet over, er det flere hensyn som tilsier at det er vanskelig å få til ytterligere utvidelse av
flytebrygga fra den kommunale kaia. Innspillet fra formannskapet var å vurdere inntil 20 plasser.
Dessuten er det begrensninger mot undersjøiske ledninger, manglende/stor avstand til parkering og
andre hensyn i henhold til konsekvensutredningen. Det er ikke lenger noen bestemmelse med
begrensning av antall båter innenfor SA10.

Parkering på gnr. 22, bnr. 73
Antall parkeringsplasser inne på 22/73 er ikke fastsatt eller begrenset i plankart eller bestemmelser.
Antallet er rettet i planbeskrivelsen.

Badeplass
I løsning som er omforent med Borg Havn er nå badeplassen tatt ut av planforslaget.

Avsluttende kommentar
Denne saken har gått over så mange år at det har vært noe ulik bemanning hos Rambøll Norge AS.
Nåværende og en forhenværende saksbehandler har imidlertid arbeidet med saken i til sammen flere
år, og har ikke avvist henvendelser fra noen parter i saken.

E6. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 29.01.18.
FMØ ser det som positivt at brygga på kommunal strand foreslås fjernet til fordel for å bruke stranda
som badeplass. FMØ påpeker at det er viktig å sikre at resultatet blir slik også i praksis, ved at både
adkomstmulighetene og oppholdsmulighetene føles reelle. Det er forholdsvis trangt i området. FMØ
mener primært at det ikke bør tillates ny boligbygging så nært stranda (område B/F), men dersom
dette likevel gjøres bør det settes krav om skjerming mellom strand og bolig. Dette bør sikres i
rekkefølgebestemmelser. Det vil dessuten være av betydning hva slags bruk det legges opp til i
område A. FMØ antar at evt. garasje ikke er til bolig i områdene B/F eller B, da dette kan gi økt
privatisering. FMØ påpeker at brygga innenfor SA7 er større enn tidligere, og at det bør vurderes
nærmere om det er mulig å finne løsninger som gir større avstand til de badende. FMØ ser det som
positivt at det planlegges for utsettingsramper. Dersom det ikke er mulig å legge rampa ved Svanen
av hensyn til vann- og avløpsrør bør dette avklares nå mens man fortsatt kan vurdere andre
løsninger. FMØ mener det bør vurderes forbud mot å asfaltere parkeringsplass P1. Det bør også
vurderes om det er behov for planmessige grep for å sikre en bedre adkomst til båtrampe.
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Forslagsstillers kommentar:
Etter dialog med Borg Havn er badeområdet tatt ut av planen. Problemstillingene med skjerming av
stranda, sikkerhet osv. er derfor ikke lenger aktuelle. Ny bebyggelse på B/F (nå KBA) trekkes uansett
lenger nord, slik at den vil komme lenger vekk fra kaiområdet enn den eksisterende bebyggelsen.
Muligheten for garasje innenfor felt A (nå N) er tatt ut av bestemmelsene. Bestemmelsene åpner nå
kun for forretning/kiosk og bevertning. Løsningen på Svanen er noe endret etter at planen lå ute til
høring og offentlig ettersyn. Forslag om opptaksbås er nå fjernet. Dette medfører at utsettingsrampe
kan trekkes nærmere bygget, og dermed ikke kommer i konflikt med de kommunale ledningene. Det
er tatt inn bestemmelse om at P1 ikke skal asfalteres. Intern løsning på P1 er justert slik at adkomst til
pumpehus og utsettingsrampe blir bedre.

E7. Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 29.01.18.
ØFK påpeker at hensynssonen for kulturminne ligger feil plassert, og kommer i konflikt med
båtrampa. Hensynssonen må plasseres på riktig sted, og SAL2 må trekkes lenger ut i bukta. Dersom
dette ikke er et reelt alternativ, må det søkes riksantikvaren om dispensasjon. ØFK varsler innsigelse
på dette. Innsigelsen vil bli frafalt når Norsk Maritimt Museum har godkjent endringene. ØFK
påpeker at det er viktig å beholde det lille kystmiljøet i Bølingshavn, og mener at planen balanserer
mellom ulike hensyn for å gi utvikling og tilgang for flere, uten i for stor grad å ødelegge områdets
identitet. ØFK ber kommunen vurdere om tillatt utnyttelsesgrad på Svanen bør reduseres. I tillegg
anbefaler ØFK at byggegrensen trekkes lenger vekk fra sjøen. Sjøboder er i stor grada ivaretatt
gjennom streksignatur, hensynssone kulturmiljø og bestemmelser. ØFK bemerker at dette også bør
gjelde Svanen. ØFK mener det bør vurderes om det er mulig å organisere en «båtpool» eller
utleieordning. Dette kan gi flere tilgang til sjøen samtidig som antall båtplasser kan begrenses. ØFK
viser til at de har fått henvendelse fra grunneier på Svanen, og at det er en del forhold som virker
uavklart. ØFK mener det er uheldig å ikke synliggjøre uenighet med en sentral grunneier innenfor
planområdet.

Forslagsstillers kommentar:
Det antas at ØFK mener at SAL2 må trekkes lenger inn i bukta (ref. uttalelse fra Norsk Maritimt
Museum). Hensynssonen er nå plassert på riktig sted. BYA er redusert og byggegrense justert på
SAL2. Det er lagt inn hensynssone med tilhørende bestemmelser på Svanen (bygget).
Reguleringsplanen fastsetter ikke hvor vidt det skal organiseres en såkalt «båtpool». Når det gjelder
eierforhold og disponering av arealer på Svanen, er dette avklart i rettskraftig dom. Planforslaget er i
henhold til denne. Uenighet fremgår for øvrig av uttalelser til planarbeidet og forslagsstillers
kommentar til disse. Det er også avholdt møte med aktuell part.

E8. Norsk Maritimt Museum (NMM), datert 15.12.17.
NMM har tidligere uttalt at viste hensynssone er tilstrekkelig for å sikre kulturminnet, men ser nå at
hensynssonen ligger feil i forhold til kulturminnets utstrekning. Båtrampa kommer i konflikt med
kulturminnet. NMM påpeker at hensynssonen må plasseres riktig og området SAL2 må trekkes lenger
inn i bukta. Dersom det ikke er et reelt alternativ, må det søkes Riksantikvaren om dispensasjon fra
kulturminneloven.

Forslagsstillers kommentar:
Hensynssonen er nå flyttet til riktig sted og SAL2 er trukket lenger inn i bukta.

E9. Kystverket sørøst, datert 25.01.18.
I bestemmelsene framgår det at viste plassering av brygger er veiledende. Ettersom plankartet er
juridisk bindende ved planvedtak, gir kystverket råd om at forslag til plassering av brygger tas ut av
plankartet. Endelig utforming av bryggeanleggene bør i stedet avklares i forbindelse med
byggesøknad. Kystverket anbefaler at det ryddes opp i bestemmelsene om utformingen på
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bryggeanleggene inklusive oppankringer. Det må sikres at det er avsatt tilstrekkelig areal for ferdsel i
sjø før planvedtak. Kystverket ber også kommunen vurdere nøye plassering og utforming av
badeplass og småbåthavn for å unngå konflikt mellom disse. Ber om at bestemmelsen i §§ 7.1
(fartsbegrensning) og 7.5 (badebøyer) tas ut. Kystverket minner om at alle tiltak som kan påvirke
sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet krever tillatelse etter havne- og farvannsloven.
Eksempler på slike tiltak er etablering av bryggeanlegg med tilhørende moringer. Ettersom
planområdet ligger i kommunens sjøområde, utenfor hovedled og biled, er det kommunal
havnemyndighet som skal behandle søknader om slike tiltak. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at
det kun er kystverket som kan gi tillatelse til eventuell utlegging av såkalte badebøyer (spesialbøyer).

Forslagsstillers kommentar:
Det har vært stort fokus på detaljer i løsningen fra flere parter. Linjer for nye brygger er brukt for å
vise at tiltaket er løsbart, og for å vise omtrentlig potensiale for nye båtplasser. Areal for bøyehavn er
redusert, slik at det blir bedre plass til manøvrering. Badeplass er nå tatt ut av planforslaget.

E10. Fiskeridirektoratet, datert 23.01.18.
Dette er så vidt Fiskeridirektoratet kan se ny høring, uten at det framgår særlig tydelig at det er det
og hva som er nytt i planforslaget. Det hadde vært enklere å lese og følge planforslaget om
kommunen hadde vært tydeligere på det. Rådmannen mener videre at planforslaget er et godt
verktøy for å rydde opp i Bølingshavn og øke antallet båtplasser på en forsvarlig måte.
Fiskeridirektoratet region Sør ser at det er gjort noen endringer siden forrige gang kommunen la fram
planforslaget, bl.a. ift temaet mudring, men Fiskeridirektoratet ønsker seg likevel en enda mer
miljøforsvarlig måte.

Det er som nevnt, både i de framlagte plandokumenter og i vårt brev datert 1.9.2016, registrert
viktige naturtyper innenfor og i berøring med planområdet i form av bløtbunnsområder.
Gruntvannsområder med bløtbunn har stor betydning og verdi som beiteområder for fugl og fisk og
levested for akvatiske organismer. Bløtbunnsområder i strandsonen er en begrenset og utsatt
naturtype. Ofte taper små bløtbunnslokaliteter i konkurranse med andre, men ikke nødvendigvis
viktigere, interesser. Summen av områder med inngrep med negativ påvirkning vil på sikt kunne være
svært uheldig for samlet biologisk mangfold og produktivitet i sjøen. Derfor er det viktig at de
bløtbunnsområdene som er igjen tas vare på, også om de bare er vektet som lokalt viktige. Inngrep
som mudring vil kunne endre produktiviteten i bløtbunnsområder. Båthavnsvirksomhet medfører
videre ofte ulike typer forurensning.

Kommunen skriver at nye planlagte tiltak berører i liten grad disse områdene. Planforslaget har lagt
inn områder der det ikke er lov med mudring (#1). Områdene er imidlertid grunne og det kan tenkes
at det på sikt vil være ønskelig med noe vedlikeholdsmudring. Av hensyn til naturmangfoldet er dette
negativt. Rådmannen vurderer likevel at arealet er såpass begrenset, og at havnen allerede er såpass
berørt av menneskelig aktivitet, at hensynet til framkommelighet veier tyngre.

Fiskeridirektoratet region Sør er glad for at Hvaler kommune har sett verdien av biologisk produksjon
i bløtbunn og slike områders viktighet for bl.a. fiske og rekreasjonsbruk av sjø ved f.eks.
næringsmessig uttak av torsk og barns fiske av småkrabber. Det er likevel viktig å huske på at også
såkalt vedlikeholdsmudring er svært uheldig for bløtbunnsartene og livet i fjæra, som igjen virker inn
på livet i sjøen for øvrig.

