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Sluttbehandling av detaljplan for havna i Bølingshavn med KU 
 
 
Sammendrag 
 
Rambøll AS fremmer på vegne av Thomas Ramm og John L. Jones forslag til detaljplan for havna i 
Bølingshavn, Kirkeøy.  
 
Hensikten med planen er å videreutvikle Bølingshavn ved å øke antallet båtplasser, rydde opp i 
bøyehavna, sikre tilfredsstillende manøvreringsareal og led inn til småbåthavna og tilrettelegge for 
tilstrekkelig antall parkeringsplasser.  
 
Området er i dag regulert til havneområde og småbåtopplag, samt forretning (butikken). Den gamle 
planen stiller krav om at det må lages en samlet plan for havneområdet før bygging kan skje.  
 
Planområdet er totalt på 29,1 daa, herav sjøareal 18,8 daa og landareal 10,3 daa. Mesteparten av 
landarealene i planforslaget inngår i dag i reguleringsplan for Bølingshavnfjellet syd av 11.05.1984, 
hvor de er regulert til havneområde og småbåtopplag, samt forretning (butikken). Den gamle planen 
stiller krav om at det må lages en samlet plan for havneområdet før bygging kan skje.  
 
Planforslaget berører bl.a. kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for havneutvikling, 
kystsoneplan for Østfold, fylkesplan for Østfold og statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen. 
 
Forslagsstiller har fulgt de føringer som ligger i møteprotokoll fra UPB i mars. Det er ikke gjort noen 
endringer som motstrider vedtaket fra da planforslaget ble sendt til høring og offentlig ettersyn. 
 
Konsekvensutredningen er i tråd med forskrift om konsekvensutredninger Det er totalt sett lite 
negative konsekvenser ved gjennomføring av planforslag. 
 
Rådmannen mener at planforslag til detaljplan for havna i Bølingshavn er i tråd med kommuneplanens 
arealdel og øvrige planer og retningslinjer. Planforslaget legger opp til en økning av båtplasser som er 
moderat og forsvarlig. Rådmannen mener at planforslaget er tilstrekkelig gjennomarbeidet til å 
sluttbehandle planen, men etter det er justert formålsgrensen mellom SA9 og SA10.  
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Rambøll AS fremmer på vegne av Thomas Ramm og John L. Jones forslag til detaljplan for havna i 
Bølingshavn, Kirkeøy. Planforslaget gjelder et område på ca. 29,1 daa, og omfatter både privat og 
kommunal eiendom, samt tilhørende sjøarealer.  Bølingshavn er en etablert havn med en rekke små 
og mellomstore private brygger samt en uorganisert bøyehavn. Det er en kommunal kai nord i havna 
som er viktig i laste-/lossesammenheng, blant annet for Skjærgårdstjenesten. Det er stort behov for 
båtplasser i området og en mer arealeffektiv organisering.  
 
Hensikten med planarbeidet  
Hensikten med planen er å videreutvikle Bølingshavn ved å øke antallet båtplasser, rydde opp i 
bøyehavna, sikre tilfredsstillende manøvreringsareal og led inn til småbåthavna og tilrettelegge 
tilstrekkelig antall parkeringsplasser.  Planen legger opp til at den gamle butikken på gnr. 22 bnr. 27 
erstattes med blandet formål, her bolig og forretning, samt at flytebryggen som ligger på den offentlige 
stranda flyttes ut på den kommunale kaia. Dette for å tilrettelegge for en bedre badeplass for 
allmennheten. På eiendom gnr. 22 bnr. 64 (Svanen) legger planen opp til noe mer bebyggelse, i tillegg 
til rampe, parkering i sesong og et midlertidig båtopplag utenom sesong.  
 
Om planområdet  
Planområdet er totalt på 29,1 daa, herav sjøareal 18,8 daa og landareal 10,3 daa. Mesteparten av 
landarealene i planforslaget inngår i dag i reguleringsplan for Bølingshavnfjellet syd av 11.05.1984, 
hvor de er regulert til havneområde og småbåtopplag, samt forretning (butikken). Den gamle planen 
stiller krav om at det må lages en samlet plan for havneområdet før bygging kan skje.  
 
