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Berørte naboer 
 
 

                                                Vår ref.: 1645/RM  Dato: 29.04.21 
 
Søknad om reguleringsendring  
«Reguleringsplan for Udøy, Landøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden - ENDRING» 
planID 137 
 
 

1. Bakgrunn 
 

Tiltakshaver Bjørn Flikka søker med dette en mindre endring for del av gjeldende plan etter 
enklere prosess på gnr./bnr. 19/5.  
 

2. Planprosess 
 
Forslag til reguleringsendring er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og 
vurderes ikke å falle inn under verken §§ 6 eller 8. 
 
Reguleringsendringen endrer ikke planens intensjon som planverktøy i området, men medfører 
en endret bruk av et isolert område.  
 
Berørte naboer og et utvalg offentlige instanser er varslet av tiltakshaver. Mottatte innspill er 
kommentert innenfor fristen og evt. endringer er innarbeidet i søknaden, før 
reguleringsendringen oversendes kommunen for behandling.  
 
Plankonsulent har vurdert, i dialog med plankontoret i kommunen, at reguleringsendringen kan 
behandles etter forenklet prosess. Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i 
farvannet er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven. Tiltaket ligger i kommunens 
sjøområde, utenfor hovedled og biled, og det vil derfor være kommunal havnemyndighet som 
skal behandle søknaden etter havne- og farvannsloven. 
 

3. Endringer i plankart 
 

Endret formål: 
Deler av formålet for «privat småbåtanlegg (sjø)» endres til 
formål «småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone (BSB)». Størrelsen på endringen er 2x5,9m, som 
er en anlagt brygge fra land, se fig 1. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Alternativ 1. 
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4. Forholdet til naturmangfold: 
Planendringen er vurdert i forhold til prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand. Området er vurdert ut ifra kjent kunnskap og befaring på 
stedet. Bl.a. artsdatabanken, naturbase, temakart og miljøstatus er lagt til grunn når området er 
blitt vurdert. Det er registrert fuglen makrellterne og karplanten villeple som begge er rødlistet 
og truet i nærheten av planområdet. Ellers er det registrert fiskemåke og ærfugl som også er 
rødlistet, men ikke truet ifølge artsdatabanken. Øst for tiltakets område er det markert et mindre 
viktig gyteområde. Området ligger, ifølge artskart, i nærheten av registrert område for ålegras 
som er av spesiell verdi. Det er ikke registrert andre truede arter, naturtyper eller biotoper av 
spesiell verdi innenfor planområdet. 
§ 9 Føre-var prinsippet 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt jf. kommentar til § 8 ovenfor. Det er registrert 
ålegras i nærheten av omsøkt område som kan tilsi at omsøkt område også berører ålegras. 
Befaring viser ingen ålegras i eller i nærheten av tiltaksområdet som kan bli berørt av ønsket 
tiltak. Planlagte tiltak vil ikke forstyrre eller forringe ålegras i området da plassering av tiltak, 
aktivitetsperioden og størrelse på tiltak ikke tilsier noe negativ virkning på eventuelt ålegras.  
Det er ikke registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av planlagte tiltak.  

 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Grunnet tiltakets størrelse og omfang, samt at det ikke er registrert arter, naturtyper eller 
biotoper som risikerer å ta skade av inngrepet, vurderes planforslaget ikke å medføre negative 
konsekvenser for naturmangfold. Den totale belastningen på andre omkringliggende 
økosystmer, vurderes ikke å ta skade av planlagte tiltak. 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Skadeomfanget på naturmangfoldet innenfor planområdet vurderes å være begrenset til 
inngrep på allerede påvirkede arealer. Skadeomfanget vil derfor være meget beskjedent. 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Ved opparbeidelse av planområdet vil det bli tatt forhåndsregler som gjør at skader på 
naturmangfoldet unngås. Ut ifra nåværende og fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og 
omfang, vurderes tiltaket samlet sett å ikke medføre skade på naturmangfoldet. Det vurderes 
ikke nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig mangfold i området. 
 

5. Barn og unges interesse: 
 
Det er i dag ingen lekeplasser i eller i nærheten av området. Store deler av grønne arealer på 
Landøy kan brukes til rekreasjon og uteopphold. Ny brygge vil fremme muligheten for bading og 
fisking for barn og unge som befinner seg i området. Planendring vurderes som positiv for barn 
og unge.  
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6. Bakgrunn og konsekvens av endring: 
 
Ved eksisterende formål «privat småbåtanlegg (sjø)» er det ikke mulig å feste båt med akter 
fortøyning langs oppmerket plass, det ønskes derfor å kunne sette opp en ny brygge festet til 
land som vist på begge alternativene. Den nye bryggen vil ha en maksimal bredde på 2,0m og 
opparbeides uten store terrenginngrep, jf. § 7.3 privat småbåtanlegg (land) i gjeldende 
reguleringsplan.  
 
 

7. Vurdering ift. kravene for forenklet prosess etter pbl. §12-14:  
 
Planendringen vil i liten grad påvirke gjennomføring av planen og går ikke utover 
hovedrammene i planen da endringen legger opp til en tiltenkt løsning som man finner igjen 
flere plasser i gjeldende plan. Endringen vil ikke berøre hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder negativt, jf. punkt 4 og 5.  
 
 

8. Oppsummering: 
 
Flikka driver fiske og skjøtsel av eiendommen uavhengig av årstidene og ny brygge vil sikre 
kontinuitet ved drift og vedlikehold. Siden oppholdet på øya for det meste er nært knyttet til fiske 
og fremtidig sauehold., er det derfor av stor betydning at nettopp bryggen er tjenlig og godt 
tilrettelagt mht. denne bruken. 
Ny brygge vil sikre en tryggere landingsplass for helårsbruk. 
 
 
 
 

 
Med vennlig hilsen 

 
Ragu Moorthy 

Arealplanlegger/Bygningsingeniør 
Kristiansen & Selmer-Olsen 
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