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Saksfremlegg 

 

Planinitiativ for gbnr 312/53 m.fl, Drammensfjorden maritime senter, 
behandling etter plan- og bygningsloven § 12-8 

 

Rådmannens alternative forslag til vedtak: 

Alternativ 1:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 stanses planinitiativet, fordi det ikke er i tråd med gjeldende 
kommuneplanens arealdel for Svelvik. Planinitaitivet behandles og utredes som et innspill til ny 
kommuneplanens arealdel.  
 
Alternativ 2:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 kan det gås videre med planarbeid basert på planinitiativet. 
 
 
 
Elisabeth Enger      Bertil Horvli 
Rådmann      Kommunalsjef Arealplan, klima og miljø 

 
 

Juridisk grunnlag 

• Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 

• Kommuneplanens arealdel for Svelvik kommune, vedtatt 07.09.2015 
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Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å ta stilling til planprosess for utvikling av gbnr 312/53 m.fl med småbåtanlegg 
og båtutslipp.  
 
Plan- og bygningsloven § 12-8 gir kommunen mulighet til å stanse private planinitiativ som vurderes til 
ikke å være realistiske eller som kommunen mener at bør behandles gjennom andre planprosesser. 
Dette henger sammen med plan- og bygningsloven § 12-3 som forutsetter at private planer er i tråd 
med kommuneplanens arealdel.  
 

Saksutredning 

Bakgrunn 
Rambøll Norge AS har på vegne av Svelvik utvikling AS sendt inn planinitiativ for Drammen maritime 
senter. Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i form av en maritim næringsklynge 
sammen med Svelvik næringspark og Grunnane næringsområde. Dette planinitativet skal legge til rette 
for utsetting og opptak av båt fra sjø og båtplasser i sjøen. Det er foreslått to ulike alternativer/trinn for 
utbyggingen, hvor alternativ 2 går utenfor arealer for småbåthavn avsatt i gjeldende kommuneplan.  
Begge alternativene krever adkomst over kommunalt friområde (Knemstranda) fra Bokerøyveien. 
 
Planområdet og planstatus 
Homannsbergbukta / Knemstranda er statlig sikra friluftsområde som er mye brukt til bading i 
sommerhalvåret. Det er en eksisterende brygge i området hvor det er foreslått anlegg for utsetting og 
opptak av båt.  
 
Gjeldende planer for området: 
Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel for Svelvik 2015 – 2027 avsatt til Friområde, 
Småbåthavn, kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone og bruk og vern 
av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.  
 

  
Figur 1: Planområdets plassering Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Mørkere blått 

område er avsatt til småbåthavn i kommuneplanen.  
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Figur 3: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for området Figur 4: Statlig sikret friluftslivsområde med blå skråvur.  

 
Deler av området ligger innenfor reguleringsplan for Bokerøya og arealene nord for Bokerøya, vedtatt 
15.11.1984. Området er her avsatt til Friområde: Strandområde til bading – leik og sport.  
 
Hovedelementer i planinitiativet 
 
Planinitiativet skisserer to ulike alternativer for utviklingen av området. Ingen av alternativene medfører 
at det føres opp bebyggelse innenfor området. Det er et ønske om å utvikle et anlegg til å ta opp og 
sette ut båter. Disse vil så bli kjørt på adkomstvei over friområde til Bokerøyveien og arealene for 
Svelvik/Grunnane næringspar,k hvor det er tenkt båtopplag. Anlegget for sjøsetting og opptak av båt er 
illustrert i figur 5.  
 

  
Figur 5: Foreslått utvikling av området i alternativ/trinn 1. Figur 6: Foreslått utvikling av området i alternativ/trinn 2. 

 
Alternativ/trinn 1  
Alternativ 1 innebærer utvikling av arealene som er avsatt til småbåthavn i gjeldende kommuneplan, 
med etablering av løfterampe  for båt og bryggeanlegg med båtplasser for ventende båter til/fra opplag. 
Kjørbar adkomst fra Bokerøyveien over friområdet er foreslått opparbeidet som en utbedring av dagens 
adkomstvei/stil til eksisterende bryggeanlegg.   
 
Alternativ/trinn 2 
Alternativ 2 innebærer i tillegg til tiltakene i alternativ 1, også etablering av en større småbåthavn 
utenfor anlegget med båtrampe. Småbåthavnen er foreslått innenfor Homannsbergbukta i areal som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.   
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Forholdet til overordnete planer og føringer 
Krav om konsekvensutredning 
Det vil være krav om konsekvensutredning dersom det igangsettes arbeid med detaljregulering for 
alternativ 2. Dersom planinitiativet behandles som innspill til kommuneplanens arealdel vil overordnet 
konsekvensutredning av ny arealbruk skje som del av kommuneplanprosessen.   
 
Kommuneplanens arealdel  
I kommuneplanens arealdel er småbåthavna avsatt der det i dag finnes ei brygge, men adkomst til en 
småbåthavn er ikke sikret i kommuneplanens arealdel.  
 
