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Til berørte naboer og offentlige instanser 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID MED 
KONSEKVENSUTREDNING 
DETALJREGULERING FOR DRAMMENSFJORDEN MARITIME SENTER 
 

PlanID: 20210017 

På vegne av Svelvik Utvikling AS varsles det i henhold til plan- og 

bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering for 

Drammensfjorden Maritime senter i Drammen kommune. I henhold til plan- 

og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger 

om utbyggingsavtale.  

 

Planområdet omfatter eiendommene 312/53, 312/6 med tilliggende 

sjøareal, samt deler av 312/3, 312/66 og 316/1. Planområdet er på ca. 289 

dekar og ligger i Homannsbergbukta i Svelvik. 

 

 

Figur 1 Planområdets beliggenhet vist med stiplet linje.  
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Figur 2 Planavgrensning vist med maksimal størrelse på bryggeanlegg.   

 

Hensikten med planen er å legge til rette for småbåtanlegg med adkomst. 

Skissert løsning ligger på inntil 1000 plasser, antall plasser vil ligge under 

dette. Tilliggende anlegg med båtopplag mv. skal ligge lenger inn på land, på 

næringsarealet på gbnr. 312/48. Området skal i sin helhet gjøres tilgjengelig 

for allmennheten og brygger vil være fritt tilgjengelig for alle. Ved etablering 

av småbåthavn vil det bli minst 20 gjesteplasser for allmennheten. Det 

ønskes å tilrettelegge for stupetårn på bryggene, samt badestiger og 

mulighet for 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. 

 

Bryggeanleggets landfeste er avsatt til småbåthavn mens selve 

bryggeanlegget ligger i areal avsatt til friluftsområde i kommuneplanens 

arealdel. Landarealer er avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel.  

 

Nødvendige forutsetninger: 

• Adkomst fra Bokerøyveien 
• Rampe for løft av båter 
• Båtplasser for ventende båter til/fra opplag. 
• Småbåthavn 
• Båtopplag (på gbnr. 312/48) 
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Konsekvenser av planen 

Planinitiativet vurderes å utløse krav til konsekvensutredning uten 

planprogram. Arealet som skal reguleres er et viktig område for landskap, 

friluftsliv, naturmiljø, grønnstruktur og rekreasjon. Tiltaket er ikke i tråd 

med det overordnede formålet Bruk og vern av sjø og vassdrag, Friområde i 

kommuneplanens arealdel 2015-2027 eller offentlige friområder i 

reguleringsplan for «Bokerøya og arealene nord for Bokerøya».  Det 

vurderes at tiltaket faller inn under tiltak som skal konsekvensutredes etter 

§§ 8 vedlegg II, hvor lystbåthavner skal vurderes opp mot § 10. Det vurderes 

videre at prosjektet faller inn under kravet i §§ 10b (verdifulle naturtyper, 

landskap, kulturminner, kulturmiljøer (…) og områder som er viktige for 

friluftsliv) og 10c (100meters byggeforbudssone). 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.  

Det skal gjennomføres en kartlegging av biologisk mangfold på land og i sjø 

og sees på samlet belastning i Drammensfjorden. Når det gjelder landskap 

og friluftsliv skal det sees til føringer i kommuneplanens samfunnsdel. 

Dagens bruk av området skal sikres/erstattes og ivaretakelse av kyststien 

(med ev. omlegging) skal være en del av konsekvensutredningen.  

Det skal også gjøres en vurdering av strømningsforhold. Vil 

strømningsforhold endres som følge av tiltaket eller påvirke det biologiske 

mangfoldet? 

Det skal også redegjøres for samfunnssikkerhet med fokus på:  

• Skred, flom, stormflo og økt havnivå 

• Grunnforhold og miljøforurensning 

• Sikkerhet på sjøen 

 

Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Se også spesifiserte utredningstema i referat fra oppstartsmøte.   

 

Medvirkning:  

I forbindelse med oppstart av planarbeidet inviteres alle til å komme med 

innspill til planarbeidet. 

 

Det inviteres herved til digitalt åpent møte  
8.februar kl. 18:00.  
I det a pne møtet vil det bli gitt info om planprosessen samt en gjennomgang 
av prosjektet. Det vil ogsa  a pnes for spørsma l.  
Send e-post til anne.nordstoga@henninglarsen.com for a  fa  tilsendt link.  

 

Dokumenter i saken 

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på kommunens 

nettsider under kunngjøringer og høringer. 

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal 

(https://innsyn2020.drammen.kommune.no/byggsak) under sak 21/19211 
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Merknader til dette varselet kan rettes skriftlig til: 
Henning Larsen Architects AS ved Anne Fodnes Nordstoga, 

anne.nordstoga@henninglarsen.com  

Frist:  03.03.2022   

 

Alle merknader vil svares ut og følge saken til politisk behandling. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Anne Fodnes Nordstoga 

Arealplanlegger 

 

 
Vedlegg: 

Planinitiativ 

Oppstartsmøtereferat  

Behandling i formannskapet 

 

Vedleggene ligger på saken under denne adressen: 

https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/kunngjoringer/   
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