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1 Innledning

Det ble i utvalg for plan- og byggesaker den 10. mars 2021 vedtatt å legge
reguleringsplanen for Bølingshavn ut på ny høring og offentlig ettersyn.
Reguleringsplanen har vært gjenstand for en svært lang og omfattende
prosess, også siden forrige høring og offentlig ettersyn, som var i perioden
05.12.2017-30.01.2018. Det har kommet nye parter i saken og det har vært
flere politiske behandlinger. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig for
naboer og myndigheter å få overblikk. I det påfølgende ønsker vi derfor
redegjøre for hva som har skjedd, slik at naboer og myndigheter kan forstå
hvorfor saken har tatt lang tid og bakgrunnen for de endringene som er gjort.

2 Nye parter i saken

Samtidig med forrige høring og offentlig ettersyn ble det endringer i
organiseringen for ansvaret for de kommunale havnene i Hvaler. Fra 1. januar
2018 fikk Borg Havn IKS ansvaret. De kom inn som ny part i saken til
erstatning for tidligere havnesjef i Hvaler kommune. Ettersom Borg Havn IKS
disponerer et viktig område i planen, ble det inngått dialog med dem.
Planforslaget som ble fremmet for politisk behandling var utarbeidet i
samarbeid med Borg Havn IKS. Borg Havn IKS er nå medforslagsstiller.

Ved forrige kommunevalg i 2019 ble det endret til rødgrønt flertall i Hvaler. Det
har dermed kommet andre politiske partier inn i saken.
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3 Endringer i plankart

3.1 Området ved Svanen

Forslaget som lå ute til høring og offentlig ettersyn så slik ut:

Figur 1: Utsnitt av plankart som lå ute til høring og offentlig ettersyn 05.12.2017-30.01.2018.

I forbindelse med høringen kom det innspill om at det var ønskelig å redusere utfyllingen i den søndre
bukta ved å redusere areal på SAL2 ut i sjø. I tillegg ble det varslet innsigelse fordi lokaliseringen av
kulturminne under vann (H570_1) var feil. Denne måtte trekkes lenger inn mot land. Det kom innspill
om noen justeringer på praktisk løsning på land vedrørende adkomst til utsettingsrampe osv. samt
illustrert løsning på brygger innenfor daværende SA4.

Basert på disse uttalelsene og dialog med kommunens planavdeling endret vi plankartet. I denne
revisjonen ble all utfylling i vika fjernet. Vi tok også ut mulighet for opptaksbås for å unngå konflikt med
undersjøiske ledninger og kulturminne under vann. Plassering av kulturminne ble korrigert og illustrert
løsning både på land og innenfor daværende SA5 ble justert. Plankartet ble som vist nedenfor.
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Figur 2: Revidert plankart basert på innspill ved forrige høring og offentlig ettersyn.

Dette planforslaget var oppe til behandling 2. september 2020 og 10. mars 2021. I disse møtene ble det
bestemt at det skulle legges inn småbåthavn innerst i kilen og at grønnstruktur G1 skulle endres til
småbåtanlegg på land. Dette er ikke endringer initiert eller ønsket av forslagsstiller, da det til dels går
på tvers av tidligere signaler i planprosessen og anbefalinger i konsekvensutredningen. Småbåthavnen
ligger i et grunt bløtbunnsområde hvor det ikke tillates mudring, den ligger til dels over hensynssonen
rundt de undersjøiske ledningene og svært tett på hensynssone rundt undersjøisk kulturminne.
Grønnstrukturområdet lå inne etter tidligere ønske fra kommunens planavdeling og av hensyn til
landskap og vegetasjon. Innenfor dette området er det terreng med høydeforskjeller på 4-5 meter samt
vegetasjon som skjermer mot innsyn til området som blir benyttet til vinteropplag av båter. Plankart
revidert på bakgrunn av vedtak er vist nedenfor. Det er dette som nå sendes ut på høring og offentlig
ettersyn.
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Figur 3: Utsnitt av plankart revidert iht. politisk vedtak, og som nå sendes ut på høring og offentlig
ettersyn.

3.2 Området ved kommunal kai
Det andre området som har vært mest i fokus, er området ved den kommunale kaia og eiendommen.
Forslaget som lå ute til høring og offentlig ettersyn så slik ut:
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Figur 4: Utsnitt av plankart som lå ute til høring og offentlig ettersyn 05.12.2017-30.01.2018.

Etter 01.01.2018 overtok Borg Havn IKS ansvaret for den kommunale kaia. De hadde synspunkter på
løsningen i dette området. Konkret ønsket de at badeområdet skulle fjernes, at sjøarealet ikke skulle
detaljeres i så stor grad og at kiosken ikke skulle ligge så sentralt i kaiområdet. Det ble en lang og
konstruktiv dialog mellom forslagsstiller og Borg Havn IKS, og man ble enige om løsning som vist
nedenfor. Borg Havn IKS er nå medforslagsstiller.
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Figur 5: Revidert plankart basert på forrige høring og offentlig ettersyn samt påfølgende dialog med Borg
Havn IKS.
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Denne løsningen gikk ut på å fylle igjen stranda og heve denne delen til samme høyde som kaia for
øvrig, kiosken ble flyttet helt til plangrensa mot vest, det ble lagt inn grøntområde o_G5 for å legge til
rette for uteoppholdsarealer for allmennheten, østre formålsgrense på daværende SA9 ble lagt i
forlengelsen av eiendomsgrensen mot 22/73 og illustrerte brygger ble tatt ut. I tillegg ble det lagt inn
hensynssone (skravur H410) mot undersjøiske ledninger.

