
 

 

 
 
 

 

  

 

 

Behandlingsrekkefølge 

Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
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Til høring og offentlig ettersyn - Planforslag til 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. Borg Havn IKS har deltatt med utformingen av plandokumentene siden 2019.  
 
Hensikten med planen er å videreutvikle Bølingshavn ved å øke antallet båtplasser, rydde opp i 
bøyehavna, sikre tilfredsstillende manøvreringsareal, bygge ut noen flere båtplasser, skape led til 
småbåthavna, samt tilrettelegge tilstrekkelig antall parkeringsplasser.  
 
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, småbåtopplag og forretning.  
 
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. 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.  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.  
 
I juni 2019 ble planforslaget behandlet i kommunestyret med flere alternativer for vedtak. Det endte 
med at den kommunale eiendommen ble tatt ut av detaljplanen og skulle gå gjennom en egen 
planprosess. 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.  
 
Det ble gjort en del endringer før behandlingen Utvalget for plan- og byggesaker (UPB). Dette er 
beskrevet i saksopplysningene. I UPB den 02.09.2020 ble planforslaget behandlet for å sendes ut til 
høring og offentlig ettersyn. Planforslaget ble enstemmig vedtatt sendt tilbake til forslagsstiller med 
forslag om endringer.  Nye endringer siden UPB-møtet i september 2020 finner man i 
saksopplysningene.  
 
Planforslag til detaljplan for havna i Bølingshavn viser opprydding og utvikling av Bølingshavn i tråd 
med Kommuneplanens arealdel, Næringsstrategien og Kommunedelplan for havneutvikling. Planen 
legger opp til en økning av båtplasser som er moderat og forsvarlig. Samt en forbedring av kai-
området og den tidligere badestranden, noe som gjør området mer tilgjengelig for allmennheten.  
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget for havna i Bølingshavn sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn med tilhørende plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med KU. 

Saksnr 2013/3190 - Havna i Bølingshavn 
detaljregulering - Doknr 238 

Arkivkode L12 

Saksbehandler Aleksander Andreassen 

 



 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn  
Rambøll AS fremmer på vegne av Thomas Ramm og John L. Jones forslag til detaljplan for havna i 
Bølingshavn, Kirkeøy.  Borg Havn deltar også på utformingen av plandokumentene helt siden 
planforslaget ble sendt tilbake i 2019.  
 
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.  
 
Planforslaget legger opp til at den gamle butikken (KBA) erstattes med blandet formål, her bolig og 
forretning, samt at flytebryggen som ligger på stranda flyttes ut på den kommunale kaia.  
Den kommunale kaia foreslås utvidet og opprustet for å gjøre den mer robust i forhold til vare- og 
persontransport samt tilrettelegge for oppholdssoner for allmennheten. I dialog med Borg Havn, som 
har overtatt ansvaret for kommunal kai, har man kommet frem til at det er ønskelig å legge til rette for 
å utvide kaifronten på den kommunale kaia, og den forlenges frem til eiendom i vest. Kiosken vil bli 
flyttet bort til den vestre delen, og det vil bli tilrettelagt med grønnstruktur og uteoppholdsarealer for 
allmennheten.  
 
På eiendom SAL2 (Svanen) legger planen opp til noe mer bebyggelse, i tillegg til rampe, parkering i 
sesong og et midlertidig båtopplag utenom sesong. Det er også sikret allmenn ferdsel. Nedenfor ser 
man de nye endringene i plandokumentene.  
 
Nye endringer til UPB-møtet i mars 2021 med kommentarer finner man i følgebrevet fra Rambøll AS. 
Dette er hovedpunktene: 

 Fjernet maks antall båtplasser på bryggen til Hvaler kommune. 

 Endret til kombinert bebyggelse istedenfor bolig og forretning. Det er også lagt til en skal 
bestemmelse til at det skal være næring i første etasje.  

 Endret formål på kiosken, fra annen type bebyggelse til næring. BYA på kiosken er endret fra 90% 
til 100%. 

 Endret til småbåthavn på den sørlige delen av Svanen (SA4). 

 Endret bestemmelse på Sal1-2 til at det skal åpne for allmenn ferdsel til fots.  

 Endret bestemmelse på SA5 for å tydeliggjøre at utsettingsrampen skal være tilgjengelig for 
allmenn bruk.  

 Endret reguleringsbestemmelse slik at det er stilt krav om gjesteplasser på de større anleggene 
innenfor SA4-6, SA9 og SA10. Det blir totalt bli ca. 20 gjesteplasser for korttidsbruk. (Problematisk 
med gjesteplasser på de små eksisterende anleggene). 

