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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen og historikk 
Hensikten med planen er å øke antallet båtplasser ved Bystingen småbåthavn ved å flytte 

eksisterende molo, samt etablere naust og fellesbygg i tilknytning til småbåthavna. Intensjonen er at 

deler av reguleringsplanområdet skal kunne fradeles og selges til ny driver av småbåthavna, for å 

sikre profesjonell drift av området i fremtiden. 

Arealet er en del av reguleringsplan for Bystingen, gnr. 50 bnr. 4, som opprinnelig ble fremmet av 

grunneier i april 2002, og sluttbehandlet av kommunestyret i KS-sak 17/03. I 2006 ble det fremmet 

forslag til revidert plan, som kommunen vedtok å legge ut til offentlig ettersyn og høring. Det 

fremkom da at kommunen ved behandling i 2003 ikke hadde hensyntatt innsigelser til planen, og 

regionale myndigheter stilte da vilkår om en fullstendig gjennomgang. Snillfjord kommune måtte 

derfor gjennomgå mekling for å få ny reguleringsplan godkjent i sak 33/09.  

En ønsker nå å gjøre endringer ved småbåthavna, og ønsker å starte på nytt og fremme dette som en 

egen plan som erstatter opprinnelig reguleringsplan i det aktuelle området. 

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver: Olav Jostein Bjørgan, eier av gnr. 50 bnr. 4. 

Konsulent: Kystplan AS v/Lise K. Grong. 
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2 PLANOMRÅDET 

2.1 Beskrivelse av området og dagens status  

 

Figur 1 Bystingen, snillfjord kommune (markert i rødt) 

Bystingen ligger ved Fv. 291 ca. 8 km fra Valslag og 35 km fra kommunesenteret Krokstadøra i 

Snillfjord kommune. Området ligger like ved Trondheimsleia. 

Planområdet omfatter en eksisterende småbåthavn som brukes av fritidsboligeiere i området, og en 

hytte som er regulert til utleieformål. Tiltakshaver bor selv ved planområdet, området for øvrig 

består i hovedsak av fritidsbebyggelse. 
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Figur 2 Flyfoto som viser Bystingen småbåthavn, Bystingsholmen i nord 

Småbåthavna ligger ved Bystingsundet, som går mellom fastlandet og Bystingsholmen. Adkomsten til 

småbåthavna er fra vest, det er ikke mulig å kjøre båt gjennom sundet og rundt øya, kun ved stor flo. 

Ved etablering av den eksisterende småbåthavna ble det mudret ut masser for å få tilstrekkelig 

dybde.  

Planområdet for øvrig består av skrinn og jorddekt fastmark, fulldyrka jord, innmarksbeite og skog. 
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Figur 3 Markslag i planområdet 

2.2 Planstatus 
Småbåthavna i Bystingen inngår i kommunedelplan for småbåthavner, hvor det er åpnet for å utvide 

med 20 båtplasser fra tidligere godkjente 35 til 55 båtplasser. Området på land er i arealdelen 

definert som LNF-område uten bestemmelser om utbygging. Gjeldende reguleringsplan for 

Bystingen, gnr. 50 bnr. 4, gjelder fremfor arealdelen. Der er det aktuelle området definert til 

småbåthavn, friluftsområde i sjø, jord- og skogbruk, campingplass, vei og anlegg for lek. 
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Figur 4 Utdrag fra reguleringsplan for Bystingen 

2.3 Kartgrunnlag 
Kartgrunnlag er FKB-data fra Ambita Infoland. Det er ikke gjort endringer i kartgrunnlaget. 
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2.4 Eiendomsforhold 

2.4.1 Eiendomskart 

 

Figur 5 Kart som viser berørte gnr/bnr og hjemmelshavere 

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 
Eiere av gnr. 50 bnr. 14 har tinglyst rett til fortøyningsplass og opplagsplass for båt på gnr. 50 bnr. 4. 

