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Gbnr. 312/53, 312/6 med tilliggende sjøareal, samt deler av 312/3, 312/66 og 316/1 
Arealene ses i sammenheng med gbnr. 312/48 i pågående reguleringsplan for Grunnane 
næringsområde.  

Planen ligger i Homannsbergbukta, 3060 Svelvik, Drammen. 
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A. Formål med planen 
Formålet med denne planen er å tilrettelegge marina med sjøtilgang (utsetting og opptak av 
båter) og båtplasser. Det er ikke tenkt båtopplag innenfor planområdet, men på tilstøtende 
næringstomt. Planen skal også legge til rette for allmenheten i friområdet og på 
bryggeanlegget. Det skal også ses på muligheter for å opprette et badeanlegg.   

Planen antas å hovedsakelig inneholde følgende formål 

- 6230 Småbåthavn 
- 3040 Friområde 
- 2011 Kjøreveg 

Virkninger av plantiltaket  
Det forventes at man gjennom planarbeidet må avklare spesielt:  

- Planavgrensning  
- Detaljeringsgrad  
- Veg/adkomst  
- VA-plan  
- Avrenning/forurensning  

Forhold som alltid avklares:  

- Kulturminner  
- Forholdet til naturmangfoldloven  
- Risiko og sårbarhet (herunder grunnforhold)  
- Barn og unges interesser  

 
 

 



B. Planområdet  
 

       

Figur 1 Områdets beliggenhet. 

       

        Figur 2 Skråfoto tatt mot øst.  
        Kilde: 1881.no 



Planområdet er på 289daa. Hoveddelen av landarealet innenfor foreslått planavgrensning er i dag 
friområde.  

 

Figur 3 Foreløpig avgrensning med mulig bryggeløsning.  

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Småbåtbrygge, utsetting og opptak av båter, adkomst og muligheter for badeanlegg. 



 

Figur 4 Gjeldende kommuneplan sett i sammenheng med foreslått maks utnyttet bryggeløsning.  

 

Nødvendige forutsetninger: 
Adkomst fra Bokerøyveien 
Rampe for løft av båter 
Båtplasser for ventende båter til/fra opplag. 
Småbåthavn 
Båtopplag (Reguleres i reguleringsplan for Grunnane næringsområde på gbnr. 312/48) 

D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Det planlegges ikke oppført bygninger innenfor planen. Det er ikke tenkt båtopplag innenfor 
planområdet, men på tilstøtende næringstomt, se anvist areal i Figur 7. Båthavn og løfterampe i 
planområdet er helt avgjørende for å legge til rette for næringsutvikling på tilstøtende områder. 
Dette innbefatter båtopplag, mekanisk verksted, service av båt og motor, rigg og seil, butikk, 
lager og utstilling, idrett, vannsport og øvrige servicetilbud. Disse funksjonene ønskes lagt til 
reguleringsplan for Grunnane næringspark.  



E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 
Tilrettelegging og tilgjengelighet for allmennheten til friområde og brygger. Båthavn med 
tilhørende gjestehavn vil ha betydelige ringvirkninger på den lokale handelsstanden og 
servicenæringen i Svelvik. Prosjektet skal ha en grønn profil. 

Kortreist båtopplag 
Det er et stort og økende behov for vinteropplag av båter. Sentrale og sjønære arealer blir 
bebygget og fortettet og det er ikke ønskelig eller økonomisk mulig å beholde båtopplag i disse 
bo-områdene. Båteiere må i stadig større grad transportere båten langt hver høst og vår, 
hovedsakelig til Østfold, Vestfold/Telemark men også til Sverige og Danmark. Når en 
gjennomsnittlig familiebåt på 30 fot bruker 50 liter i timen på marsjfart går det mye drivstoff og 
energi tapt kun i transport. Det er en betydelig og voksende andel fritidsbåter i Oslofjorden og 
Drammensfjorden som har behov for vinteropplag. Å kunne tilby lokalt båtopplag vil ha en 
vesentlig miljøeffekt ved besparelse av store mengder drivstoff og utslipp. 

