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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for småbåthavn på Skarpeid, jfr
pbl §12-12.

Bakgrunn for saken:
Til behandling lå rådmannens forslag til innstilling:
1. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret å vedta det fremlagte forslaget
til reguleringsplan for småbåthavn Skarpeid jfr. Pbl’s § 12-12.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Saken utsettes for befaring
Votering:



AP sitt utsettelsesforslag falt med 3 stemmer mot 6 stemmer (H, FRP, KRF).
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret å vedta det fremlagte
forslaget til reguleringsplan for småbåthavn Skarpeid jfr. Pbl’s § 12-12.
Saken har vært oversendt fylkesmannen, og det er kommet brev om at innsigelsen er trukket,
jfr brev i vedlegg. Vedlagt ligger reguleringskart, bestemmelser og saksframlegg til plan- og
miljøutvalget 27.06.12.

Saksutredning:
Reguleringsplanen for småbåthavn på Skarpeid har det vært arbeidet lenge med.
Planen er nå klar til sluttbehandling i kommunestyret.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Angivelse av plassering av snitt
2 2492Rp_Terrengsnitt AA_Med tekst
3 Reguleringsbestemmelser for småbåthavn på Skarpeid - Trysfjorden
4 Regulering av småbåthavn på Skarpeid - Trysfjorden
5 Ad innsigelse til reguleringsplan for småbåthavn i Trysfjorden
6 Oppdatert plankart - Skarpeid

SKARPEID BÅTHAVN, SØGNE KOMMUNE
Angivelse av Snitt A - A`
13.06.2012
Målestokk 1:500
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Kartfigur: Kartfiguren over viser en snittegning A-A` i profil 76 sett fra nord mot sør. Dette er det mest omfattende terrenginngrepsstedet som
er vendt mot sjø, og offentlig trafikkområde. Uansett kort eller lang avstand fra ståsted til inngrep vil innsynsvinkelen være så spiss og
beliggenheten av frilufts- og bevaringsområdet med tilhørende vegetasjon, så tett på de mest omfattende inngrepene, at disse vil dempe
opplevelsen av tiltakene kraftig.

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER
REGULERINGSPLAN FOR 36/2 M.FL SKARPEID SØGNE KOMMUNE.
1.Generelt
Planområdet er avgrenset på reguleringsplan i målestokk 1: 1000.
Arealer innenfor planområde disponeres i samsvar med plan- og bygningslovens § 25 til
følgende formål:


Byggeområder

Lager/sjørettet næring/tilsyn
Boliger med tilhørende anlegg
Område for fritidsbebygg



Offentlige trafikkområder

Kjørevei
Annen veggunn.
Farled



Spesialområde

Privat vei.
Parkering
Friluftsområde ( på land)
Privat småbåtanlegg (land)
Privat småbåtanlegg (sjø)
Bevaring av bygninger og anlegg
Bevaring av landskap og vegetasjon
Område for anlegg og drift av kommunaltekniske
anlegg
Frisiktsone ved vei

2.Fellesbestemmelser
2.1 Utbygging
Båthavn, opplagsplasser og parkeringsplasser skal bygges ut trinnvis etter
behov. Antall båtplasser er anslått til ca. 350. Parkeringsdekningen settes til
60 %.

2.2 Miljø
I båthavna skal settes ut søppelcontainere og etableres tømmestasjon for
spillolje og kjemikalier samt spesialavfall.. Det er avsatt plass for renovasjon i
området. Det skal opparbeides oppsamlingsanordning for avfall/avrenning fra vask og
spyling av båter (oljeavskiller).
2.3 Sikring av skråninger
I skråninger / skjæringer skal foretas nødvendig sikring. Fjellskjæringer
skal gis en best mulig landskapsmessig behandling. Det skal benyttes mest mulig
naturstein. Hvor betong er nødvendig skal forblending med naturstein/vegetasjon
vurderes. Dette skal utføres før havna tas i bruk.