Sjøarealene er i dag uregulert, og er avsatt dels til nåværende og dels til framtidig småbåthavn i 
kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens arealdel er også hele planområdet omfattet av 
hensynssone landskap.  
 
Planen berører en del kommunale og regionale planer, samt andre overordnede føringer og 
retningslinjer gjør seg gjeldende i planområdet.  
Blant de viktigste er kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for havneutvikling, kystsoneplan for 
Østfold, fylkesplan for Østfold og statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen. 
 
Tidligere saksgang  
Det er tidligere varslet om oppstart av planarbeidet to ganger: 06.05 2010 og 06.07.2010. Ved andre 
varsel om oppstart var planområdet betydelig utvidet sammenlignet med første. Etter andre varsel om 
oppstart ble det besluttet at det måtte lages en konsekvensutredning (KU). Dette skyldes at planen 
tilrettelegger for mer enn 20 nye båtplasser, noe som etter den daværende KU-forskrift utløste krav 
om å vurdere behovet for KU. Etter en vurdering hvor særlig planretningslinjene for strandsonen langs 
sjøen ble tillagt vekt, landet kommunen på at KU var nødvendig.  
 
Forslagsstiller utarbeidet da et planprogram med forslag til utredningstema som lå ute til høring og 
offentlig ettersyn i perioden 19.05.2011-04.11.2011.  
 
I UFS (nå UPB) ble det vedtatt at planen skulle legges ut til ny høring og til offentlig ettersyn den 
08.06.2016 i sak 51/16. Høringsperioden var 28.06.2016-04.09.2016, og her kom det totalt inn 25 
uttalelser og innspill. 
 
Det er siden da gjort formålsendring til «Bolig og forretningsformålet», og flere båtplasser med hensyn 
til havneadministrasjonen politiske behandlet innspill da. Det er også lagt til flere endringer i 
reguleringsbestemmelsene, spesielt i forhold til gjesteplasser.  
 
Forslagsstiller stilte seg ikke positiv til å endre ordlyd i reguleringsbestemmelse for «B/F» der 
rådmannen ønsket at det skulle tilrettelegges for fast næring/forretning i første etasje. Med et ønske 
om at det åpnes for en sesongbasert butikk for sommerperioden og ev. en fast lokalbutikk. Etter et 
ønske om framgang i planprosessen og et ønske fra forslagsstiller om at konfliktene skal avgjøres 



politisk, forslo rådmannen å legge ut planforslaget til høring og utlegging til offentlig ettersyn. Den 
29.11.2017 ble forslag til detaljplan vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn for andre gang. 
Planforslaget var ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 05.12.2017-30.01.2018, og her kom det 
inn totalt 25 innspill.  
 
I juni 2019 ble planforslaget behandlet i kommunestyret med flere alternativer for vedtak. I den ene 
alternativet var vedtaket at detaljplanen skulle sluttbehandles, og i det andre vedtaket ble det foreslått 
at kommunal eiendom skulle tas ut av plandokumentene. Det endte opp med at den kommunale 
eiendommen ble tatt ut av detaljplanen og skulle gå gjennom en egen planprosess.  

Vedtak i Kommunestyret 20.06.2019 ble enstemmig vedtatt:  
1. Den kommunale eiendommen og tilhørende sjøarealer tas ut av detaljplan for havna i Bølingshavn.  
2. Ordlyden i reguleringsbestemmelse § 4.4 a) andre setning endres til: «Det skal være forretning i 
første etasje.»  
3. Etter endring av detaljplan for havna i Bølingshavn der kommunal eiendom med tilhørende 
sjøarealer er tatt ut, og det er foretatt nødvendige justeringer i plankart og plandokumenter, sendes 
planen ut til ny høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.  
 
I ettertid har Borg Havn IKS gått inn i et samarbeid med John Jones og Thomas Ramm. De har laget 
et omforent planforslag hvor plankonsulent Rambøll AS har lagt inn de ønskede endringer i 
plandokumentene.  Et nytt planforslag ble i ettertid forsøkt sendt til høring og offentlig ettersyn i 
september i 2020, men planforslaget med sendt tilbake med forslag om utbedring.  
 