Miljømessig optimal beliggenhet for båtplasser 
Det foregår en historisk utbygging i strandsonen rundt indre Drammensfjord og mer vil komme 
med store prosjekter som Nøsted Brygge, Slippen, Tangenkaia og Fjordbyen Lier og Drammen. 
Felles for de alle er at mange beboere vil ha ønske om å ta fjorden i bruk. For de med tur og 
bobåter så er indre Drammensfjord ofte en transportetappe ut til mer skjærgård og åpent hav. 
Det går mye drivstoff kun for å komme seg utenfor Svelvikstrømmen, og mange har derfor 
ønske om båtplasser lenger ut i fjorden. Forskjellen i energibruk på båt som går en time med 50 
liters drivstofforbruk eller en halvtime på landeveien på strøm eller med én liters drivstoff er 
betydelig. Det vil være en stor miljøgevinst om tilbudet av båtplasser spesielt for større 
fritidsbåter og bobåter utvides i ytre Drammensfjord. 

Stoppe dagens utslipp av miljøgifter 
Dagens båtopplag i mange mindre havner, men også i større virksomheter som på Bokerøya har 
ingen fasiliteter eller praksis for oppsamling av miljøgifter. Båter spyles og skrapes for bunnstoff 
uten noen form for oppsamling, giftene renner rett ut i grunnen. Dette er på ingen måte 
miljøvennlig og må stoppes. Til det trengs et moderne anlegg med infrastruktur, dedikert 
spyleplass med oppsamler og nødvendige fasiliteter som må legges til rette. Drammensfjordens 
Maritime Senter vil etablere en grønn marina hvor opptak og spyling av båter gjøres på en 
miljøvennlig og fremtidsrettet måte. 

Overgang fra bunnstoff til båtvask 
Det pågår flere utviklingsprosjekter (Grønn Marina, Fjord Tech Solutions, Marine Pro) med 
støtte fra Miljødirektoratet for å kartlegge og teste alternativer til miljøskadelig bunnstoff. 
Svelvik Utvikling er i kontakt med flere av disse som ønsker et samarbeid og ser etter strategisk 
riktig beliggende lokasjoner for nye anlegg. Drammensfjordens Maritime Senter i Svelvik vil 
være perfekt beliggende for et stort antall båter på vei ut/inn Drammensfjorden samt 
nærliggende områder som Holmsbu, Tofte, Sande og Holmestrand.  

Tømmestasjon for septik 
Det er i økende grad ønske om tømmestasjoner for septik fra fritidsbåtflåten. Mulige krav om 
påbud er også på trappene for utvalgte områder i Norge slik som allerede vedtatt i Sverige. Da 
er det viktig at Drammen legger til rette for dette der hvor båttrafikken befinner seg. Svelvik har 
en geografisk og logistikkmessig riktig beliggenhet. Ved Bokerøyveien og som nærmeste nabo 
til Drammensfjordens Maritime Senter er det i dag allerede renseanlegg og tømmestasjon for 



bobiler. Forholdene burde ligge perfekt til rette for å utvide dette tilbudet også til 
fritidsbåtflåten.  

Ladestasjoner for elbåter 
Elektrifiseringen har startet også til sjøs og det er ikke lenge til den elektriske fergen i Svelvik er 
på plass. Fritidsbåtflåten har ikke kommet like langt som bilmarkedet, men mye utvikling er på 
gang. Det vil bli et behov for ladestasjoner der hvor båtene ferdes. Svelvik ligger logistikkmessig 
perfekt til for dette. Det vil være en stor fordel å planlegge ladestasjoner som en del av en ny 
marina. Også ladestasjoner på land for besøkende med bil. Drammen kan ta en viktig posisjon i 
denne utviklingen. 

Elektriske utleiebåter 
Markedet for utleie av miljøvennlige elektriske båter er i vekst med aktører som Kruser og 
Canal Boats allerede etablert og i drift. Med store utbygginger av boligområder i indre 
Drammensfjord vil etterspørselen for nye måter å nyte fjorden på øke. Å kunne tilby et 
miljøvennlig utleiealternativ i attraktiv skjærgård helt sør i Drammen vil være et stort pluss for 
kommunen og innbyggerne. Drammensfjordens Maritime Senter vil være perfekt lokalisert for 
slik virksomhet, og aktører ønsker å etablere seg der. 