2.4 Universell utforming
Veier, parkeringsplasser og brygger skal gis universell utforming i tråd med plan- og
bygningsloven og dens forskrifter.
3. Trafikkområder. ( Pbl. 25.1, ledd 3)
3.1 Kjørevei
Kjørevei skal opparbeides i bredde og utførelse som vist på plankart. Kryss med fylkesvei
skal opparbeides med angitt frisikt.
5. Byggeområder ( PBL. 25.1, ledd 1.)
5.1 Lager/sjørettet næring /tilsyn ( I/L 2 )
Innenfor området kan oppføres lagerhall for lagring av båter og utstyr. Hall kan
oppføres med gesimshøyde/ mønehøyde cote 37, topp laveste gulv cote 23.
5.2 Byggområde for sjørettet næring/ tilsyn. (I/L1)
Eks. bygning inngår i planen slik den er plassert. Max høyde settes til cote
10. Området nyttes til bruksformål næring, samt tilsynsbygg for båthavn.
5.3 Område for fritidsbebyggelse
Innenfor område A avsatt til byggeområde fritidsboliger kan oppføres hytter,
anneks og boder.
Mønehøyde må ikke overstige 5,5 m,og max. gesimshøyde 3.5 m over
gjennomsnittlig terrengnivå etter planering. Hyttene skal ha saltak med 20 -40
grader og gis en mørk farge. Det må sikres at bygg og anlegg får en god naturog terrengtilpasning. BRA må ikke overstige 100 m2 pr. tomt.
Det skal anordnes 2 biloppstillingsplasser pr. hytte på regulert parkeringsplass.
5.4 Boliger med tilhørende anlegg
I Byggeområde B1 avsatt til helårsbolig kan oppføres bolig inntil T-BRA=180 m²
samt inneholde kun 1 boenhet. I byggeområde B2 avsatt til helårsbolig kan
oppføres 1 ny bolig. Eksisterende bolig kan rehabiliteres. Hver bolig skal ikke
overstige BRA 180 m², samt inneholde kun 1 boenhet.
Det skal anordnes 2 parkeringsplasser pr. eiendom hvor av en kan være i
garasje.
6. Spesialområder
6.1 Privat vei, Parkering
Privat vei og parkering skal opparbeides som vist på plankartet.
6.2 Friluftsområde (land )( FO1)
Det kan i området etableres anlegg som fremmer bruken av arealet som friluftsområde. Eventuell sti i friluftsområdet skal ha max. 2 m bredde.
6.3 Privat småbåtanlegg (land) PSBHL
Området kan nyttes for atkomst til båter, flytebrygger.
Båthavna skal utstyres med rampe og kran for opptak og utsetting av båter. I
tillegg skal anordnes servicebrygge som tilrettelegger for om bord og
ilandstigning for rullestolbrukere.

