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KU-notat 

BOTNEKILEN SMÅBÅTHAVN 
 

Vurdering av planlagte tiltak etter forskrift om 

konskvensutredninger (2017-07-01) 

 
Datert 27.11.2019  

 
 

 

1. Vurdering av behov for konsekvensutredning etter Forskrift 
om konsekvensutredninger § 6 og 8 

 
Alle detaljreguleringsplaner skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger, siste 
versjon (2017-07-01).  

 
 
 
§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
 
§ 6 gjelder for reguleringsplaner for tiltak i Vedlegg I i Forskrift om konsekvensutredninger.  
 

Planlagte tiltak fanges ikke opp av noen av kriteriene i vedlegg I. 
 

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

 
§ 8 gjelder for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredninger. 
Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere 
plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.  
 
Planlagte tiltak er ikke konsekvensutredet i tidligere plan.  
Planlagte tiltak fanges opp av 12 b i vedlegg II og skal derfor vurderes etter § 10. Det er registrert 

naturtyper innenfor planområdet, og planarbeidet kan derfor utløse krav om konsekvensutredning, 
jfr. § 10 b:    
 

Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv. 

 

I følge Hvaler kommunes kartportal er det følgende registreringer innenfor planområdet:  

 

Hva? Kategori/verdi  

Bukkebeinurt Nært truet 

Storvasskrans  Kritisk truet  

Ålegress Lokalt viktig  

Bløtbunn  Viktig  
  
Blant disse er det kun Storvasskrans som fanges opp at 10 b, da den er kritisk truet. Som det 
fremkommer av forskriften, skal det gjøres skjønnsmessige vurderinger av innvirkningen av 

planlagte tiltak, se utdrag på neste side:  



 
 

2 
 

 
 

 
I kartutklippet nedenfor vises plasseringen av registrert bukkebeinurt og storvasskrans (innenfor 
hhv. oransje og rød sirkel). Ålegress og bløtbunn er avgrenset med hhv. burgunder og fiolett strek.   

 

 
 

 
Vurderinger av planlagte tiltak og registrerte arter 
Planlagte tiltak innebærer utvidelse av eksisterende bryggeanlegg i Botnekilen. Tiltaket innebærer i 

hovedsak forlengelse av eksisterende brygger samt en opprydding/reorganisering av 
parkeringsarealet på land. Et grovt skisseforslag fremkommer av planinitiativet.   
 
Storvasskrans  
Storvasskrans er den eneste arten innenfor planområdet som fanges opp av KU-forskriften. 
Bryggeanlegget med dagens landfester ble opprinnelig etablert i 1972. Storvasskransen ble 
registrert 1995, med andre ord har denne hatt tilstrekkelig gode vekstvilkår på tross av at 

bryggeanlegget har vært der samtidig. For denne delen av planområdet (landdelen) planlegges det 

ikke gjennomført nye tiltak, slik at den registrerte arten vil forbli upåvirket. Man vil i løpet av 
planarbeidet vurdere å etablere en flytende forbindelse mellom de tre bryggene slik at de får felles 
adkomst, men dette vil eventuelt være tiltak i sjøen som vil sees i sammenheng med flere forhold 
(bl.a. bløtbunnsområde). Dette vil imidlertid ikke påvirke landarealet og storvasskransen negativt, 
tvert imot vil det bidra til å samle/redusere antall bryggeadkomster og frigjøre landareal. 
Registreringen ble foretatt i 1995, og det er sannsynlig at den registrerte arten kan ha reetablert 

seg andre steder i området.  
 
Bukkebeinurt 
Bukkebeinurt er nært truet og fanges således ikke opp av KU-forskriften. Bukkebeinurten ble 
registrert omtrent på samme tid som Storvasskransen, sommeren 1995. I utgangspunktet 
planlegges ikke inngrep i den delen av planområdet der Bukkebeinurten er registrert. Planlagte 

tiltak vil således ikke komme i konflikt registreringen (se neste avsnitt).  
 