Fiskeridirektoratets erfaring er at det presser seg svært ofte og fort fram ønsker om mudring når det
ligger brygger i grunne områder. At det ikke er tatt inn stor nok begrensning i båtstørrelse i
reguleringsbestemmelsene for områdene som ligger på det grunneste, øker denne sannsynligheten.
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Mudring, enten den kalles vedlikehold eller ei, vil faktisk da berøre disse bløtbunnsområdene i mer
enn i liten grad.

Videre er ikke nødvendigvis bløtbunnsområdet truet, eller allerede tapt, selv om havnen ellers
allerede er såpass berørt av menneskelig aktivitet. Dersom en framover kan unngå mudring, og andre
uheldige påvirkninger som f.eks. oljesøl mv., vil bløtbunnsområdet kunne greie seg like fint som nå.
Vi kan heller ikke se at hensynet til framkommelighet bør veie tyngre i den gitte situasjonen. For det
første er det grunn til å stille spørsmål ved om framkommelighet for lystbåter er viktigere
samfunnshensyn enn naturens mangfold og høy biologisk produksjon er. For det annet kan det pekes
på alternative løsninger, som tilgodeser begge interessene.

Fiskeridirektoratet region Sør anbefaler i utgangspunktet at alle planlagte inngrep eller aktiviteter
som kan påvirke livet i sjøen søkes lokalisert dit de, eller på en måte som, gjør minst mulig skade. Sett
fra de interesser vi er satt til å ivareta vil det være en klar fordel å legge nye, og eksisterende,
bryggeanlegg, særlig hvis de er beregnet på større enn eksisterende båter i dag, vekk fra
bløtbunnsområdet innerst i havnebassenget, og heller plassere disse lenger vestover på begge sider
av havna, hvor det også er dypere vann. Slik vil man unngå mudringsbehov i de sårbare
bløtbunnsområdene. Samtidig vil man også kunne oppnå andre fordeler, bl.a. å betydelig lette
manøvreringsforholdene innerst i havnebassenget. Dette burde heller ikke nevneverdig redusere
antall båtplasser.

Hensynet til å ivareta biologisk mangfold i nærområdet bør vektes sterkt ved vurdering av om
eventuell mudring vil være nødvendig for gjennomføring av planformålet. Plassering av brygger som
medfører mudringsbehov, og i dette tilfellet uheldige konsekvenser for viktige naturinteresser, bør
kun gjennomføres dersom tungtveiende allmenne interesser tilsier det, og det samtidig ikke finnes
fornuftige og gode alternative plasseringer av bryggeanlegg.

Planen synes å legge til rette for bryggeplass for mindre båter, hvilket er fornuftig av flere grunner i
et slikt begrenset område. Fra Fiskeridirektoratets ståsted er dette riktig og viktig da det reduserer
behovet for mudring. Det bør vurderes å innta bestemmelser om begrenset båtstørrelse helt ned til
de mindre jollestørrelsene, kanskje som de som kanskje ligger der i dag, for de bryggeplassene som
ligger i bløtbunnsområdene. Mudring i de sårbare bløtbunnsområdene bør uansett ikke tillates.

Forslagsstillers kommentar:
Bestemmelsene er egentlig tydelige på at mudring ikke tillates i det hele tatt, men kommunen har
sagt noe om at det må påregnes vedlikeholdsmudring. Dette vil i tilfelle innebære en dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene. De fleste båter opp til 21 fot stikker ikke langt ned i vannet, og medfører
ikke behov for mudring. Innenfor delområdene SA2, SA3 og SA6 er det tilstrekkelig dybde til at det
ikke vil være aktuelt med mudring. Det er SA4 og de indre delene av SA7 som er mest langgrunne. For
å kunne overholde bestemmelsenes forbud mot mudring må størrelse på båter tilpasses dette. Det er
ikke alltid en direkte sammenheng mellom båtens størrelse og hvor dypt den går i vannet. Det
avgjørende vil være hvor dypt kjølen/motoren stikker.

E11. Bølingshavn Velforening (BV), datert 29.01.18.
Styret fikk av årsmøtet sommeren 2016 fullmakt til å utarbeide en høringsuttalelse med fokus på
følgende punkter:

Sikker manøvrering og trafikk, på sjøen og på land
Parkeringssituasjonen
Strand/bademuligheter
Økt antall båtplasser og gjesteplasser
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Ikke omfattet av planen, men likevel kommentere avfallssituasjonen

BV velger i det nedenstående å innlede med de uttalelser de ga i første høringsrunde, 4.9.2016, og
deretter legge til nye kommentarer til den reviderte planen.

Generelt:
2016: Generelt vil BV kommentere at de ser positivt på at det endelig er fremmet et utkast til en plan
som berører de ovennevnte områder. Det har lenge vært behov for en opprydding som sørger for
bedret og sikrere utnyttelse av de begrensede områdene på land og i sjøen.

2018: BV beklager at det har tatt så lang tid å komme videre i reguleringsarbeidet. BV håper nå at
fremdriften blir bedre slik at man kan komme frem til en løsning, og se resultatet av arbeidet, til
beste for fastboende og hytteeiere i området.

Sikker manøvrering og trafikk på sjøen og land:
2016: Vellet er opptatt av at de endringene som gjøres sikrer at det er rom for trygg manøvrering
både i sjøen og på land. Vellet er veldig positive til planen om en egen bøyehavn som alternativ til
dagens veldig mange tilfeldig plasserte bøyer.

2018: BV har ingen ytterligere kommentarer til dette punktet.

Parkeringssituasjonen:
2016: Det store flertallet av de som i dag har båtplasser i de private anleggene i dag bor slik at
parkering nede i havneområdet er unødvendig. BV er klar over at kommunen normalt krever at det
for hver båtplass i et regulert område også skal være 0,4 parkeringsplass for bil. Slik BV ser det er det
ikke noe vesentlig behov for flere parkeringsplasser innenfor reguleringsområdet. BV mener at kravet
om parkeringsplasser er i strid med overordnede føringer om å redusere bilbruk. BV har forståelse
for at enkelte som har tilhørighet på øyene utenfor Bølingshavn er i en særstilling her, og ikke minst
gjelder dette fastboende. Men disse har en løsning i dag som sikkert kan videreføres. Utvidet
parkering på den kommunale plassen bør unngås da det her er behov for manøvreringsrom for større
kjøretøy i forbindelse med blant annet transport av avfall og sauer. I tillegg har bryggen og dette
området et sosialt element. Vellet har plassert piknikbord her som brukes av blant annet enkelte som
ikke disponerer egen brygge eller bor nær sjøen.

2018: BV registrerer at det er lagt inn to nye parkeringsplasser på den kommunale eiendommen. BV
står ved sin tidligere kommentar om bryggeområdet som et sosialt element og håper at dette kan
revurderes. BV vil i sammenheng med dette påpeke en forventning om at bua på brygga fortsatt skal
brukes til næringsformål, eller evt. almennyttige formål, selv om den gjennom en inngått salgsavtale
kommer i privat eie.

Strand/bademuligheter:
2016: Mange av oss husker med glede bading og lek på den lille stranden mellom den tidligere
bensinbryggen og Jones. Vellet ser med glede på at det nå planlegges å oppgradere denne stranden,
samt at det etter deres anmodning sees på muligheten for å få en badeplattform utenfor stranden. I
forbindelse med dette bør det etableres en grense for badeområdet, som for eksempel markeres
med en bøyerekke.

2018: BV registrerer til sin tilfredsstillelse at ønsket om oppgradering av den lille stranden, samt
plassering av badeplattform nå er kommet inn i planen.

Økt antall båtplasser/gjesteplasser:
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2016: Vellet ser positivt på at det gjennom denne reguleringen kan bli flere båtplasser. Det er positivt
om det kan bli plass til flere på en trygg måte i de private anleggene, men de håper også at det kan
komme offentlige plasser fra den kommunale bryggen som kan tildeles/leies ut etter den kommunale
prioriteringsordning. Vellet vil, om det blir behov for det, kunne tilby seg å bidra til forvaltning av
disse plassene, etter de nevnte kriterier. I utgangspunktet skal det være gjesteplasser ved den
ytterste av dagen flytebrygger. Dette etter en avtale med kommunen som ble inngått da denne
bryggen ble lagt ut. I dag er alle disse ti plassene borte og det er behov for at det blir noen
gjesteplasser i området.

2018: BV registrerer at det i tråd med den politiske bestillingen er kommet inn 20 kommunale
båtplasser, og en løsning som sikrer tilgang for anløp av Skjærgårdstjenesten og dyretransport.

Avfallssituasjonen:
2016: BV er klar over at område for avfallshåndtering ikke er omfattet av reguleringsforslaget. BV vil
likevel påpeke at det vil være helt nødvendig å opprettholde et avfallspunkt i umiddelbar nærhet til
havneområdet. For noen år siden ble avfallspunktet i havnen lagt ned og det ble satt opp skilt som
henviste til punktet på toppen av Bølingshavnbakken. Dette førte til at det fløt av søppel i området
der de tidligere containerne hadde stått.

Slik vil vi ikke ha det igjen.

2018: BV reagerer meget negativt på at avfallsplassen ved havneområdet nå er lagt ned. BV er sterkt
bekymret for hva dette vil avstedkomme når bruken av havneområdet tar seg opp fra påsketider.
Kommunen MÅ komme frem til en akseptabel løsning for å bli kvitt avfall i selve havneområdet.

Forslagsstillers kommentar:
Generelt
Medfører ingen endringer i plandokumentene.

Sikker manøvrering og trafikk på sjøen og land
Dette er ytterligere forbedret etter høring og offentlig ettersyn. Bøyehavnen er redusert, slik at
manøvreringsareal i sjø blir enda bedre. I tillegg er det justert løsning ved Svanen for å gi bedre
adkomst til pumpehus og utsettingsrampe.

Parkeringssituasjonen
Parkering på den kommunale kaia er ikke bundet opp eller fastsatt i plankart eller bestemmelser. Så
vidt vi kjenner til, er det kun vist på illustrasjoner som ikke har juridisk binding eller har vært
offentliggjort.

Strand/bademuligheter
I samråd med Borg Havn er badeområdet nå tatt ut av planen.

Økt antall båtplasser/gjesteplasser
Reguleringsbestemmelsene har ikke lenger noen begrensning i antall båtplasser ved den kommunale
kaia. Medfører for øvrig ingen ytterligere endringer i plandokumentene.