6.4 Privat småbåtanlegg (sjø)PSBHS
I havneområdet inngår manøvreringsareal, fortøyningsplassfor båter, samt
flytebrygger og molo. Flytebrygger og molo forankres i bunnen og om nødvendig
utenfor regulert område. Flytebrygger, molo skal ha åpninger for
gjennomstrømning av vann.
Flytebrygger skal plasseres som vist på plankart, men kan endres innenfor
formålet etter behov. Ytre ramme kan ikke endres. Det tillates ikke fortøyning på
yttersiden av ytre begrensing. Dette gjelder ikke for av og pålessing.
6.5 Bevaring av bygninger og anlegg BVBA
Eksisterende bebyggelse og anlegg innenfor området er markert med tykk strek
og i tegnforklaringen gitt betegnelsen ” bevaring av bygninger og anlegg.”
Stabbur med tilhørende steinsetting og anlegg skal bevares slik det fremstår i
dag.
Mot sjø kan anordnes gangatkomst utført som stablemur(naturstein) /brygge.
6.6 Bevaring av landskap og vegetasjon BVLV
Området er markert med skravur på plankartet, og i tegnforklaringen gitt
betegnelsen «Bevaring av landskap og vegetasjon». Eksisterende terreng og
vegetasjon bevares best mulig.
6.7 Område for anlegg og drift av kommunaltekniske anlegg
Det skal opparbeides anlegg for renovasjon og renseanlegg som vist på plankart.
6.8 Frisiktsone ved vei.
Vegetasjon eller andre innretninger som hindrer frisikten skal fjernes slik at det
i de viste frisiktsonene oppnås frisikt tilsvarende 0,5 m over tilstøtende veibane.
7. Rekkefølgekrav
7.1 Sikring av fjell.
Det skal før anlegget tas i bruk, foretas nødvendig sikring av fjellskjæringer
og fyllinger.
7.2 Tekniske anlegg
Før byggetillatelse gis skal utarbeides og godkjennes teknisk plan for båthavna.
7.3 Opparbeidelse av veiformål.
Kryss med fylkesvei med nødvendig frisikt, skal være opparbeidet når privat vei
frem til båthavna er ferdig anlagt og anlegget tas i bruk. i bruk.
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Saksframlegg
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Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan-og miljøutvalget innstiller til kommunestyret å vedta det fremlagte forslaget til
reguleringsplan for småbåthavn Skarpeid jfr. Pbl’s § 12-12.
Bakgrunn for saken:
Saken ble sist behandlet i Plan- og miljøutvalget - 18.01.2012.
Følgende ble enstemmig vedtatt:
”Plan- og miljøutvalget vedtar å legge det fremlagte forslag til reguleringsplan for
småbåthavn Skarpeid ut til offentlig høring jfr. Pbl’s § 12-11.”
Saken har vært ute til høring og det er kommet inn 18 merknader som omtales i
saksutredningen.
Saksutredning:
Saken om etablering av småbåthavn på Skarpeid/Åsan har lang historie. Den ble påbegynt i
2008. Areal til småbåthavn er avsatt i gjeldende kommuneplan og planarbeidet er således i tråd
med kommuneplan, dog med noe utvidelse. Dette skyldes i det vesentlige at i kommuneplanens
arealdel var det kun tatt med sjøarealer. Melding om oppstart planarbeide inkluderte også
landarealer. I endret plan er noe areal falt bort i nord og tilsvarende økning i syd-øst.
Det har ikke lykkes forslagstiller å komme til avtale med berørte grunneiere i nord, og det har
derfor vært nødvendig med endringer og omarbeidelse. Vi ser klart i ettertid at det hadde vært
en stor fordel om kommunen hadde valgt å bruke plan-og bygningslovens bestemmelser for å
få en rimelig og enkel adkomst.
Det omarbeidede forslaget har en forholdsvis lang adkomst og dette fører til en del inngrep
som ellers kunne vært unngått. Disse vil imidlertid ligge forholdsvis skjult i terrenget og ikke
være eksponert mot fjorden.
Det har, etter at planen har vært ute på høring, vært arbeidet mye med adkomst til
parkeringsanlegg og lagerhall. Dette er for å minimalisere skjæringer og fyllinger mot fjorden,
og samtidig få et stigningsforhold som er akseptabelt. Vi mener den foreslåtte løsningen er
akseptabel.