Kommuneplanens arealdel har bestemmelser om at tilgjengeligheten til viktige friluftsområder og 
lekearealer skal ivaretas i område- og reguleringsplaner. For tiltak i sjø i innenfor natur- og 
friluftsområder og brygge- og havneanlegg har kommuneplanen bestemmelser om at tiltak i sjøen som 
hindrer allmennhetens ferdsel ikke er tillatt, og at inngrep som graving, fylling og mudring mv. som kan 
få konsekvenser for sjøbunn, vannflate eller vannsøyle, med tilliggende områder eller som kan endre 
områdets kjerneverdi eller medføre ulempe for friluftsverdier ikke er tillatt.   
 
Foreslått utvikling med småbåthavn kan potensielt være i strid med disse bestemmelsene i 
kommuneplanen dersom det ikke utredes og sikres alternative/avbøtende tiltak som ivaretar hensynet 
bak bestemmelsen i kommuneplanen.  
 
Statlig sikret friluftslivsområde 
I begge alternativene må det avklares med Viken Fylkeskommune om det lar seg gjøre å anlegge 
adkomst til anlegget gjennom det statlig sikra friluftslivområdet (figur 4). Området ble sikret 1998 og  
hensikten med statlig sikra friluftslivområder er å sikre friluftsarealer som er viktig for allmennheten. 
Det kan derfor ikke påregnes at en adkomst gjennom dette området lar seg gjennomføre.  

 
Figur 7: Småbåthavnen og løfterampen for båt er skissert utenfor området hvor det er registrert viktig ålegress-samfunn.  



 

 

 
5 

 
Naturmangfoldloven 
Foreslåtte tiltak vil ha konsekvenser for naturmangfoldet i området og planarbeid for området må 
utredes og dokumenteres i forhold til bestemmelsene i naturmangfoldloven § 8-12. Innenfor 
planområdet er det registret bløtbunnsområder, ålegress og brakkvannsdelta. I et planarbeid må det 
utarbeides en fagrapport som viser om utviklingen er forenlig med ivaretakelse av naturverdiene i 
området og hvilke konsekvenser utbyggingen vil få, og hvilke avbøtende tiltak som kan og må 
gjennomføres for å avgrense eventuelle konsekvenser.  
 
Strandsonen 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen legger føringer for 
forvaltningen av arealene. Planområdet omfattes av de strengeste føringene i retningslinjen. Det skal 
blant annet ikke tillates bygging eller landskapsinngrep på arealer som har betydning for andre formål, 
som for eksempel friluftsliv, naturmangfold, landskap, landbruk og samfunnsmessig betydning. Videre 
skal alternative plasseringer alltid vurderes. Retningslinjen trekker videre frem at utbygging bør så langt 
det lar seg gjøre konsentreres til eksisterende tettsteder, slik at kystsonen for øvrig skjermes.  
 
I dette tilfellet tilsier retningslinjen at utviklingen av området bør sees i sammenheng med eksisterende 
og fremtidig planlagt utvikling. Det er eksempelvis allerede etablert en småbåthavn i samme område, 
ytterst på Bokerøya og det må derfor vurderes samlokalisering/utvidelse framfor nye arealer. Alternativ 
2 vil ut fra føringene i den statlige planretningslinjen medføre at eksisterende strandsone fragmenteres 
ytterligere. Det kan også alternativ 1 føre til, men dette alternative innebærer en mer begrenset 
utbygging.  
 
Sammenheng med omkringliggende planer og kommunens eiendommer 
På motsatt side av Bokerøyveien for planområdet er Svelvik næringspark under utvikling til 
næringsvirksomhet. I tillegg er Grunnane under regulering av kommunen. Området skal avsettes til 
næringsområde, og framtidig bruk vil styres av forurensnings- og grunnforholdssituasjonen, kommunens 
egne arealbehov, samt naturverdier i tilgrensende områder. Området kan egne seg til virksomheter som 
ikke krever større og tyngre konstruksjoner, som for eksempel lager/industrihaller, båtopplag, 
snødeponi og lignende virksomheter.  
 
Eventuell utleie/bortfeste/salg av kommunalt areal på Grunnane og Knemstranda til næringsvirksomhet 
avklares i egne prosesser uavhengig av planprosessene. Oppstart av reguleringsplanarbeid innebærer 
derfor ikke at kommunen må/skal avhende eller gi rettigheter til bruk av eiendom. 
 

Rådmannens vurdering  

Småbåthavn og utsetting av båter i sammenheng med arealer for maritim næringsvirksomhet i Svelvik 
næringspark og på Grunnane kan bidra til en helhetlig utvikling av næringsområdet på Grunnane. 
Adkomstvei til småbåthavnen kan potensielt bidra til bedre tilgjengelighet til friområdet på 
Knemstranda. Dersom det igangsettes arbeid med detaljregulering for området, mener rådmannen det 
vil være viktig å utrede og sikre hvordan kvalitetene i friluftslivområdet kan styrkes med planforslaget. 
Det vil være nødvendig å sikre at allmennheten fortsatt har fri tilgang til området, i tillegg til utredning 
av  natur- og friluftsverdier sikring av disse med avbøtende tiltak. 
 