Felles Bukkebeinurt og Storvasskrans 
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Begge artene ble registrert i 1995. Det er sannsynlig at artene kan ha forflyttet seg og eventuelt 

reetablert seg andre steder. Det vil i forbindelse med planarbeidet foretas grundige befaringer i 
vekstsesongen for å kartlegge eventuelle forekomster innenfor planområdet. Nødvendige 
vurderinger og hensyn vil ivaretas i planarbeidet.  
 
Ålegress 
Som det fremkommer av kommunens kartportal er det registrert Ålegress lengst mot nord og syd i 
planområdet. I sør planlegges ny brygge etablert fra odden ved sjøbua. Derfra vil den gå parallelt 

med eksisterende brygge i sør. Som en del av planarbeidet kan man etableres den nye brygga med 
en plassering som gjør at den unngår å berøre det registrerte ålegresset, slik at dette ikke kommer 
direkte i konflikt.  
 
Imidlertid er det påregnelig at moringer fra bryggen kan berøre ålegresset. Dette kan bidra til å 
skade deler av ålegresset på det tidspunktet moringene etableres. Moringene vil bli liggende i ro, 
slik at ålegresset vil få anledning til å reetablere seg i dette området. Det skal legges til at en 

moring berører kun et lite areal på sjøbunnen.  
 
I nord planlegges det ikke nye tiltak som vil gripe inn i det registrerte ålegresset. Ved kaien har det 
alltid vært fortøyd båter, det finnes flyfoto fra 1948 som dokumenterer dette (norgeibilder.no). Den 
planlagte utkjøringsrampen vil berøre mest landareal, og ikke gripe inn i ålegresset. I nord 
vurderes således de planlagte tiltakene å ikke berøre registrert ålegress.   

 
Som en del av båtanlegget planlegges det ikke lagt til rette for «boblehavn». Det er stadig mer 
normalt at dette tilbys i båthavner, slik at båter kan ligger fortøyd isfritt hele året. I og med at 
dette ikke er aktuelt, vil også stort sett alle båtene være land i vinterhalvåret. Dette innebærer at 
båtene ikke kaster skygge på ålegresset på denne delen av året, noe som er positivt for 
ålegressets vekstvilkår.  
 

Bløtbunnsområde  
Det er registrert bløtbunnsområde ved bryggeanlegget. Bløtbunnsområdet er registrert også under 
dagens bryggeanlegg. Registreringsdatoen var i 2008, derfor kan man legge til grunn at 

bryggeanlegget ikke er til hinder for bløtbunnsområdet. Det er derfor påregnelig at planlagte tiltak 
ikke vil påvirke dette i nevneverdig grad.  
 
Dybder  

Jfr. tilgjengelige sjøkart er det rundt 3 meters dybde i Botnekilen. Nærmere land blir det grunnere. 
Likevel er det tilstrekkelig dybde innenfor hele området, slik at mudring ikke er nødvendig.  
 
 
Vår vurdering er derfor at planlagte tiltak ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

 

 
 

2. Øvrige avklaringer etter Forskrift om konsekvensutredninger 

§ 9 
 
§ 9. Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 
vurdering etter § 11 eller § 12. For planer etter plan- og bygningsloven skal opplysninger etter 
denne paragrafen foreligge før oppstartsmøte, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. For tiltak etter 

andre lover skal opplysningene foreligge senest ved søknad om tillatelse. Forslagsstiller skal også 
selv gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn etter § 10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av (a-d): 
 
 

a) Planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 
rivningsarbeider:  

 
Planlagte tiltak legger ikke opp til rivningsarbeider.  
 
 

b) Miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn:  
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Det er registrert naturtyper innenfor planområdet. Dette vil bli nærmere vurdert i forbindelse med 
planutarbeidelsen. Nødvendige hensyn vil sikres i reguleringsplanen.  
  
  

c) Planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 
produksjon av avfall:  

 

Det legges ikke opp virksomheter eller aktiviteter som i nevneverdig grad vil skape reststoffer, 
utslipp eller produksjon av avfall. Det ønskes lagt til rette for utelagring av mindre båter, men ikke 
spyling o.l. (av båter).   
 
I forbindelse med anleggsfasen vil det gjeldende regler og forskrifter være styrende for håndtering 
av avfall mv.  
 

 
d) Forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser: 

 
Planlagte tiltak legger ikke beslag på naturressurser.  

 