Retten gjelder også adkomstrett til disse, også med motorkjøretøy. 
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Naboliste: 

 

  

gnr bnr navn adresse postnr sted

50 13 BJØRNERUD PAUL GODTFRED OSVEGEN 210 B 7057 JONSVATNET

50 13 JOHANSEN MARITA BYBERG OSVEGEN 210 B 7057 JONSVATNET

50 14 BJØRNERUD ARVE ANDREAS VARDEVEGEN 19 7088 HEIMDAL

50 14 BJØRNERUD INGER VARDEVEGEN 19 7088 HEIMDAL

50 15 GRANLI ATLE PAUL SKOLEMESTERS VEG 11 7081 SJETNEMARKA

50 18 AARHAUG LARS JØRGEN SVERRESBORG ALLE 10 A 7020 TRONDHEIM

50 35 BERG ELIN AASEN TRONDHEIMSVEIEN 46 G 7300 ORKANGER

50 35 BERG JAN TORE TRONDHEIMSVEIEN 46 G 7300 ORKANGER

50 1 FIELDING BARRY ARILD CHARMOUTH RD, AXMINSTER DEVON EX13 5SZ STORBRITANNIA

50 1 FIELDING LESLIE ARTHUR 7257 SNILLFJORD
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3 PLANFORSLAGET 

 

Figur 6 Planforslaget 
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Figur 7 Gjeldende plan i området med planforslaget lagt over i rødt 

3.1 Planens intensjon 
Hovedintensjonen med planen er å øke antall båtplasser i Bystingen, gjennom flytting av 

eksisterende molo lenger vest. Det er også et mål med planarbeidet å få samlet felles sjøboder/naust 

nærmere småbåthavna enn hva som er tilfelle i dagens plan for området. 

3.2 Planens dokumenter 
Planmaterialet består av følgende dokumenter: 

1. Plankart m/tegnforklaring 
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2. Bestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Vedlegg 01, 02 

Dokumentene er utarbeidet i henhold til SOSI-standard. 

3.3 Planavgrensning 
Plangrensen på land er avgrenset til tidligere område S13, adkomstvegen og formålsgrensen til 

utleiehytta. I sjø følges plangrensen til tidligere plan i øst, mens en i vest har strukket en linje fra 

utleiehytta og over til Bystingsholmen. I nord er plangrensen utvidet i forhold til tidligere plan, og går 

nå inntil Bystingsholmen, slik at en får en mer helhetlig regulering av Bystingsundet. 

3.4 Reguleringsformål 

3.4.1 Bebyggelse og anlegg 
Planforslaget inneholder et område for småbåtanlegg på land, hvor det tillates parkering og 

etablering av båtopptrekk. Det presiseres i planbestemmelsene at det ikke er tillatt med 

vedlikehold/båtpuss eller parkering av båter og båthengere på området. 

Eksisterende utleiehytte i området med tilhørende planbestemmelser videreføres fra tidligere plan. 

Felles naust legges til område N1. Naustene skal innredes med innvendige boder, slik at alle 

hytteeierne i området kan få tilgang til lagring av båt- og fiskeutstyr ved småbåthavna. 

På område N2 kan det oppføres et lite fellesnaust for beboerne i området. En ser for seg at dette 

bygget kan brukes til møter i båtforeningen, og som et samlingspunkt for brukerne av småbåthavna. 

En ønsker kokemuligheter og sanitærfunksjoner, noe som vil bidra til å fremme området som 

møteplass. Det tillates innlagt vann under forutsetning av at det etableres godkjent avløp, for 

eksempel biologisk toalett/forbrenningstoalett kombinert med godkjent løsning for utslipp av 

gråvann til sjø, eventuelt tett tank. 

Øst i planområdet er det i tråd med gjeldende plan satt av et område til lekeplass og samlingspunkt i 

tilknytning til badestrand. 

3.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Planforslaget omfatter eksisterende veg inn i området og adkomstveg til utleiehytte. Det er satt av et 

område til felles parkeringsplasser sentralt i området, med kapasitet til ca. 25 biler. I tillegg tillates 

det etablert parkeringsplasser ved småbåthavna. 