Avfallssituasjonen
Dette er omtalt tidligere. Som BV selv skriver, er ikke dette omfattet av planforslaget.
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E12. Statens vegvesen (SVV), datert 19.01.18.
SVV uttaler at det er positivt at fylkesveg 503 er tegnet inn med 10 meter bred korridor og at det er
vist riktige siktlinjer i kryss. Parkering er også endret slik at frisikt er ivaretatt. SVV aksepterer at
byggegrensen på 22/91 følger formålsgrensen. Planen kan for SVVs del egengodkjennes.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen medfører ingen endringer i plandokumentene.

E13. Halfdan Ditlev-Simonsen, datert 26.01.18 (eier av 22/2).
Ditlev-Simonsen finner planforslaget positivt for området og at det gjennom denne reguleringen kan
bli flere båtplasser, både kommunale og private. Ditlev-Simonsen er eier av brygge innenfor SA5, og
stiller spørsmål ved hvor mange gjesteplasser for korttidsbruk det er behov for i Bølingshavn og om
kommunen kan pålegge private eier av eksisterende, tidligere godkjente bryggeanlegg å stille slike
plasser til disposisjon. For SA6 var det en del av søknaden de bygningsrådet 1/9 1980 godkjente
bryggen at den skulle gi 10 gjesteplasser i tillegg til faste plasser. Disse 10 plasser er senere blitt
borte. Ditlev-Simonsen mener at fordeling av båtplasser innenfor private anlegg ikke er kommunens
oppgave og at dette vil medføre store kostnader.

Forslagsstillers kommentar:
Formuleringen i bestemmelsene er nå endret slik at gjesteplasser skal være innenfor SA4-6 og SA10
(NB! ny nummerering på plankartet) med angitt fordeling. Det foreligger dermed ikke lenger noe krav
om gjesteplasser ved Ditlev-Simonsens brygge.

E14. Alf Henning Myhrer, datert 17.01.18 (eier av 22/21).
Myhrer mener at planforslaget ikke tar inn over seg tidligere innspill fra ham. Dette gjelder kjøp av
båtplass, rett til parkering og høyde og plassering av nytt bygg som erstatter den gamle butikken.
Myhrer mener at det nye bygget som skal erstatte butikken vil bli svært høyt og dominerende.
Myhrer mener at nytt bygg blir liggende for nære hans eiendom og at parkering P2 vil sperre for
tenkt adkomst til eiendommen. Myhrer krever derfor å få benytte den gamle adkomstvegen nord i
havna. Myhrer ber kommunen vurdere om å utrede om det er riktig at planen skal frata ham
muligheten for parkering på egen grunn og adkomst til hans eiendom.

Forslagsstillers kommentar:
Det er forslagsstillers vurdering og intensjon at det nye bygget skal bli mindre dominerende enn den
eksisterende bebyggelsen (butikken). Det vil bli trukket lenger vekk fra kaia og sjøen, og er tenkt med
en utforming som passer bedre med den omkringliggende bebyggelsen. Planen viser 4 meters
byggegrense mot Myhrers eiendom. Dette er det normale kravet. På grunn av parkering P2 vil
dessuten avstanden til Myhrers eiendom bli enda større i den sørvestre delen av 22/27. Det er dette
arealet som vil være viktigste med tanke på lys og utsikt. Myhrers eiendom er slik beliggende at han
er avhengig av adkomst over annen manns grunn. Dersom Myhrer ønsker seg kjøreadkomst over
annen manns grunn, må dette skje i private avtaler/servitutter. Alternativt må kommunen
ekspropriere areal eller vegrett over annen manns grunn, hvilket anses som lite sannsynlig.

E15. Sameiet Naustet v/Vigar Martin Aas, datert 31.01.18.
Aas støtter uttalelsen fra Borg Havn IKS. Aas ser at planen ikke inneholder sted for
renovasjonskontainere. Disse står ved FVei vis a vis Svanen og er viktige for de uten farbar veg.
Dersom sameiet Svanen skal legge ut brygge, må en eller flere av gjesteplassene markeres for
båtparkering for tømming av søppel og være gratis. Aas mener at gjesteplasser skal være gratis og
tilfalle hytteeiere uten farbar veg. Aas kan ikke se av planen hvor postkasser for de uten farbar veg
skal monteres. Disse henger i dag på ulovlig oppsatt bygg på kommunal grunn. Foreslått fjerning av
veg over Linnes kan ikke vedtas da mange eiendommer har hevdbunden rett til kjøring over
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eiendommen. Aas mener at T-kryss vil skape kaos i juli og medføre dramatisk dårligere
trafikkavvikling, spesielt ved avlevering av materialer med store biler og biler med henger. Aas uttaler
at brygge innenfor SA6 var forutsatt 50 % gratis korttidsparkering på en kortere brygge, mot 10
plasser ytterst på brygga som eieren hevder. Her er det kun plass til 2-3 båter, og det er satt opp skilt
med reservert. Brygga i SA6 ligger inne på sektor for kommunal kai. Aas mener at SA6 bør tas ut av
planen og innlemmes i ny plan som utarbeides av Borg Havn IKS i og med at det må ryddes opp i
ulovligheter på begge eiendommer.

Forslagsstillers kommentar:
Avfallsordning for Bølingshavn inngår ikke i planen. Det er gitt bestemmelser om at en andel av
plassene i bryggen fra Svanen skal være gjesteplasser. Plassering av postkasser er detaljer som ikke
vises i en reguleringsplan. Selv om veg over Linnes ikke reguleres i planen, vil ikke det bety at vegen
automatisk kan fjernes eller gamle rettigheter oppheves. Eventuelle endringer i brygger vil bli avtalt
mellom partene. Evt. ulovlighetsoppfølging gjøres av kommunen.

E16. Per-Ole Hegdahl, datert 31.01.18.
Hegdahl ber om at tidligere innsendte merknader (2016) inntas. Hegdahl er hytteeier på
Kjerringholmen. Hegdahl påpeker at den kommunale brygga er viktig og nyttig for alle hytteeierne på
øyene utenfor Bølingshavn og at det er ønskelig at denne opprettholdes. Brygga brukes blant annet
for frakt av materialer, tyngre gjenstander som bringes til eller fra hytta, ved sykdomstransport og for
frakt av søppel eller annet som må bringes til avfallsmottaket. For å dekke dette behovet er det
nødvendig at det er tilstrekkelig areal i og utenfor den offentlige brygga. Hegdahl mener at det i
planforslaget er avsatt for liten plass til manøvrering inn til den kommunale kaia.

Forslagsstillers kommentar:
Areal for bøyehavn (SA1) er vesentlig redusert og trukket lenger vekk fra den kommunale kaia. Dette
gir bedre plass til manøvrering. Bakgrunnen for å få til dette er blant annet at det blir en mer effektiv
arealutnyttelse ved å legge bøyer i grid. Det som evt. hindrer adkomsten til den kommunale kaia vil
da i tilfelle være bryggeanlegg som går ut fra den kommunale kaia. Lengden på dette bryggeanlegget
vil ha betydning for plass til manøvrering inn til kaia. Det er kommunen v/Borg Havn som disponerer
både den kommunale kaia innenfor KAI og evt. framtidige bryggeanlegg innenfor SA10. Endelig
utforming av bryggeanlegget vil fastsettes ved detaljprosjektering ved byggesøknad.

E17. Knut Halvor Hansen, datert 29.01.18.
Hansen er positiv til den fremlagte planen og ser frem til endelig behandling. Hansen påpeker at det
er lagt ned et betydelig arbeid og ressurser med mål om en omforent plan med gode løsninger som i
størst mulig grad ivaretar alle interesser og legger grunnlaget for fortsatt godt miljø i Bølingshavn.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen medfører ingen endringer i plandokumentene.

E18. Wanda Berge, datert 30.01.18.
Berge støtter forslag til ny reguleringsplan som ligger ute på høring.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen medfører ingen endringer i plandokumentene.

E19. Tore Andersen, datert 29.01.18.
Andersen støtter planforslaget, og synes det er positivt med endring av butikken og oppgradering av
stranda. Andersen mener at det ikke er verken nødvendig eller lønnsomt med butikkdrift i
Bølingshavn. Han er også usikker på om det er næringsgrunnlag for kiosk på brygga, men det hadde
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vært hyggelig. Andersen mener at bensinstasjon ikke er forenlig med badestrand. Andersen mener at
det alltid vil være behov for flere båtplasser, og at planforslaget ivaretar det gode miljøet i
Bølingshavn. Andersen mener det ikke er en «menneskerett» å ha båtplass akkurat i Bølingshavn,
men at det ligger godt til rette for å lage mange plasser i Korshavn, hvor det også er gode
parkeringsmuligheter. Andersen mener det er uheldig at renovasjon for Bølingshavn er flyttet.

Forslagsstillers kommentar:
Badeområdet er nå tatt ut av planforslaget. Uttalelsen medfører ingen endringer i plandokumentene.

E20. Tom B. K. Knutsen, datert 29.01.18.
Knutsen med familie vil uttrykke at de setter meget stor pris på initiativet som er tatt av Ramm og
Jones, og at de helhjertet støtter opp om dette.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen medfører ingen endringer i plandokumentene.

E21. Randi Ditlev-Simonsen, datert 30.01.18.
Ditlev-Simonsen stiller seg bak planforslaget og mener at det helhetlig og på en god måte sikrer
formålet beskrevet for Bølingshavn og bygger opp under intensjonene i kommuneplanen. Planen ser
ut til å bevare det gode miljøet i havnen med et tilpasset ambisjonsnivå til trafikkforhold, både til sjøs
og på land. Ditlev-Simonsen tar forbehold om at utbygging av brygge fra Svanen gir
manøvreringsplass til eksisterende båtplasser. Ditlev-Simonsen er svært positiv til opprettholdelse og
opprydding/organisering av bøyene og er enig i at det er ønskelig med flere båtplasser og
gjesteplasser, noe de opplever at planen tar høyde for på en balansert måte. Badestranden er et
positivt innslag som vil øke tilgjengelighet til sjøen, til felles interesse og glede for alle i nærområdet.
Dette har vært et savn i området. Ditlev-Simonsen støtter tiltakshaver i at det ikke er hensiktsmessig,
eller i henhold til intensjoner i kommuneplanen, med drivstoffutsalg. Dette vil være uheldig med
badeplassen som nærmeste nabo, og medføre økt trafikk, bråk og forurensning i havnen. Ditlev-
Simonsen synes også det virker fornuftig å regulere den gamle butikken til bolig/næring. Et nytt bygg
som harmonerer mer med omgivelsene vil være svært positivt og løfte uttrykket til hele havnen.

Forslagsstillers kommentar:
Badeområdet er nå tatt ut av planforslaget. Uttalelsen medfører ingen endringer i plandokumentene.

