
Formannskapets behandling av sak 43/2022 i møte den 14.06.2022: 

 

Behandling:  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Det vedtas reguleringsendring, etter forenklet saksbehandling, i reguleringsplan 

2017002-Kleivan næringsområde, jfr. Plan og bygningslovens § 12-14 Endring og 

oppheving av reguleringsplan. Følgende endringer vedtas: 

Endring i plankart:  

1. Plangrense justeres slik at planlagte tiltak ligger innenfor planområde. 

Plangrensen utvides i sjøområdet. 

  

2. Det fastsettes nytt formål «2044 Molo» og «6220 Havneområde i sjø» innenfor 

utvidet plangrense. 

  

3. Byggeområde «1826 Industri/lager – BKB 1» øst for adkomstvei flyttes ned til sjø 

og utvides med ca 1.2 daa. Nytt område får benevnelsen BKB 2. 

  

4. Reduksjon av område «3020 Naturområde» som følge av at «1826 Industri/lager 

–BKB 2» flyttes ned mot sjø.  

  

5. Formål «2011 Kjøreveg» forlenges ned til nytt område «1826 Lager/industri – 

BKB 2». 

  

6. Formål «2019 Annen veggrunn – grøntareal» forlenges ned langs hele «2011 

Kjøreveg». 

  

7. Fargekode for formål «1826 Industri/lager» korrigeres og endres til korrekt farge 

gul/lilla.  

  

8. Fargekode og formål for «1201 Steinbrudd og masseuttak» korrigeres og endres 

til korrekt farge.  

  



9. En stripe på minimum 8 meter med formål «3020 Naturområde» beholdes 

nord/nordøst for «1826 Industri/lager BKB 2» mot naboeiendom for å ta hensyn 

til statsforvalterens merknad. Dette må inntegnes i nytt plankart. 

Endring i planbestemmelser: 

1. Presisering om høyde på område 1826 Industri/lager BKB 2 som flyttes ned mot 

sjøen: Område BKB 2 skal planeres på min.høyde + 3.5 m 

  

2. Presisering om byggegrenser: Der byggegrense ikke er vist på kart følger 

byggegrense formålsgrense.  

  

3. Endret etterbruk for 1201 Steinbrudd og masseuttak: Etterbruk av område skal 

være næringsrelatert virksomhet.  

  

4. Bestemmelser om nytt formål 2044 Molo: Det kan innenfor formålsområdet 

etableres utfylling/molo med en toppbredde på 4 m. Høyde fylling/ molo skal 

være min. kote + 3.5 m. Fyllingskant skal plastres og sikres mot erosjon.  

  

5. Bestemmelser om formål 3020 Naturområde: Eksisterende vegetasjon og terreng 

skal i størst mulig grad bevares. Det kan tillates terrengmessige tiltak for 

tilrettelegging av området (tilførsel masser, beplantning etc) 

  

6. Bestemmelser om nytt formål 6220 Havneområde i sjø: Det kan innenfor området 

etter søknad etableres flytekai og nødvendige fortøyningsarrangement, samt 

mindre kai/fendervegg for fiskefartøy. 

  

7. Tillegg i bestemmelser for «Steinbrudd og masseuttak»: Forurensning: Drift av 

masseuttaket skal skje i henhold til forurensningsforskriften kapittel 30. 

Stasforvalteren er myndighet etter denne loven. 

  

8. Tillegg i bestemmelser for Kai/utfylling i sjø: Fylling i sjø må utføres på høst eller 

tidlig vinter for å redusere negative virkninger på det marine miljø. Det må gjøres 

avbøtende tiltak for å redusere spredning av partikler, det må benyttes rene 

masser for utfylling og det må gjennomføres tiltak for oppsamling av plast ved 



bruk av sprengstein. 

  

9. Tillegg i bestemmelser for Molo/utfylling i sjø: Fylling i sjø må utføres på høst eller 

tidlig vinter for å redusere negative virkninger på det marine miljø. Det må gjøres 

avbøtende tiltak for å redusere spredning av partikler, det må benyttes rene 

masser for utfylling og det må gjennomføres tiltak for oppsamling av plast ved 

bruk av sprengstein. 

  

10. Rekkefølgebestemmelse: Før uttak av masser må det foreligge tillatelse etter 

Forurensingsloven §11. Stasforvalteren er myndighet etter denne loven. 

 


