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Møteprotokoll 

 
Utvalg: Utvalg for plan- og byggesaker 
Møtested: Møtet holdes via Zoom 

Dato: 10.03.2021 

Tidspunkt: 10.00 -  
 
 
 
 
Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: 
Merete Pedersen utvalgsleder A/SP/SV/MG  
Magnus Pettersen nestleder i 

utvalget 
A/SP/SV/MG  

Rolf J. Strand medlem A/SP/SV/MG  
Cathrine Linnes medlem FRP/STYR/H  
Ottar Johansen medlem FRP/STYR/H  
Ole Lindekleiv varamedlem A/SP/SV/MG Ingunn Bohmann-Lange 
Per Christian Sperlin varamedlem FRP/STYR/H Lars Egil Lande 
Elin Bankerød Barnas 

representant 
Ikke møtt  

 
 
Følgende fra administrasjonen møtte:  
Thea Gaulen saksbehandler/administrasjon  
Odd Magne Ulvund sekretær  
Aleksander Andreassen saksbehandler/administrasjon  
Roar Johansen Borg havn  
 
 
 
 
 
 
 Protokollen godkjent:  
   

Ottar Johnsen Merete Pedersen Rolf Strand 
   
 utvalgsleder  
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Saksliste: 
 
Saksnr: Sakstittel 
PS 9/21 Til høring og offentlig ettersyn - Planforslag til detaljplan for havna i Bølingshavn 

med KU 
PS 10/21 Meldinger og informasjon 
PS 11/21 Spørsmål og interpellasjoner 
 Meldinger og informasjon 
RS 2/21 2021-02-03 UPB Protokoll 
 
 
   
   

Merete Pedersen   
Leder   

 
 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 
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PS 9/21 Til høring og offentlig ettersyn - Planforslag til detaljplan for havna i 
Bølingshavn med KU 
Rådmannens forslag til vedtak 
I medhold av plan- og bygningsloven §12-10 sendes forslag til detaljplan for Bølingshavn på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn med tilhørende plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med 
KU. 
 
Hvaler kommune, 26.02.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 10.03.2021: 
Cathrine Linnes stilte spørsmål om sin habilitet i denne saken.  
Utvalget fant henne habil. 
 
 
Rolf Strand (Ap) og Catrine Linnes fremmet følgende felles forslag til vedtak: 
 
§ 2.11. Illustrasjonplanen i figur 54 i planbeskrivelsen skal være retningsgivende for utformingen av 
delområde KAI, SA10, G5 og N.  
 
1: § 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, håndverksvirksomhet, bevertning, o.l. Det tillates 
ikke støyende virksomheter. Oppføring av, eller bruksendring til, fritidsboliger er ikke tillatt. Maksimalt 
tillatt bebygd areal er 35 % BYA. 
 
2: SAL1 skal kunne benyttes av allmennheten som kyststi. 
 
3: SA4 skal benyttes til gjesteplasser. Setningen fjernes fra reguleringsbestemmelsene.  
 
4: §7 i) Minst 20 % av båtplassene i SA4-6 og SA10 skal være gjesteplasser for korttidsbruk. Minst 10 
av båtplassene i SA9 skal være gjesteplasser. Siste setning fjernes. 
 
5. Formålsgrense mellom SA9 og SA10: Formålsgrense trekkes 10 meter ut fra flytebryggenes langside 
på SA9 og i en rett linje inn til land. Formålsgrense mellom SA8 og SA9: Ferdsel mellom SA8 og SA9 
fjernes slik at området mellom SA8 og SA9 blir Småbåthavn uten formålsgrenser. 

 
 
6: Punkt 11 i UPB vedtak 2020 er ikke tatt med: 11. Brygge på eiendom 22/73 må kunne fornyes og 
vedlikeholdes og opprettholde nåværende antall båtplasser på lik linje med alle de andre bryggene.  
Nytt punkt i reguleringsbestemmelsen § 7 k: Bryggeanlegg skal kunne fornyes, vedlikeholdes og 
opprettholde nåværende antall båtplasser på lik linje med alle de andre bryggene.  
 
7: Gjesteplasser merkes med godt synlige skilt. 
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8: G1 fjernes og endres til småbåtanlegg på land. 
 
9: Plankartet målsettes slik at det kommer tydelig frem avstander og lengde på uteliggere og brygger. 
(Uteligger bør være minimum 8 m. slik at de passer til 21-22 for båter.) 
 
