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Høringsuttalelse - felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront
og nytt lokalveisystem - Bærum kommune - Viken fylke
Vi viser til brev av 5. mai 2022 vedrørende høring av felles planprogram med byplangrep
for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem i Bærum kommune.
Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig og langsiktig utvikling av området med
innplassering av ny lokalvei, jf. krav om felles planlegging av Sandvika sjøfront som følger
av kommuneplanens arealdel 2017-2035.
Kystverkets ansvar
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.
Havne- og farvannsloven (2019) har som formål å fremme sjøtransport som transportform
og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann,
samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Kystverket skal
ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet.
Innspill til planen
Planavgrensningen strekker seg fra Blommenholm til Bjørnsvika og omfatter sjøarealer.
Det er etablert mange båtplasser i og ved planområdet. Sør for planområdet er det en
robane.
Kapittel 5 i planprogrammet redegjør for utredningstema for regulering av nytt
lokalveisystem. Utfylling i sjø er omtalt i pkt. 5.4.8. og det går frem at dersom utfylling i sjø i
Sandviksbukta er aktuelt, vil det bli utarbeidet nødvendig grunnlag for søknad om tiltak i
sjø. Utredningsansvaret for utfylling i sjø vil bli avklart som en del av etterfølgende
reguleringsprosess.
Kapittel 6 i planprogrammet redegjør for sjøfrontens delområder. Flere av delområdene
brukes i dag til friluftsliv, herunder vannsport, og av fritidsbåter. Det går frem at forhold
knyttet småbåthavnene i Lakseberget og Sandvika vil bli avklart som en del av
kommuneplanens arealdel, og at det kan være aktuelt å utarbeide en egen plan for
sjøområdene.
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Kystverket legger til grunn at planarbeidet vil beskrive tiltak i sjø og vurdere konsekvenser
for sjøfarende og andre brukere av sjøen.
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