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SAMMENDRAG 
 

Planområdet ligger rett øst for Rennesøy i Stavanger kommune i Rogaland. Øya ligger i 

Brimsefjorden. Planområdet utgjør et totalt areal på ca. 23.1 daa og omfatter ca. 9,50 daa av 

eiendom med gnr/bnr 239/12 og 1,43 daa av eiendom med gnr/bnr 239/1.  

 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge og oppgradere småbåthavnen for 

fastboende, hytteeiere og besøkende. Det er enighet blant brukerne og Ryfylke Friluftsråd at 

lekteren trenger en forbedring ettersom den ikke tilfredsstiller dagens behov. En oppgradering 

av bryggeanlegget vil øke havnens tilgjengelighet og vil gjøre denne til en helårshavn.  

 

Planforslaget avviker på 2 punkter fra gjeldende føringer for området, ettersom tiltaket krever 

fylling i sjø og inngrep i strandsonen. Det argumenteres med at tiltakets virkninger vil i stor 

grad kun ha positiv effekt på planområdet, og at det er ansett å gi flere fordeler enn ulemper.  

 

Det er ikke registrert ras- eller flomfare i planområdet. Det er registrert flere arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse, hvorav artene hovedsakelig består av karplanter og sopp. Tiltaket er 

vurdert til å ikke ha noen påvirkning på de registrerte artene, da planlagte konstruksjoner er i 

sjø eller i strandsonen, og artene befinner seg lengre inne på land.   

 

Planinitiativet vurderer overordnede muligheter for planforslaget. Detaljer 

beskrives/vurderes nærmere i videre planarbeid.  
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2. FORMÅL MED PLANEN 

2.1 Hensikt med planen 

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av ny småbåthavn på Brimse. Dette for å 

sikre tilgjengelighet for både besøkende, fastboende og hyttefolk på øya. Tiltaket omfatter 

oppføring av et nytt bryggeanlegg med adkomst som vil erstatte eksisterende lekter. 

Oppføring av nytt bryggeanlegg vil samle følgende tilretteleggelser for båt på et begrenset 

område: 

• Bryggeanlegg for friluftslivområde 

• Bryggeanlegg for hyttefolket 

• Gjestebryggeanlegg for besøkende 

 

Formålet med planforslaget er å etablere flere båtplasser, som bedre vil ivareta sikkerhetskrav 

og behov gjennom hele året. Ved å tilrettelegge for besøkende, vil det videre være behov for å 

tilgjengeliggjøre og sikre området rundt Forsvarets bunkers som ligger sør i planområdet. 

Tiltaket anses å gi bedre muligheter for å samle informasjon og formidling om natur, kultur 

og friluftsliv på et sted.  

 

2.2 Fremtidig arealformål 

Fremtidig arealformål i planområdet er småbåthavn (SB11) med tilhørende anlegg. 

 

3. PLANOMRÅDET OG OMGIVELSER 

 

3.1 Beliggenhet, planavgrensning og lokalisering 

Planområdet ligger rett øst for Rennesøy i Stavanger kommune i Rogaland. Øya ligger i 

Brimsefjorden. Brimsefjorden omfattes av militært forbudsområde for Sjøforsvaret, og 

Forsvaret må derfor involveres i planarbeidet. Planområdet omfatter et areal på 23,1 daa med 

ca. 9,50 daa av eiendom med gnr/bnr 239/12 og ca. 1,43 daa av eiendom 239/1. tiltak er ikke 

ansett å gå utover eksisterende bruk av planområdet.  

 

 
 

Fig. 1. Utklipp som viser plassering og planområdet. Hentet fra brev til fylkesmannen datert 31.03.2014 
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3.2 Beskrivelse av planområdet 

Dagens arealbruk for området består av småbåthavn med lekter og kaianlegg. (se figur 2 og 3) 

 

 
Fig. 2. Brimse småbåthavn. 

 

 
Fig. 3. Lekter i småbåthavnen.  

Dagens lekter blir benyttet av de fleste som ankommer Brimse med privat småbåt. Den er et 

sameie og blir videre benyttet av Friluftsrådet som gjestehavn. 

 

3.3 Eiendomsforhold 

Planområdet består av ca. 9,50 daa av eiendom med gnr/bnr 239/12 og ca. 1,43 daa av 

eiendom med gnr/bnr 239/1. For eiendom 239/12 er grunneier staten v/ Miljødirektoratet. 