Forslaget innarbeides før saken sendes ut på høring. 
 
 
 
Votering: 
Forslaget fra Rolf Strand og Catrine Linnes ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 10.03.2021: 
§ 2.11. Illustrasjonplanen i figur 54 i planbeskrivelsen skal være retningsgivende for utformingen av 
delområde KAI, SA10, G5 og N.  
 
1: § 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, håndverksvirksomhet, bevertning, o.l. Det tillates 
ikke støyende virksomheter. Oppføring av, eller bruksendring til, fritidsboliger er ikke tillatt. Maksimalt 
tillatt bebygd areal er 35 % BYA. 
 
2: SAL1 skal kunne benyttes av allmennheten som kyststi. 
 
3: SA4 skal benyttes til gjesteplasser. Setningen fjernes fra reguleringsbestemmelsene.  
 
4: §7 i) Minst 20 % av båtplassene i SA4-6 og SA10 skal være gjesteplasser for korttidsbruk. Minst 10 
av båtplassene i SA9 skal være gjesteplasser. Siste setning fjernes. 
 
5. Formålsgrense mellom SA9 og SA10: Formålsgrense trekkes 10 meter ut fra flytebryggenes langside 
på SA9 og i en rett linje inn til land. Formålsgrense mellom SA8 og SA9: Ferdsel mellom SA8 og SA9 
fjernes slik at området mellom SA8 og SA9 blir Småbåthavn uten formålsgrenser. 

 
 
6: Punkt 11 i UPB vedtak 2020 er ikke tatt med: 11. Brygge på eiendom 22/73 må kunne fornyes og 
vedlikeholdes og opprettholde nåværende antall båtplasser på lik linje med alle de andre bryggene.  
Nytt punkt i reguleringsbestemmelsen § 7 k: Bryggeanlegg skal kunne fornyes, vedlikeholdes og 
opprettholde nåværende antall båtplasser på lik linje med alle de andre bryggene.  
 
7: Gjesteplasser merkes med godt synlige skilt. 
 
8: G1 fjernes og endres til småbåtanlegg på land. 
 
9: Plankartet målsettes slik at det kommer tydelig frem avstander og lengde på uteliggere og brygger. 
(Uteligger bør være minimum 8 m. slik at de passer til 21-22 for båter.) 
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Punktene innarbeides før saken sendes ut på høring. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven §12-10 sendes forslag til detaljplan for Bølingshavn på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn med tilhørende plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med 
KU. 
 
 
 
 
PS 10/21 Meldinger og informasjon 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 10.03.2021: 
Ingen meldinger eller saker til informasjon.  
 
PS 11/21 Spørsmål og interpellasjoner 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 10.03.2021: 
Rolf Strand (Ap) stilte følgende spørsmål: 
 
Hvaler kommune gir fra tid til annen tillatelse til påbygg, riving og nybygging av hytter i LNF områder. 
I 2 saker nå de siste årene er vi blitt kjent med at tiltakshaver/byggherre starter bygging uten at det er 
søkt om kjøring i LNF/utmark. 
 
I følge lov om motorferdsel er i utgangspunktet all kjøring i utmark forbudt, men i forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag står det i § 3. Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til :d 
)transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelsen.  Kjøring i 
utmark på bar mark må søkes om. Når det er bar mark, ikke tele og snø må det søkes for å kjøre frem til 
den hytta også i forbindelse med riving/bygging 
 
Spørsmål:  
Blir dette opplyst på byggetillatelsen eller på annen måte slik at søker er kjent med dette? 
 
Svar: 
 
Det er ansvarlig søkers og tiltakshavers plikt å sette seg inn i gjeldede regler og sende inn en søknad 
om kjøring i utmark, i de tilfeller det er nødvendig. Dette gjelder uavhengig av om kommunen har 
opplyst om det eller ikke. 
Administrasjonen har inntrykk av at de aller fleste ansvarlige søkere, som jo er profesjonelle aktører, 
kjenner til dette 
 
Rutinen er nå at man opplyser om dette i noen byggesaker, når det vurderes som nødvendig og 
relevant, men ikke i alle. 
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Meldinger og informasjon 
RS 2/21 2021-02-03 UPB Protokoll 

 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 10.03.2021: 
 
 
Votering: 
Enstemmig. 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 10.03.2021: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 