Fylkesmannen i Vest-Agder har innsigelse til planen på 3 punkter. Parkeringsplassen i lia opp
mot parkering og lagerhall (tidligere PP2). Videre mangler planforslaget skjæringer og
fyllinger og oppdatert risiko-og sårbarhetsanalyse.
Parkeringsplassen (PP2) er tatt ut av planforslaget. Det er utført ny vurdering hva angår risiko
og sårbarhetsanalyse. Det fremkommer ikke her spesielle forhold som skulle tilsi ytterligere
undersøkelser. Det kan stilles spørsmål med økt trafikkmengde på fylkesvegen, men vi mener
dette er innen de grenser som kan forsvares. Dette er også kommentert under merknader. Når
det gjelder skjæringer og fyllinger fremgår disse i nytt planforslag og vil bli etablert innen
område avsatt til ”spesialområde vei”. Det er nedlagt et grundig arbeid i vurderinger hva angår
vei og parkering. Det er utført analyser og vurderinger i forhold til plassering og stigning.
Planen er oppdatert i forhold til PBL 1985.
Vi mener dette er tilstrekkelig til at innsigelsen kan frafalles. Dette må imidlertid avklares med
Fylkesmannen.
Vest-Agder Fylkeskommune har merknader til parkeringsanlegget ved sjøen. Dette er
bearbeidet og fremstår nå mindre negativt i landskapet. Vi mener imidlertid det er helt
nødvendig å tilrettelegge for et begrenset antall parkeringsplasser på nedre plan. Disse vil
imidlertid kunne opparbeides rundt området som skal bevares på en måte som bør kunne
aksepteres. Det er utført arkeologiske undersøkelser inne planområdet og det er ikke avdekket
forhold som skulle tilsi at planen ikke kan gjennomføres.
Kystverket Sørøst har merknader til farleden i nord. Vi mener seilingsbredden inn til private
brygger på Skarpeid er tilstrekkelig. For å gjøre det enda tydeligere vil vi imidlertid anbefale at
området nord for flytebrygger reguleres farled. De 3 innerste flytebryggene mot nord reduseres
med 5 meter mot syd. Vi får da en bredde på ca. 35 meter mellom brygger langs veiskråning og
flytebrygger mot nord.
Fiskeridirektoratet region Sør har ikke vesentlige merknader til selve planen. Det tas opp en
del forhold som gjelder forurensing fra småbåthavner. Dette vil bli hensynstatt i det videre
arbeidet og bestemmelser vil ivareta de påpekte forhold.
Statens vegvesen mener adkomsten til båthavna har en lite heldig plassering i forhold til kurve
på fylkesvegen og stigning. Dette er vurdert og vi mener nå at koplingen mellom fylkesveg og
adkomstveg oppfyller de minstekrav som settes. Alternativet med adkomst lenger vest er
dessverre ikke gjennomførbart slik tidligere nevnt. Når det gjelder høyder og skjæringer og
fyllinger fremkommer disse i vedlagte horisontal- og vertikaltegninger.
Rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av frisikt vil bli tatt inn i bestemmelsene.
Anders Holmen og Roald Skarpeid har sendt likelydende merknader. Anders Holmen har
vedlagt kart. Det påpekes at utbygger ikke tar hensyn til nyttelinjer ut i sjøen. Dette er ikke
vurdert og forholdt er slik at det er privat grunn til marebakken eller til ca. 2 meters dyp. Skal
båthavn anlegges på privat grunn må rettighet erverves. Hensyn til miljø og fiske er vurdert.
Det er klart at et slikt anlegg vil ha betydning for miljøet, men området er i gjeldende
kommuneplan avsatt til småbåthavn. Hva angår fiske er det ikke spesielle forhold utover det
som gjelder generelt, jfr. Fiskeridirektoratets merknad.
Størrelsen på anlegget er vurdert og vi opprettholder det fremlagte forslag. Adkomsten til
Sørstranda stenges ikke. Fri seilingsbredde minimum 25 til 30 meter. Forholdet med vei til
Sørstranda samt private retter berøres ikke av forslaget.
Karl Arnt Skarpeid tar opp flere forhold som går på natur og miljøvern, bo og leveforhold for
fastboende og respekt for eiendomsrett.

