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Planinitiativ for reguleringssak:  

BOTNEKILEN SMÅBÅTHAVN 
 
 
Datert 18.11.2019 

 
 
 
Hensikten med planinitiativet er å gi kortfattet informasjon om planlagte tiltak.  
 
HS arealplan er engasjert av Petter Høkeli for å utarbeide reguleringsplan for 
eiendommen gnr/bnr 19/9 i Hvaler kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til 

rette for utvidelse av dagens småbåthavn med tilhørende anlegg. Eiendommen er i dag 
bebygget med to flytebrygger, parkeringsplasser, kai, sjøbod (under oppføring) og et 
gammelt venterom fra tidligere fergevirksomhet.  

 
 
 
Beliggenhet  

Planområdets beliggenhet er ved Botnekilen på Kirkeøy. Avstanden til Skjærhalden er cirka 6.8 km.  
 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet i Hvaler kommune, fremhevet med rød sirkel. 

I figur 2 vises forslag til planavgrensning. Den aktuelle eiendommen der tiltak planlegges 
gjennomført er, gnr/bnr 19/9, men en del av eiendommen gnr/bnr 19/70 berøres også. I tillegg 
ligger 19/9/1 i sin helhet innenfor planområdet. Plangrensen ønskes drøftet i oppstartsmøtet med 
Hvaler kommune.  
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Figur 2: Forslag til plangrense, fremhevet med sort stiplet linje og gul farge. Planområdet er cirka 
20,1 daa.   

 
Beskrivelse  
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende småbåthavn med 
tilhørende anlegg.  
 

Beskrivelse av planområdet  
Planområdet er bebygget med følgende anlegg (se figur 5 for suppleringer):  

• Småbåthavn, to stykk flytebrygger 

• Kai, benyttet ifm. tidligere fergedrift. Kaien brukes også som brygge til fortøyde båter. 
• Sjøbod. Den gamle/opprinnelige er revet og ny bod er under oppføring.  
• Venterom, tidligere benyttet av fergepassasjerer.  
• Parkeringsplasser, også benyttet til opplag av mindre fritidsbåter 

• Badeflåte.  
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Figur 3: Flyfoto som viser nærmiljøet ved planområdet. 

 
Naturverdier   
Av Hvaler kommunes kartportal fremkommer det for at planområdet berøres av bløtbunnsområde 
og ålegressamfunn i sjøarealet, samt storvasskrans og bukkebeinsurt på landarealet. Nødvendige 

hensyn vedrørende dette vil belyses i plandokumentene.  
 
Kulturminner  
De to bygningene innenfor planområdet er SEFRAK-registrert. Den ene registreringen baserer seg 
nok på bygningen som er revet. Aktuelle hensyn vedrørende dette anses å være ivaretatt i 
forbindelse med dispensasjonsbehandlingen for den aktuelle bygningen. Bygningene mot nord vil 
beholdes med sitt nåværende eksteriør.  

 
 

Gjeldede plansituasjon  
Kommuneplanens arealdel  
Arealene innenfor planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende småbåthavn, 
nåværende havn, og LNF. Planområdet er en del av større område underlagt hensynssone 

naturmiljø.  

Andre relevante føringer gitt av kommuneplanen er:  
• Det skal etableres 0,4 parkeringsplasser for bil per båtplass.  
• Minimum 10 % av biloppstillingsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.  
• Minst 30 % av parkeringsplassene ha fremlagt strøm for lading, der minst 10 % skal ha 

ladepunkt før det gis brukstillatelse.  
• Tilrettelegging for gjesteparkering tilgjengelig for allmennheten.  

Planlagte tiltak vil gjennomføres innenfor ramme av plankartet til gjeldende kommuneplan. Arealet 
avsatt til formålene småbåthavn og havn (landareal), anses å være i tråd med planlagte tiltak.  
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Figur 4: Utdrag av kommuneplanens arealdel sammen med plangrensen. 

 
Reguleringsplan  
Planområdet berøres ikke av noen gjeldende reguleringsplaner.  

 
Planlagte tiltak  
Gjennom planarbeidet ønskes det lagt til rette for en videreutvikling av dagens småbåthavn med 
dets tilhørende anlegg. Som del en av beskrivelsen av planlagte tiltak er det utarbeidet et grovt 
skisseforslag, dette kun ment som en idéskisse på et tidlig stadium.  
 

Brygger 

En utvidelse av dagens bryggeanlegg, forlengelse av eksisterende brygger samt etablering av 
ny(e). Det kan også være aktuelt å forbinde bryggene med en brygge langs land, jfr. stiplet linjer i 
illustrasjonsplan (figur 5). Organiseringen av bryggene kan gjøres på flere måter, og den endelige 
løsningen vil avklares i løpet av planprosessen.  
 
Badeplass 

I planarbeidet vil man vurdere muligheten for etablering av en enkel badeplass lengst sør i 
planområdet. Dette kan innebære opprydding på en del av landarealet og eventuelt noe tilførsel av 
sand (ikke skjellsand). Dette vil først og fremst være beregnet for lokale brukere.  
 