 Bryggeplasser er nå tegnet inn i plankartet.  

 Brygge på gbnr. 22/73 (SA9) er nå tegnet inn med utriggere. Formålsgrenset for SA9 er nå tegnet 
inn rundt bryggen.  

 
Om planområdet  
Planområdet på Bølingshavn ligger vest på Kirkeøy sør for Korshavn. Planavgrensningen 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 til nåværende og framtidig småbåthavn i kommuneplanens 
arealdel. I kommuneplanens arealdel er også hele planområdet omfattet av hensynssone landskap.  
 
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.  
 
Endringer gjort ved forrige behandling av saken UPB-møtet i september 2020: 

 Badeområdet (BO1-3) er fjernet fra plankart og planbestemmelsene, og er erstattet av kiosk(A) og 
grøntstruktur (G5). Andre reguleringsbestemmelser som ble påvirket at BO1-3 er også endret.  

 Endring av reguleringsbestemmelse § 2.9: Nye anlegg i tilknytning til kommunal kai skal være 
universelt utformet. Dette gjelder nye tiltak innenfor KAI, SA8 og adkomst til A.  

 Kaiområdet (o_KAI) er utvidet fra 354m2 til 381m2  

 Kiosken er flyttet fra offentlig område for kai (o_KAI). Og kioskens størrelse er endret fra 58m2 til 
86m2 med maks BYA på 90%.  

 Lagt til illustrasjon i planbeskrivelsen som er retningsgivende. Illustrasjonen er juridisk bindende 
via reguleringsbestemmelse § 2.11.  

 Grøntstruktur (G5) ved kiosken er det planlagt at det skal opparbeides som et parkmessig preg og 
tilrettelegges for allmenn bruk og opphold. Det tillates opparbeides universelt utformet 
gangadkomst, som også er tilstrekkelig for varelevering. Det er også tenkt at det skal være 
tilgjengelig å gå ned til vannet, at det skal være en havnepromenade med trapp, slik at en kan 
bade eller dra på en padletur med kajakk.  

 Det er lagt til rekkefølgebestemmelser til G2 og G5, og bestemmelser for hvordan disse områdene 
skal utformes.  



 

 

 Reguleringsbestemmelse for B/F er uendret, og det kan tillates at det oppføres forretning i første 
etasje.  

 På kommunal småbåthavn (o_SA8) er det endret fra 20 opp til 30 båtplasser, og småbåtanleggets 
areal er endret fra 1560m2 til 1929m2. Det er også fjernet bestemmelse om størrelse på båtplasser 
skal maks være på 21 fot på vestsiden av småbåtanlegget. Dette var til hensyn for badeplassen 
som var lagt inn tidligere.  

 På det offentlige kaiområdet er det nå planlagt større plass til håndtering av renovasjon og 
parkering til besøkende og til de med båtplasser i området, og fastboende.  

 Det er plass til flere parkeringsplasser på offentlig kai, men siden det hovedsakelig er fastboende 
som bor ved småtbåtanlegget og besøkende fra gjesteplassen, er det ikke behov for en full 
oppdekning på 0,4 parkeringsplasser per båtplass på den offentlige kaia. Det er tenkt å leie 
parkeringsplass ved Svanen (P1) ved behov.  

 Hensynssone krav til vedrørende infrastruktur er endret:  

a) Hensynssone H410 omfatter hensynssone langs undersjøiske ledninger. Innenfor 
hensynssonen tillates ikke bøyer, moringer eller moringstau med mindre dette er avtalt med 
ledningseier. 

 I Planbeskrivelsen med konsekvensutredning er det beskrevet de nye tiltakene, og utredes de nye 
alternativene som også er lagt inn i plankart og bestemmelser.  
 

 
Bildetekst: Retningsgivende illustrasjon til utforming av kommunal eiendom 
 
 

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 ca. 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%. 
 
Mer informasjons om alternativutredningene finner man fra s. 12 i planbeskrivelsen.  
 
Vedlegg 

1. Følgebrev til endringer av planforslaget 
2. Plankart 
3. Illustrasjonsplan 
4. Reguleringsbestemmelser 
5. Planbeskrivelse med KU 

 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 12-10, første ledd og § 12-11. Forslag til reguleringsplan skal sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Vurdering 
Vurdering av endringene i sin helhet  
Endringene i plandokumentene er gjennomført i samarbeid med Borg Havn IKS og forslagsstillerne, 
John Jones, Thomas Ramm og plankonsulent Rambøll AS.  
 