Når det gjelder det fremlagte forslag er dette vurdert opp mot de ”skader” som det påfører
natur- og miljøverdier i området. Det er klart at et slikt inngrep har sine negative sider. Det er
imidlertid slik at dette må vurderes opp mot samfunnsmessige forhold og vi mener, etter en
totalvurdering, at de forhold som oppstår er akseptable. Når det gjelder Trysfjorden generelt er
tiltaket vurdert ut fra rapport utarbeidet av NIVA; Norsk institutt for vannforsking. En båthavn,
av en slik størrelse vil påvirke bo-og leveforholdene på stedet. Dette er også en totalvurdering
og slik planen fremstår mener vi de er innen det som må aksepteres. Det vil nok virke sterkere
inn i et miljø med lite aktivitet i dag, enn i områder som allerede er utsatt for urban påvirkning.
Det er imidlertid innen det som kan forventes i en kommune som er i utvikling.
Områdets historiske verdi er vurdert og det er gjennomført arkeologiske undersøkelser over og
under vannflaten. Det er ikke oppdaget forhold som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres.
Noe av historien vil bli ivaretatt gjennom bevaring av ”sjøbod” og området rundt.
Når det gjelder erstatningskrav følger slike saker gjeldende lover og regler. Respekt for
eiendomsrett kommenteres ikke utover at i det foreliggende tilfelle ikke inngår eiendommer
som har protestert på tiltaket med unntak av noen få m2 for å sikre sikt i kryss.
Midtbygda grendeutvalg v/Monika M.Hallandvik og Lunde velforening v/Rune Røsstad
tar opp forhold som gjelder fylkesveien ut til båthavna. Lunde velforening mener
rekkefølgekrav hva angår etablering i området og utbygging av kryss E39 Kjelland også bør
gjelde for båthavna. Rekkefølgekravet slik det er utformet kan ikke gjøres gjeldende for dette
tiltaket og det anbefales ikke å knytte slikt rekkefølgekrav opp til denne planen. Båtplasser i
dette området vil nok for en stor del bli benyttes av fremtidige eiendommer i Kjellandsheia,
Leireheia og Ofteneset. Når det gjelder trafikksikkerhetstiltak fra Ofteneset og ut til Skarpeid
har saksbehandler stor forståelse for de tiltak som foreslås. Det er imidlertid en fylkesvei og det
er, etter de metoder som benyttes i forhold til trafikkmengde på vei, ikke grunnlag for å påføre
en slik båthavn kostnader for utbedring av fylkesveien. Det bør være et generelt krav om
høyere standard på nevnte vei.
Det er spesielt veien fram til kryss med Tryssnesveien. Videre utover er det klart behov for
utbedringer, men trafikkemengden tilsier ikke at slike utbedringer kan belastes dette prosjektet.
Adv.Svein Ueland, firma Tengs-Pedersen m.fl., på vegne av Indre Trysnes Hyttefelt,
Olavsheia/Kallåsen og Leif Pettersen har i et lengre skriv tatt opp forhold som går på
saksbehandlingen og den utvidelsen av planområdet som fremkommer. Ueland mener dette er
en utvidelse som betyr at det må meldes nytt oppstart. Saksbehandler mener utvidelsen, i
forhold til oppstartsmeldingen ikke tilsier nytt planoppstart. Planen er redusert i nord og noe
utvidet i sør-øst. Det som er den reelle utvidelse er noe areal for parkering og lagerbygning og
vei inn i området. Sett i forhold til planprogram og vurdering medfører dette ikke vesentlige
endringer i forhold til opprinnelig oppstartsmelding. Konsekvensutredning ble vurdert i 2009.
Planforslaget var førstegang ute på høring i 2009. Vi kan ikke se at det er endringer som tilsier
konsekvensutredning i dagens forslag. Det er riktig at adkomsten er endret og at parkering og
opplag er flyttet mot syd-øst, men det vil, etter saksbehandlers vurdering ha minimal betydning
i forhold til tidligere forslag. Størrelsen på havna er ikke endret. Inngrep i strandkanten blir
mindre og inngrep lenger borte fra strandkanten vil føre til minimale innsyn fra sjøen
Trysfjorden. Det er ikke noe tema at endringer skal gjennomføres som mindre vesentlig
endring av reguleringsplan. Det foreligger ikke noe plan. Tiltaket som skal gjennomføres får
klart virkning for miljø/samfunn, men det er ikke en konsekvens av endring av planforslaget.
Når det gjelder forholdet til barn og unge, som en konsekvens av etablering av båthavn kan det
ikke hevdes at Trysfjorden som sådan blir ødelagt. At noen driver båtsport i ytre del av fjorden
er ikke tungtveiende nok til å avslå etablering av småbåthavn som er vedtatt i gjeldende
kommuneplan.