Planforslaget ble i ettertid utbedret og sendt til behandling og høring og offentlig ettersyn igjen i 10. 
mars 2021 i UPB. Det ble behandlet med endringer i utvalget før utsending. Oversikt over endringer 
som ble gjennomført før utsending ligger i møteprotokoll som ligger vedlagt saksfremlegget.  
 
Endringer etter høringsrunden fra 21.03.2021 til 14.05.2021 ligger i følgebrevet til planforslaget. Dette 
hovedpunktene om som har blitt gjennomført/ikke gjennomført: 

 De uttalelsene som vil innebære endring av plankartet vil være i strid med siste vedtak i 
planutvalget. Det er derfor ikke gjort endringer i plankartet. Vi vil imidlertid komme med noen 
anbefalinger til endringer. 

 Endringer i bestemmelsene om parkering, her lademuligheter, HC og sykkelparkering og 
vendehammer.  

 Bestemmelser om bevaring av bygingsdetaljer i området er endret  
 Bestemmelse om gjesteplasser, foreslått endret, men består som UPB har vedtatt.   
 Formål og bestemmelser for grøntstruktur – forslått endret i høringen, men består som UPB 

har vedtatt.  
 Bestemmelser om kyststi og tilgjengelighet for allmennheten, er foreslått endret, men består 

som UPB har vedtatt. 
 
Om innholdet i planbeskrivelse og konsekvensutredning  
Følgende alternativer skal bli utredet i konsekvensutredningen:  
 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.  
 
Alternativ 0  
Ingen ny utbygging av brygger, ikke erstatningsbygg for forretning/bolig, beholde gammel kiosk, 
beholde bryggeanlegg på stranda, og ikke bygge ut bryggeanlegg på kaia. Ikke utvidelse av 
servicemuligheter for båtvedlikehold og utsetting av båter i område Svanen. Det vil ikke bli noen nye 
båtplasser. Eksisterende løsninger og brygger for totalt 70 båtplasser opprettholdes.  



 
Alternativ 1  
Bøyehavnen organiseres i grid. Alternativ 1 omfatter 50 nye plasser, hvorav 37 plasser i «faste  
elementer». Kommunens brygge flyttes og utvides fra 6-30 båtplasser, resterende 13 plassene er lagt 
til Svanen. Økning fra 70 eksisterende til totalt 120 båtplasser innenfor planområdet. Prosentvis 
økning i antall båtplasser er 71 %. 
 
Alternativ 2  
Bøyehavnen organiseres i grid. Alternativ 2 omfatter 76 nye plasser, hvorav 37 plasser i «faste  
elementer». 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 %.  
 
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% 
 
Hovedalternativet er alternativ 1, og det er vist til plankart, planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser.  
 
 
Vedlegg 

1. Følgebrev med oversikt over endringer 
2. Reguleringsbestemmelser  
3. Planbeskrivelse med KU og merknader til innspill 
4. Plankart  
5. Møteprotokoll fra UPB med endringer før høring og offentlig ettersyn 

 
 
Innkomne merknader 
I høringsperioden til reguleringsplanen fra den 21.03.2021 til den 14.05.2021 kom det totalt inn 25 
innspill og uttalelser til planforslaget til detaljplan for havna i Bølingshavn.  
 
Innspillene og uttalelsene med forslagstillers kommentar ligger vedlagt saksfremlegget i 
planbeskrivelsen s. 147 – 161.  
 
Oversikt over uttalelser som er kommet inn i tredje høringsperiode:  

1. Andreas S. Jacobsen 
2. Bjercke og Næss Jakobsen 
3. BOIF 
4. Borg Havn IKS 
5. Bølingshavn Velforening 
6. DSB 
7. Jorunn og Einar Hegdahl 
8. Fiskeridirektoratet 
9. Jacob T. Staib 
10. Janneke og Iver Skrefsrud 
11. Jim Jacobsen 
12. John Jones 
13. Jørn Hokholt 
14. Kjerringholmen Velforening 
15. Erik og Knut Linnes 
16. Kystverket 
17. Ling og Jørn Kile 



18. Mattilsynet 
19. Niels-Christian Holm på vegne av Alf Henning Myhrer 
20. NMM 
21. NVE 
22. Per-Ole Hegdahl 
23. Statens Vegvesen 
24. Statsforvalteren i Oslo og Viken 
25. Tom Thorvaldsen 
26. Vigar M. Aas 

 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven §12-12, vedtak av reguleringsplan.  
 