Rogaland fylkeskommune er rettighetshaver og Ryfylke Friluftsråd forvalter området på 

vegne av fylkeskommunen.  
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3.4 Analyse av nærområdet/omgivelser 

Nærområdet er i hovedsak preget av bart fjell og mark, samt noe fritidsbebyggelse. Iht. 

forvaltnings- og skjøtselsplan for Brimse friluftsområde, består det meste av strandsonen av 

svaberg med moderat helling.  

 

Det er registrert en turløype som går rundt øya og som starter like ved planområdet, ifølge 

ut.no, men det er liten sannsynlighet for at tiltaket for småbåthavna vil ha noen negativ 

konsekvens for løypa. Tiltaket anses å ha positiv effekt for eksisterende turløype, ettersom 

den blir mer tilgengelig for andre utover øya, samt at den muliggjør bedre tilkomst til 

strandsonen nordøst for tiltaket. 

 

Det er registrert et sikret friluftsområde innenfor planområdets grenser. Se figur 4. Området 

som er registrert er markert som «svært viktig friluftsområde av typen strandsone med 

tilhørende sjø og vassdrag» (Naturbase, Temakart, Rogaland). Området er ikke underlagt 

noen form for vern.  

 

 
Fig. 4. Sikret friluftsområde. Hentet fra temakart-rogaland.no 

 

 
Fig. 5. Kartlagte og verdsatte friluftslivsområde – strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 
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Det er registrert kulturminner i nærområdet, men ikke i planområdet.  

 
Fig.6. Kulturminner. Hentet fra temakart-rogaland.no 

 

Det er ikke funnet noen registreringer for aktsomhetsområder for skred eller flom. Området er 

heller ikke registrert til å ligge i registrert verneområde. Planområdet vil bli påvirket av 

stigning av middelhøyvann og stormflo, men dette vil ta flere tiår og anses ikke til å utgjøre 

noen større negativ konsekvens for tiltaket i nærmeste fremtid. 

 

Ifølge rapporten «Forvaltings- og skjøtselsplan for Brimse friluftsområde», gjennomført av 

Ecofact 09.03.2021, er det registrert flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse og fremmede 

arter på området og i nærområdet (se figur 6). De registrerte artene er hovedsakelig ulike 

typer karplanter og sopp, hvor noen av artene er registrert nært truet. Den foreslåtte 

konstruksjonen i hovedsak vil plasseres i og ved sjøen, er det liten sannsynlighet for at tiltaket 

skal ha noen negativ konsekvens for registrerte arter lengre inne på land.  

 

 
Fig. 7. Utsnitt som viser registrerte arter. Hentet fra artsdatabanken.no.  

 

 

mailto:post@teknaconsult.no


 
 

U:\1731 - Brimse båthavn - regulering - Ryfylke Friluftsråd AS\11 - Regulering\06 – Planinitiativ  

Teknaconsult AS | Luramyrveien 25A | 4313 Sandnes | Telefon: 51 96 25 50 | E-post: post@teknaconsult.no | 987 806 826 MVA | 20.04.2022 

10:53 | Side 8 av 16 
 

3.4.1 Eksisterende bebyggelse  

 

Ifølge Forvaltings- og skjøtselsplan for Brimse friluftsområde, består eksisterende anlegg av 

lekteren, samt noe små bebyggelse på land som består av et toalett, en rasteplass og et 

redskapshus som fastboende og hyttefolk bruker og har ansvar for i friluftsområde.  

 

Det er en sti fra havneområdet som går opp til en topp hvor det er en utkikkspost.  

 

 
Fig, 8. Bilder som viser eksisterende bebyggelse på planområdet. Hentet fra skjøtselsplan for Brimse, utarbeidet av Ecofact 

(2021) 
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4. PLANSTATUS OG FØRINGER 

 

4.1 Kommuneplan for Rennesøy 2019-2030 

Gjeldende kommuneplan for planområdet er Kommuneplan for Rennesøy 2019-2030 – Plan 

ID 2017001, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. Planområdet er i 

kommunenplanen disponert til småbåthavn med områdenavn SB11.  

 

 
Fig. 9. Gjeldende formål for planområdet iht. kommuneplan for Rennesøy kommune. Utsnitt er hentet fra 

kommmunekart.com 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert, og har ingen tilgrensende reguleringsplaner. Det er registrert 

reguleringsplaner i nærområdet.  

 

 
 

Fig. 10. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for Brimse. Kartutsnitt hentet fra kommunekart.com 

 

Det er registrert reguleringsplaner i nærområdet til planområdet: 

• Plan-ID 2013002: Detaljregulering for del av gnr/bnr 239/1 på Brimse 

• Plan-ID 2006015: Del av 239/1, hytter, Brimse 

• Plan-ID 1970001: Disposisjonsplan for hytteområder på gnr 239/1, Brimse 

 

4.3 Pågående planarbeid 

Det er ikke registrert pågående planarbeid som grenser til eller ligger i nærområdet til 

planområdet. 
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4.4 Overordnede planer og føringer 

Føringer og mål gitt i regionplanen for Jæren er gjeldende for planområdet. 