Tilgang til rekreasjons- og naturområder 
Knemstranda, som ligger sør for det planlagte bryggeanlegget, har historisk vært en populær 
lokal badeplass og et rekreasjons- og friområde. I dag er store deler grodd igjen av rørsiv og 
vegetasjon som har gjort det lite tilgjengelig for publikum. Ved å anlegge kyststi og åpen tilgang 
til bryggeanlegg, seilforening, stupetårn, fiskemuligheter og andre vannaktiviteter vil hele 
området bli vitalisert og lettere tilgjengelig for publikum. Det er gang og sykkelvei til området 
og bussholdeplass i kort gangavstand fra Strømmveien. Offentlige toaletter er allerede etablert 
av kommunen på stedet. Det er vanskelig å se for seg en mer optimal beliggenhet for et 
attraktivt rekreasjonsområde ved vannet for Svelvik og Drammens innbyggere.  

Naturverdier og naturreservat 
Områder med særlige naturverdier og forekomster av rødlistede arter ligger sør for planlagt 
båthavn og vil ivaretas og ikke berøres. Forekomst av ålegress langs land vil hensyntas i 
utforming av bryggeanlegg for å sikre optimale solforhold og vekstvilkår. Naturreservatet sør 
for Bokerøya på Grunnane grenser i dag til et industriområde i nord, og bryggeanlegget vil igjen 
ligge nord for dette. Det er med andre ord stor avstand fra naturreservatet til bryggeanlegget, 
med et industriområde imellom. Båttrafikk og aktivitet på bryggeanlegget vil ikke påvirke 
naturreservatet. Båtene som skal sørover, vil uansett måtte gå utenfor Bokerøya og i den 
vanlige skipsleden og passere Grunnane naturreservat som i dag.  

F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Foreslått småbåthavn ligger innenfor linjen som dannes mellom den naturlige odden og den 
eksisterende moloen ytterst på Bokerøya, jf. blå linje i figur under.  



 

Figur 5 Avgrensning av bukta. 

Tilpasning til landskap og omgivelser skal vurderes inngående i det videre arbeidet. 

G. Forholdet til kommuneplanen, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid 

Foreslått småbåthavn ligger på areal avsatt til 'småbåthavn' og ' bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone". Adkomst over friområdet er ikke avsatt i kommuneplanen, men vil 
være en utbedring av dagens adkomstvei/sti til eksisterende bryggeanlegg.  



Kommuneplanen 

 

Figur 6 Gjeldende kommuneplan.  
6001 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Lys blå) 
6230 – Småbåthavn (Mørk blå) 
6700 – Friluftsområde (Mellomblå)  
3040 – Friområde (Grønn) 
1300 – Næringsbebyggelse (Lilla) 

Relevante bestemmelser fra kommuneplanen: 
- Nye brygger i friluftsområder for allmennheten tillates ikke. 
- Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder og lekearealer skal ivaretas i område- og 
reguleringsplaner. 



Reguleringsplan 

  

Figur 7 viser reguleringsplaner i området. 
Reguleringsplan for Bokerøya og arealene nord for Bokerøyveien, vedtatt 15.11.1984 
Reguleringsplan for Grunnane, vedtatt 27.11.2000. Arealet det er aktuelt å få tilgang til for båtopplag er vist med sirkel. 
 

Det er et pågående reguleringsplanarbeid for Grunnane næringsområde. 
 
Landarealet til foreslått planavgrensning inngår hovedsakelig i 'reguleringsplan for Bokerøya og 
arealene nord for Bokerøyveien'. Landarealet innenfor planavgrensningen er regulert til 
'offentlig friområde'. 

Følgende bestemmelser er knyttet til friområdet i eksisterende reguleringsplan:  

 

 



Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4) 

Ikke relevant for denne planen. 

Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4) 

Parkering ikke relevant innenfor foreslått planavgrensning. Parkering ev. i forbindelse med areal 
på gbnr. 312/48 i pågående reguleringsplan for Grunnane næringspark. 

H. Berørte interesser av planinitiativet 
Nasjonale og regionale interesser er berørt med hensyn på naturmiljøregistreringer som arter 
og naturmangfold. Det ligger et statlig sikret friluftslivsområde på land - Knemstranda. 
Det er registrert strandeng med stort naturmangfold, viktig brakkvannsdelta, svært viktige 
bløtbunnsområder i strandsonen, svært viktige ålegress-samfunn. 
Det er også nærhet til Grunnane naturreservat, men det ligger et næringsområde mellom 
naturreservatet og foreslått område for småbåthavn.  
 
Se utbredelsen til registreringene i vedlegg. 
 

 
Figur 8 Det skal søkes løsninger som tar hensyn til naturmangfoldet. Bryggene tenkes lagt utenfor areal som er registrert som 
viktig ålegress-samfunn.  



Tiltaket rammes av byggeforbudet i pbl § 1.8 andre ledd, utdypet i "Statlige retningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen" 1, fastsatt 25.03.11. Under 5.2 står det 
følgende: "Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og bygningsloven av 27. 
juni 2008 gjelder generelt. I den nye loven er forbudet og bestemmelsene om dispensasjon i 
kapittel 19 strammet inn. 100-metersbeltet er av nasjonal interesse. Forbudet skal derfor 
praktiseres strengt og dispensasjoner skal unngås. For eventuell ny utbygging og nye tiltak skal 
det kreves reguleringsplan, jfr. plan- og bygningsloven § 12-1. Byggegrense skal angis i planene, 
jfr. plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd." 2 
 
Innenfor foreslått planavgrensning ligger et statlig sikra friluftslivsområde3, Knemstranda (ID 
FS00001113). Området ligger ved riksvei 319 ca. 1.5 km sør for Svelvik sentrum. Og har primært 
lokale brukergrupper. Det er utført noen tilretteleggingstiltak som adkomst, benker, brygge, 
ferskvann/drikkevann, lekeapparater, merking av stier, parkeringsplass, rydding av vegetasjon, 
søppelstativer og toalett.  
 

 
Figur 9 Det statlig sikrede friluftsområdet Knemstranda (kilde: Naturbase). 

Gjennom prosjektet ønskes disse kvalitetene i friluftslivsområdet forsterket. Det ønskes at 
arealene istandsettes. Ved å anlegge kjøreveg som er universelt tilgjengelig fram til bryggene 
gjøres arealet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser med aktiviteter som fisking 
etc. Området skal i sin helhet gjøres tilgjengelig for allmennheten og brygger vil være fritt 
tilgjengelig for alle. Friområdet vil også gjøres mer tilgjengelig fra sjøveien. Ved etablering av 
småbåthavn vil det bli minst 20 gjesteplasser for allmennheten.  

 

 

1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/  
 
3 Naturbase faktaark, https://faktaark.naturbase.no/?id=FS00001113 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://faktaark.naturbase.no/?id=FS00001113
https://faktaark.naturbase.no/?id=FS00001113


 
Det ønskes å tilrettelegge for stupetårn på bryggene, samt badestiger og mulighet for 
allmennheten til å bruke bryggene til fisking. Det ønskes også tilrettelagt for kyststi på 
landarealet innenfor planavgrensningen. Tiltaket vil også muliggjøre tilgang til badepark som 
vurderes etablert utenfor Knemstranda. En slik badepark vil styrke tilbudet til barn og unge.  

I. Samfunnssikkerhet 
Stor sannsynlighet for stormflo. Utredes som en del av ROS. 

J. Samarbeid og medvirkning 
Vil gjennomføre medvirkning etter kravene i plan- og bygningsloven og vurderer behov for 
ytterligere medvirkning underveis i prosessen.  