Endringene fra forrige planforslag som utvidelse av offentlig småbåthavn og flytting av kiosken og nytt 
grøntområde, samt utfylling av badestranden kan være med å skape en et mer tilgjengelig område for 
allmennheten. I dag er friluftsområdet bortgjemt, kaiområdet er ikke velegnet eller trygt for ferdsel. Ved 
å gjennomføre disse endringene i planen, vil området kunne bli mer brukt av allmennheten. Kiosken 
og uteområdet legger til rette for at både fastboende og besøkende kan bruke området til både 
opphold og friluftsliv.  
 
De nye endringene ved å fjerne maks antall bryggeplasser på kommunens brygge (SA10) 
utbyggingen mer fleksibel. Det vil forekomme naturlige begrensninger for hvor mange båtplasser man 



 

 

kan bygge ut på formålsområdets areal.  Der det mangler parkering på kommunens areal, kan man 
leie ved Svanen ved behov. De fleste nye båtplasser er tenkt til fastboende som bor i nærheten av 
bryggeanlegget, og flere parkeringsplasser trenger man nødvendigvis ikke. Endring av kombinert 
bebyggelse og anlegg (KBA) passer bedre til bruken av byggingen. Endring til at det skal være til 
næring i første etasje i KBA-bygget med å styrke den lokale næringsutviklingen på Hvaler jf. 
næringsstrategien. Kiosken er også endret til næringsbebyggelse med 100 prosent utnyttelsesgrad 
noe som også er positivt på et allerede lite areal.  
 
Planforslaget har synliggjort at planområdet er tilgjengelig for allmennheten, etter føringer fra 
politikerne ved forrige behandling i UPB.  
 
Det er også lagt til rette for at båtplasser skal bli ivaretatt på Svanen og det er endret SA4 til 
småbåtanlegg. Utstikkerne er tegnet inn på grensen til hensynssone for kulturminner, men det er ikke 
lov med moringer som berører hensynssonen eller vann- og avløpsledninger til kommunen. Dette 
viderefører bruken av området i dag, slik at man ikke mister noen båtplasser.  
 
Forholdet til overordnede føringer  
Bølingshavns havneområde består av en rekke små og mellomstore småbåtanlegg, en uorganisert 
bøyehavn, en offentlig kai, og et offentlig eid friluftsområde (badestranda). Planen er i tråd med 
formålene i kommuneplanens arealdel, men i området det i dag er lagt til rette for næringsbebyggelse 
er det i planen lagt til "kombinert bebyggelse og anlegg" som skal ha næring i første etasje. Dette er 
en videreføring av bruken som har vært med bolig i andre etasje og forretning i første.  
Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune har tidligere uttrykt skepsis til  
omregulering til boligformål, og mener dette er i strid med intensjonen i strandsonepolitikken. De har 
nevnt at hvis man skal bygge i strandsonen bør man prioritere bebyggelse som har behov for å ligge 
nær sjøen, og som ikke virker privatiserende på samme måte som hytter og boliger. Rådmannens 
vurdering er at selv om det hadde vært ønskelig med fortsatt forretningsdrift, og det er positivt at det 
nå er lagt inn i planarbeidet.   
 
I kommunedelplan for havneutvikling er Bølingshavn-området registrert som både småbåtanlegg for 
fritidsbåter og offentlig kai. Det er behov for flere båtplasser i kommunen generelt, og Bølingshavn. Og 
denne detaljplanen følger disse føringene.  
 
I henhold til kystsoneplan for Østfold bør man utnytter mulighetene for fortetting i  
eksisterende havner før det planlegges nye. En økning av antall båtplasser i Bølingshavn er derfor 
ønskelig, og i tråd med kystsoneplanen og kommuneplanen, samt kommunedelplan for 
havneutvikling.  
 
