
 

Referat fra oppstartsmøte  
 

    

1.1.1.1. ParterParterParterParter    

 

DELTAKERE FORSLAGSSTILLER DELTAKERE KOMMUNEN 
Morten Lindvik, Tvedestrand vekst Martin Due-Tønnessen 
Ellen Sines, Stærk Arne Thorvald Aanonsen 
 Anton Thomassen 
 Anne Karen Birkeland 
 Andreas Stensland 
  

 

BERØRER FØLGENDE EIENDOMMER DIREKTE 
Gnr/bnr 76/257 
NABOEIENDOMMER 
601/110, 76/18,257, 75/86, 75/374 
 

 

2.2.2.2. BakgrunnBakgrunnBakgrunnBakgrunn    

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 
Hensikten med planleggingen er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende 
bryggeanlegg. Endringen omfatter å flytte den etablerte moloen mot øst for å kunne 
forlenge bryggene på innsiden av moloen mot sør. Planlagt utvidelse av bryggeanlegget vil 
kunne gi ca. 150 nye båtplasser ved maks utbygging. 

 

PLANOMRÅDET (beliggenhet avgrensning o.l) 
Se planinitiativ. 
Planavgrensning bør justeres til også å omfatte rundkjøring, deponi og område for 
avfallshåndtering, samt aktuelle parkeringsplasser og potensielle nye parkeringsplasser ved 
regulert industriområde. Hvis det er formålstjenlig kan gjerne hele det lille området som er 
regulert til industri tas inn som en del av oppstartsmeldingen. 
 

 

DIVERSE  
Saksbehandler Martin Due-Tønnessen 
Møtedato 31.03.22 
Arbeidstittel /plannavn Detaljregulering småbåtanlegg, Gnr. 76, Bnr. 

257, Hagefjorden 
Adresse / stedsnavn  
Plan - id 130 
Plantype Detaljreguleringsplan 



3.3.3.3. PlanstatusPlanstatusPlanstatusPlanstatus    

PLAN FORMÅL 
Kommuneplanens arealdel.  
Stærk sender inn et forslag til endring som 
administrasjonen fremmer som forslag til 
endring ved behandling av kommuneplanen til 
tirsdag. 
 

Trafikkområde i sjø og småbåthavn 
Forslaget innebærer at man endrer formålet i 
kommuneplanen til småbåthavn. 

 

4.4.4.4. Utredninger og analyserUtredninger og analyserUtredninger og analyserUtredninger og analyser    

RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 

HAR KOMMUNEN AKTUELLE 
UNDERSØKELSER 

UTBYGGERS ANSVAR 

   
   
   
   
   
   

 

5.5.5.5. Viktige tema i planarbeidetViktige tema i planarbeidetViktige tema i planarbeidetViktige tema i planarbeidet    

 UTBYGGERS ANSVAR 
Statlig sikra friluftsområde - badeområde Friluftsområdet må hensyntas i planlegginga.  

 
Det bør være god klaring mellom badende og 
naturlig kjøretrase for småbåter, både i forhold 
til sikkerhet og visuell opplevelse knyttet til 
bruken av badeplassen. 

Rundkjøring i enden av fylkesvei må sikres 
gjennom planarbeidet 

Sikre tilstrekkelig areal til nødvendige formål, og 
rekkefølgebestemmelser som sikrer 
gjennomføring. 

Renovasjonsløsningen og bruk av bryggen til 
godstransport skaper utfordringer 

Planen må vise en løsning for å unngå 
konflikter. 

 

 FORELØPIG VURDERING 
Rekkefølgebestemmelser Trafikktiltak for å sikre riktig bruk av rundkjøring 
Utbyggingsavtale Vurderes fortløpende 
Gjennomføringsavtale  

    

5.1.5.1.5.1.5.1. Teknisk infrastrukturTeknisk infrastrukturTeknisk infrastrukturTeknisk infrastruktur    

 DAGENS SITUASJON/BEHOV FOR 
KARTLEGGING 

UTBYGGERS ANSVAR 

VA  Det er ikke behov for kartlegging siden 
dette er godt beskrevet i kart.  

 

   
   
   
   



 

6.6.6.6. PlanprosessPlanprosessPlanprosessPlanprosess    

 

Planarbeidet kan varsles, og det jobbes parallelt med kommuneplan og reguleringsplan. 
 
 

6.1.6.1.6.1.6.1. Varsel om oppstartVarsel om oppstartVarsel om oppstartVarsel om oppstart    

 
 
 
 

    

7.7.7.7. Andre forholdAndre forholdAndre forholdAndre forhold    

EVNT. ANDRE FORHOLD DRØFTET I MØTET 
 

 