3.4.3 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift 
Planområdet omfatter i sør deler av et jorde som i tidligere plan har vært regulert til 

bebyggelsesformål. Dette arealet er i planforslaget satt av til LNFR-areal. 
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Figur 8 Område satt av til småbåtanlegg i tidligere plan 

 

Figur 9 Området endres til LNFR i planforslaget 

 

Området mellom adkomstveg til utleiehytta og småbåtanlegget er satt av til friluftsformål. 

3.4.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Planområdet omfatter en eksisterende småbåthavn, med tillatt inntil 35 båtplasser. Planforslaget 

legger opp til at småbåthavna kan utvides med 20 plasser, slik at det blir totalt 55 båtplasser. 

Området for småbåthavn er utvidet vestover i forhold til tidligere plan, mens utstrekningen er 

redusert i øst og erstattet av friluftsområde i sjø FS2. Vest i småbåthavnområdet er det angitt et 

bestemmelsesområde hvor det tillates å plassere molo. 

 

Figur 10 Tidligere plan, småbåthavnområde strekker seg langt 
øst 

 

Figur 11 Planforslaget. Småbåthavn utvidet vestover. Nytt 
friluftsområde i sjø i øst. 

 

Badeplass fra tidligere plan videreføres i friluftsområde i sjø FS1. 
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3.4.5 Regulert tomtegrense 
Planforslaget inneholder et område definert av regulert tomtegrense, som kan fradeles i en parsell i 

forbindelse med drift av småbåthavna. 

 

Figur 12 Område som kan fradeles markert i rødt 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
02.02.17 Oppstartsmøte med Snillfjord kommune 

14.02.17 Varsel om oppstart til sektormyndigheter og naboer 

17.02.17 Kunngjøring i lokalavisa Hitra-Frøya 

09.05.17 Møte med Snillfjord kommune om innkommende merknader fra sektormyndigheter i 

forbindelse med varsel om oppstart 

28.06.17 Varsel om oppstart ettersendt til eiere av gnr. 50 bnr. 1 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Varsel om oppstart er sendt til Kystverket, Fiskeridirektoratet, Sør-Trøndelag fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens vegvesen, Trønderenergi nett og NVE, samt til 10 naboer. Det 

ble i etterkant oppdaget at eiere av gnr. 50 bnr. 1 ikke hadde fått nabovarsel, så dette ble sendt i 

ettertid. 

Alle innspill er referert og kommentert i vedlegg 02. Innspillene er kort oppsummert her: 

Statlige myndigheter: Fylkesmannen kommenterer at areal i tilknytning til småbåthavn må løses uten 

å omdisponere dyrka mark. Dette tas ikke til følge, da det foreligger en godkjent reguleringsplan, og 

planforslaget ikke vil medføre noen endring fra dagens situasjon. Fylkesmannen og fylkeskommunen 

tar opp historikken i saken. Tiltakshaver forholder seg til at den gjeldende planen faktisk er godkjent, 

og en ønsker nå å komme med et nytt forslag.  

Endring fra utleieformål til privat fritidsbolig frarådes, dette er tatt til følge og utleieformål beholdes. 

Fylkeskommunen mener at sjøboder ikke bør flyttes til småbåthavna. Dette tas ikke til følge, da en 

mener dette hører naturlig til småbåthavna.  Innspill for øvrig går på miljøhensyn i småbåthavner, 

klima, naturmangfold, strandsone, landskap, friluftsinteresser, støv, støy og forurensning. Disse 

temaene er behandlet i kapittel 5 i beskrivelsen. 

Private parter: Bystingsundet båtforening påpeker at de ønsker naust/sjøboder i tilknytning til 

småbåthavna og moloen, inndelt i boder. De ønsker å beholde muligheten for sjøboder på område 

S13 i tidligere plan, dette tas ikke til følge. Området flyttes, og behovet må løses ved den nye 

plasseringen. Det er også ønske om å utvide antall båtplasser til 70. Planforslaget forholder seg til 

kommunedelplan for småbåthavner, som åpner for 55 plasser.  
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5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

5.1 Barn og unges interesser 
Lekeplass fra tidligere plan videreføres. Lekeplassen, badestranda og småbåthavna vil være en 

naturlig møteplass for både store og små beboere i området. Planforslaget vil ikke medføre noen 

endring fra dagens situasjon i området med tanke på barn og unges interesser. 