E22. Mikkel Arno Berg, datert 29.01.18.
Berg mener saken virker godt utredet, og det er betryggende at administrasjonen tilkjennegir en
positiv innstilling. Bølingshavn er vel et av de få og best bevarte havnemiljøer i Øst-Norge, og som har
evnet å holde stand mot kortsiktig funderte, historieløse, unødvendige og irreversible
utbyggingstiltak. Berg nevner at hans farfar og Norges første byantikvar, Arno Berg, var blant
grunnleggerne av Oslofjordens friluftsråd og at hans far, Nasjonalgalleriets direktør Knut Berg, en
rekke ganger besøkte Bølingshavn og berømmet stedets bevaringspotensial og skånsomme
utbygging, med unntak av det fremmedelementet som han omtalte i negative ordelag som
«misforstått norsk landhandlerarkitektur». Øysamfunnet Hvaler har helt spesielle kvaliteter av
internasjonalt format med sin «ikke brautende stil» og sin ekthet i miljø, kultur og omgangsform.
Dette er sterke og bærekraftige verdier som gjør Hvaler til et attraktivt sted å være. Bølingshavn er et
eksempel på autentisitet og miljø som styrker dette.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen medfører ingen endringer i plandokumentene.
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E23. Jørn Rom, datert 28.01.18.
Roms familie har hatt tilhold i Bølingshavn siden 1880-tallet. Rom mener det er urealistisk å bevare
den tidligere butikken og fortsatt ha krav til næringsvirksomhet, og mener det er bra at man vil rive
denne og erstatte den med ny bolig. Rom synes også det er et godt forslag å fjerne det gamle
gatekjøkkenet og erstatte dette med en sommerbutikk. Rom påpeker at den kommunale kaia er i
dårlig forfatning, og at det ville være positivt med utbedring av kaia og badestranda. Rom synes også
det er positivt med en ny flytebrygge med tildeling etter det kommunale fordelingsreglementet. Rom
reagerer veldig sterkt på at renovasjon nå er flyttet. Rom mener det er et godt forslag til regulering
av Bølingshavn, og at det er en realistisk løsning.

Forslagsstillers kommentar:
Badeområdet er nå tatt ut av planforslaget. Uttalelsen medfører ingen endringer i plandokumentene.

E24. Bane Nor, datert 19.12.17.
Planområdet berører ikke jernbanens interesser og Bane Nor har ingen merknader.

E25. Avinor, datert 15.12.17.
Avinor har ingen merknader til planen. Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til
gjeldende regelverk.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen medfører ingen endringer i plandokumentene.

6.4	 Uttalelser	3.	høring	(21.03.21-14.05.21)	
Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 21.03.2021 – 14.05.2021. Nedenfor er
sammendrag av innkomne uttalelser med forslagsstillers kommentar. For å se uttalelsene i sin helhet
vises til vedlagte kopier. (kommentarer er basert på de planer og løsninger som forelå på det aktuelle
tidspunktet)

F1. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 23.03.2021.
Generell tilbakemelding. NVE viser til sine karttjenester og retningslinjer.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.

F2. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), datert 29.03.2021.
Automatisk tilbakemelding. Viser til statsforvalteren.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.

F3. Norsk Maritimt Museum (NMM), datert 31.03.2021.
NMM har ingen innvendinger til detaljreguleringen. NMM ser at skipsfunn 119103 er lagt inn i planen
som hensynssone.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
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F4. Fiskeridirektoratet (FD), datert 28.04.2021.
FD påpeker at tiltak i sjøen ofte vil være søknadspliktig etter andre regelverk enn plan- og
bygningsloven. Aktuelle sektormyndigheter skal da høres. FD bidrar gjerne med sin kompetanse. FD
har ingen ytterligere innspill.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.

F5. Mattilsynet, datert 29.04.2021.
Mattilsynet har ingen bemerkninger til planforslaget, men minner om at drikkevannsforsyningen i
båthavnen må sikres med tilfredsstillende tilbakeslagssikring for å unngå at forurenset vann kan
komme inn på ledningsnettet.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.

F6. Bølingshavn og omegn interesseforening (BOIF), datert 02.05.2021.
Generelt er BOIF positive til at det foreligger plan, slik at man snart kan starte utbygging og utvikling
av fritidsbåthavnen. BOIF er positive til regulering av bøyehavnen. BOIF er opptatt av allmennhetens
tilgang og benyttelse av kai, grøntanlegg, båtplass og fritidsaktiviteter i den offentlige delen av
havnen.

1. Prinsippene for detaljregulering av fritidsbåthavnen
BOIF mener at utgangspunktet må være maksimal utnyttelse av det offentlige land- og
sjøområdet til beste for allmennheten. Det offentlige arealet utgjør en liten del. I den grad
reguleringsplanen har forslag til innretninger, formålsgrenser eller annet som nå eller senere vil
kunne medføre redusert offentlig utnyttelse til fordel for private, kan ikke disse aksepteres, og
må på prinsipielt grunnlag fjernes. BOIF påpeker flere problematiske forhold i vedtaket i UPB
10.3.21. BOIF går imot at den private bryggen på SA9 får strekke seg langt inn på det offentlige
sjøområdet. BOIF mener at dette medfører en privatisering av offentlig område, og at dette ikke
er konsekvensutredet. BOIF mener at denne saken medfører inhabilitet og fratredelse når saken
behandles.

2.  Det offentlige båtanlegget og utformingen av dette.
BOIF mener at det offentlige båtanlegget må utformes med maksimal utnyttelse. BOIF mener at
det kun skal være kommunale ledninger som legger begrensninger, og ønsker å ta ut
bestemmelse om at illustrasjon skal være retningsgivende.

3. Forslag om kiosk på offentlig landområde
BOIF er ikke enig i å bruke et så stort offentlig areal til sommerkiosk. Det er ikke sikkert dette er
drivverdig, og det blir bare en kort periode i året. BOIF mener at kiosken bør fjernes og
grøntområdet utvides. Subsidiært mener BOIF at arealet til kiosk reduseres.

4. Offentlig badestrand
BOIF aksepterer at en offentlig tilrettelagt badestrand kan kreve vernesone mot båter og komme
i konflikt med planene for offentlig båtanlegg. BOIF foreslår å fylle sand foran granittrapp.

5. Den gamle butikken
BOIF er ikke uenig i at det er interessant å vurdere næring i Bølingshavn, men mener at dette bør
vurderes nøye før det forfølges inn i en reguleringsplan. BOIF kan vanskelig se det formålstjenlig
og i allmennhetens interesse at et politisk ønske om næring i den gamle butikken blir
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opprettholdt dersom det medfører ytterligere forsinkelser. BOIF ber kommunestyret nøye
vurdere om det er et godt nok politisk grunnlag for at næringen opprettholdes.

6. Parkering
BOIF mener at båtplasser for fastboende eller hytter i nærområdet i det offentlige båtanlegget
ikke medfører behov for parkeringsplass. Her kan man ved tildelingen vurdere gårds- og
bruksnummer på den som blir tildelt båtplass.

7. Drift av et fremtidig offentlig båtanlegg
BOIF ber om å bli gitt ansvaret for å drifte den offentlige delen av Bølingshavn fritidsbåtanlegg.

8. Vedlagt forslag til reviderte reguleringsbestemmelser med endringer som følger opp
synspunktene for øvrig.

Forslagsstillers kommentar:
Til pkt. 1: Forslagsstiller er enig i at det er uheldig at private interesser går foran allmennhetens
interesser. Forslagsstiller mener at formålsgrensen mellom SA9 og SA10 bør trekkes tilbake til
forlengelsen av eiendomsgrensen, hvor den lå tidligere.
Til pkt. 2: Utformingen av det offentlige båtanlegget er en konsekvens av mange hensyn. Ettersom
illustrasjonen er veiledende, er det mulig å gjøre justeringer på løsningen i forbindelse med byggesak.
Til pkt. 3: Kiosken og området rundt denne er tenkt som et fremtidig samlingspunkt i Bølingshavn.
Forslagsstiller er enig i at det er et begrenset marked både i størrelse og tidsperiode. Viste størrelse
på kiosken i planen er en maksimal utnyttelse. Det er ikke sikkert kiosken blir så stor.
Til pkt. 4: Tas til orientering. Forslagsstiller antar at det er noe dypt her ute. Dessuten er ikke påfylling
av sand noe som vises i reguleringsplanen.
Til pkt. 5: Forslagsstiller har hele tiden påpekt det usikre grunnlaget for å etablere næring i den gamle
butikken. Vi har også påpekt risikoen for at det blir stående tomme lokaler, som ikke er et positivt
bidrag til miljøet i Bølingshavn. Forslagsstiller mener derfor at næring i den gamle butikken bør være
en mulighet, ikke et påbud.
Til pkt. 6: Parkeringskravet på 0,4 er videreført fra kommuneplanen. Selv om en god del brukere har
bolig/hytte i gangavstand fra båthavna, viser erfaring at mange benytter bil for å få med seg det de
trenger på båttur.
Til pkt. 7: Reguleringsplanen tar ikke stilling til hvem som skal drifte de ulike områdene. Dette er noe
som vil bli avklart senere.
Til pkt. 8: Tas til orientering.

F7. Jakobsen, Bjercke og Næss, datert 03.05.2021.
Jakobsen, Bjercke og Næss er grunneiere av brygger langs fjellet i syd (SAL1). Grunneierne ønsker at
forslaget om bruk av SAL1 som kyststi tas ut. De påpeker at allmennheten allerede i dag har tilgang til
området i kraft av allmennhetens ferdselsrett, og oppfattet tidligere formulering i bestemmelsene
som en presisering av dette. Grunneierne påpeker at det er uklart hva man mener med kyststi. Skal
det opparbeides en turveg? Det kan virke som om planutvalget ikke er klar over at det går en sti langs
sørsiden av Bølingshavn. Denne går ikke langs sjøen, men over fjellet. Her er det bedre
fremkommelighet og utsikt. Denne traséen har vært brukt i mange generasjoner. Det er ikke behov
for å lage en ny kyststi, og det er heller ikke ønskelig. Grunneierne spør om kommunen skal
ekspropriere kyststien. De mener at opparbeidelse av kyststi vil utløse krav om erstatning. Dette
synes meningsløst. Grunneierne påpeker at forslagsstiller i mer enn 10 år har arbeidet for en
helhetlig planløsning for Bølingshavn, med en omfattende konsekvensutredning som er berømmet av
myndighetene. Ikke på noe tidligere tidspunkt har begrepet kyststi vært tema eller krevet
innarbeidet. Det har ikke vært behandlet av administrasjonen og det er ikke foretatt vurderinger i
forhold til konsekvensutredningen. Det er uheldig saksbehandling av det tas inn et tilleggsforslag i
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planforslaget uten nærmere utredning. Dersom dette hadde blitt utredet, ville man avdekket
problemstillingene nevnt ovenfor.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er enig i synspunktene fra grunneierne. Forslagsstiller mener at tidligere formulering
ivaretok allmennhetens interesser, og anbefaler å tilbakeføre bestemmelsene.