 

Underordnede mål fra Regionplan for Jæren 2050 inkluderer: 

• Regionen skal ha en bærekraftig by- og stedsutvikling basert på regionale 

helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker 

verdiskapningen, reduserer klimagassutslippet, sikrer natur og kulturverdier og gir høy 

livskvalitet. 

• Regionen er mangfoldig og unik, for å sikre attraktivitet og verdiskaping må hele 

regionen tas i bruk for å gjennomføre endringene som kreves for fremtiden.  

 

Andre føringer som er gjeldende for planområdet, vil være kommuneplanen for Rennesøy 

2019-2030 samt tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser: 

 

«Fritidsbolig og småbåthavn – Brimse (FB2 og SB8): På Brimse er det lagt opp til en mindre 

utvidelse av område for fritidsboliger, og en forbedret småbåthavn. Saksframstillingen viser 

flere grunner til ikke å etablere flere fritidsboliger på Brimse, særlig med tanke på friluftslivs- 

og landskapshensyn. Fylkesrådmannen fremmer derfor faglig råd om at utvidelsen av FB2 tas 

ut av planen før vedtak. Etablering av en bedre småbåthavn er et positivt tiltak for 

eksisterende boliger og fritidsboliger. Denne bør dimensjoneres etter dagens bruk, og ikke 

legge opp til noen vesentlig økning av trafikken på øya.» 

 

Planbestemmelser for SB 11, hentet fra kommuneplan for Rennesøy 2019-2030: 
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5. PRESENTASJON AV PLANINITIATIV 

 

5.1 Planforslag 

Planforslaget vil forsøke å tilrettelegge for erstatning av eksisterende lekter med ny 

bryggekonstruksjon med tilhørende anlegg. Foreslått løsning består av en fast brygge på en 

fylling i sjøen og en lettere brygge langs land. Nytt forslag vil forsøke å dekke behovet for 

fastboende, besøkende og hyttefolk. Planområdet følger grensen for gjeldende kommuneplan i 

nord.  

 

 
Fig. 11. Utsnitt som viser foreslått planområde.  

 

5.2 Utbyggingsvolum, utnyttelse og byggehøyder 

Totale kailengder vil bli ca. 57 meter i sjø og ca. 57 m langs land. Tiltaket vil kreve fylling i 

sjø og noe mindre sprengning langs land og må omsøkes for tillatelse.  

 

Plassering av bryggeanlegget gjør at det ligger værhardt til, og derfor vil ikke flytebrygger 

være egnet anlegg. For å sikre anlegget og for å oppnå en helårshavn blir den ytre bryggen 

utført som en kombinert molo og bryggekonstruksjon som skjerming av havnen med en 

enklere brygge langs land. Ytre brygge utføres i kombinasjon av prefabrikkert 

betongelementer, stedstøpt betong og tredekke.  Tiltenkt brygge langs land utføres med 

tredekke på delvis lødd stein og enkel pele- eller stålkonstruksjon i fjell. 

 

Det er beregnet fylling i sjø i størrelsesorden 4500m3. Fyllingsfot blir innenfor 

forankringspunkter for eksisterende lekter. Fotavtrykk av fylling er ca. 1300 m2.  

 
Se figur 12 for illustrasjoner av forslag til bryggeløsning. Foreslått bryggekonstruksjon vil 

detaljprosjekteres videre i planarbeidet.  
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Fig. 12. Utsnitt som viser forslag til utforming av nytt bryggeanlegg. Illustrasjoner er mottatt fra Procon AS. 
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5.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Planforslaget legger opp til kaianlegg. Adkomst til planområdet vil hovedsakelig skje via båt.   

Småbåthavnen ligger nord på øyen, med en lekter som ligger ca. 4 meter ut i sjøen. Fastlandet 

er preget av bart fjell og mark, samt fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.  

 

6. VIRKNINGER AV PLANINITIATIVET 

Tiltakets formål er som nevnt tidligere å tilrettelegge småbåthavnen for fastboende, hytteeiere 

og besøkende. Det er enighet blant brukerne og Ryfylke Friluftsråd at lekteren trenger en 

forbedring ettersom den ikke tilfredsstiller dagens behov. En oppgradering av bryggeanlegget 

vil øke havnens tilgjengelighet, samt foreslått tiltak vil bidra til en stødigere konstruksjon 

ettersom den vil forankres på en fylling i sjøen.  

