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Tilbakemelding på høring av felles planprogram med byplangrep for
Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem - Sandvika kommune, Viken
Vi viser til oversendelse, datert 05.05.2022, om ovennevnte.
Bakgrunn
Hensikten med planarbeidet er, i forbindelse med at europaveitrafikken legges i tunell under
Sandvika, å sikre en helhetlig og langsiktig utvikling av området. Dette inkluderer fremtidig
regulering av sjøfronten hvor det ønskes å legge til rette for attraktive fellesarealer og levende
byrom.
I forbindelse med kommunedelplan E18 Lysaker–Slependen fra 2014 ble det utarbeidet
konsekvensutredning. Ved kommende reguleringsplaner skal utarbeides tematiske utredninger
for de ulike delområdene langs sjøfronten; ny lokalvei, Kjørbo, Sandvika vest,
Kadettangen/SandVIKA, Lakseberget, Sjøholmen og Sandviksbukta.
Fiskeridirektoratets rolle
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og
utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint biologisk mangfold ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Merknader
Det er i det aktuelle sjøområdet registrert flere bløtbunnsområder og ålegressenger. Disse
varierer fra lokalt viktige til nasjonalt viktige. Se gjerne Fiskeridirektoratets digitale kartløsning
Yggdrasil (https://portal.fiskeridir.no/plan) for nærmere informasjon om plassering samt
vedlagt kartutsnitt.
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Kartet viser områder med de marine naturtypene bløtbunn og ålegressenger (begge markert
med grønt).
Ut ifra oversendte dokumenter kan vi ikke se at planen nødvendigvis vil påvirke
fiskeriinteresser negativt. Det er viktig å ta hensyn til de nevnte marine naturtypene under
planleggingen og unngå inngrep i disse.
Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Karen-Christine Oehninger Aasheim
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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