F8.Ling og Jørn Kile, datert 03.05.2021.
Kile mener at nøkkelen til at Bølingshavn skal utvikle seg til et naturlig områdesenter er at området
forblir regulert til næring. Kile har hørt at krefter jobber for å fjerne næring helt fra planforslaget, og
mener det er uklokt. Kile mener det kan være mange næringsdrivende som kan se muligheter i å
kunne leie/kjøpe et lite næringslokale. F.eks. sommerhandel, håndverksbedrift, service for båtfolket,
turisme, opplevelse etc. Kile mener det kan gi uante og positive synergier. Kile påpeker at
Bølingshavn har vært et viktig handelssentrum i vest på Kirkøy i flere hundre år. Kile mener at krav
om næringsdrift må stå ved lag.

Forslagsstillers kommentar:
Det er krav til næring i reguleringsplanen, både innenfor N og KBA. Forslagsstiller er sterkt tvilende til
om det er, og vil bli, grunnlag for vesentlig næring i Bølingshavn. Innbyggertallet i Bølingshavn må
mangedobles før det er befolkningsgrunnlag for lokal næring.

F9. Statsforvalteren i Oslo og Viken (SOV), datert 03.05.2021.
SOV berømmer redegjørelsen for endringene som er gjort, men synes det er et par av endringene
som er vanskelige å forstå. SOV viser til at det i 100-metersbeltet langs sjø skal tas særlig hensyn til
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Basert på dette og de statlige
planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen er det vanskelig å forstå hvorfor
grønnstrukturformålet (tidligere G1) er fjernet til fordel for småbåtanlegg på land. SOV mener det er
viktig å ivareta grønnstrukturen og det naturlige terrenget i området. SOV anbefaler at
grønnstrukturen gjeninnføres.

SOV mener det videre er konfliktfylt at badestranda foreslås fylt igjen og erstattet av et like høyt
areal som kaia, hvor kiosken legges helt vest i området. Det fremgår av statlige planretningslinjer at
ytterligere gjentetting av strandarealer skal unngås. SOV savner en bedre begrunnelse, og mener at
stranda bør bevares. SOV mener det er fullt mulig å løse potensiell konflikt mellom badende og
båttrafikken.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er i stor grad enig i uttalelsen. Forslagsstiller mener at grønnstrukturen sør for Svanen
bør gjeninnføres. Forslagsstiller er også enig i at det er uheldig at badestranden fylles igjen, men
dette ble konklusjonen etter en helhetsvurdering i samråd med Borg Havn. I detaljprosjekteringen av
områdene rundt kiosken kan det likevel være mulig å finne løsninger som i noen grad kompenserer
for dette.

F10. Jorunn og Einar Hegdahl, datert 04.05.2021.
Hegdahl har hatt tilknytning til Kjerringholmen og Bølingshavn hele livet, og kjenner området svært
godt. Hegdahl er i utgangspunktet meget fornøyd med at det ser ut til å bli ryddet opp i Bølingshavn,
og mener at dagens tilstand utgjør en fare. Den kommunale kaia er viktig for besøkende, helsehjelp,
hjemmesykepleie, transport av varer og dyr. Det benyttes frakteflåter uten motor, og som dermed
må taues. Det krever et romslig og trygt manøvreringsareal. Hegdahl mener at den foreslåtte
løsningen ikke tar høyde for dårlig vær, og at brygga må flyttes lenger mot vest, f.eks. fra kiosken.
Hegdahl stiller seg undrende til kiosken. Det har vist seg gjennom flere år at det ikke er liv laga, selv
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da det var bensinutsalg. Hegdahl mener at næring i 1. etasje i den gamle butikken er tilstrekkelig.
Hegdahl mener dette gir rom for større og bedre rekreasjonsområde, bedre rom for transport og
parkering samt tryggere og bedre manøvrering inn til den kommunale kaia. Offentlig kaiområde bør
ikke privatiseres.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller har også påpekt de mange behovene og funksjonene som må ivaretas ved den
kommunale kaia. Dette fremgår av plandokumentene. Tilgangen til den kommunale kaia ble vesentlig
dårligere etter siste politiske behandling, hvor private interesser beslaglegger vesentlige deler av
kaiområdet. Forslagsstiller mener dette er uheldig, og at planen bør tilbakeføres.

F11. Statens vegvesen (SVV), datert 04.05.2021.
Forhold som angår fylkesvegen ivaretas nå av Viken fylkeskommune. SVV påpeker at teksten i
planbeskrivelsen med fordel kan oppdateres og vise til regjeringens handlingsplan for universell
utforming 2015-2019. SVV mener kommunen bør vurdere å sette krav til sykkelparkering hvor det er
mulig å låse sykkelen. SVV mener at bestemmelse § 4.3 f) er uklar. SVV mener også at kommunen bør
vurdere å sette krav til lading for elbiler innenfor område P1 og KAI, samt at det vurderes krav om at
et visst antall av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for etablering av ladepunkt.

Forslagsstillers kommentar:
Teksten i planbeskrivelsen ang. handlingsplan for universell utforming er oppdatert. Forslagsstiller
kan ikke finne § 4.3 f), som SVV henviser til. Dette må være en misforståelse. Vi foreslår å ta inn nye
bestemmelser om både sykkelparkering og tilrettelegging for lading av elbil ved den kommunale kaia.

F12. Borg Havn IKS (BH), datert 05.05.2021.
BH er delaktig i planstillernes fremlegg og står inne for det felles planforslag som ble sendt til
kommunen til behandling. BH har lagt vekt på at det offentlige rom skal kunne utvikles og brukes til
beste for lokalsamfunnet. BH viser til de mange funksjoner som skal ivaretas, og hvilke ambisjoner
som er innenfor området.  BH påpeker at det ved siste behandling ble vedtatt en justering av
formålsgrensen mellom SA9 og SA10, og at dette går ut over funksjonen ved den kommunale kaia.
BH anmoder derfor om at formålsgrensen trekkes tilbake til eiendomsgrensen.

BH viser også til at krav om gjesteplasser innenfor SA9 var en forutsetning ved byggetillatelsen. BH
mener at det siste vedtaket om å fjerne krav til gjesteplasser bryter mot tidligere vedtak og
forutsetninger. BH foreslår å opprettholde krav til gjesteplasser. BH påpeker at de ønsker en
konstruktiv avslutning på en lang planprosess, og har intensjon om å starte utbygging inneværende
år.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er enig i at det er uheldig at private interesser setter allmennhetens interesser ved den
kommunale kaia til side, og at krav til gjesteplasser innenfor SA9 er tatt ut. Forslagsstiller mener at
begge disse forholdene bør tilbakeføres slik de var.

F13. Bølingshavn Velforening (BV), datert 05.05.2021.
BV representerer ca. 65 heltids- og deltishusstander rundt Bølingshavn. BV ble etablert i 1983, og har
gjennom alle år vært engasjert i utviklingen i området. BV viser til nye utbygginger, og at presset på
havneområdet har økt. BV imøteser en mulig avslutning på en lang prosess. BV viser til tidligere
uttalelser, hvor de har vektlagt følgende punkter:

· Sikker manøvrering og trafikk, på sjøen og land
· Parkeringssituasjonen
· Strand/bademuligheter
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· Økt antall båtplasser og gjesteplasser
· Avfallssituasjonen

BV er enig i at alternativ 1 er den beste løsningen. BV ønsker at man så langt som mulig gjør
havneområdet miljøvennlig og familievennlig. BV er svært negative til at den lille stranden vest i
området er fjernet og bygget over. Denne lille stranden var et yndet sted tidligere. BV ønsker at det
skal være en mulighet til å komme til vannkanten. En rampe vil gi mulighet for bevegelseshemmede,
området gir mulighet for utsetting av kajakker og det vil være en ekstra sikkerhet for å komme seg
enkelt inn til land. BV stiller seg undrende til størrelsen på kiosken, og mener at denne bør kunne
være mindre. BV vil gjerne at området blir et trivelig sted å være, og fortsetter gjerne sitt arbeid.

BV vedlegger innspill til forrige høring.

Forslagsstillers kommentar:
Opprinnelig var det et ønske om å beholde badestranden. Etter ønske fra Borg Havn er badestranden
fjernet, men det vil fortsatt være mulig å legge en del til rette for de funksjonene som BV etterspør.
Planen viser en maksimal ramme for utbyggingen av kiosken. Det er ikke sikkert den blir så stor.

F14. Jacob Thomas Staib, datert 05.05.2021.
Staib viser til uttalelser fra Bølingshavn og omegn interesseforening og Bølingshavn velforening. Staib
er opptatt av at det unngås interessekonflikter mellom den private og kommunale delen av
båthavnen, og har synspunkter på fremtidig teknisk og administrativ drift, tildeling osv.

Forslagsstillers kommentar:
Forholdene Staib påpeker er ikke forhold som løses eller ivaretas i en reguleringsplan. Dette er forhold
som har med fremtidig gjennomføring å gjøre, og som i stor grad er av privatrettslig karakter.

F15. Advokat Øystein Hjelmset på vegne av Janneke og Iver Skrefsrud, datert 05.05.2021.
1. Innledning
Skrefsrud har tidligere sendt inn merknader til reguleringsplanforslaget, og registrerer at utvalget
har fanget opp en del av innvendingene. Fortsatt uheldig og uhensiktsmessig på flere plan.
Skrefsrud har ikke blitt involvert eller forespurt av Jones.

2. Jordskiftesak
Skrefsrud informerer om at det er krevd sak for jordskifteretten med krav om deling av det
personlige sameiet i Svanen. Rettsmøte er forventet like før eller like etter sommeren. Ønsker
sameiet oppløst på grunn av uenigheter. Stelma påpeker at de ikke har godkjent parkering,
snuplass, utriggere ved Svanen, spyleplass og byggegrense som er lagt inn i planen. Vedlagt
forslag til deling. Skrefsrud mener at Jones ikke har behov for rampe.

3. Kobling jordskiftesak og reguleringsplan
Skrefsrud mener at areal til parkering er overdrevet, og at det avtalemessig ikke er dekning for å
regulere inn eller opparbeide parkering på Svanen. Skrefsrud påpeker selv at det ikke kan tas
beslutninger om privatrettslige forhold i en reguleringsplan, men mener at det er uheldig og lite
hensiktsmessig. Man risikerer at planen ikke vil la seg gjennomføre. Skrefsrud registrer at
kommunen ikke ønsker å sette planen på vent til etter at jordskiftesaken er ferdig behandlet.
Skrefsrud har derfor ytterligere forslag til justeringer i planen.