 

Per i dag er havnen omtalt som en «sommerbrygge/sommerhavn», ettersom den nå er best 

egnet for bruk på «sommerdager». Lokaliseringen/plasseringen av bryggen gjør at den er 

svært værutsatt og kan ikke benyttes på uværsdager. 

 

Arbeidsgruppen som sammen med Ryfylke Friluftsråd fremla ønsket om å oppgradere 

båthavnen, har ytret at det også er behov for at bryggen oppfyller kravet om universell 

utforming. For å imøtekomme ønsket om bedre tilgjengelighet og universell utforming, anses 

det som nødvendig å oppgradere eksisterende båthavn med en fast konstruksjon. En slik 

konstruksjon vil kunne bidra til at båthavnen er tilgjengelig og tilrettelagt året rundt, for både 

fastboende, hyttefolk og besøkende. Tiltaket vil også føre til at bryggen kan brukes til tross 

for at den er værutsatt. 

 

Hovedvirkningene av reguleringen vil i hovedsak påvirke området som grenser til 

småbåthavna. Tiltaket kan anses som fordelaktig ettersom det vil trolig samle båttrafikken til 

et punkt, og dermed unngå at strandsonen rundt øya blir brutt av flere mindre bryggeanlegg. 

Det fremkommer i bestemmelser for SB11 Brimse «lekterhavn» at «inngrep i strandsonen 

skal begrenses mest mulig». Planforslaget avviker fra gjeldende bestemmelse. 

Bryggekonstruksjonen langs strandlinjen kan bidra positivt ettersom det åpnes for ferdsel og 

opphold som kan tilfredsstille universell utforming. Bryggen vil ha begrenset utbredelse for å 

sikre tilkomst, men vil i tillegg utformes med tilstrekkelige åpninger i konstruksjonen for å 

sikre gjennomstrømning i havnen. 

 

Tiltaket vil også skape større tilrettelagt areal for opphold, og kan videre bidra til økt 

kapasitet for besøkende til øya, samt at fastboende og hyttefolk får en sikrere båtplass. En 

slik tilrettelegging vil også bidra til å øke kvalitet og tilbud til friluftsaktiviteter, da foreslått 

konstruksjon ønsker å tilrettelegge for bl.a. oppbevaring av kajakk o.l. Planlegging og 

utforming av bryggeanlegget vil bli utført i samarbeid med Jærens Friluftsråd slik at det 

sikres tilgang til riktig antall og type fritidsbåter. 

 

Nytt bryggeanlegg skal følge gjeldende bestemmelse for utforming av nye brygger, ettersom 

foreslått konstruksjon skal være kledd/bygges med tre. 

 

Tiltaket krever fylling i sjøen for bryggen som skal erstatte dagens lekter. Det er beregnet ca. 

45000 m3 til fyllingen. Fotavtrykk for fylling er ca. 1300m2. Tiltaket vil avvike fra 

bestemmelse §1.7.3 ettersom foreslått konstruksjon krever fylling i sjø. 
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Tiltaket vil kreve graving og noe sprengningsarbeid langs noe av strandlinjen for å sikre 

tilstrekkelig dybde for båter. Mesteparten av dette er eksisterende fylling som ble utfylt da 

bunkersanlegget ble bygget.  Disse massene er tiltenkt som del av fyllingen i sjø. 

 

Området er svært værhardt. Med de erfaringer som en har hatt med lekteren i røff sjø, 

sammen med vurderinger gjort av leverandører av flytebrygger anbefales ikke bruk av 

flytebrygger.  Det anbefales derfor en løsning med en redusert fylling med utstøpt 

konstruksjon som blir lite ruvende og klarer å holde seg inne i «lekterbukta». 

 

Forslag til tiltak har som mål å forbedre og oppgradere eksisterende anlegg, noe som kan 

bidra til å løfte områdets kvalitet og attraktivitet for friluftsliv og aktiviteter. Tiltaket kan 

anses å bidra til å tilrettelegge for videre ferdsel til eksisterende turløype på området. 

Planområdet har ingen registrerte kulturminner. Planforslaget vurderes å ivareta gjeldende 

bestemmelse §5.2 i stor grad.  

  

Planområdet berører et militært forbudsområde innen sjøforsvaret. I forbindelse med rullering 

av kommuneplan har ikke Stavanger kommune mottatt noen kommentar fra Forsvaret selv om 

dette var forventet.  