Når det gjelder biologisk mangfold og geotekniske forhold mener vi dette er tilstrekkelig
undersøkt i forhold til tiltaket karakter. Når det gjelder støy er det vurdert til ikke å påføre
omgivelsene en belastning som skulle tilsi at tiltaket ikke kan gjennomføres. Skader som blir
påført eksisterende brygger etc. er ikke et tema og følger av naturlig aktsomhet fra båtførere.
Veisituasjonen er omtalt tidligere. Saksbehandler mener planarbeidet bør videreføres kan ikke
se at skrivet medfører forhold som skulle tilsi at planarbeidet skal starte på nytt. Et eventuelt
nytt forslag vil også medføre båthavn i området og kommunen mener beslutningsgrunnlaget er
tilstrekkelig undersøkt.
Naturvernforbundet mener utvidelsen av reguleringsområdet ikke kan fremmes uten at endret
områdegrense har feste i kommuneplanen for 2012-2020. Det må videre bekostes en langt mer
omfattende biologisk undersøkelse. Kommunen mener beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig
undersøkt i forhold tiltiltakets art og omfang.
Norsk Zoologisk forening, NZF, Agder botaniske forening, ABF og Norsk ornitologisk
forening, NOF har en samlet en merknad som går på forhold innen dere interessefelt.
De mener området ikke er tilstrekkelig undersøkt i forhold til biologiske verdier. Kommunen
mener området er tilstrekkelig undersøkt og at de områder som blir berørt ikke omfatter
områder med spesielle verdier som ikke er generelle for kystsonen vår. Det påpekes at
Trysfjorden er en terskelfjor og at dette medfører at det må tas spesielle hensyn. Kommunen er
klar over de forhold som råder i fjorden. Kommunen har i den sammenheng forlangt en
undersøkelse og vurdering av området. Sammendrag av konklusjonen er som følger:
”Det planlegges en ny småbåthavn ved Skarpeid i Ytre Trysfjorden, Søgne kommune. I
foreliggende undersøkelse er bunnforholdene og det biologiske miljøet undersøkt for å
vurdere eventuelle konsekvenser båthavna kan ha på området. Bunnen under den planlagte
båthavna bestod av dels sandmudder og dels av fast fjell og større steiner. I strandsonen
vokste smale, men tette tangbelter. Fra ca. 0,5 - 2 meters dyp var det svært mye groe av
trådformete brunalger. Videofilming av bunnområdene viste normale, gode bunnforhold fra ca.
2-15 meters dyp. Det var forholdsvis rikt plante- og dyreliv både på fjell og sand/mudderbunn.
Bunnsedimentene var sandige men på en av stasjonene var det svak lukt av hydrogensulfid.
Det ble ikke påvist noen sjeldne eller spesielt verdifulle arter eller naturtyper. En etablering av
småbåthavn vil kunne svekke vannomrøringen lokalt ved å skjenne for vind- og
bølgepåvirkning. Etableringen vil føre til en større fare for forurensning i nærområdet, både fra
organisk materiale og fra miljøgifter. Det forventes ikke effekter på fjorden som helhet, verken
i vannutskiftning eller i oksygennivåene i dypvannet.”

Det er denne konklusjonen kommunen forholder seg til.
Når det gjelder fiske i fjorden og området for båthavn er ikke det spesielt i forhold til fiske
generelt langs kyststripa vår.
Hva angår påvirkning fra miljøgifter er det i dag generelle regler for hva som kan benyttes og
hvilke tiltak som må iverksettes for å forhindre gifter i å komme ”løs” i naturen. Det skal vel
likevel bemerkes at konsentrasjon av motoriserte farkoster utgjør en forurensingskilde. Det er
vel imidlertid slik at det er en kalkulert risiko vi aksepterer.
Samlet mener kommunen at etablering som foreslått ligger innen det som kan forsvares, selv ut
fra et ”føre-var-prinsipp.” Kommunen har vurdert flere plasseringer og det er godtgjort et det er
og vil bli et behov for båtplasser i kommunen.
Else T.Haig mener saksutredningen er mangelfull og upresis. Dette begrunnes med manglende
konsekvensutredning ved utvidet planområde og at det strekker seg ut over arealer avsatt i
kommuneplanen. Dette er et forhold som har vært vurdert kontinuerlig i planprosessen. Vi
mener de endringer som er foretatt av planområde med en forskyvning mot syd-øst er godt nok
begrunnet. Vi bevarer dyrket mark i nord og anvender tilsvarende arealer i syd og øst. Det er
vurdert ut fra natur, biologi og friluftsliv. Båthavner må nødvendigvis påvirke arealer i 100meters belte og det er klart angitt at ved å regulere småbåthavn i sjøen vil det påvirke