4. Merknader til planforslaget
4.1 Generelt
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Skrefsrud ønsker at planen skal være mer fleksibel. Bruke mer kombinerte formål og at viste
plassering er veiledende.

4.2 Til § 4.3 c)
Skrefsrud ønsker at bestemmelsene også åpner for naust/sjøbod, og at bygget markeres med
«naust/sjøbod» på plankartet.

4.3 Til § 4.3 d)
Skrefsrud ønsker at bestemmelsen omformuleres slik at alle planlagte tiltak innenfor SAL2 er
veiledende, ikke bare plassering av bebyggelse.

4.4 Endring av plankartet
4.4.1 Merke av aktuelt bygg som naust/sjøbod i plankartet
Skrefsrud ønsker at bygg merkes med «naust/sjøbod» på plankartet.
4.4.2 Formålsgrense ut i sjø
Skrefsrud ønsker at det legges småbåthavn helt ut til bestemmelsesgrense i vest.
4.4.3 Byggegrense på sørlig del av SAL2
Skrefsrud ønsker å fjerne byggegrensen slik at denne blir sammenfallende med
formålsgrensen. Alternativt at det kun vises byggegrense mot sjø, veg og nabogrense.

4.5 Til § 5.4 + endring av plankartet
Skrefsrud motsetter seg så stor parkering (P1). De ønsker kombinert formål og at viste
parkering i reguleringsplanen er veiledende.
4.6 Til § 7.2 c) og i)
Skrefsrud mener at det ikke skal være krav om gjesteplasser innenfor SA4, og at SA4 tas ut i
opplistingen over gjesteplasser.

4.7 Til § 3 – rekkefølgekrav
Skrefsrud mener at parkering kan knyttes til tilhørende gnr/bnr, og at tidligere vedtak om
dette ikke er fulgt opp. Skrefsrud mener at man kan nedjustere parkeringskravet fra 0,4 til
0,2 bilparkeringer per båtplass, og at parkering kan skje på eiendommer som har
gangavstand. Skrefsrud mener at man bør synliggjøre i plankartet alle aktuelle områder for
parkering.

5. Til pkt. 6.4 i KU.
Skrefsrud mener at de ikke har blitt involvert eller forespurt i planprosessen.

Forslagsstillers kommentar:
Til pkt. 1: Tas til orientering.
Til pkt. 2: En privatrettslig avtale alene kan ikke styre innholdet i en reguleringsplan. Det kan, og vil,
komme pålegg fra kommunen, statsforvalteren, fylkeskommunen osv. som vil påvirke innholdet i en
plan. Kommuneplanen stiller krav til parkering. Utsettingsrampe for allmennheten er ønsket av
mange parter, og det ble stilt spørsmål ved tilgjengeligheten til rampen. Derfor måtte vi vise hvordan
adkomst til rampen kan løses. Det er et ønske om å utnytte egnede sjøarealer til småbåthavn best
mulig. Derfor er det vist mulighet for utriggere langs kaien. Det er en mulighet som ligger i planen.
Planen fastsetter ikke hvem som skal disponere disse. Spyleplass med fast dekke og
sedimentasjonskum er et pålegg fra regionale myndigheter for å redusere forurensning. Byggegrense
følger 3- 4 meter fra sjø og nabo. Forslagsstiller er enig med regionale myndigheter i at byggegrense
burde være strengere for å unngå store inngrep i terreng og vegetasjon samt åpne opp mer for
allmennheten mot sjøen. Det er blant annet en markant fjellknaus ut mot sjøen og høyreist
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vegetasjon som skjermer parkering og båtopplag. Forslagsstiller mener at planen bør tilbakeføres slik
den var, med grønnstruktur og byggegrenser.
Til pkt. 3: Foreslått parkering ble gjort etter føringer fra kommunens saksbehandler helt fra starten.
Det ble presisert at dette var spesielt viktig p.g.a. den dårlige parkeringsdekningen ellers i havna.
Viste areal til parkering er en mulighet dersom det er behov/ønskelig i fremtiden. Det er ikke noe
pålegg om å opparbeide mer enn 0,4 p-plasser pr. båtplass.
Til pkt. 4.1: Forslagsstiller mener at kombinerte formål ikke er hensiktsmessig. Alternativt kan P1
fjernes og bestemmelsene åpne for parkering innenfor SAL2, men vi bør vise at adkomst til
pumpestasjon, rampe osv. ivaretas. Myndighetene er opptatt av løsninger, særlig i strandsonen.
Plassering av formålsgrenser er juridisk bindende, og er ikke veiledende. Det er tilhørende
illustrasjonsplan som er veiledende.
Til pkt. 4.2: Ok å ta inn naust/sjøbod i bestemmelsene. Teksten kan evt. tas inn i illustrasjonsplanen,
ikke plankartet.
Til pkt. 4.3: På plankartet er det kun planlagt bebyggelse og adkomst/vendehammer til båtrampa
som kan justeres. Formålsgrenser rundt parkering er juridisk bindende. Forslagsstiller foreslår at
formuleringen i reguleringsbestemmelsene endres til: «Viste plassering av planlagt bebyggelse og
adkomst/vendehammer til rampe (SA5) er veiledende». Understreket tekst er ny tilføyelse.
Til pkt. 4.4.1: Vi har ikke slik beskrivende tekst i plankartet. Det hører hjemme på illustrasjonsplanen.
Til pkt. 4.4.2: Vi har lagt formålsgrensen helt ut til hensynssone ved kulturminne. Vi kan ikke gå inn
i/over hensynssonen. Dette har vi fått innsigelse på tidligere, så det er umulig. Forslagsstiller tror for
øvrig at Skrefsrud har misforstått bestemmelsesgrensen. Bestemmelsesområdet (med
mudringsforbud) er fra bestemmelsesgrensen inn til land, ikke utenfor. Bestemmelsesområdet
omfatter dermed også f.eks. SA4 og SA5.
Til pkt. 4.4.3: Vi er ikke enig i å fjerne byggegrense, snarere gjøre den strengere, ref.
konsekvensutredningen og uttalelser fra regionale myndigheter og andre. Dette for å skåne terreng
og vegetasjon. Vi mener at grønnstrukturen bør gjeninnføres.
Til pkt. 4.5: Viste parkering er en mulighet. Behov vil være avhengig av hvor mange båtplasser den
skal betjene. Forslagsstiller mener at kombinert formål ikke er hensiktsmessig. Formålsgrenser er
juridisk bindende linjer. Disse kan derfor ikke gjøres veiledende.
Til pkt. 4.6: Slik bestemmelsene er formulert, er det 20 % innenfor SA4-6 samlet. Fordelingen innenfor
SA4-6 tar planen ikke stilling til.
Til pkt. 4.7: Det har vært en omfattende prosess med revisjon av planen etter møtet 02.09.20. I denne
prosessen har det fremkommet at flere av punktene i vedtaket ikke var gjennomførbare. Det har også
vært en ny politisk behandling, hvor dette kravet ikke ble videreført. Politikerne vedtok å sende planen
på høring med gitte endringer i møte 10.03.21. Disse endringene ble gjort, og det er denne planen
som ble lagt ut på høring, uavhengig av møtet 02.09.20. Vi har hele tiden forholdt oss til
kommuneplanens krav om 0,4 p-plasser. Illustrasjon av alle mulige parkeringsplasser hører evt.
hjemme i illustrasjonsplanen. Det er for øvrig redegjort for parkeringsdekning i planbeskrivelsens kap.
5.11.
Til pkt. 5: Skrefsrud har hatt mange anledninger til å uttale seg og påvirke planen. De har skrevet
mange og utfyllende uttalelser ved alle høringer. For øvrig har de gått direkte til politikerne i stedet
for å kontakte forslagsstiller.

F16. John Jones, datert 05.05.2021.
Jones er en av eierne av 22/64 (Svanen) og medforslagsstiller. Jones påpeker at kommunens
saksbehandler helt siden oppstart av planarbeidet i 2011 har lagt vekt på å bevare mest mulig
vegetasjon, herunder vegetasjonsbeltet langs bekken nord for eiendommen og i skråningen mot
nabo i sør. Dette har blant annet fylkesmyndighetene vært positive til, og i alle forslagene har disse
grøntområdene inngått i planen. Vegetasjonen er viktig landskapsmessig og for å gi ly for vær og
vind. Uttalelsen er vedlagt utsnitt av tidligere og nåværende plankart samt foto fra området. Jones
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viser til at grønnstrukturen mot sør ble tatt ut uten konkret begrunnelse. Jones mener det ikke vil
være mulig å lagre båter eller parkere biler i den bratte skråningen.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er enig i uttalelsen. Bevaring av vegetasjonen (og terrenget) er viktig av hensyn til
landskapet, romdannelse, skjerming av parkering/båtopplag, buffer mot nabo, kulturmiljøet,
naturmangfold osv. Terrenget er bratt. En tilrettelegging for båtopplag eller parkering vil medføre
svært store og uheldige terrenginngrep. Basert på tidligere registreringer og utredninger anbefaler
forslagsstiller at grønnstruktur mot sør tas inn i planen igjen.

F17. Jørn Hokholt, datert 05.05.2021.
Hokholt representerer Vilicus A/S, som utvikler tomteområdet Hvaler Panorama. Hokholt finner
mange spennende elementer i reguleringsplanen. Hokholt mener det overordnede målet må være å
sikre nok båtplasser til befolkningsøkningen i Bølingshavn, og få ryddet opp i havneområdet. De
ønsker også et levende miljø med kvaliteter for felles rekreasjon. Hokholt er positiv til at man ivaretar
behovet for kommunale plasser på en bedre måte enn tidligere, men at det fortsatt vil være alt for
lite i forhold til det reelle behovet. Hokholt mener at plasseringen av formålsgrense for SA10 er
uheldig. Det begrenser muligheten for å plassere eller vinkle flytebrygge på en mer optimal måte.

Hokholt forstår ikke hvorfor dagens plassering av Linnes’ brygge blir opprettholdt. Den er både
plassert inn på kommunal grunn og er i tillegg vinklet annerledes enn de øvrige bryggene. Hokholt
mener at brygga som et minimum må plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med den
kommunale brygga og evt. også blir plassert på privat grunn. Hokholt finner det meget urimelig at
kravet om 10 gjesteplasser er fjernet fra Linnes’ brygge.

Hokholt synes det er spesielt hvis den generelle parkeringsnormen på 0,4 parkeringsplasser pr.
båtplass er lagt til grunn. De aller fleste vil ha gangavstand til havneområdet. Hokholt mener det
langt fra vil være behov for så stort parkeringsareal, og må uansett ikke være en premiss for hvor
mange båtplasser man kan få til. Hokholt viser til at det i planen kun er vist parkering ved Svanen, og
lurer på om dette innebærer at man vil nekte eiere av privat grunn å parkere på arealer til
uthus/naust.