 
Vurdering 
 
Barn og unges interesser  
Planforslaget har tidligere i planprosessen vært diskutert med barnas representant. Representanten 
påpekte at det er viktig å anlegge nok parkeringsplasser i forhold til antall båtplasser.  
Tilstrekkelige leke- og uteoppholdsarealer for den nye boligbebyggelsen er sikret i 
reguleringsbestemmelsene, i tråd med kravene i kommuneplanens arealdel. 
 
Virkninger på befolkningens helse 
Planforslaget legger til rette for letter tilgjengelighet, fremmer allmennhetens tilgang til sjøen, og lager 
grøntstruktur og oppholdsareal ved kommunale arealer. Mulighet til å bade/vassing og utsetting av 
kajakk og generelt tilgjengelighet til friluftsliv sjøarealer kan være med å fremme befolkningen helse.   
  
Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12  
Artskart og Naturbase viser at det ikke er registrert sårbare eller truede arter, og heller ikke utvalgte 
naturtyper innenfor planområdet. I havnebassenget er det imidlertid registrert to lokalt viktige 
bløtbunnsområder i strandsonen. Begge lokalitetene ligger stort sett innenfor områder som allerede er 
benyttet til brygger/båtplasser. Planlagte tiltak berører i liten grad disse områdene.  
 
Planforslaget har lagt inn områder der det ikke er lov med mudring (område #1 i plankart). 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. Det meste av havnebassenget for øvrig er såpass dypt at mudring stort 
sett ikke vil være nødvendig.  
 
I grensen mellom eiendommene 22/64 og 22/91 renner det ut en bekk. Bekker med kantvegetasjon 
har gjerne høyt biologisk mangfold og kantvegetasjonen er viktig for å hindre erosjon. Planen sikrer at 
bekken og kantvegetasjonen bevares. Kunnskapsgrunnlaget tilsier at naturmangfoldet blir lite berørt.  
Rådmannen legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta videre vurdering etter 
miljøprinsippene i §§ 9 – 12. De samfunnsmessige fordelene ved en effektiv arealutnyttelse i havna 
veier tungt, og konsekvensene for naturmangfoldet ved å realisere planforslaget antas å være små.  
 
Konsekvensutredning  
Konsekvensutredningen er i tråd med forskrift om konsekvensutredninger Det er totalt sett lite 
negative konsekvenser ved gjennomføring av planforslag. Reguleringsplanen vil gjøre mer tilgjengelig 
for allmennheten ved oppgradering av det offentlige områder, flere gjesteplasser og planlegging av 
brygger langs sørsiden av området som gjøres tilgjengelig for allmennheten.  
 
Vurdering av behandling av innspill og uttalelser 



Uttalelser med tilbakemeldinger og merknader fra regionale sektormyndigheter har i stor grad blitt 
ivaretatt med tanke på vedtak om endringer i siste møtet i UPB den 10. mars. Rådmannen mener 
relevante tilbakemeldinger til planforslaget er endret i plandokumentene og implementert. Alle innspill 
har blitt besvart og vurdert på en god måte av plankonsulent. ¨ 
 
De endringer som er gjort i reguleringsbestemmelsene går ikke utover hovedrammene til planen, og 
kan regnes som små justeringer. Disse justeringene vil ikke kreve ny høringsrunde.  
 

Konklusjoner 
Ved gjennomgang av plankonsulents vurderinger av innspill er rådmannen enige i de vurderinger som 
er gjort. Det har kommet en del innspill om endringer i plankart og reguleringsbestemmelser, og noen 
justeringer er gjort i tråd med politiske føringer fra vedtak om høring og offentlig ettersyn i UPB den 10. 
mars.  
 