5.2 Miljø 
Småbåthavner kan ha negative konsekvenser for naturmiljøet. De negative effektene i sjø er i 

hovedsak knyttet til utslipp av forurensende stoffer, økt begroing på brygger/flyteelementer og 

endrede strøm- og bølgeforhold som fører til svekket vannsirkulasjon. 

Eksisterende forhold: Det er allerede etablert småbåthavn i området. Det tillates ikke vedlikehold 

eller lagring av båter på området, dette er i gjeldende plan henvist til et annet område på 

eiendommen.  

 

Figur 13 Lagerplass for båter på område S14 i gjeldende plan (markert i rødt) 

Eksisterende molo har ikke rør for vanngjennomføring. Dette kan påvirke vannutskiftingen og 

medføre økt avsetning av forurensninger og organisk materiale. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget medfører ikke noen vesentlig 

endring med tanke på miljøbelastning. Småbåthavna er allerede etablert, og planforslaget legger opp 

til at en skal utnytte området på en bedre måte ved å tillate flere båtplasser. Det stilles krav i 

bestemmelsene om at molo skal ha rør for å sikre vanngjennomstrømming. Det presiseres også i 

bestemmelsene at det ikke skal foregå vedlikehold av båter på området, dette henvises til annet 

område i nærheten avsatt til lagring og vedlikehold. 
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5.3 Trondheimsleden 
Planområdet ligger ved Trondheimsleden, farleden som går mellom Hitra og fastlandet. I nord går 

leden over i utløpet til Trondheimsfjorden ved Agdenes. Trondheimsleia er mye trafikkert, blant 

annet av Hurtigruten og Kystekspressen mellom Kristiansund og Trondheim. 

 

Figur 14Trondheimsleia med Bystingen markert i rødt 

Trafikk til og fra småbåthavna vil kunne berøre Trondheimsleia. En kan ikke se at planforslaget 

medfører noen konflikt med farleden, da det kun vil være snakk om en økning på ca. 20 båter i 

forhold til dagens situasjon. 

5.4 Strandsonen 
Eksisterende forhold: Planområdet ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet fra sjø. Gjeldende 

plan åpner for bebyggelse i området. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget vil ikke medføre noen vesentlige 

endringer med tanke på 100-metersbeltet i forhold til dagens situasjon. Naustområdet foreslås 

flyttet noe nærmere sjøen, i tilknytning til småbåthavna. Dette vil ikke forringe annen etablert 

bebyggelse eller allmenn ferdsel i området.  Hensynet til tilgjengelighet til strandsonen for 

allmennheten er godt ivaretatt i området. Småbåthavna samt badeplassen og tilhørende lekeareal på 

land vil fungere som en møteplass både for brukere av havna og for nærområdet. 
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Figur 15 100-metersbeltet markert i rødt 

5.5 Støy og støv 
Eksisterende forhold: Bystingen er et stille og rolig område. Adkomstvegen inn i området er en 

grusveg. Det ligger et bolighus ved avkjørselen til småbåthavna, men det er så lite trafikk at støv og 

støy ikke er noe problem. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget vil ikke medføre noen vesentlig 

endring fra dagens situasjon. Utvidelse av antall båtplasser fra 35 til 55 vil ikke medføre noen stor 

trafikkøkning. Muligheten for lagring av sjørelatert utstyr ved småbåthavna vil gjøre at færre har 

behov for å kjøre til småbåthavna enn hva som er tilfelle i dag, ettersom alt av utstyr i dag må 

medbringes. 

