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Gnr. 15 bnr. 115 – Øyavegen38 og 40, 4270Åkrehamn
Plan-ID 2041Åkraøynåog Holmane
Områdefor boligbebyggelsepå land- B1 og småbåthavni sjø- SBH04

I MEDHOLDAV PLAN- OGBYGNINGSLOVENS
§ 19- 1 SØKES
DETDISPENSASJON
FRA:
-

Plan- og bygningslovens
§12-4 vedrørendevirkning av reguleringsplan, herunder
reguleringsbestemmelsenes
§87 vedrørendeetableringav flytebryggerutenfor område
SBH09og SBH10.

Omsøkttiltak er etableringav to flytebrygger,en til hver av de to boligenesomer oppført på
eiendommen.Flytebryggeneliggeri sin helhet innenforområdettil småbåthavn
, regulertsom
områdeSBH04.
I henholdtil planbestemmelsenes
§7 skaltiltak somfaller inn under havne- og farvannslovens
bestemmelsergodkjennesav havnemyndighetene.
Sliksøknadvil bli sendtetter at
rammesøknaden
er behandleti kommunen.
I henholdtil sammebestemmelser§9 vil byggegrensemot sjø væresammenfallendemed
formålsgrensenog tiltaket vil dermedikke betingedispensasjonfra plan- og bygningslovens
§1-8
vedrørendetiltak i 100- metersbeltet langssjø.
Eiendommener alleredebebygdog man vurdererikke omsøkttiltak t il å falle inn under
rekkefølgebestemmelsene
i kapittel 8, §§100- 103.
I reguleringsplanen
er det åpnet for å etablereflytebryggeri områdeneSBH09og SBH10,mens
det i de øvrigeområderfor småbåthavnkan etableresbrygger,fortrinnsvissom fellesanlegg
,
samt mudreseller foretasandretiltak i sjøsom ansessomnødvendigefor å oppnåtilstrekkelig
dybdefor småbåter.
I arbeidetmed reguleringsplanen
finner man ikke hvilkevurderingersom er gjort i forbindelse
med fastsettingav områdertil småbåthavneller hvilke tiltak somkan tillates i de ulike områder.
I planbeskrivelsen
visesdet til at flytebryggerkan etableresi områdeneSBH10og SBH11,men
dette er endret til SBH09og SBH10i planbestemmelsene.
Samtligeav disseområdeneligger
langsmoloenmellom fastlandetog Varholmene.
Bådepå utsidenog innsidenav aktuelt områdeer det lagt til rette for Havneområdei sjøhvor
områdetinnerst i havnastrekkerseg15m ut i sjø,mensområdetpå utsidenstrekkerseg20m ut
i sjø.Aktuelt områdestrekkerseg10m ut i sjøog man anserdermedikke omsøkteflytebrygger
til å væreav betydningfor ferdseli sjø.Det visesi den forbindelsetil at det i områderhvor det er
smalpassasjeer lagt inn områderfor ferdseli reguleringsplanen.
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Man viserogsåtil at det innenforområdetkan etableresbrygger,samt utføresmudringeller
andretiltak i sjø for å oppnådybde,helt ut til formålsgrensenog at dette i så måte vil væreet
større tiltak enn det somnå omsøkes.
Man vurderertiltaket til å væreav mindre karakter sammenlignetmed hva planenåpnerfor og
anserikke tiltaket til å medførevesentligeulemperverkenfor ferdseli sjø,etableringav brygger
eller lignedetiltak på naboeiendommer,tilflottsrett eller manøvreringsareal.
Kaianleggetblir ikke berørt og vil fortsatt væreåpent for allmennferdsel,jf. bestemmelsenes
§78.
Fraplanbeskrivelsen
finner man ikke at det er gjort vurderingersom tilsier at flytebryggerikke er
egneti dette områdetog man ansertiltaket til å væreuproblematiski såmåte.
Tiltaketer av beskjedenkarakterog man vurdererikke intensjoneni planensom vesentlig
tilsidesattved å gi dispensasjon.
Etter en samletvurderingfinner man ikke direkte ulempermed omsøkttiltak, og vurdereri så
måte fordelenesomklart større enn ulempene, og vilkår i plan- og bygningslovens
§19-2 som
ivaretatt.

Med vennlighilsen
EskildKvalaAS
________________
OlavLiknes
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