I politiske møter 2. september 2020 og 10. mars 2021 ble det tatt inn krav om det skal vises brygger på
tegningen og at formålsgrensen mellom daværende SA8 og SA9 skulle legges 10 meter fra vestre
bryggekant innenfor SA8 og forlenges helt inn til land. Borg Havn IKS har uttrykt bekymring for dette,
da det signaliserer en privatisering av den østre delen av kommunal kai og at endringen kan være til
hinder for fremtidig tilgang og bruk av offentlig kaifront.

Når det gjelder byggeområdene, ble det uttrykt bekymring for privatisering i området ved kiosken og
det ble gitt uttrykk for at det var ønskelig å legge til rette for næringsdrivende med gode ideer i den
gamle butikken. I planen er derfor formålet på kiosken endret til «næring» i stedet for den tidligere
generelle betegnelsen «andre typer bebyggelse og anlegg» og formålet på den gamle butikken er endret
fra «bolig/forretning» til «kombinert bebyggelse og anlegg». I tillegg er bestemmelsene for disse
områdene endret (se eget avsnitt om endringer i reguleringsbestemmelsene). Revidert plankart er vist
nedenfor. Det er dette som nå sendes ut på høring og offentlig ettersyn.
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Figur 6: Utsnitt av revidert plankart som nå sendes ut på høring og offentlig ettersyn.
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4 Endringer i reguleringsbestemmelsene

Reguleringsbestemmelsene er oppdatert med nye feltbenevnelser osv. De viktigste endringene som har
praktisk betydning er følgende:

4.1 Kyststi
Politikerne har ønsket bestemmelser om at området SAL1 (brygger langs land i søndre del av
planområdet) skal være kyststi åpen for allmenn ferdsel til fots. Dette er innlemmet i bestemmelsene.

4.2 Allment tilgjengelig utsettingsrampe
Det har hele tiden vært intensjonen at utsettingsrampen ved Svanen skal ha en ordning som gjør den
tilgjengelig for allmennheten. Dette ønsket ble også påpekt av politikerne og er nå tydeliggjort i
reguleringsbestemmelsene.

4.3 Gjesteplasser
Det var tidligere krav om 10 gjesteplasser ved nåværende brygge SA9 slik det har vært fastsatt i
tidligere byggesak for samme anlegg. Dette kravet er tatt ut etter ønske fra politikerne. I tillegg er det
tatt inn bestemmelse om at gjesteplasser skal merkes med godt synlige skilt.

4.4 Kommunal brygge
Ved politisk behandling ved forrige høring og offentlig ettersyn ble det lagt til grunn at det skulle være
inntil 20 båtplasser ved kommunal brygge. Dette ble lagt inn i planen. I prosessen med Borg Havn IKS
ble det gitt signaler om ytterligere plasser. Det ble derfor foreslått bestemmelse med maks. 30
båtplasser ved kommunal kai. Bakgrunnen for forslagsstillers ønske om begrensning i antall båtplasser
var anbefalingene i konsekvensutredningen. Politikerne ønsker ikke begrensning i antall plasser. Dette
er derfor tatt ut av bestemmelsene. Anleggets utstrekning begrenses av kommunale vannledninger som
ikke ønskes krysset med brygger eller forankringer.

4.5 Grøntområde ved kommunal kai
Det er gitt relativt detaljerte bestemmelser til utforming av grøntområde på kommunal kai. Dette
gjelder blant annet at det skal opparbeides parkmessig, legges til rette for allmenn bruk og opphold,
trappes ned mot sjøen osv.

4.6 Kiosken
Bestemmelsene for dette arealet har vært relativt vage. Tidligere forslag til bestemmelser var slik:

§ 4.2 Andre typer bebyggelse og anlegg (A)
a) Innenfor område A tillates det oppført bebyggelse for servicefunksjoner som er relatert til drift av
båthavna. Dette omfatter bl.a. lager og storkiosk. Maksimalt tillatt BYA er 90 %.

Formålet foreslås endret til næring (N) og bestemmelsene med konkretisert:

§ 4.2 Næring (N)
a) Innenfor område N tillates det oppført bebyggelse for forretning/kiosk og bevertning. Maksimalt tillatt
BYA er 100 %.

Med denne endringen mener forslagsstiller at planen blir mer forutsigbar, og at muligheter for
privatiserende bruk elimineres.
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4.7 Den gamle butikken
Som nevnt tidligere, ønsker politikerne å legge til rette for næringsdrivende med gode ideer. I planen
har formålet frem til nå vært bolig/forretning. Næringsdelen har med andre ord vært begrenset til kun
forretning. For å imøtekomme politikernes vedtak og intensjon foreslås det derfor å endre både formålet
og bestemmelsene for dette området.

Gjeldende forslag til bestemmelser er slik:

§ 4.4 Bolig/Forretning (B/F)
a) Byggeområde B/F tillates benyttet til frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg som
f.eks. garasje, uthus og drivhus. I første etasje skal det være forretning. Oppføring av, eller
bruksendring til, fritidsboliger er ikke tillatt. Maksimalt tillatt bebygd areal er 35 % BYA.

Denne foreslås endres til:

§ 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.

4.8 Retningsgivende illustrasjonsplan
Det er utarbeidet en helhetlig illustrasjonsplan for hele planområdet. Det er tatt inn bestemmelse om at
denne skal være retningsgivende for utformingen av delområde KAI, SA10, G4 og N.