5.6 Friluftsliv 
Eksisterende forhold: Området ved Bystingen er et kartlagt friluftslivsområde. Området beskrives 

som at det har god utsikt, og det har en lagunestrand som er populært for bading.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget vil ikke medføre noen negative 

konsekvenser for friluftslivet i forhold til dagens situasjon. Badeplass ivaretas og videreføres fra 

tidligere plan, og det tilrettelegges med parkering for allmennheten. Område for småbåthavn flyttes 

lenger vest og trekkes med det lenger unna badeplassen.  
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5.7 Landskap 
Eksisterende forhold: Moloen i området er pent opparbeidet. Området på landsiden av småbåthavna 

er preget av allerede utførte terrenginngrep og sprenging. For øvrig kjennetegnes området av den 

flotte badestranda og jordbruksarealer.  Området er ikke spesielt eksponert, hverken fra land eller fra 

sjøsiden. Fra sjøen vil Bystingholmen i stor grad skjerme for innsyn til området. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget medfører at terrenginngrepet 

som er gjort på land vil bli dekket av naustrekke N1, slik at området vil forskjønnes i forhold til dagens 

situasjon. Utover dette vil ikke planforslaget medføre noen vesentlige endringer med tanke på 

landskap. 

5.8 Landbruk 
Eksisterende forhold: Planområdet består av noe dyrkamark. Disse arealene leies i dag ut, og brukes 

til grasproduksjon. I gjeldende reguleringsplan er disse områdene avsatt til veg, lekeareal, 

småbåtanlegg, sjøboder/naust og parkering. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:  

 

Figur 16 Jordbruksareal (gult) og planforslag (svarte linjer) 

Planforslaget legger opp til videreføring av areal til allerede etablert adkomstveg og lekeareal. 

Fellesnaustene foreslås flyttet nærmere småbåthavna, og dermed bort fra dyrkamarka. Område for 

parkering er trukket så langt unna dyrkamarka som mulig. Resterende jordbruksareal reguleres til 

LNFR. 
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Figur 17 Parkering er trukket så langt unna dyrkamarka som mulig 

Planforslaget vil ikke medføre noen negative konsekvenser for landbruket i forhold til dagens 

situasjon i området. Planforslaget berører mindre dyrkamark enn hva som er tilfelle i gjeldende 

reguleringsplan. 

5.9  Naturmangfoldloven 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

En har gått gjennom tilgjengelige data i GisLink, Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens 

artskart. Det er registrert flere rødlistede arter ved Bystingneset, men det virker som om disse er 

feilregistrert. Det er også registrert skjellsand i området. Viser til ROS-analysen for mer om dette. Det 

har ikke fremkommet opplysninger om at det finnes arter eller naturtyper som ikke er registrert i 

databasene. Kravet om at saken skal baseres på dagens tilgjengelige kunnskap vurderes å være 

oppfylt. 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

Det er liten sannsynlighet for at tiltakene som følger av planen vil skade naturmiljøet. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Den samlede belastningen er liten. Planforslaget legger opp til bedre utnyttelse av en eksisterende 

småbåthavn, noe som medfører mindre behov for utbygging på andre, uberørte områder i 

kommunen. 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver 

Det er lite sannsynlig at tiltakene som følger av planen vil medføre miljøforringelse. Eventuelle 

kostnader forbundet med miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder- 

Utvidelse av småbåthavna og drift av området skal skje på en forsvarlig måte. Planbestemmelsene 

ivaretar hensynet til naturmiljøet ved at det ikke tillates lagring av båter eller vedlikehold på 

området, samt at molo må anlegges slik at det sikres vanngjennomstrømming. 
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5.10  Risiko- og sårbarhet 
Kvikkleire: Det er registrert en kvikkleirelomme i nærheten, og NGUs løsmassekart viser at det er 

stor mulighet for marin leire i området. Området hvor molo skal anlegges har synlig berggrunn, og 

det er ikke behov for ytterligere undersøkelser av grunnen. 