Rådmannen mener at planforslag til detaljplan for havna i Bølingshavn er i tråd med kommuneplanens 
arealdel og øvrige planer og retningslinjer. Planforslaget legger opp til en økning av båtplasser som er 
moderat og forsvarlig. Rådmannen mener at planforslaget er tilstrekkelig gjennomarbeidet til å 
sluttbehandle planen.  
 
Rådmannen vil komme med anbefalinger om endringer, basert på innspill som har kommet inn, og 
som er nevnt av Rambøll i behandling av innspill i planbeskrivelsen. Rådmannen vil anbefale å justere 
formålsgrensen til SA9 noe slik at det ikke beslaglegger store deler av det offentlige sjøarealet. Dette 
er en liten justering av plandokumentene og vil ikke føre til konsekvenser som fører til en ny høring.  
 
Utvalget for tjenester- og oppgaver og formannskapet tar saken til orientering. Utvalget for plan- og 
byggesaker innstiller til kommunestyret.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Justere formålsgrensen til å omfavne eksisterende brygge i sjøarealet for SA9 før planen kan 
sluttbehandles.   

2. Kommunestyret vedtar å sluttbehandle detaljreguleringsplan for havna i Bølingshavn med 
endring fra pkt. 1 implementert i plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen med 
KU, jf. plan- og bygningsloven §12-12, første ledd. 

 
Hvaler kommune, 14.05.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 02.06.2021: 
 
Rolf Strand (AP, SP, MDG) fremmet følgende forslag til vedtak:  
Som vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 10.03.2021 med følgende endringer og presiseringer: 
 
§ 2.11. Illustrasjonsplanen i figur 54 i planbeskrivelsen skal være retningsgivende for utformingen av 
delområde KAI, SA10, G4 og N. 
 
1: §4.2 Næringsbebyggelse (N) 
Innenfor område N tillates oppført bebyggelse for forretning/kiosk og servering. Maksimalt tillatt BYA 
er 70%. Bebyggelsen trekkes så langt fra sjøen som mulig.  
 



§ 4.4 Kombinert bebyggelse og anlegg (KBA) a) Byggeområde KBA tillates benyttet til frittliggende 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg som f.eks. garasje, uthus og drivhus. I første etasje skal 
det være næring. Næring kan omfatte forretning, kontor, håndverks virksomhet, bevertning, o.l. 
Oppføring av, eller bruksendring til, fritidsboliger er ikke tillatt. Maksimalt tillatt bebygd areal er 35 % 
BYA.  
 
2: §7 i) 20 % av båtplassene i SA6 og SA10 skal være gjesteplasser for korttidsbruk. 
 
3: Justere formålsgrensen til å omfavne eksisterende brygge i sjøarealet for SA9 og SA10 før planen 
kan sluttbehandles. Kartet justeres tilsvarende. 
 
4: Bryggeanlegg skal kunne fornyes, vedlikeholdes og opprettholde nåværende antall båtplasser på lik 
linje med alle andre brygger.  
 
6: Gjesteplasser merkes med godt synlig skilt. 
 
7: Endringer reguleringsbestemmelsene:  
SAL1 skal være åpen for å sikre allmennheten adkomst mot badeplassen Hasselvika.  
Tilgjengelighet SAL1 og SAL2 skal være åpen for almen fjerdedel til fots og det lages 
gjennomgangssoner innenfor SAL2 for å sikre forutsigbare gjennomgangsmuligheter til SAL1. 
 
§4.1, Punkt a: Det tillates ikke mer enn 2 parkeringsplasser per boenhet.  
        Punkt c: Maks BYA/BRA for garasje /carport er 40m2 per enhet. 
                   
§4.3, Punkt c: Bebyggelsen skal være naust/sjøbod. Bygget skal ikke benyttes til overnatting eller 
varig opphold.   
d) Det tillates ikke sprenging av naturlige fjellformasjoner.  Jfr. figur 1 i revidert planforslag for 
Bølingshavn, 21.05.2021. 

§4.4, Punkt a: Setningen; det tillates ikke støyende virksomheter fjernes. 
 
