
Dato: 18.05.20 

Systematisk bruk av sosiale medier 

Hva saken gjelder 
Forvalter ble bedt om å lage en sak på forvaltningens bruk av sosiale medier. Færder 
nasjonalpark har felles nettside og FB side med Besøkssenter Færder nasjonalpark. To 
forskningsprosjekter pågår for tiden i Færder nasjonalpark, med stort behov for formidling av 
informasjon og utvikling av formidlingsprosjekter. Det er felles styringsgruppe for de to 
prosjektene: Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken (siste avsluttes i 2020). Besøkssenter 
Færder nasjonalpark har en 50% stilling med naturveileder. 

Vurdering 
Færder nasjonalparkstyre har ansvaret for forvaltning av Færder nasjonalpark, og skal også 
kvalitetssikre informasjon om nasjonalparken. Forvaltningen har utarbeidet en rekke skilter 
plassert ute i nasjonalparken. Disse blir lagt ut på FB når oppsatt, samt legges i 
dokumentarkiv på nettsiden til FNP. 

Nettsiden er felles med Besøkssenter Færder nasjonalpark. Vi har sammen satt i gang et 
prosjekt for å oppdatere/utvikle nettsiden.  Informasjon om aktivitet knyttet til Besøkssenteret 
og nasjonalparken vil bli lettere tilgjengelig. Besøksstrategien til Færder nasjonalpark vil bli 
mer synlig. Nyheter kombineres med kort innlegg på FB siden. I samarbeid med 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark planlegges det et prosjekt høsten 2020 for utvikling av 
artikler, podcast, FB rettet mot publikum, her ønsker vi også fokus på barn/ungdom. 

Besøkssenter Færder nasjonalpark har en naturveileder ansatt i 50% stilling.  Besøkssenteret 
utarbeider undervisningsopplegg og tar imot skoler, barnehager og andre grupper. 
Informasjon om undervisningsopplegg håndteres av Besøkssenteret. 

I prosjektet Frisk Oslofjord er det satt av midler til en «Kunnskapsbank».  Inspiria Vitensenter 
har fått ansvaret for å koordinere undervisningsopplegg. De utvikler opplegg for videregående 
skoler, mens Besøkssentrene Ytre Hvaler og Færder har fått ansvar for opplegg til ungdoms-
skoletrinne.  Inspiria har fått ansvaret for nettsiden «friskoslofjord.no» hvor all informasjon 
knyttet til undervisningsoppleggene fortløpende legges ut. Det kan etableres bedre rutiner 
med å informere om nyheter på egne nettsider/FB. 

Besøkssenter Færder nasjonalpark, Færder nasjonalpark har etablert en web-redaksjon for 
utforming av nettsider, årshjul for publisering av artikler, og utvikling av nytt stoff. 

Det jobbes med å etablere gode samarbeidsrutiner og rutiner for produksjon og publisering av 
stoff. Forvalter anser at det tidvis er en utfordrende ressurssituasjon, men med godt samarbeid 
med Besøkssenter Færder nasjonalpark, samt kjøp av tjenester knyttet til web og FB fra 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, blir nettsider og FB gradvis utviklet.  

Anbefaling: 
Forvalter jobber videre med planlagte prosjekter i samarbeid med Besøkssenter Færder 
nasjonalpark. 
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Dato: 04.6.20 

Møteplan og årshjul, oppfølging forvaltningsplan 

Hva saken gjelder 
Færder nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for tiltak i Færder nasjonalpark. Det er 
ansatt en nasjonalparkforvalter til å gjennomføre vedtatte og planlagte tiltak og til å forberede 
styremøter. Nasjonalparkstyret har siden opprettelsen i 2013 hatt 4-5 møter pr. år. 
Forvaltningsplanen for Færder nasjonalpark inneholder forvaltningsmål, bevaringsmål, 
veiledende rammer for forvaltningen, oppfølgende tiltak og forslag til mål/tiltak andre offentlige 
og private aktører. Det er et omfattende planverk som legges til grunn for forvaltningen. For 
oppfølging av mål vil vedlegg 3 (oppsummering av foreslåtte tiltak i forvaltningsplanen), 
vedlegg 4 (skjøtselstiltak i kulturpåvirkede områder), vedlegg 5(skiltinfoplan, temakart 
brukerinteresser og tabelloversikt frilufslivstiltak) og vedlegg 6 (skjøtselstiltak kulturminner) 
være viktige styringsdokumenter. Disse 4 vedleggene bør legges til grunn for årlig budsjettmøtes 
prioriteringer. 