landarealer i området. Det foreslåtte endringen vil føre til mindre belastning nær strandsonen
og flytting av lagerbygg/parkering til en mer skjermet beliggenhet. Planprosesser kan alltid bli
bedre, men kommunen mener de sider som er relevante i denne saken er vurdert. Det er hevet
over tvil at beboere i området blir berørt av den aktiviteten som en slik båthavn medfører. Dette
gjelder spesielt i sommerhalvåret. Det er imidlertid slik at båthavn må etableres ved sjøen og
de aller fleste steder har det mer eller mindre negative konsekvenser for direkte berørte parter.
Ellen Marie Dalland mener saksbehandlingen er mangelfull og lider under manglende
nøytralitet. Videre mener hun det er flere saksbehandlingsfeil. Saksbehandler mener
saksbehandlingen har fulgt regler og vurderinger i tråd med de krav som lover og forskrifter
krever. Det er flere avveininger og vurderinger som må gjøres. Hva som er vesentlig, og hva
som er mindre vesentlig, er en avveining som selvsagt vurderes forskjellig alt etter hvor sterkt
berørt og eller engasjert den enkelte er.
Når det gjelder Dallands kommentar til saksfremlegget har saksbehandler følgende merknader:
-Arkeologiske undersøkelser ble stoppet av kommunen etter at det ble klart at grunneier ikke
hadde gitt tillatelse til slik undersøkelse.
-Når det gjelder benevnelsen ”et mindre areal”, refererer det seg til melding om oppstart og det
arealet som da var avmerket. Det er ingen endring i arealet langs strandsonen med formål
båthavn.
-I forrige saksutredning falt det ut et ”Ikke” og dette er tatt opp i to merknader. Dalland og
Haig. Det er bare å beklage at det ikke ble oppdaget sist. Setningen skal selvfølgelig lyde:”Det
er ikke mulig å argumentere for at etablering av småbåthavn i området ikke vil ha negativ
påvirkning for de som i dag bor i området, og for det forholdsvis upåvirkede dyre og fugleliv i
området.”
Antall båtplasser er ikke et eksakt tall. Det er antall løpemeter brygge og parkeringsareal som
til sist avgjør hvor mange plasser som båthavnen disponerer. Det ligger ikke noe i planforslaget
som skulle tilsi en utvidelse slik det antydes i merknaden og tiltak mot forsøpling og
forurensing vil bli fulgt opp i tråd med de lover og forskrifter som gjelder.
Viser for øvrig til merknaden i sin helhet.
Rene Madsen tar opp forhold som ligger utenfor planavgrensingen i justert plan. For øvrig er
vår vurdering at det er tilstrekkelig passasje forbi den foreslåtte småbåthavna.
Arnulf Berge støtter ikke protesten fra advokat Ueland på vegne av Indre Trysnes
Hytteforening.
Lars Rekaa fremmer en merknad som innledningsvis henleder oppmerksomheten på
naturmangfoldloven. Naturmangfoldloven ligger i bunnen for alle offentlige vedtak og er også
vurdert i denne saken, se eget avsnitt.
Påstanden om at strandsonen stenges for allmennheten mener vi er feil påstand. Det åpnes
muligheter for allmennheten på en ny og endret måte. ”Sjøbod” skal bevares og et område
rundt bevares.
Truede og sårbare arter. Vi har vurdert og undersøkt, så langt vi anser det nødvendig og kan
ikke si at planen berører slike arter direkte. Den indirekte berøringen mener vi er akseptabel.
Forurensingsfaren skal ivaretas med de innretninger som forlanges ved etablering av en
småbåthavn. Det er likevel slik at en viss forurensing, støy etc. genereres, men vi mener det er
innenfor det som kan aksepteres ut fra generelle betraktninger. Forholdene med Trysfjorden,
som en terskelfjord er vurdert og er klart et element som har veid negativt i den totale
vurdering. Yrkesfiske er vurdert og vi har uttalelse fra fiskeridirektoratet som legges til grunn.
Det er videre kommunens vurdering at det ikke foregår annet fiske enn det som er generelt for
kyststripa vår. Når det gjelder sportsfiske kan dette fortsette som i dag også på flytebrygger
som ”utvider” området.

