
Reguleringssaken: Informasjon om befaring og deputasjon 10 og 14.08 

Bystyrets byutviklingskomité skal behandle reguleringssaken "vår" i sitt septembermøte, og foretok i  

den anledning en befaring på øyene onsdag 9.august. Tilstede foruten komiteen, Byråden for 

byutvikling og hennes avdeling var Plan- og bygningsetaten(PBE), byantikvaren. Fellesstyret fikk også 

delta på befaringen, som ble litt amputert pga svært dårlig vær. 

PBE stilte med direktøren Ellen de Vibe og en seksjonsleder som hadde styringen på befaringen. PBE 

innledet på båten med sin begrunnelse for at alt 3 burde velges. Byråd Marcussen orienterte deretter 

for hvorfor Byrådet innstiller på alternativ 2. Komitéen har dermed alternativ 2 til behandling, men 

de ønsket også å se på de hyttene som er foreslått flyttet i alternativ 3. 

Første stopp var varebrygga Nakholmen. Befaring tok fatt på friområdet der til sammen 5 hytter er 

foreslått flyttet. Alle ble vist, men man konsentrerte seg mest om hytte 181 (Den eneste hytta som er 

foreslått flyttet i alternativ 2). Joakim Brodin, eier av hytte 181, var med på Nakholmen og fikk 

forklart at den lå ved en vik som ikke blir benyttet pga. dårlig bunnforhold og at den bidrar til å gi ly 

for fellesområdene i bakkant. Det ble stilt spørsmål om hvordan den praktiske flyttingen vil foregå og 

hvem som skal bidra til dette, både praktisk og økonomisk. Det kom også opp spørsmål om man ikke 

kunne utbedre strendene med å kjøre på sand. Bymiljøetaten svarte at dette er gjort svært få steder 

og at det ikke ville være gunstig for miljøet. Bymiljøetaten at de så på øyene som Statsbyggs ansvar, 

og at de ikke har øyene som ansvarsområde nå, men gir tilskudd til drift av offentlige toaletter med i 

overkant av kr. 30.000,- pr. øy. 

På Lindøya poengterte byråden at de anser småbryggene som en del av miljøet, og mente de burde 

bestå. Vi besøkte nærmeste hytte som er foreslått flyttet og derfra ut til kjøkkenodden for å se på de 

badestedene som er opparbeidet og vedlikeholdt av velforeningen. Vi gikk bak hyttene, som er 

foreslått flyttet, tiI bukta ved sommerfuglenga, som er foreslått fredet. Denne blir skjøttet av 

velforeningen i nært samarbeid med bymiljøetaten. Båten kjørte rundt Lindøya for å vise frem resten 

av hyttene som er foreslått flyttet (Totalt 9 på Lindøya), og viste frem båtanlegg og friområder.  

På Bleikøya ble de 3 hyttene, som ønskes flyttet, vist fra båten. Vi gikk i land på den andre siden ved 

vellet. Her ble praktisk drift av inkl. tømming av toaletter, rutiner og fremtid et tema som ble drøftet. 

Fellesstyret mener at vi gjennom dagen, på en fin måte fikk frem vår argumentasjon og gitt innlegg 

for hvorfor vi ikke bruker friområdene der hyttene som er foreslått flyttet ligger, nytteverdien av 

flyttinger, og at kostnader til drift ligger på hytteeiere i dag. 

Mandagen var det deputasjon med politikerne fra befaringen. Fellesstyret forsterket innledningsvis 

de viktigste punktene: Regulering av hytter til fritidsbebyggelse, vann og avløp ut av 

reguleringsplanen og ingen flytting av hytter.  

I tillegg til disse hovedpunktene tok vi opp uklarheter vedrørende bryggene og at antall hytter som er 

satt til bevaring er veldig høyt. 

Vi viste filmen som er laget for formålet: https://www.youtube.com/watch?v=J_SjmEHBohs  

På spørsmål om hva som skjer videre nå, fikk vi vite at behandlingen i komiteen høyst sannsynlig vil 

bli i september, og da bør det bli bystyrebehandling i oktober. Hvis innsigelsen fra fylkesmannen 

opprettholdes, må planen stadfestes Kommunaldepartementet, dvs. ytterligere litt tid må påregnes. 

https://www.youtube.com/watch?v=J_SjmEHBohs