Vurdering 
Nasjonalparkstyret har siden 2013 hatt 4-5 møter pr år, noen ganger også færre møter, det siste 
møte i november som budsjettmøte. Av sakslisten på møtene fremgår at det tidvis er få store 
vedtakssaker, men desto flere informasjonssaker eller delegasjonssaker. Styret har gitt forvalter 
myndighet i saker av mindre prinsipiell betydning, som f.eks. søknad om dispensasjon til 
helikopterflyging av materialer, søknad om flyvning med drone. Forvalter fungerer som det 
daglige kontaktleddet med ulike skjøtselsaktører, beitedyrholdere, utarbeidelse av informasjon, 
kontakt med Færder kommune og Besøkssenter Færder nasjonalpark, Statens Naturoppsyn og 
Skjærgårdstjenesten og fl. Det er også etablert gode samarbeidsrutiner med 
Byggesaksavdelingen i Færder kommune om saker som krever behandling etter både Plan- og 
bygningsloven og i Nasjonalparkstyret etter verneforskriften. 
Det vurderes derfor hensiktsmessig å dele opp året i et årshjul med fast hovedtema, i tillegg til 
løpende saker. Hastesaker kan gjennomføres med ekstra styremøte på mail eller teams. 
Det har også vært innarbeidet en praksis med årlig fellesmøte med styrene i Ytre Hvaler 
nasjonalpark og Kosterhavet nationalpark, inkludert en befaring. Dette er ønskelig å avholde i 
mai/juni.  En hensiktsmessig inndeling kan være:  

• mars: prioritering og fordeling etter tildeling av midler fra Miljødirektoratet
• mai/juni: fellesmøte med Ytre Hvaler nasjonalpark og Kosterhavet nationalpark, med

befaring, status økonomi
• september: befaring/kompetanseheving/status aktuelle prosjekter,
• november: budsjett- og prioriteringer kommende år
• Hastesaker: mail eller teams

Anbefaling 
Det anbefales å legge en fast møteplan med 4 årlige møter. Vedlegg 1-4 er styringsdokumenter 
for perioden 2020-2023. 
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Saksbehandler:  Ola Asbjørnsen 

Direkte telefon: 40907621 

Vår ref.: 20/18237 

Arkiv: GBNR-54/1, FA-L42 

Deres ref.: 

Dato: 28.04.2020 

Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Telefon: 33 39 00 00 
Besøksadresse: Org.nr.: 817 263 992 
E-post: postmottak@faerder.kommune.no Internett: www.færder.kommune.no 

Færder Nasjonalparkstyre 
Anne Sjømæling 
Postboks 2076 
3103 TØNSBERG 

Gbnr.54/1 - Bukkholmen - Reparasjon av brygge - Oversendelse til Færder nasjonalparkstyre 

Tiltak: reparasjon av brygge 
Byggested: Gbnr: 54/1 Bukkholmen 
Tiltakshaver: Dag Nystrøm 
Ansvarlig søker: Kyst og Sjøservice AS 

Færder kommune oversender søknad om reparasjon av brygge på gbnr. 54/1. 

Søknaden er mottatt den 11.10.2019, og supplert 29.01.2020 og 26.04.2020. 

Kortversjon 
Saken gjelder  for reparasjon av brygge på gbnr. 54/1 - Bukkholmen. 

Bryggen ble så ødelagt av vinterstormene at det er behov for å støpe opp fundamentet på nytt. 

Tiltaket betinger dispensasjon fra: 

 Plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8 – Forbud mot tiltak i 100-metersbeltet.

 Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28 bokstav a – Forbud mot tiltak i LNF-områder.

Det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.  

Det har vært tilsvarende brygge sammenhengende på stedet siden før 1965. 

Virksomhetsleder for byggesak og geodata er av den oppfatning at dispensasjon bør innvilges og at det 
bør gis  som omsøkt. Dispensasjonsvilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 anses som oppfylt.  

Innledning 
Det søkes om reparasjon av brygge på gbnr. 54/1 - Bukkholmen. Bryggen er lovlig oppført før 1965. 

I forbindelse med vinterstormene har bryggen blitt så ødelagt at den har behov for å repareres. 

Planstatus: 
Eiendommen er uregulert og avsatt til LNF og bruk og vern av sjø og vassdrag i kommunedelplankartet 
for Nøtterøy, vedtatt 31.01.2018. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel med 
bestemmelser og retningslinjer for Færder kommune, vedtatt 31.01.2018.  