  

Figur 18 Registrert kvikkleirelomme 

  

Figur 19 NGU løsmassekart - stor mulighet for marin leire 

Vind: Området er værhardt, spesielt vind fra vest/nordvest tar godt. Tiltakshaver opplyser at det ved 

sterk vind kan være farlig å gå på moloen, en kan risikere å bli kastet på sjøen. For at en skal kunne 

ha småbåthavn i området er det helt nødvendig med molo for skjerming mot vinden. Det bør 

etableres stiger eller lignende ved flytebrygge og ved molo både på innsiden og utsiden slik at 

personer som faller i vannet har mulighet til å ta seg opp. 

Sårbar fauna-fisk: Det er registrert flere rødlistearter ved Bystingneset. Alle artene er kategorisert 

som livskraftige. Det kan virke som om disse er feilregistrert, da lokalitetsnavnet er Skarpnesklumpen 

SV, og Skarpnesklumpen er et område som ligger lenger øst. Det er også en registrering i sjøen av en 

livskraftig art. En antar at planforslaget ikke vil ha noen negativ påvirkning, da det ikke vil være noen 

vesentlig endring i bruk av området. 

 

Figur 20 Rødlistearter 
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Skjellsand: Det er registrert skjellsand i området, totalt ca. 276 da. Forekomsten er kategorisert som 

svært viktig. Molo skal anlegges på berg, og vil ikke påvirke skjellsandforekomsten.  

Tiltakshaver opplyser at når det ble mudret i forbindelse med etablering av dagens småbåthavn ble 

det ikke observert skjellsand. Det ble den gangen gravd ca. 1 m dypt, og en fant da leire med et lag 

med morenemasser over. Det er i bestemmelsene sagt at molo må ha rør for å sikre 

vanngjennomstrømming. Dette vil bidra til at strøm- og bølgeforholdene ikke blir endret i like stor 

grad på grunn av moloen, og vil påvirke eventuell skjellsand i området i mindre grad. 

 

Figur 21Registrert område med skjellsand 

Naturbeitemark: Det er registrert viktig naturtype naturbeitemark ved småbåthavna. En antar at 

dette er en feilregistrering, da området det er snakk om består av grus og berg. Områdenavnet er 

registrert som Skarpnesklumpen SV, og Skarpnesklumpen er et område som ligger lenger øst. 

 
Figur 22 Registrert naturbeitemark markert i rødt 
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Figur 25 Bilde som viser beliggenheten til Skarpnesklumpen og registrerte områder Skarpnesklumpen SØ og SV 

Havstigning/stormflo: Bystingneset og området ved sjøen ligger i aktsomhetsområde for flom. 

Bygninger i dette området må tåle påvirkning fra sjøvann. 

 

Figur 26 Aktsomhetsområde for flom 

 
Figur 23 Område registrert som naturbeitemark sett fra molo 

 
Figur 24 Område registrert som naturbeitemark 
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Rekreasjonsområder: Reguleringsplanforslaget berører kartlagt friluftslivsområde Bystingen, med 

verdi viktig. Området har god utsikt og består av en lagunestrand som er populært for bading og 

turstier. Planforslaget vil ikke medføre noen negative konsekvenser, da det vil tilrettelegges bedre 

med parkering osv. 

 

Figur 27 Friluftslivsområde Bystingen 

Akutt forurensning: Planområdet ligger ved Trondheimsleden, og kan bli berørt dersom det oppstår 

forurensning i leden, for eksempel oljeutslipp fra båter. Det er risiko for dette langs hele kysten, og 

ikke noe spesielt for dette området. Det er ikke nødvendig med tiltak knyttet til dette. 

 

Figur 28 Trondheimsleden mellom Hitra og fastlandet, Bystingen markert i blått 

Forurensning av sjø: Planforslaget legger opp til flere båter i småbåthavna. Det kan forekomme 

mindre utslipp til sjø i forbindelse med småbåthavna (søl av drivstoff, olje, bunnstoff og lignende). 

Det tillates ikke vedlikehold eller lagring av båter ved småbåthavna, dette skal foregå på annet anvist 

område. 
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5.11  Vann og avløp 
Det tillates lagt inn vann til fellesnaustet, under forutsetning av at det etableres godkjent avløp. 