Hokholt mener at næringsbebyggelse N (kiosken) er positivt, men stusser over størrelse og
plassering. Hokholt mener også at lokalet ikke bør bebygges før man har inngått avtale om hva slags
næring som skal etableres der. Hokholt mener at både størrelse og plassering kan bli konfliktfylt.

Forslagsstillers kommentar:
Som redegjort for tidligere, er det overordnede målet å skape en god helhetsløsning for Bølingshavn.
Forslagsstiller mener at det omfanget som nå ligger inne i planen er helt på grensen av det som kan
aksepteres basert på de utredningene som er gjort i planprosessen. Det er mange forhold som tilsier
en begrensning av båthavna.

Forslagsstiller er enig i at det er uheldig at planen viser areal til private interesser fremfor de allmenne
interessene ved kommunal kai og eiendom. Dette gir begrensninger både for utnyttelsen av
kaiområdet og sjøarealet utenfor kaia. Forslagsstiller mener at Linnes’ brygge bør justeres til slik den
opprinnelig ble godkjent, inklusive 10 reelle gjesteplasser.

Parkeringskravet på 0,4 er videreført fra kommuneplanen. Selv om en god del brukere har bolig/hytte
i gangavstand fra båthavna, viser erfaring at mange benytter bil for å få med seg det de trenger på
båttur. Parkering på private eiendommer vil fortsatt være tillatt. Disse er også medregnet i
parkeringsdekningen. Se kap. 5.11 i planbeskrivelsen.
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Det fremgår ikke tydelig hva Hokholt mener er konfliktfylt med størrelse og plassering av kiosken.
Kiosken ble flyttet helt ut til plangrensen mot vest nettopp for å redusere konflikten med øvrig bruk av
den kommunale eiendommen. Type næring innenfor område N er også i bestemmelsene avgrenset til
forretning/kiosk og bevertning. Forslagsstiller ser derfor ikke noen grunn til å stille spørsmål ved hva
slags næring som skal etableres. Når det gjelder størrelse på kiosken, angir reguleringsplanen med
bestemmelser hvilke maksimale rammer som gjelder for bebyggelsen. Det er en mulighet som ligger i
planen, ikke en plikt. Det er ikke noe i veien for å bygge en mindre kiosk dersom man finner det
formålstjenlig.

F18. Erik og Knut Linnes, datert 05.05.2021.
Linnes er positiv til at det er utarbeidet en helhetlig plan for Bølingshavn, men bemerker at
tiltakshaver ikke har tatt kontakt med Linnes for å avklare deres ønsker. Linnes uttaler at de ikke har
innsigelser til planforslaget så fremt den fremlagte planen ikke blir endret.

Forslagsstillers kommentar:
Linnes har i flere omganger blitt tilskrevet av både tiltakshaver og kommunen. De har også avgitt en
rekke uttalelser til planen. Kontaktinformasjon, både postadresse, telefonnummer og e-postadresse
til plankonsulent er opplyst om. Cathrine Linnes, som er i familien, redegjorde også for hvilken løsning
de ønsker i forbindelse med siste politiske behandling. Dette ble gjort direkte til plankonsulent.
Uttalelsen tas for øvrig til orientering.

F19. Kystverket, datert 05.05.2021.
Kystverket har tidligere hatt merknader knyttet til badeområde tett på bryggeanlegg samt
bestemmelser knyttet til bl.a. merking av badeområde og fartsregulering. Kystverket registrerer at
badeområdet er tatt ut av planen og at bestemmelser knyttet til fart er tatt ut. De minner også om at
alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i kommunens sjøområde krever tillatelse av
kommunal havnemyndighet.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.

F20. Advokat Niels-Christian Holm på vegne av Alf Henning Myhrer, datert 05.05.2021.
For Myhrer er det avgjørende med parkerings- og båtplass. Det vises til uttalelse i planbeskrivelsen
om at en begrenset økning av antallet båtplasser først og fremst bør tilgodesees eksisterende hytte-
og boligeiere. Myhrer mener det samme må gjelde for parkeringsplasser. Myhrer viser til at
parkeringsplass P2 er vist betydelig større enn det som frem til nå har vært benyttet til parkering. To
bilder vedlagt. Myhrer mener at dersom hele det inntegnede arealet benyttes til parkering, vil det
stenge for benyttelse av gangveg mot nord.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller foreslår at det tas inn en reguleringsbestemmelse til parkering P2 om at bruk av
parkeringen ikke skal være til hinder for ferdsel på gangvegen nordover. For øvrig tas uttalelsen til
orientering.

F21. Per-Ole Hegdahl, datert 05.05.2021.
Hegdahl fremmer følgende synspunkter:

1. Det er på høy tid at en reguleringsplan for bølingshavn blir gjennomført. Den offentlige
brygga skjemmer området og er farlig.

2. Næringsvirksomhet i Bølingshavn er mest sannsynlig ikke liv laga. Hegdahl mener det er naivt
å tro at Bølingshavn er et godt egnet sted for næringsvirksomhet når kun få fastboende bor i
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nærområdet og feriefolket besøker Hvaler maks. 5-6 uker pluss helger før og etter
sommeren.

3. Bølingshavnområdet er lite egnet til badestrand. Dette fordi vannet ofte er farget og lite
innbydende, vestavinden blåser rett inn og trafikken fra alle båtene gjør det lite trivelig.
Hegdahl mener at Hasselvika dekker behovet.

4. Tilrettelegging for kajakk-utsett høres fornuftig ut.
5. For allmennheten er det av felles interesse at kommunen ikke gir bort eller leier ut grunn til

private aktører. I Bølingshavn er det behov for flere parkerings- og båtplasser enn det som
tilbys i dag. Båteiere i nærområdet og på øyene må ikke være prisgitt private utleiere.

6. Når kommunen fortrinnsvis går inn for flest mulig båtplasser ut fra kommunal grunn, må det
samtidig tilrettelegges for at varetransport, syketransport, dyretransport og brann- og
redningstjenester gis rom for manøvrering til kommunal brygge. Hegdahl mener
planforslaget ikke dekker behovet.

Forslagsstillers kommentar:
Til pkt. 1: Tas til orientering.
Til pkt. 2: Forslagsstiller er enig i at det er, og i overskuelig framtid vil være, svært begrenset grunnlag
for næringsvirksomhet i Bølingshavn. Forslagsstiller har gjennom hele planprosessen fremholdt at det
kun er, og vil bli, grunnlag for en sommerkiosk.
Til pkt. 3: Badeplassen er ikke lenger innlemmet i planen.
Til pkt. 4: Tas til orientering.
Til pkt. 5: Reguleringsplanen styrer arealbruken, ikke hvor vidt arealer selges eller leies bort. Dette er
privatrettslige forhold som ikke vedgår reguleringsplanen.
Til pkt. 6: Den løsningen som er skissert på planen er drøftet med skjærgårdstjenesten. Forslagsstiller
er imidlertid enig i at det er uheldig at private interesser innenfor SA9 (Linnes) skal gå på bekostning
av allmennhetens interesser ved kommunalt kaiområde.

F22. Tom Thorvaldsen, datert 05.05.2021.
Thorvaldsen har sendt inn likelydende uttalelse som Per-Ole Hegdahl. Se sammendrag og
kommentarer til pkt. F20.

F23. Vigar M. Aas, datert 05.05.2021.
Aas påpeker at Linnes’ brygge (SA9), som Solveig Høiås, tidligere eier av butikken, fikk lov til å legge
ut var for 10 plasser, hvorav 5 skulle være korttidsplasser. Senere la Høiås ut en brygge på 24 meter,
uten tillatelse til forlengelse, men uten utliggere mot kaia. Deretter solgte hun til Linnes, som la ut en
brygge på 36 meter med utliggere som ligger i sektoren som tilhører kaia. Aas påpekte den gang
mangel overfor kommunen. Det ble 10 plasser på enden av brygga uten bøyer for ankerfortøyning.
Aas mener at brygga til Linnes ligger utenfor deres eiendom. Aas mener at Cathrine Linnes er inhabil
ved behandling av planen. Aas ønsker at båtplasser for de som bor uten farbar veg og på holmene
må markeres med skilt. Han mener også at det må tas høyde for autonom ferge. Aas har synspunkter
vedrørende tildeling av båtplasser. Vedlagt kopi av tidligere uttalelse og dokumentasjon på tidligere
godkjenninger og avtaler.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er enig i at det er uheldig at Linnes’ brygge går ut over arealet som tilhører kommunen,
og at brygge bør justeres iht. tillatelse og forutsetninger, herunder 10 gjesteplasser. Skilting av
båtplasser, tildeling osv. er ikke forhold som omtales i planen. Planen fastsetter imidlertid hvor
mange plasser som skal være forbeholdt gjester.



Planbeskrivelse med KU for Bølingshavn
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Rambøll Norge AS Side 158 av 161

F24. Kjerringholmen Velforening (KV), datert 06.05.2021.
KV ser positivt på forslaget om å utbedre kaiområdet og den tidligere badestranden. Dette gjør
området med attraktivt og tilgjengelig. Hyttene på Kjerringholmen benytter i dag gjestehavna i
Bølingshavn i forbindelse med fritidsaktiviteter og ærend på Kirkøy. Slik det er nå, er dette
problematisk. Det er derfor svært positivt at det planlegges 20 gjesteplasser. KV mener at det fortsatt
kan være grunnlag for næring i Bølingshavn – i alle fall i sommermånedene.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.

F25. Andreas S. Jacobsen, datert 07.05.2021.
Jacobsen har sendt inn likelydende uttalelse som Per-Ole Hegdahl. Se sammendrag og kommentarer
til pkt. F20.

F26. Viken Fylkeskommune (VFK), datert 12.05.2021.
1. Planstatus og overordnede føringer.
VFK bemerker at det i kommuneplanen er vist nåværende næringsvirksomhet og nåværende
boligbebyggelse ikke samsvarer med verken faktiske forhold eller reguleringsplan for
Bølingshavn. VFK viser til statlige planretningslinjer for differensiert forvalting av strandsonen,
fylkesplanen og hensynssone i kommuneplanen, som alle legger vekt på ivaretakelse av
kulturminner og kulturmiljøer.

2. Konsekvensutredning.
VFK savner en klar oversikt over utredningstemaer i konsekvensutredningen.

3. Nyere tids kulturminner.
VFK mener at planen har flere gode grep for å ivareta Bølingshavn som kulturmiljø. Området vil
likevel gjennomgå betydelige endringer. VFK er bekymret for at nytt bygg til erstatning for
butikken vil bli høy og ruvende. VFK anbefaler at mønehøyden reduseres og at den ikke får høy
sokkel.