 

Som det fremkommer fra planbeskrivelsen til gjeldende kommuneplan, har Asplan Viak 

gjennomført en rapport som utreder Brimse for plassering av småbåthavn. Rapporten 

konkluderer med at området i nord ved Kovaholmen vil være mest egnet, samtidig er det en 

god mulighet å videreutvikle dagens «lekterhavn». Videre har Fylkesmannen konkludert med 

at videreutvikling av «lekterhavna» vil være mest hensiktsmessig. Et slikt tiltak vil videre 

kreve en regulering. Planforslaget følger overnevnte føringer fra kommuneplanen, og vil også 

forsøke å ta hensyn til områdets naturverdier og naturmiljø.  

 

Andre positive virkninger vil være at det utbedrede bryggeanlegget vil kunne nyttes av 

hurtigbåt og ambulanse.  Foreslått oppgradering av småbåthavna vil forsøke å sikre universell 

utforming, og anses som et fordelaktig tiltak for både besøkende, fastboende og hytteeiere. 

Planforslaget er ansett å ha flere fordeler enn ulemper til tross for registrerte avvik.  

 

6.1 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Rennesøy kommune, Rogaland fylkeskommune og naboer vil berøres av planinitiativet. Barn 

og unges interesser vil i første omgang ikke være aktuelt ved tilpasningsarbeid av 

planområdet.  

Det er ingen kjente kulturminner innad i planområdet iht. kulturminnsøk.no. Det er registrert 

noen truede arter som hovedsakelig består av karplanter på området iht. artsdatabanken.no (se 

figur 6), men ingen rødlistede arter.  

 

6.2 Virkninger som avviker fra gjeldende føringer 

Planforslaget vil forsøke å ivareta gjeldende føringer for området i størst mulig grad. Tiltaket 

vil likevel kreve handlinger som fører til avvik fra gjeldende planer. 

 

• Avvik for fylling i sjø og flytende konstruksjon; Bestemmelse § 4.8.3 for SB11 

Brimse «lekterhavn». 

• Avvik for inngrep i strandsonen; Bestemmelse § 3 for tiltak i strandsonen/100 meters 

belte, skal begrenses mest mulig.  
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7. SAMFUNNSIKKERHET – ROS 

- Ras og flom: Planområdet er ikke registrert til å ligge innenfor aktsomhetsområde 

relatert til ras og flom. Området vil berøres av fremtidig stormflo, men anses ikke til å 

utgjøre noen videre konsekvens for planområdet. Temaet vil ikke vurderes videre.   

- Virksomhet med fare for brann og eksplosjonsfare, samt utslipp: Det skal ikke legges 

opp til virksomhet med fare for brann og eksplosjonsfare eller farlige stoffer. 

- Trafikksikkerhet: En oppgradering av småbåthavnen kan gi en mulig økning i 

båttrafikk, men tiltaket er vurdert til å ikke ha noen negativ konsekvens sammenlignet 

med eksisterende situasjon. 

- Forurensning (støy og luft): Planområdet kan berøres av støy under anleggsperioden. 

Dette vil avta ved ferdigstillelse av området.  

- Grunnforhold: Fastlandet som grenser til planområdet er hovedsakelig bart fjell. Mer 

enn 50% er fjell i dagen. Planforslaget legger opp til fylling i sjøen. Kilde: NGU 

løsmassekart. 

 

8. KONSEKVENSUTREDNING 

Formålet med planen har mindre avvik fra eksisterende kommuneplan for Rennesøy, samtidig 

ivaretar planforslaget arealformålet i gjeldende plan. Området er per i dag uregulert.  

Planforslaget legger opp til ny reguleringsplan som samsvarer med gjeldende kommuneplan, 

og avviket anses derfor ikke å ha større betydning på omgivelsene ettersom kommuneplanen 

allerede legger føringer for lignende formål. 

 

Planforslaget er vurdert i forhold til §8 og §10 i forskrift om konsekvensutredninger og 

vurderes å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det 

vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter § 10 a-h. 

 

9. PLANPROSESSEN OG MEDVIRKNING 

Standard naboliste samt liste over offentlige organer og andre interesserte. 

Statsforvalter, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Forsvaret er mest aktuelle. 

Utgangspunktet for samarbeid og medvirkning er lovens minste krav. 

Ta kontakt hvis noe er uklart. 

 

Eventuelle merknader kan rettes til undertegnede.  

 

Med vennlig hilsen 

Teknaconsult AS 

 

 

 
____ _________________________                          
Anja Helvig 

Tlf. 919 99 836 

anja@teknaconsult.no 

  

Vedlegg: 

1. Plankart 
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