Dette kan være biologisk toalett/forbrenningstoalett kombinert med godkjent løsning for utslipp av 

gråvann til sjø, eventuelt tett tank. Løsning må avklares ved søknad om tillatelse til tiltak. 

5.12  Trafikkforhold 
Området har adkomst via Fv. 291. Dette er en svært lite trafikkert veg, med ÅDT 50 i 2016. 

Fartsgrensen er 80 km/t. Økningen i trafikk til småbåthavna som følge av planforslaget vil være liten. 

Det etableres 20 nye båtplasser, men det legges også opp til at brukerne kan lagre sjørelatert utstyr i 

boder ved småbåthavna, noe som vil gjøre at behovet for å kjøre til småbåthavna blir mindre. Vegen 

forbi planområdet er et rettstrekk, og trafikksikkerheten i forhold til avkjørselen anses å være god. 

5.13  Universell utforming 
Området er forholdsvis flatt, og kan enkelt utformes med hensyn på universell utforming. Det er 

kjøreadkomst og mulighet for parkering tilknyttet småbåthavna, slik at forflytningshemmede har 

enkel adkomst til havna og sjøen. Badeplassen er ikke opparbeidet med sti eller vei for adkomst i dag, 

men de topografiske forholdene gjør at det er enkelt å opparbeide en adkomst slik at 

forflytningshemmede har tilgang til stranda. 

5.14  Verneverdier 
NTNU Vitenskapsmuseet befarte området i 2002 i forbindelse med eksisterende reguleringsplan, og 

det ble da ikke påvist vernede kulturminner under vann. De vurderer at denne undersøkelsen er 

tilstrekkelig også for dette planforslaget, og det er liten risiko for at planen skal komme i konflikt med 

eventuelle kulturminner under vann. Fylkeskommunen har gjort en vurdering i forhold til 

kulturminner på land, og de mener at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 

automatisk fredede kulturminner. 
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6 BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER 

6.1 Flytting av naustområde 
Planforslaget foreslår å legge felles naust inndelt i boder for lagring i tilknytning til småbåthavna, på 

område N1. Tidligere plan har angitt et område for sjøboder lenger unna småbåthavna, delvis 

beliggende på område regulert til småbåthavn på land og delvis på område for jord- og skogbruk. 

Bakgrunnen for at en ønsker å legge denne funksjonen i tilknytning til småbåthavna er at det er 

naturlig å ha lagring av sjørelatert utstyr så nært båten som mulig. Dette kan vært stort og tungt 

utstyr, som er upraktisk å frakte over lengre avstand. Dersom avstanden er for stor blir resultatet 

ofte at brukerne av småbåthavna velger å kjøre bil så nært båten som mulig for å slippe å bære 

utstyret langt, noe som ikke er ønskelig hverken med tanke på trafikksikkerhet eller miljøpåvirkning. 

Plasseringen av sjøbodene i tidligere plan berører dyrkamark. Adkomsten til dette området vil også 

måtte berøre dyrkamarka. Dette er noe en ønsker å unngå, og en ser ikke behovet for å legge en slik 

funksjon som lagring av sjørelatert utstyr på landbruksareal når en har mulighet til å bruke areal i 

tilknytning til småbåthavna.  

  
Figur 29 Område for sjøboder i tidligere plan markert i rødt 

Fellesnaustene vil med den foreslåtte nye plasseringen føye seg naturlig inn ved moloen og 

flytebryggeanlegget, og vil bidra til forskjønnelse av området. Allerede utførte terrenginngrep i 

området vil bli skjult av naustene, og området vil fremstå som mer helhetlig. 
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Figur 30 Foreslått naustområde markert i rødt (ikke angitt med noen nøyaktighet) 

 

Figur 31 Naustområdet sett fra land, den eksisterende hytta skimtes i bakgrunnen 
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6.2 Utvidelse av småbåthavn 
Utvidelse av småbåthavna er i tråd med gjeldende kommunedelplan for småbåthavner. 