Kystsoneplanen oppfordrer også til at enkeltbrygger saneres og samles i fellesanlegg  
der forholdene ligger til rette for det. Planforslaget for Bølingshavn legger ikke opp til noen sanering av 
enkeltbrygger. Dette skyldes at det ikke er veldig mange enkeltbrygger i Bølingshavn fra før, men en 
god del små fellesbrygger. Det kan argumenteres for at det av estetiske hensyn er vel så bra at 
båtene ligger i flere små brygger enn at flest mulig samles i store fellesanlegg. Planen legger imidlertid 
til rette for at dagens uorganiserte bøyehavn organiseres i grid, noe som vil være mer arealeffektivt og 
forbedre framkommeligheten. I planen foreslås det å flytte flytebrygga som i dag ligger på den 
offentlige stranda, ut på den kommunale kaia og utvide antall båtplasser på denne. Dette vil forbedre 
allmennhetens ferdsel og tilgang til sjøen ved at det tilrettelegges et offentlige uteområde for opphold, 
noe som er i tråd med planretningslinjene for strandsonen langs sjøen.  
 
Fylkesplanen for Østfold og kommuneplanens arealdel styrer 90 prosent av boligbyggingen i 
kommunen til lokalsentrene Ødegårdskilen, Hauge, Utgårdskilen og Rød, og områdesenteret 
Skjærhalden. Bølingshavn har status i den nye kommuneplanens arealdel som grendesenter. 
Utbygging i grendesenterne karakteriseres som spredt utbygging, hvor opptil 10 prosent av 
utbyggingen kan skje. Boligbygging i Bølingshavn er med andre ord ikke noe kommunen kan tillate i 
stor skala. Det aktuelle planforslaget legger imidlertid kun opp til videreføring av én boenhet. 
Rådmannen vurderer at dette er akseptabelt innenfor andelen spredt utbygging.  



 

 

 
Vurdering av barn og unges interesser  
Planforslaget har vært diskutert med barnas representant. Hun påpekte at det er viktig å anlegge nok 
parkeringsplasser i forhold til antall båtplasser. Dette for å unngå trafikkaos og at folk parkerer langs 
veien, noe som går utover trafikksikkerheten til barn. Det er etter kommuneplanens arealdel lag til 0,4 
biloppstillingsplasser per båtplass.  
 
Seilklubben med killinger er et viktig tilbud for barn og unge i området. En ordnet bøyehavn kan være 
en god løsning for denne typen båter.  
 
Det vurdert at badestranda ved den kommunale kaia må fjernes. Den er lite i bruk i dag, og nærheten 
til kommunal kai og småbåthavn gjør det vanskelig å kombinere småbåtanlegg og badeområde i sjø.  
Det er lagt til rette for at det skal være tilgjengelig for allmennheten til sjøarealene. Spesielt ved 
offentlig kai og kiosk med tilhørende oppholdsområde. 
  
Det er lagt tilstrekkelige med leke- og uteoppholdsareal for den nye boligbebyggelsen er sikret i tråd 
med kommuneplanens arealdel i reguleringsbestemmelsene. 
 
Planforslaget fremmer egenskaper som kan være gode og påvirke oppvekstmiljø for barn og unge til 
det bedre, området blir oppleves som bedre å ferdes på. Det er utredet at det er en nøytral 
konsekvens for barn og unge ved utarbeiding av planforslaget. 
 
Vurdering av forholdet til naturmangfoldloven (nml) § 8-12  
Ifølge naturmangfoldlovens § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Det aktuelle arealet er allerede i stor grad påvirket av menneskelig 
aktivitet, og tiltakene planforslaget legger opp til er av begrenset omfang. Risikoen for skade på 
naturmangfoldet antas derfor å være liten. Rådmannen vurderer det derfor som tilstrekkelig å basere 
seg på informasjon om arter og naturtyper som allerede er utarbeidet og tilgjengelig, for å tilfredsstille 
kravet om kunnskapsgrunnlaget etter § 8.  
 
Søk i databasene 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. Nye planlagte tiltak berører i liten grad disse 
områdene. Planforslaget har lagt inn områder der det ikke er lov med mudring (bestemmelsesområde 
#1). 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. 
 
Vurdering av virking på befolkingens helse  
Planforslaget er med å sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold langs sjøen. Muligheten til å utøve 
friluftslivsaktiviteter langs det offentlige området er med på å fremme befolkningens helse.  

Konklusjoner 
Planforslag til detaljplan for havna i Bølingshavn viser opprydding og utvikling av Bølingshavn i tråd 
med kommuneplanens arealdel, næringsstrategien og kommunedelplan for havneutvikling. Planen 



 

 

legger opp en sikring av infrastruktur og en forsvarlig økning av båtplasser i området. Samt en 
forbedring av området til tidligere badestranden, noe som gjør området mer tilgjengelig for 
allmennheten.  
 
Rådmannen mener at planforslaget er godt nok gjennomarbeidet til å kunne legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. 
 
 

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 

 


