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Søknad om reguleringsendring for Næringsområde og småbåthamn på 

Langøyna, Austrheim kommune 
 

Det vert her søkt om endring av detaljregulering, jf. plan- og bygningslova (pbl.) § 12-14 for 

Næringsområde og småbåthamn på Langøyna (PlanID 2017005) i Austrheim kommune. Søknaden 

vert sendt på vegne av grunneigarane av gbnr. 163/24, Arnt Runar Sævrøy, Carsten Sævrøy og 

Ronny André Sævrøy.  

 

Bakgrunn og status 

Detaljregulering for Næringsområde og småbåthamn på Langøyna vart vedteke 08.11.2018, og er 

såleis ein relativ ny plan. Etter at planen vart vedteken har det vist seg vanskeleg å realisere utleige-

hyttene, og for å kunne sikre utvikling av området vert det her søkt om å endre arealføremål i frå 

næringsføremål utleigehytter (BUH) til fritidsbusetnad (BFR), samt mindre rettingar og presiseringar 

i planen. Planendringa er såleis ei bruksendring som ein vurderer at ikkje fører til ringverknadar for 

andre/ytterlegare endringar i planen. 
  

 
Figur 1 Skisse av planområdet, ABO Plan & Arkitektur   
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Lokalisering av planområdet er synt i figur under.  
 

  
Figur 2 Lokalisering av planområdet 

 
Figur 3 Utsnitt gjeldande reguleringsplan  
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Arealplanar 

Etter at reguleringsplanen vart vedteken i 2018, er det vedteken ny kommuneplan for Austrheim 

kommune (11.04.2019). Arealet er her omfatta av omsynssone H910, gjeldande reguleringsplan skal 

framleis gjelde. Areal like nord for planen er regulert til bustader, hytter og naust i reguleringsplan 

for Langøy bustad og hyttefelt (PlanID 1998001). 
 

 
Figur 4 Utsnitt kommuneplanens arealdel     Figur 5 Utsnitt plankart 1998001 

Forslag til endring av gjeldande reguleringsplan 

Nye føresegner er datert 28.04.2020, og nytt plankart er datert 28.04.2020. I plankartet er arealføre-

mål utleigehytter (BUH1-2) teke ut, og erstatta med fritidsbusetnad (BFR1-2).  
 

 
Figur 6 Utsnitt forslag til reguleringsplanendring  
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I føresegnene er føresegner knytt til arealføremål utleigehytter (BUH1-2) erstatta med fritidsbuset-

nad (BFR1-2). I tillegg er det lagt til to nye føresegner, der den første er lagt til for å presisere 

ålmenta si rett til ferdsle i strandsona, og den andre er lagt til som følgje av føresegn i ny kommune-

plan; 
 

2.4        Allmenn ferdselsrett 

2.4.2  Det skal ikkje settast opp gjerde, skiljeveggar eller andre stengsel i strandsona og på kai/-

småbåtanlegg som kan vera til hinder for ålmenta si ferdsle i desse områda, med unnatak 

av naudsynte sikringstiltak.  

 

4.1        Hytter (BFR) 

4.1.6 Hyttene skal ha ein maksimal storleik på 150 m² bruksareal (BRA). 
 

Ut over dette er det gjort ei retting der gjeldande føresegner knytt til parkeringsplassar for BBS1/-

BBS2 innanfor areal avsett til BFR1/BRF2 er flytta opp til føresegnene knytt til BFR (ny 4.1.10). Det 

same gjeld føresegnene knytt til parkeringsplassen o_SPA, som tidlegare låg under BBS, som no er 

flytta inn under 5.4.1. Det er elles gjort ei teknisk retting i føresegn 4.2.9 knytt til hamne- og farvass-

lova og mynde etter den, som no heiter Bergen hamn. Vidare er det i føresegn 8.1.2 opna for eta-

blering av ankerfeste/fortøying i samband med flytebrygger i areal for bruk av vern av sjø og vass-

drag, då dette av erfaring fører til unødvendige dispensasjonar ved etablering av flytebrygger inn-

anfor areal av sett til BBS.  