Rampe  
Det ønskes lagt til rette for etablering av rampe for utsett av mindre fritidsbåter, ikke større enn 
kan rygges ut med personbil og båthenger.  
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Parkering og båtopplag 

Det vil være behov for å sikre et nødvendig antall parkeringsplasser i tilknytning til anlegget samt 
gjesteparkeringer.  
Parkeringsplassene kan også benyttes til lagring av båter innenfor en begrenset periode på 
vinterhalvåret. Dette vil kun være aktuelt for mindre båter. Foruten selve lagringen, planlegges det 
ikke tilrettelagt for spyling osv. av båter.   
 

 
Figur 5: Illustrasjon/situasjonsplan.  

Sjøbod 
Tiltakshaver har allerede fått godkjent søknad for oppføring av ny sjøbod. Den endelige bruken av 
dette bygget vil avklares i løpet av planarbeidet.  

 

Venterom 
Det gamle venterommet planlegges beholdt med sitt nåværende eksteriør, men tidligere bruk er 
ikke lenger aktuelt. Bruken av bygges vil derfor være lagring el.l.   
 
Kai 
Kaien som tidligere ble benyttet ifm. fergedrift, vil beholdes. Fergekaien er bortleid i 200 år fra 

1937, og leieavtalen utløper i år 2137. Vilkår for leieavtalen er at leietager skal ha fri tilgang frem 
til kaien, dette hensynet vil ivaretas i planarbeidet. Tiltakshaver har forsøkt å komme i dialog med 
leietager, men henvendelser har ikke blitt fulgt opp. Leietager har krav på tilgang på en del av 
fergekaiens areal, men har ikke rett til f.eks. å benytte dette som et landfeste for etablering av 
«egen» brygge. I planarbeidet foreslås det å beholde fergekaien og muligheten for at båter kan 
legge til ved denne opprettholdes.  
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Generelt  

Det understrekes at dette kun er foreløpige skisser ment for å illustrere hvordan området kan 
utvikles. Den endelige løsningen vil sannsynligvis avvike fra dette, både med tanke på organisering 
av bebyggelsen, størrelser og antall båtplasser, organisering av parkeringsplasser mv. Som nevnt 
ønsker også plangrensen diskutert. Som en del av planarbeidet ønskes det å se på muligheten for 
etablering av ytterligere en liten bygning innenfor planområdet (redskapsbod el.l.).   
 

 
Funksjonell og miljømessig kvalitet  
Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel. Tiltaket innebærer tilrettelegging for utvidelse av 
en eksisterende småbåthavn. Det planlegges lagt til rette et anlegg med bryggestørrelser som skal 
henvende seg til et lokalt marked, både fastboende og hyttebrukere, - spesielt de som er 
avhengige av båt for å ankomme fritidsboliger på diverse øyer. Det forventes av brukerne av 
anlegget i stor grad vil være hytteeiere og beboere som bor i gangavstand til planområdet. Det vil 

derfor være grunn til å anta at behovet for parkering er mindre enn kommuneplanens krav 0,4.  

 
Utvidelse og videreutvikling av et eksisterende anlegg er mer skånsomt for naturmiljø og 
friluftsliv/allmennhetens interesser sammenlignet med å etablere en helt ny havn. Småbåthavnen 
vil utvides mot sør, i motsatt retning av det åpne landskapsrommet mot nord, og vil ikke bidra til 
nevneverdig endring av det lokale landskapsbildet.  
 

En tilrettelegging av badeplass vil derfor tilføre området gode kvaliteter for lokalbefolkningen.  
 
 
Samfunnssikkerhet  
I forbindelse med planprosessen vil det bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne skal 
kartlegge og ivareta nødvendig hensyn vedrørende potensiell fare for ulykker og uønskede 

konsekvenser som følge av planarbeidet.  
 
Tiltaket vil generere en svak trafikkøkning frem til planområdet. Imidlertid oppleves området som 
lavt trafikkert, og en foreløpig vurdering er et at den antatte økningen ikke vil ha nevneverdige 

negative konsekvenser. Generelt skaper småbåthavner veldig lav ÅDT (årsdøgntrafikk). Utover 
dette er ingen åpenbare faremoment, men dette vil avklares nærmere i forbindelse med intern 
høring i kommunen, varsel om igangsetting av planarbeidet og utarbeidelse av plandokumentene.  

 
 
Konsekvensutredning  
Dette er vurdert i eget vedlagt notat. Forslagsstillers vurdering er at krav om konsekvensutredning 
ikke utløses.  
 
 

Prosess og medvirkning  
Når det gjelder medvirkningsprosess i planarbeidet, tas det sikte på at dette gjennomføres iht. 
plan- og bygningslovens generelle bestemmelser. Behov for eventuell ekstraordinær medvirkning 
vil vurderes underveis i prosessen. Dette planarbeidet vurderes imidlertid å ha et lavt konfliktnivå.  
 
Hvem som skal varsles vil avklares i samråd med Hvaler kommune, både naboer og offentlige 

instanser og organisasjoner.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 
 
Håvard Skaaden  
41676496,  
Daglig leder, arealplanlegger 