§4.5, Punkt b: Det tillates ikke ny bebyggelse for varig opphold eller fritidsopphold. 
 
Nytt punkt: 
Kriminalforebyggende tiltak: Ved utvidelse av bryggeanleggene skal nødvendig kriminalforebyggende 
tiltak utføres av eiere. 
 
Endringer føres inn i reguleringsplanen etter behandling i kommunestyret. 
                                                                                                                                             
Punkt 2: 
Kommunestyret vedtar å sluttbehandle detaljreguleringsplan for havna i Bølingshavn med endring fra 
ovennevnte implementert i plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen med KU, jf. plan- 
og bygningsloven §12-12, første ledd.  
 
 
Votering: 
Rolf Strand sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  
Innstilling fra Utvalg for plan- og byggesaker 02.06.2021: 
 
Som vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 10.03.2021 med følgende endringer og presiseringer: 
 



§ 2.11. Illustrasjonsplanen i figur 54 i planbeskrivelsen skal være retningsgivende for utformingen av 
delområde KAI, SA10, G4 og N. 
 
1: §4.2 Næringsbebyggelse (N) 
Innenfor område N tillates oppført bebyggelse for forretning/kiosk og servering. Maksimalt tillatt BYA 
er 70%. Bebyggelsen trekkes så langt fra sjøen som mulig.  
 
§ 4.4 Kombinert bebyggelse og anlegg (KBA) a) Byggeområde KBA tillates benyttet til frittliggende 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg som f.eks. garasje, uthus og drivhus. I første etasje skal 
det være næring. Næring kan omfatte forretning, kontor, håndverks virksomhet, bevertning, o.l. 
Oppføring av, eller bruksendring til, fritidsboliger er ikke tillatt. Maksimalt tillatt bebygd areal er 35 % 
BYA.  
 
2: §7 i) 20 % av båtplassene i SA6 og SA10 skal være gjesteplasser for korttidsbruk. 
 
3: Justere formålsgrensen til å omfavne eksisterende brygge i sjøarealet for SA9 før planen kan 
sluttbehandles. Kartet justeres tilsvarende. 
 
4: Bryggeanlegg skal kunne fornyes, vedlikeholdes og opprettholde nåværende antall båtplasser på lik 
linje med alle andre brygger.  
 
6: Gjesteplasser merkes med godt synlig skilt. 
 
7: Endringer reguleringsbestemmelsene:  
SAL1 skal være åpen for å sikre allmennheten adkomst mot badeplassen Hasselvika.  
Tilgjengelighet SAL1 og SAL2 skal være åpen for almen fjerdedel til fots og det lages 
gjennomgangssoner innenfor SAL2 for å sikre forutsigbare gjennomgangsmuligheter til SAL1. 
 
§4.1, Punkt a: Det tillates ikke mer enn 2 parkeringsplasser per boenhet.  
        Punkt c: Maks BYA/BRA for garasje /carport er 40m2 per enhet. 
                   
§4.3, Punkt c: Bebyggelsen skal være naust/sjøbod. Bygget skal ikke benyttes til overnatting eller 
varig opphold.   
d) G1 fjernes og endres til småbåtanlegg på land.  Det tillates ikke sprenging av naturlige 
fjellformasjoner.  Jfr. figur 1 i revidert planforslag for Bølingshavn, 21.05.2021. 
§4.4, Punkt a: Setningen; det tillates ikke støyende virksomheter fjernes. 
 
§4.5, Punkt b: Det tillates ikke ny bebyggelse for varig opphold eller fritidsopphold. 
 
Nytt punkt: 
Kriminalforebyggende tiltak: Ved utvidelse av bryggeanleggene skal nødvendig kriminalforebyggende 
tiltak utføres av eiere. 
 
Endringer føres inn i reguleringsplanen etter behandling i kommunestyret. 
                                                                                                                                             
 
Punkt 2: 
Kommunestyret vedtar å sluttbehandle detaljreguleringsplan for havna i Bølingshavn med endring fra 
ovennevnte implementert i plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen med KU, jf. plan- 
og bygningsloven §12-12, første ledd. 
 