 

Konsekvensar av forslag til endring  

Endring av arealføremål 

Reguleringsplanen opnar i frå før for fritidsbustader innanfor LNF-spreidd, og tiltaket er slik ikkje 

eit nytt element i planen, sjølv om arealføremålet er nytt. Ein vidarefører føresegnene knytt til areal-

føremålet, og planendringa er såleis ei bruksendring. Etter at reguleringsplanen vart vedteken i 2018 

er det kome ny kommuneplan i Austrheim. Her er det ei føresegn knytt til storleik på fritidsbustader, 

som er tatt inn i forslag til reguleringsføresegner. Her var det tidlegare ingen sett avgrensing på 

storleik, anna enn maksimal tillaten utnyttingsgrad i plankartet. Utnyttingsgrad er vidareført.  

 

For andre tema under har ein undersøkt offentleg tilgjengelege databasar den 21.04.2020 for å 

klårleggje om det er gjort nye registreringar i området etter at reguleringsplanen vart utarbeidd. 

 

Friluftsliv og strandsone (pbl. § 1-8)  

Det er ingen registrerte friluftsområde etter Miljødirektoratet si handbok 25 i området. Tiltaks-

området ligg innanfor 100-metersbeltet mot sjø, og arealet er definert som potensiell tilgjengeleg 

strandsone av SSB. Deler av området er i frå før regulert til utbyggingsføremål, og tiltaka er planlagt 

i område med eksisterande spreidd busetnad, fritidsbusetnad, brygger og naust. Det er i frå før 

bygd ein fritidsbustad med anneks på Purkholmen, ein fritidsbustad med anneks og naust på Hjelt-

holmen, og  nokre naust, båthus, ein kai, samt bubilparkering på Langøyna.  

 

Gjeldande reguleringsplan legg til rette for ålmenta i området ved at føresegnene gir ålmenta ferd-

selsrett til og gjennom planområdet. Gjeldande plan har òg regulert ny offentleg veg, parkerings-

plass og båtplassar, samt badestrand, badeområde og småbåtanlegg som skal vera ope for ålmen-

ta. Desse føremåla og rettane er vidareført. Ei endring i frå utleigehytter til privateigde hytter vil 

kunne føre til ei auke i privatisering av strandsona, og ein har dermed teke lagt til ei ny føresegn 



 

5 
 

som skal sikre ålmenta si rett til ferdsle i strandsona; det ikkje skal  settast opp gjerde, skiljeveggar 

eller andre stengsel i strandsona og på kai/småbåtanlegg som kan vera til hinder for ålmenta si 

ferdsle i desse områda, med unnatak av naudsynte sikringstiltak. Ein vurderer at endring i frå areal-

føremål utleigehytter til fritidsbusetnad ikkje vil vanskeleggjer utøving av friluftsliv for ålmenta. 

 

Kulturminne 

Det er ingen nye registreringar i Riksantikvarens Askeladden i, eller i nærleiken av, planområdet. 

Omsynssone H570 vert ikkje råka av endringa, og ein vurderer at forslag til planendring ikkje får 

verknadar for kulturminne. 

 

Naturmangfald 

Det er ingen verneområde i, eller i nærleiken av, planområdet. Det er ingen nye registreringar av 

naturmangfald i planområdet. I sjø er det (i frå før) registrert ein naturtype, Større kamskjellføre-

komst (BM00111881), vurdert som viktig. Den er 38.589.718 m2 stor, og dekker store delar av kyst-

områda i Alver, Fedje og Austrheim kommunar. Det er òg registrert eit regionalt viktig gytefelt for 

torsk i sjø. Utanfor planavgrensinga, nord på Langøyna, er det registrert ein naturtype, Naturbeite-

mark (BN00019048), vurdert som svært viktig. Utanfor planavgrensinga i sør er det registrert; teist 

(VU), oter (VU), skjærpiplerke (LC), makrellterne (EN), svartbak (LC) og ærfugl (NT).  Norsk rødliste 

for arter kategoriserer teist, oter og makrellterne som rødlisteartar. Registreringar i Naturbase 

stemmer overeins med registreringar i Artsdatabankens Artskart, og vert ikkje gjeve opp att her. 
 