Det er klart, med den topografien som er i området, at det vil bli utført sprengningsarbeider.
Det er i justert forslag forsøkt å redusere inngrepene mot strandsonen mest mulig. Hvor
overflødig masse skal deponeres/benyttes er det ikke mulig å si på det nåværende stadige.
Påstander om at adgang til private og offentlig brygge stenges medfører ikke riktighet.
Vi er klar over Røsstadveiens beskaffenhet og ser de ”problemer” økt trafikk medfører. Det er
imidlertid vurdert til å være innen det som kan aksepteres på fylkesveien. Ulykkesfare til sjøs
er vanskelig å vurdere opp mot etablering andre steder. Det er fartsbegrensninger og regler som
skal følges.
Det er ikke snakk om ”konfiskasjon” av eiendom. Det er regler i forhold til plan-og
bygningsloven som skal følge hvis det ikke oppnås minnelig ordning.
Det ble ved oppstart av planarbeidet i 2009 vurdert om det skulle forlanges
konsekvensutredning. Det ble da bestemt at dette ikke ville være nødvendig.
Naturmangfoldloven. Planforslaget er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens § 8 til 12.
§ 8. Vi mener ut fra den kjennskap vi har til området og de opplysninger som foreligger i
artsdatabanken og naturbasen ikke brakt til kjennskap forhold som tilsier at tiltaket ikke kan
gjennomføres. Området hvor tiltak skal gjennomføres er gjennomgått spesielt med tanke på
biologisk mangfold. Vi mener videre at kunnskapsgrunnlaget står i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
§ 9. Når det gjelder ”føre-var-prinsippet” mener vi, med de tiltak som må iverksettes i
forbindelse med drift av havna, og den tilgjengelige kunnskap, av forhold som kan påvirke
miljøet i ytre del av Trysfjorden, at tiltaket kan iverksettes. Vi har da vurdert Trysfjorden som
terskelfjord og de spesielle forhold som ligger i dette. Det er også tatt hensyn til de
restriksjoner som i dag legges til grunn ved produksjon av bunnstoff og utslipp fra motorer.
Det vil også bli stilt krav til gjennomstrømning i forhold til flytebrygger og utriggere.
§10. Vi mener den samlede belastningen på økosystemet er inne de grenser som kan
aksepteres. Dette er spesielt relatert til økosystemet i fjorden. Det er klart at vi har et spesielt
system med terskler og vann som er meget oksygenfattig i dypet. Grensen for oksygenfattig
vann varierer over tid og har vesentlig påvirkning av livet i fjorden. Vi mener dette tiltaket ikke
vil ha vesentlig påvirkning i forhold til de naturlige svingninger.
§ 11 og 12. Tiltakshaver vil bli pålagt å utføre de tiltak som vi mener må til for å
hindre/begrense skader som tiltaket måtte volde ut fra den kjennskap vi har til dette i dag. Det
vil bli forlangt miljøforsvarlige driftsmetoder hva angår fare for forurensing. Dette i form av
tiltak som skal forhindre avrenning til fjorden i forhold til lagring og vedlikehold av båter og
utstyr. Dette gjelder også ved etablering av tiltaket.
Barn og unges interesser er vurdert og vi kan ikke se at disse blir berørt i en slik grad at det
skulle tilsi endring av forslaget. Det er hevdet at det drives vannsport aktiviteter i området.
Dette vil kunne fortsette i tilnærmet samme omfang i fjorden selv om et lite område vil bli
forbeholdt havna og det nok vil føre til økt båttrafikk inn og ut i fjorden. Aktiviteten kan
trekkes noe mot vest eller lenger inn i fjorden.
Det er utført oppdatert risiko-og sårbarhetsanalyse. Det er ikke avdekket forhold som tilsier
ytterligere undersøkelser.

Rådmannens merknader:
Rådmannen er enig i saksbehandlers merknader og vurderinger og har ikke ytterligere
merknader. Når planen er ferdigbehandlet i plan-og miljøutvalget må fylkesmannen bekrefte at
innsigelsen er avklart før den går til kommunestyret.
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Skarpeid

- ad innsigelse til reguleringsplan

for småbåthavn

i Trysfjorden

Vi viser til kommunens ekspedisjon av 28.06.2012.
reist innsigelse til deler av planforslaget
har den 05.03.2012
Miljøvernavdelingen
(lokalisering av parkeringsplassen PP2, samt at plankartet ikke viste fyllinger og skjæringer).
Fylkesmannens samfunnsavdeling hadde også innsigelse fordi planen ikke viste fyllinger og
risiko- og
og tilfredsstillende
samt at det ikke forelå en oppdatert
skjæringer,
sårbarhetsanalyse for hele planområdet.
Kommunen har nå justert planforslaget slik at det bIir mindre inngrep i landskapet ut mot
sjøen. Dette innebærer bl.a. at parkeringsplassen PP2 er tatt ut. Fyllinger og skjæringer er nå
vist og inngår i reguleringsformålet annen veggninn.
Miljøyernavdelingen

finner ut fra en samlet vurdering grunn til å trekke innsigelsen.
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har også funnet grunn til å trekke sin innsigelse i forhold til
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