
 

Notat  
 

Til: 

Kopi til:  

Fra: Torbjørn Grimstad 

Sak: REFERAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN - TVERRVIK HAVN  
 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

17/612 - L13 MOLDJORD 04.04.2018 

Gradering:  

 

REFERAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN - TVERRVIK HAVN  

Sted:   Kommunehuset på Moldjord 

Tid:   torsdag 19. okt. 2017 kl. 12.00 – 14.00 

Deltakere: Ivar Skjelstad, (tiltakshaver) 

Terje Nordland, (forslagsstiller) 

Trond Johansen, (tiltakshaver) 

Torbjørn Grimstad, (Beiarn kommune) 

 

 

Om planen 

Bakgrunnen for planen er at Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune i møte 07.06.2017 sak 

18/17 avslo søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av småbåthavn.  

 

Følgende vedtak ble fattet: 

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges det ikke dispensasjon fra plan- og 

bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel for bygging av småbåthavn i området 

Nesodden til Tarnes. 

 

Vedtaket begrunnes med at tiltaket er planlagt i et område avsatt med hensynssone 

«friluftsliv» i kommuneplanens arealdel, og at det derfor er nødvendig med en 

reguleringsplan som sikrer allmennhetens interesser og fremtidig tilgang til, og bruk av, 

området. Kommunen vurderer også tiltaket som «større» etter plan- og bygningsloven § 

12-1 tredje ledd første punktum, ettersom det ikke omhandler et enkelt tiltak, men 

båtplasser, naust, parkering, kai og båtutsett. Det er alltid krav om reguleringsplan for 

større tiltak. 

 

I tillegg er planlagt tiltak rammet av Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven vedlegg II følgende punkter: 

 

10. Infrastrukturprosjekter 

j) Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs som kan medføre 

endringer av kysten, f.eks. diker, moloer, sjeteer og andre bygg til vern mot havet, 

bortsett fra vedlikehold og gjenoppbygging av slike anlegg. 

 

12. Turisme og fritid 



b) Lystbåthavner. 

 

Dette innebærer at det er behov for en konsekvensutredning av tiltaket gjennom plan før 

det kan realiseres. Foruten friluftsliv, allmenhetens interesser, stabilitet i marine masser 

og vesentlige virkninger for miljø og samfunn, bør også trafikksituasjonen utredes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Ellers tør planen være kjent, med molo, naust, båtutsett, båtplasser og adkomst. I tillegg til det 

som ble dispensasjonsbehandlet ønsker tiltakshaver fritidsbebyggelse på oversiden av 

kommunal vei. 

 

Tiltakshavere og forslagsstiller fremhever at området skal være tilgjengelig for almennheten, 

slik at det ikke vil være til hinder for rekreasjonsbruk av 100-meterssonen langs sjø. De 

fremhever at området om noe vil bli mer tilgjengelig, ettersom det kan etableres universell 

utforming fra og med kommunal vei og ut på moloen. Båtutsettet vil også gjøres tilgjengelig 

for almennheten, og de fremhever at det er behov for et godt båtutsett i Beiarn. 

 

Kommunen ønsker at planen tar med avkjørsel fra Fv 813, ettersom denne avkjørsel har en 

uheldig utforming. Det sees ikke noe godt alternativ til dagens avkjørsel ut fra topografien i 

området, men det kan gjøres tiltak. Den økte bruken av avkjørselen som tiltaket vil medføre 

øker sannsynligheten for ulykker. Det kan derfor være ønskelig at trafikken ledes om kaien i 

Tverrvik. Tiltak må koordineres med Statens vegvesen som myndighet på Fv 813. 

 

Konsekvensutredning 

Forslagsstiller reagerer på dispensasjonsvedtaket som oppfattes som at det stilles krav om 

konsekvensutredning. Terje Nordland opplyser at han har luftet tiltaket for Norconsult, og at 

de reagerer på kravet. Kommunen viser til ny forskrift om konsekvensutredning, der det er 

opp til forslagsstiller å vurdere behovet, mens kommunen er myndighet. Kommunen vil 

dermed under behandlingen av planforslaget også legge forslagsstillerens vurdering til grunn 

for vedtak. Terje Nordland vil be Norconsult vurdere behovet for konsekvensutredning. 

 

Risiko- og sårbarhet (ROS) 

Det ble gjennomgått en sjekkliste for risiko- og sårbarhet i forbindelse med arealplanlegging. 

Her fremheves de problemstillinger som ble vurdert som aktuelle for denne planen: 

 

Naturgitte farer: 

 Det kan være fare for utglidning av området hvor molo planlegges etablert. Det 

forutsettes at planen setter krav om grunnundersøkelser, eventuelt at 

grunnundersøkelser gjennomføres i planfasen for å se om tiltaket lar seg realisere. 

 Området kan være utsatt for bølgepåvirkning eller oppstuving av flomvann i 

kombinasjon med stromflo. Moloen er i seg selv planlagt for å dempe bølger og isgang. 

Denne må planlegges og prosjekteres i tilstrekkelig høyde. I Beiarelvas flomål, som 

ikke er bølgeutsatt, er laveste tillatte byggehøyde for bygninger satt til 3,5 moh. 

 Området er spesielt utsatt for sterk vind. Dette gjelder spesielt fallvinder som kommer 

ned fra Seglfjellet på østlig vindretning. Moloen er planlagt for å dempe bølger som 

kommer av slik vind. 

 

Kritisk infrastruktur/samfunnsfunksjoner: 



 Krysset Fv 813 til kommunalvei må avklares med hensyn til økt bruk. Krysset har en 

uheldig utforming, spesielt hvis en skal svinge av kommunal vei i retning Moldjord, 

eller omvendt. En mulig løsning er avkjøring forbudt hvis en kommer fra Moldjord, og 

forbud mot å svinge inn mot Moldjord. Dette må avklares med Statens vegvesen. 

 Området kan bli isolert som følge av blokkert transportnett, men det vil mest 

sannsynlig ikke ha noe å si. 

 Det vil være behov for styrking/sikring av vannforsyningen til området. Havnen er 

planlagt utenfor dagens rekkevidde av vannettet, og tiltakshavere ønsker 

vannforsyning. 

 Planen må omhandle avløp fra hytter. Det er grunn til å tro at det er skrint dekke og 

lite løsmasser i området. 

 Det kan være behov for styrke av forsyningen av elektrisk kraft til området. Dette må 

avklares med Nordlandsnett. 

 

Spesiell fare: 

 Hvis det planlegges muligheter for bunkring av båter må det vurderes hvorvidt tiltaket 

havner under storulykkesforskriften. 

 

Avsluttende kommentarer 

Det ble delt ut et dokument med informasjon om hva Beiarn kommune forventer i 

planprosessen, innsendelse av komplett planforslag og videre saksbehandling. 

 

 