VFK viser til at det i planbeskrivelsen står at det ikke legges opp til flere boliger på område B.
Med bakgrunn i bestemmelsene stiller VFK seg kritisk til flere boliger her. De er også kritiske til
garasje på 50 m2.

Fordi området vil gjennomgå en del forandringer, er det viktig med bestemmelser som ivaretar
en videreføring av bebyggelsens historiske karakter. VFK ønsker at bestemmelsene § 8.3
suppleres med: «Eksisterende eldre bygningsdetaljer som vinduer, kledning, taktekking m.m. bør
bevares og istandsettes fremfor å utskiftes». VFK påpeker at det er viktig å bevare den naturlige
topografien. Dette gjelder f.eks. strender, gressbakker, bukter og fjellknauser. Eksempelvis bør
strand/gressplen sikres bevart i området H570_2 ved SA7. VFK mener også at hensynssonen
H570_3 bør utvides til å gjelde området omkring (SAL2). Nye bygningsvolumer som skal erstatte
dagens plasthaller bør utformes og plassers med stor varsomhet.

4. Automatisk fredete kulturminner
Kulturminneinteressene i planen er ivaretatt.

5. Barn og unge, uteoppholdsareal og stranda
VFK mener at planbeskrivelsen er tvetydig, og at det bør vurderes om medvirkningen blir reell.
VFK tolker det som om fjerning av stranda har kommet ganske sent inn i planarbeidet. I statlig
planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen står det at ytterligere gjentetting av
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strandarealer skal unngås. VFK mener det er uheldig at stranda fjernes, uten at det er sikret et
annet tilbud eller redegjort for alternativer. VFK mener stranda bør bestå og at det finnes
løsninger som forhindrer konflikt mellom båttrafikk og badende. VFK påpeker at et stort antall
parkeringsplasser vil beslaglegge store arealer og føre til mer trafikk og større trafikkfare, så det
viktigste er brukernes valg og holdninger om ikke å ta bilen ned til Bølingshavn. VFK bemerker at
bestemmelsene kun sikrer krav til uteoppholdsareal for boliger over 50 m2. De mener det er
uheldig at det ikke sikres et minimums leke- og uteoppholdsareal for mindre boliger. VFK mener
unntaksbestemmelsen bør fjernes dersom det legges til rette for boliger.

6. Landskap og terrengbearbeiding
Det er positivt at det skal foreligge landskapsplan som del av byggesøknad, men det bør fremgå
at det i utgangspunktet ikke skal foretas større terrenginngrep. VFK mener det bør legges inn
byggegrense som i større grad tar hensyn til terrenget innenfor SAL2, gjerne kombinert med at
deler av området avsettes til grøntområde som buffersone mot sjøen. Vegetasjon og terreng vil
bidra til å skjerme de nye byggetiltakene sør på SAL2. VFKs innspill er i tråd med Jones’ innspill
om at det er uheldig at grønnstruktur i det reviderte forslaget er erstattet av småbåtanlegg på
land.

7. Samferdsel
Vegklasse A3 finnes ikke i ny håndbok N100. VFK anbefaler av det refereres til dagens
vegstandard og hvordan det er regulert, uten å henvise til håndboka.

8. Tilgjengelighet
SAL1 og Sal2 skal være åpne for allmenn ferdsel til fots. Kommunen bør vurdere om det bør
stilles krav om gjennomgangssoner innenfor SAL2. Det er positivt at det legges opp til trapp foran
kiosken, både for bading og padling, men også redning fra sjøen. VFK ber om at det vurderes et
større nivå foran kiosken for å sikre tryggere passasje.

9. Byggegrense
VFK mener det er uheldig at det ikke er vist byggegrense for område N, som samtidig ligger helt
inntil uthus/anneks mot vest.

10. Parkering
VFK mener at parkeringsbestemmelse er uheldig formulert. VFK mener det bør være
maksimumsbestemmelser, spesielt for private boliger. Det bør presiseres at det ikke kan tillates
mer enn 2 parkeringsplasser pr. boenhet.

11. Dekke på parkeringsplass og Sal2
I rekkefølgebestemmelsenes § 3.2 framgår at det innenfor SAL2 skal etableres fast dekke, mens
parkeringsplass ikke tillates asfaltert. VFK mener at det ikke bør tillates asfalt innenfor SAL2.

12. Kriminalitet/avstengning av bryggene
VFK mener at planen i større grad burde drøftet kriminalitetsforebyggende tiltak og lagt til rette
for medvirkning, og ikke overlate dette til eierne.

13. Bekk
VFK påpeker at tiltak i bekk skal søkes særskilt.

14. Vedlikeholdsmudring
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Det fremgår at det skal tillates vedlikeholdsmudring med unntak av bestemmelsesområde #1.
Slik VFK forstår plankartet, gjelder det kun to områder helt sør i plankartet. VFK ber kommunen
vurdere om det bør være restriksjoner innenfor hensynssonene i sjøen.

15. Gjesteplasser og bøyehavn.
VFK vil trekke fram at det er positivt at det skal avsettes 20 % gjesteplasser i SA4-6 og SA10, og at
bøyehavn/grid består for mindre båter som gjerne brukes av barn og unge.

Forslagsstillers kommentar:
Til pkt. 1: Det stemmer at det er noe avvik fra kommuneplanen. Det er normalt at det blir noen
justeringer når man planlegger med detaljert. For øvrig tolkes uttalelsen som et innspill om å
korrigere kommuneplanen ved neste anledning.
Til pkt. 2: Opplisting at utredningstemaer står i vedtatt planprogram, som ligger til grunn for
konsekvensutredningen.
Til pkt. 3: Forslagsstiller vil for det første gi uttrykk for at disse innspillene burde kommet tidligere i
planprosessen. Planen har vært varslet to ganger og vært på høring to ganger. Når det gjelder
høyden på nytt bygg til erstatning for bebyggelsen, vil dette bygget bli trukket lenger mot nord, hvor
terrenget stiger. Dette tar planen høyde for. Bebyggelsen er tenkt opparbeidet med sokkel for å ta
opp høydeforskjeller og tilpasses terrenget, men det er ingen grunn til at utbygger vil lage høyere
sokkel enn nødvendig/vanlig. Når det gjelder antall boliger innenfor delområde B, foreslår vi at det
tas inn bestemmelse om at kun tillates 1 boenhet, evt. med sekundærleilighet, innenfor område B. For
øvrig er angitt BYA, størrelse på garasje osv. vanlig i områder for frittliggende småhusbebyggelse. Vi
foreslår å ta inn ønsket bestemmelse om å ivareta gamle bygningsdetaljer. For øvrig mener vi planen
i tilstrekkelig grad ivaretar interessene.
Til pkt. 4: Tas til orientering. Dette tilsier for øvrig at man ikke kan utvide småbåthavn over
hensynssonen til båtvraket ved Svanen.
Til pkt. 5:  VFK har rett i at man opprinnelig ønsket å beholde badestranda, og at valget om å fjerne
badestranda kom sent i prosessen. Det kan derfor være at noen formuleringer i planbeskrivelsen er
tvetydige eller glemt å rettes opp. Basert på innkomne uttalelser ved høring synes det likevel ikke å
være noen tvil om at naboer og myndigheter har oppfattet at badestranden er fjernet fra planen. Vi
mener derfor det ikke kan være tvil om at medvirkningen er reell. Nærmeste alternative bademulighet
for små barn er for øvrig ved Hasselvika, som er ca. 250 meter sør for planområdet. Dette er en
større, bedre og tryggere strand enn den i Bølingshavn. Når det gjelder parkering, er den vesentligste
delen av parkering regulert ved Svanen. Det er begrenset med plass i planområdet for øvrig. En fordel
med parkering ved Svanen, er at alle bilene som skal parkere ikke trenger å kjøre langt inn i de trange
områdene. Det er ikke planer om å bygge boliger under 50 m2.
Til pkt. 6: Forslagsstiller er enig i at det bør stilles strengere krav til byggegrense og grønnstruktur sør
for Svanen. Basert på utredninger og tilbakemeldinger ved høring anbefaler vi at planen tilbakestilles
slik den var.
Til pkt. 7: Teksten i planbeskrivelsen er endret.
Til pkt. 8: I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om landskapsplan. Forslagsstiller mener at
dette er detaljer som bør løses i landskapsplan i forbindelse med detaljprosjektering.
Til pkt. 9: Løsningen er avklart med grunneier i vest, som for øvrig er medforslagsstiller John Jones.
Som for pkt. 8, mener vi dette er detaljer som løses i landskapsplan ved byggesak.
Til pkt. 10: Planen omfatter kun en boligtomt for frittliggende småhusbebyggelse i tillegg til en liten
tomt med kombinert formål hvor det kan bli bolig. Tomten for den frittliggende boligen er allerede
bebygd og opparbeidet, og for det kombinerte formålet er tomten så liten og terrenget så krevende
at det er minimal risiko for at det blir opparbeidet med overdekning av parkering. Vi må også huske
på at Bølingshavn ikke ligger veldig sentralt, så det vil nødvendigvis være ganske bilbasert. Planen
vært på høring med dette parkeringskravet to ganger før, uten at det er påpekt. Vi mener det ikke er
noen sterke grunner til å endre på dette nå.
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Til pkt. 11: Dersom man leser hele setningen i § 3.2, framgår det at fast dekke og
sedimentasjonskummer skal etableres der båter spyles/pusses/skrapes. Det er altså kun i dette
området. Det er ikke planer om å legge fast dekke på SAL2 for øvrig. Kravet om fast dekke er med
bakgrunn i ønske fremsatt av den gangen Fylkesmannen i Østfold.
Til pkt. 12: Av hensyn til ivaretakelse av sikkerhet, synes det vanskelig å pålegge private bryggeeiere
vesentlige tiltak. Det er kun brygga fra kommunal kai som blir offentlig. Der antas det at dette
forholdet ivaretas på en god måte til beste for allmennheten.
Til pkt. 13: Tas til orientering. Det er for øvrig ikke planer om tiltak i bekk.
Til pkt. 14: Her har VFK misforstått. I tillegg til de to små områdene i sør, er det mudringsforbud i hele
den grunne delen innerst i Bølingshavn. Områder med bestemmelsesområde med mudringsforbud er
vist med rosa, stiplet linje på kartutsnittet nedenfor.

Fig. 55: Bestemmelsesområder med mudringsforbud er innenfor områder markert med rosa, stiplede linjer.

Utenfor disse områdene er det tilstrekkelig dypt til at det ikke er behov for mudring.
Til pkt. 15: Tas til orientering.

6.5	 Øvrig	medvirkning	
Det er avholdt flere møter med kommunen og tiltakshavere har ivaretatt dialog med berørte
grunneiere.