Rådmannen ser imidlertidig at det er vesentlige utfordringer ved ønsket bruk og tilrettelegging, når 
utviklingen vurderes opp mot føringene i statlige planretningslinjer, naturmangfoldloven og 
kommuneplanens arealdel. Den foreløpige kartleggingen av eksisterende kunnskap om naturverdier i 
området tilsier at det er et stort konfliktpotensial knyttet til avveininger mellom næringsvirksomhet og 
naturverdier, som bør håndteres overordnet og må konsekvensutredes. Etablering av småbåthavn kan 
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potensielt være i konflikt med naturverdiene i området både på land og i sjø. Samtidig som utbedring av 
veien til brygga kan bedre tilgjengeligheten, kan også kjøring med større kjøretøy til stranda og trafikk 
over friområdet kan påvirke friområdets brukbarhet, kvalitet og attraktivitet som offentlig tilgjengelig 
område for strand og leik.  
 
Planinitiativet kan behandles som et innspill til kommuneplanens arealdel eller danne grunnlag for 
oppstart av detaljreguleringsplanprosess. Uavhengig av valg av prosess må arealbruken på land og i sjø 
som går ut over rammene i gjeldende kommuneplan konsekvensutredes av forslagsstiller. I tråd med 
statlige planretningslinjer må det vurderes alternative lokaliseringer av småbåtanlegget også i en 
detaljreguleringsprosess.  
 
Kommuneplanens arealdel er planverktøyet og –prosessen kommunen har for å avklare overordnet 
arealbruk og se arealbruk i større områder i sammenheng. Bruk av kommuneplanens arealdel til å 
avklare størrelse på og adkomst for småbåthavn vil være riktig prosess i forhold til de statlige 
planretningslinjene for strandsonen. Generelt vil samlet lokalisering av båtutslipp gi mindre trafikk på 
land og lavere konfliktpotensial med registrerte naturverdier på land og i sjø. Det vil også gjøre det 
lettere å kontrollere og håndtere ev. forurensning.  
 
Igangsetting av planarbeid som er i strid med overordnet plan og statlige planretningslinjer har høy 
potensiell risiko for innsigelse fra statlige og regionale myndigheter. Slik prosessrisiko for utbygger kan 
unngås ved planinitiativet behandles som et innspill til utarbeidelsen av ny kommuneplanens arealdel. 
En slik behandling gir mulighet for utredning av en større småbåthavn og utsetting av båter i en større 
kommunal sammenheng og på et overordnet nivå, før det igangsettes arbeid med detaljregulering.  
 

Konklusjon og anbefaling 
Samlet sett vurderer rådmannen at hensynet til natur- og friluftsverdier i området tilsier at 
planinitiativet bør behandles som et innspill til utarbeidelsen av ny kommuneplan, og at arealbruken må 
avklares gjennom kommuneplanen før detaljregulering for området kan igangsettes.  
Dersom det av næringsutviklingshensyn er ønskelig å starte planarbeidet for området før 
kommuneplanens arealdel, kan planutvalget vedta at planinitiativet videreføres. Ved slikt vedtak vil 
rådmannen gjennomføre oppstartsmøte med forslagsstiller på vanlig måte etter plan- og bygningsloven 
§ 12-8 første ledd.  
 
Rådmannen fremmer derfor saken med to alternativer til vedtak:  
 
Alternativ 1:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 stanses planinitiativet, fordi det ikke er i tråd med gjeldende 
kommuneplanens arealdel for Svelvik. Planinitaitivet behandles og utredes som et innspill til ny 
kommuneplanens arealdel.  
 
Alternativ 2:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 kan det gås videre med planarbeid basert på planinitiativet. 
 

Vedlegg 

Vedlegg 1 Planinitiativ for Drammensfjorden maritime senter 
Vedlegg 2 llustrasjoner og registreringer 
Vedlegg 3 Presentasjon av Drammensfjorden maritime senter 
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Møtebehandling 

Ståle Sørensen (Uavhengig) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannens alternativ 1. 
 
Kristin Surlien (H) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannens alternativ 2. 
 

Votering 

Forslaget fra Kristin Surlien (H) ble vedtatt med 13 stemmer (4 H, 3 AP, 2 SP, 2 FrP, 1 SV, 1 KRF) mot 
2 stemmer (2 Uavhengige) avgitt for forslaget fremmet av Ståle Sørensen (Uavhengig). 
 

Vedtak i Formannskapet  

Alternativ 2:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 kan det gås videre med planarbeid basert på 
planinitiativet. 
 
 


