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Til berørte parter 

         

Sandnes, 25.05.2022 

 

 

 

 

VARSEL OM OPPSTART FOR PLANID 2809 DETALJREGULERING BRIMSE BÅTHAVN 

– ETABLERING AV BÅTHAVN, GNR/BNR 237/1 MFL.  

 

Eiendom:  Gnr/bnr 239/1 og 239/12, Brimse, Stavanger kommune 

Tiltaks art:  Detaljregulering 

Plankonsulent: Teknaconsult AS 

Forslagsstiller: Ryfylke Friluftsråd og Brimse Vel 

Planid:   2809 

 

Det varsles herved om planoppstart iht. plan og bygningsloven § 12-8. Følgende reguleringsarbeider er 

satt i gang: Detaljregulering for Brimse båthavn – PlanID 2809. 

 

Planområde 

Planområdet består av eiendommene med gnr/bnr 239/1 og 239/12. Planområdet omfatter et areal på 

ca. 23,1 daa, hvor ca. 9,5 daa omfatter eiendom med gnr/bnr 239/12 og ca. 0,94 daa omfatter eiendom 

med gnr/bnr 239/1. Planforslaget er i samsvar med gjeldende kommuneplan for Rennesøy kommune 

2019-2030, området er allerede avsatt til småbåthavn (SB11). Se vedlagte kart over planområdets 

avgrensing.  

 

Formål 

Arealformål som foreslås er: Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, 

uteoppholdsareal/friområde, landbruk-, natur- og friluftsområde. Listen er ikke uttømmende.  

 

Planforslag  

Planforslaget legger til rette for etablering av en ny småbåthavn som skal sikre tilgjengelighet for både 

besøkende, fastboende og hyttefolk på Brimse. Tiltaket omfatter oppføring av et nytt bryggeanlegg 

med adkomst som vil erstatte eksisterende lekter. Planforslaget ønsker å etablere flere båtplasser som 

bedre vil ivareta sikkerhetskrav og behov gjennom året. Se vedlagt illustrasjonsplan av foreslått 

bryggekonstruksjon.  

 

Utbyggingsavtaler 

Det er ikke hjemmel for utbyggingsavtale for gjennomføring av denne planen. 

 

Berørte parter 

Likelydende kunngjøring sendes til naboer, kjente grunneiere og rettighetshavere, berørte 

høringsinstanser og offentlige myndigheter. En ber om at eventuelle leietakere blir informert. 

 

Videre planprosess 

I utarbeidelsen av planforslaget vil mottatte merknader til planvarselet bli vurdert og kommentert. 

Planforslaget legges frem for behandling i kommunens faste utvalg for plansaker. Deretter skal 

planforslaget godkjennes politisk for så å legges ut til offentlig ettersyn. Det er da anledning til å gi 

uttale til forslaget. 
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Referat fra oppstartsmøte og planinitiativ 

Du kan se referat fra oppstartsmøte og planinitiativ på kommunens nettside, under varsel om oppstart 

av planarbeid. Referat fra oppstartsmøte er også vedlagt i utsendt planvarsel. Planarbeidet 

utløser/utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1. 

 

Merknader til planvarselet 

Eventuelle merknader eller kommentarer sendes skriftlig til Teknaconsult AS, Luramyrveien 25A, 

4313 Sandnes, eller til post@teknaconsult.no. Kopi av merknaden sendes skriftlig til Stavanger 

kommune, Pb 8001, 4068 Stavanger eller til postmottak@stavanger.kommune.no. Vennligst oppgi 

plan-ID og eget gnr/bnr ved innsending av merknad. 

 

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av 

forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre 

behandling.   

 

Merknadsfrist 

Frist for merknader eller kommentarer må være plankonsulent i hende innen utgangen av 01.07.2022. 

 

Eventuelle merknader kan rettes til undertegnede.  

 

Med vennlig hilsen 

Teknaconsult AS 
 

 

 

      

Anja Helvig 

anja@teknaconsult.no  

 

Kopi til forslagsstiller.  
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