 
 
 
Behandling i Formannskapet 03.06.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Formannskapet 03.06.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 17.06.2021: 
 
Cathrine Linnes (Frp) reiste spørsmål om sin habilitet. Kommunestyret fant henne inhabil i saken, og 
Linnes fratrådte under behandlingen. Svein Peder Abrahamsen (Frp) trådte inn som vara for Linnes. 
 
 
Rolf Strand (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag i Reguleringsbestemmelsene: 
§ 5.4 Parkeringsplasser (P1-2) 

a. P1 tillates benyttet til parkering og båtopplag tilknyttet småbåtanlegg i sjø og land. 
 
 
Votering: 
Innstillingen fra UPB, med Strand sitt tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 17.06.2021: 
 
§ 2.11. Illustrasjonsplanen i figur 54 i planbeskrivelsen skal være retningsgivende for utformingen av 
delområde KAI, SA10, G4 og N. 
 
1:§4.2 Næringsbebyggelse (N) 
Innenfor område N tillates oppført bebyggelse for forretning/kiosk og servering. Maksimalt tillatt BYA 
er 70%. Bebyggelsen trekkes så langt fra sjøen som mulig.  
 
§ 4.4 Kombinert bebyggelse og anlegg (KBA) a) Byggeområde KBA tillates benyttet til frittliggende 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg som f.eks. garasje, uthus og drivhus. I første etasje skal 
det være næring. Næring kan omfatte forretning, kontor, håndverks virksomhet, bevertning, o.l. 
Oppføring av, eller bruksendring til, fritidsboliger er ikke tillatt. Maksimalt tillatt bebygd areal er 35 % 
BYA.  
 
2: §7 i) 20 % av båtplassene i SA6 og SA10 skal være gjesteplasser for korttidsbruk. 
 
3: Justere formålsgrensen til å omfavne eksisterende brygge i sjøarealet for SA9 før planen kan 
sluttbehandles. Kartet justeres tilsvarende. 
 
4: Bryggeanlegg skal kunne fornyes, vedlikeholdes og opprettholde nåværende antall båtplasser på lik 
linje med alle andre brygger.  



 
6: Gjesteplasser merkes med godt synlig skilt. 
 
7: Endringer reguleringsbestemmelsene:  
SAL1 skal være åpen for å sikre allmennheten adkomst mot badeplassen Hasselvika.  
Tilgjengelighet SAL1 og SAL2 skal være åpen for almen fjerdedel til fots og det lages 
gjennomgangssoner innenfor SAL2 for å sikre forutsigbare gjennomgangsmuligheter til SAL1. 
 
§4.1, Punkt a: Det tillates ikke mer enn 2 parkeringsplasser per boenhet.  
         Punkt c: Maks BYA/BRA for garasje /carport er 40m2 per enhet. 
                   
§4.3, Punkt c: Bebyggelsen skal være naust/sjøbod. Bygget skal ikke benyttes til overnatting eller 
varig opphold.   
d) G1 fjernes og endres til småbåtanlegg på land.  Det tillates ikke sprenging av naturlige 
fjellformasjoner.  Jfr. figur 1 i revidert planforslag for Bølingshavn, 21.05.2021. 
§4.4, Punkt a: Setningen; det tillates ikke støyende virksomheter fjernes. 
 
§4.5, Punkt b: Det tillates ikke ny bebyggelse for varig opphold eller fritidsopphold. 
 
Nytt punkt: 
Kriminalforebyggende tiltak: Ved utvidelse av bryggeanleggene skal nødvendig kriminalforebyggende 
tiltak utføres av eiere. 
 
§ 5.4 Parkeringsplasser (P1-2) 

a. P1 tillates benyttet til parkering og båtopplag tilknyttet småbåtanlegg i sjø og land. 
 
Endringer føres inn i reguleringsplanen etter behandling i kommunestyret. 
 
 
Punkt 2: 
Kommunestyret vedtar å sluttbehandle detaljreguleringsplan for havna i Bølingshavn med endring fra 
ovennevnte implementert i plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen med KU, jf. plan- 
og bygningsloven §12-12, første ledd. 
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