De naturgitte forholdene i Bystingsundet gjør at utvidelse av småbåthavn kan skje enten østover eller 

vestover, ettersom sundet mellom fastlandet og Bystingholmen i nord er forholdsvis smalt. 

Alternativ 1 – Utvidelse østover: 

Kommunedelplan for småbåthavner skisserer at utvidelsen av småbåthavna skal skje østover.  

  
Figur 32 Utdrag fra kommunedelplan for småbåthavn (Mørk blå: nåværende. Lys blå: fremtidig) 

Dette medfører at moloen kan beholde samme plassering som i dag. For å få plass til 20 nye 

båtplasser innenfor dagens molo har man to alternativer.  

 
Figur 33 Alternativer for utvidelse av småbåthavn østover 
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Alternativ 1a er å anlegge ny flytebrygge innenfor eksisterende flytebrygge for å få plass til en ny 

rekke med båter. Dette medfører at deler av neset som stikker ut i sjøen må sprenges bort, og det 

må mudres noe for å få tilstrekkelig dybde. Dette medfører store inngrep, og er ikke ønskelig. 

Sprenging fører til trykkbølger i sjø og oppvirvling av bunnsedimenter, som har negative 

konsekvenser for organismer på sjøbunnen. Resultatet vil heller ikke bli helt optimalt i forhold til 

praktisk bruk, ettersom det vil bli trangt. 

Alternativ 1b er å forlenge eksisterende flytebrygge østover.  Her er det svært grunt, og det faller 

tidvis tørt på fjære sjø i dag. For å få tilstrekkelig dybde må det omfattende mudring til. Dette er noe 

en ønsker å unngå, ettersom mudring påvirker det marine naturmiljøet negativt. De naturlige 

strømningene og vannutskiftingen i området kan bli endret, noe som vil være uheldig. Mudring vil 

også medføre at leveområder for bløtbunnsfauna vil bli fjernet. Endringer vil kunne ha langvarig 

effekt. 

Både alternativ 1a og 1b vil medføre at det blir økt båttrafikk i nærheten av badeplassen, noe som 

ikke er ønskelig. 

Alternativ 2 – Utvidelse vestover: 

Utvidelse av småbåthavna vestover medfører at eksisterende molo må flyttes. Det er dypere denne 

veien, og det behøves ikke mudring for å få tilstrekkelig dybde under anlegget. Nyetablering av 

moloen gir bedre muligheter for å stille krav til rørgjennomføringer slik at vannutskiftingen i området 

ikke blir forstyrret i samme grad som i dag. Det er registrert skjellsand i området, men det er synlig 

berggrunn der molo er tenkt anlagt, og en anser at påvirkningen på skjellsandforekomsten vil være 

liten. Bedre dybde under anlegget og krav til rørgjennomføringer i molo vil også være positivt for 

skjellsanden og naturmiljøet i forhold til dagens situasjon, ettersom det blir mindre sedimentering av 

forurensninger og organisk materiale når vannutskiftingen blir bedret. 

Konklusjon: Kommunedelplanen for småbåthavner åpner for utvidelse av småbåthavna i Bystingen. 

Den skisserte utvidelsen østover i kommunedelplanen vil ha negative konsekvenser for naturmiljøet, 

og vil medføre omfattende inngrep i form av sprenging og mudring. CIENS, Forskningssenter for miljø 

og samfunn, anbefaler i rapport «Helhetlig planlegging og utvikling av miljøvennlige småbåthavner» 

at områder for småbåthavner bør ha god vannutskifting og god vanndybde under anlegget. Den 

eneste måten å oppnå dette på i Bystingen, uten store inngrep, er å utvide småbåthavna vestover 

hvor det er større dybde og flytte den eksisterende moloen, samt stille krav til at det må etableres 

rørgjennomføringer for å sikre vannutskifting. Dette alternativet vil også gi det beste sluttresultatet 

for brukerne av småbåthavna og området for øvrig. Det blir enkelt å bygge et anlegg med tilstrekkelig 

plass, og båttrafikken vil bli trukket lenger unna badeplassen. 