 
Figur 7  Utsnitt Miljødirektoratets Naturbase 

Området er i frå før regulert til utbyggingsføremål, og det er i frå før etablert bustader, hytter og 

her. Ein vurderer det som mindre sannsynleg at det finnes ytterlegare artar og naturtypar av sær-

skild interesse eller verdi her. Dei registrerte artane utanfor planområdet er mobile, og avstand til 

utbyggingsføremål (om lag 180-280 meter) gjer at vi vurderer påverknaden som liten. Vi ser kunn-

skapsgrunnlaget som tilstrekkeleg, og vurderer at det ikkje vil røre naturmangfald i nemneverdig 
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grad, jf. nml. § 8. Planendringa omfattar endring av føremål frå turisme/næring til hytte, og elles er 

arealbeslag for utbyggingsføremål likt som i gjeldande reguleringsplan. Gjeldande reguleringsplan 

er relativt nyleg vedteke (2018). På bakgrunn av eksisterande kjent kunnskap, og risiko for skade av 

tiltaket, er det ikkje gjennomført nye undersøkingar av naturmangfaldet, jf. nml. § 8. Følgeleg får 

ikkje føre-var-prinsippet anvending, jf. nml. § 9. Vi kjenner ikkje til kommande planar eller tiltak på 

aktuelt areal, og det vert lagt mindre vekt på prinsippet om samla belastning i nml. § 10. Av same 

grunn vert det lagt mindre vekt på nml. §§ 11 og 12. Tiltaket vil slik ikkje vere i konflikt med føre-

segnene i naturmangfaldlova §§ 8-12. 
 

Naturfare 

I NVEs Atlas er det ikkje registrert flaumfaresoner. Området ligg ikkje innanfor faresone for skred i 

bratt terreng, og det er heller ikkje registrert skredhendingar. Det er ingen aktsemdsområde for 

snøskred, steinsprang eller jord- og flaumskred i området. Delar langs kystkonturen, som elles langs 

kysten, er omfatta av aktsemdsområde for flaum. Kartlaget er eit nasjonalt kart på oversiktsnivå 

som viser kva for areal som kan vere utsett for flaumfare. Då det ikkje går ingen bekkar eller vass-

drag i området, er det knytt til flaum/stormflo og generell vasstandsstigning. Det er teke omsyn til 

dette i planen, der det i reguleringsføresegner er tatt omsyn til at framtidige bygg ikkje må planerast 

lågare en 3 m.o.h. 
 

  
Figur 8 Utsnitt NVEs Atlas                                                  Figur 9 Utsnitt Fylkesatlas, middelhøgvatn 2090,  

      stormflo med 200-årsintervall 

 

Reguleringsendring etter pbl. § 12-14 

Ved endring av reguleringsplan gjeld i utgangspunktet same føresegner som for utarbeiding av ny 

plan. Andre ledd opnar for at kommunestyret kan delegere myndigheita til å treffe vedtak om 

endringar i reguleringsplan, dersom endringane i liten grad vil påverke gjennomføringa av planen 

elles, ikkje går utover hovudrammene i planen, og heller ikkje rører omsynet til viktige natur- og 

friluftsområde. KMDs Rundskriv H-6/17 gir at det er tillate å leggje til nye arealføremål ved reguler-

ingsendringar, så lenge ein ikkje går ut over hovudrammene i planen. Ei endring i frå utleige til 

privateigde hytter er vurdert å vera innanfor hovudrammene i planen, òg ettersom det i frå før er 

tillate å føre opp fritidsbustader i LNF-spreidd. Vi vurderer vidare at endringa ikkje vil påverke gjenn-

omføringa av reguleringsplanen elles, då endringa ikkje vil påverke viktig infrastruktur eller å ha 

samanheng med andre tiltak planen inneheld.  
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Innanfor arealet er ingen registrerte natur- og friluftsområde som vert råka av endringa, og vi vur-

derer at reguleringsendringa følgeleg ikkje får konsekvensar for desse verdiane. Viser til omtale av 

tilrettelegging for ålmenta over.  

 

Vi set føre at kommunen sender søknaden til relevante mynde, grunneigarar, naboar og andre som 

kan bli rørte av endringa for uttale. Dersom det ikkje kjem uttalar som gjer endringa konfliktfull,  

ber vi om at søknaden om reguleringsendring vert handsama etter ein enklare prosess, jf. pbl. § 12-

14 andre og tredje ledd. 

 

 

ABO Plan & Arkitektur AS  

BHV 28.04.2020 

 

Vedlegg 

1. Revidert plankart, dagsett 28.04.2020 

2. Reviderte føresegner, dagsett 28.04.2020 

 

 

 

 