K. Vurdering av behov for konsekvensutredning 
Planområdet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). 
 
Arealet er et A-område for landskap, friluftsliv, naturmiljø, grønnstruktur og rekreasjon. Tiltaket 
er ikke i tråd med det overordnede formålet 6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag og 3040 
Friområde (Regplan: 400 Offentlig friområde) i kommuneplanens arealdel 2015-2027. 

 
Tiltak som faller inn under § 6 bokstav b) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og 
ha planprogram eller melding er listet opp i forskriftens vedlegg I. Tiltaket faller ikke inn under 
kategoriene som er listet opp i vedlegget.  

 
Ifølge § 8 skal planer og tiltak som er listet opp i forskriftens vedlegg II konsekvensutredes hvis 
de kan få vesentlige virkninger etter § 10. I vedlegg II punkt 10 d) og 10 i) under 
infrastrukturprosjekter. Foreslått vegfremføring over friområde vurderes til å ikke være et 
infrastrukturprosjekt. Punkt 12 b) lystbåthavner tilsier at planen likevel vurderes opp mot §10.  

 
I § 10 b) står det "truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for 
samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv". Jf. 
registreringer i eget vedlegg vil dette være aktuelt for planen.   
I 10 c) står det "statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller 
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- 
og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77." Under dette punktet vurderes at byggeforbudet i 
strandsonen/100-metersbeltet kommer inn, jf. "statlige retningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen"4, fastsatt 25.03.11. 
 

 

 

4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/  

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/lov/1985-06-14-77
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/


Fagkyndig vurderer at tiltaket faller inn under tiltak som skal konsekvensutredes etter §§ 8 
vedlegg II og §10b og 10c i forskrift om konsekvensutredninger. Det er i tillegg et byggeforbud i 
100-metersbeltet jf. statlige planretningslinjer. 

Tiltaket anses å utløse krav om konsekvensutredning uten planprogram. Temaene som vil bli 
spesielt viktige i konsekvensutredningen er tilpasning og hensyn til omkringliggende miljø, 
hensynet til naturmangfold i sjø og på land, friluftsliv og landskapstilpasning i forhold til spesielt 
nær og fjernvirkning. 

L. Vedlegg 
Vedlegg med oversiktsbilder og registreringer. 



 

 

                                                

 
 
Vedlegg til  
Planinitiativ for  
Drammensfjordens Maritime senter 
REGISTRERINGER 

 

Gbnr. 312/53 og 312/6 samt tilliggende sjøareal. 
Arealene ses i sammenheng med gbnr. 312/48 i pågående reguleringsplan for Grunnane 
næringsområde.  

Planen ligger i Homannsbergbukta, 3060 Svelvik, Drammen. 
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A.Oversiktsbilder  

 
Figur 2 Skråfoto tatt mot nord.  
Kilde: 1881.no 

  

Figur 1 Skråfoto tatt mot sør. 
Kilde: 1881.no 



B. Registreringer i området 

 

Figur 3 Rødlistearter.  
Kilde: kart.drammen.kommune.no 

 

Figur 4 Fremmede arter.  
Kilde: kart.drammen.kommune.no 



 

Figur 5 Arter av særlig stor forvaltningsinteresse.  
Kilde: kart.drammen.kommune.no 

 

Figur 6 Naturtyper NiN - Semi-Naturlig strandeng, moderat kvalitet, tilstand: dårlig, naturmangfold stort.  
Kilde: MDs naturbase 



 

Figur 7 Naturtyper DN- håndbok 13. Brakkvannsdelta. Verdi: viktig. Kilde: MDs naturbase 

 

Figur 8 Naturtyper. DN Håndbok 13. Viktig strandeng og strandsump. Kilde: MDs naturbase 



 

Figur 9 DN Håndbok 19. Svært viktige bløtbunnsområder i strandsonen. Kilde: MDs naturbase 

 

Figur 10 DN Håndbok 19. Svært viktige ålegressamfunn. Kilde: MDs naturbase 

 

 



 

Figur 11 Beliggende sør for Bokerøya. Grunnane naturreservat. Verneplan for våtmark. Berøres ikke direkte.  
Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Kilde: MDs naturbase 

 
 

 

 

 