Tiltaket ligger innenfor 100-metersbeltet hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jfr. pbl. § 1-8. 
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Tiltaket ligger innenfor Færder nasjonalpark. Tiltaket er derfor avhengig av godkjennelse av 
nasjonalparkstyret før tiltaket kan iverksettes. 
  
Dispensasjoner: 
 

 Plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8 – Forbud mot tiltak i 100-metersbeltet. 

 Kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt. 28 bokstav a – Forbud mot tiltak i LNF-områder. 

 
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende (utdrag): 
 

 Bukkholmen er en øy med en hytte. Det er derfor lite til ingen allmennferdsel i området. 
Bryggen vil være til fordel for allmennheten da det er eneste adkomstbrygge på øya. 

 Bryggen med fundamenter står på fjell eller henger ut i luften. Sjøbunnen vil derfor ikke berøres 
på noe måte. 

 Slik bryggen står i dag er det fare for at den ødelegges ytterligere av vær og vind. Det vil derfor 
være både en estetisk fordel og en sikkerhetsfordel og reparere den. 
 

Om tiltaket: 
Det søkes om tillatelse til reparasjon av brygge på gbnr. 54/1 - Bukkholmen. 
 
Bryggen er 1,4 meter bred og 7 meter i tillegg til betongfundamentet. Fundamentet består av betong, og 
det vil gå to ståldragere ut som vil bære selve bryggen. Nåværende betong skal fjernes, og det skal 
støpes opp en ny såle som er tilsvarende eksisterende. Over ståldragerne vil det ligge treplatting.  
 
Arealer: 
Eiendommens størrelse: 330076,7 m2 

Bredde: 1,4 meter 
Lengde: 7 meter 
 
Betongsålen er 3 meter + 1,6 meter lang, med en knekk på 120 grader. Betongsålen er 0,7 meter bred 
og 0,45 meter høy på det høyeste. 
 
Nabosamtykke: 
Ikke relevant. 
 
Nabomerknader: 
Det foreligger ikke nabomerknader til tiltaket. 
 
Vurderinger 
Forholdet til naturmangfoldloven (nml): 
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved behandling av byggesaker. 
Det er registrert svært viktige kulturlandskap i det aktuelle området jfr. Naturbasen og artsdatabankens 
artskart. Kommunen kan ikke se at en reparasjon av en brygge endrer kulturlandskapet. Dermed er det 
heller ikke påvist negative konsekvenser for naturmangfoldet. Kravet i § 8 er dermed oppfylt og det 
anses ikke som nødvendig med en vurdering knyttet til §§ 9-12. Hensynet til naturmangfoldloven anses 
som ivaretatt. 
 
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl): 
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven krever grunngitt søknad. Kommunen kan gi dispensasjon hvis 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
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ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en helhetsvurdering. Begge vilkårene i 
pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjoner kan innvilges. 
 
Det blir vektlagt om det foreligger negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet, 
dispensasjonens eventuelle konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, og nasjonale 
rammer og mål. 
 
Før det vurderes om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, vil det redegjøres for hensynet bak 
bestemmelsene det dispenseres fra. 
 
Hensynene bak byggeforbudet i strandsonen og LNF-formålet 
Byggeforbudet er ment å markere at 100-metersbeltet langs sjøen er av nasjonal interesse, og at 
strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. Dispensasjoner fra forbudet fører til en 
uheldig utvikling av strandsonen. Arealer tas i stadig større grad i bruk til hytteformål og annen privat 
utbygging, samtidig som det skjer en utvikling av eksisterende hytter i form av tilbygg og andre mindre 
tiltak jfr. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008). 
 
Av plan- og bygningsloven § 1-8 første ledd fremgår det at det i 100-metersbeltet skal tas særlig hensyn 
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det skal svært mye til før 
dispensasjon kan gis, spesielt i strandsonen i Færder hvor det er stort utbyggingspress og med store 
naturverdier. 
 
Eksempler på forhold som ivaretar hensynene bak byggeforbudet i strandsonen: 
 

 Trekke tiltak lengst mulig bort fra sjøen.  

 Redusert privatisering. 

 Redusert eksponering. 

 Samle bygningskroppen. 

 Redusert fotavtrykk. 

 Bedre allmennhetens ferdsel langs sjøen.  

 Redusere/unngå utslipp gjennom tilkobling til vann og avløp. 

 Ivaretagelse av landskapet og landskapsbildet. 

 
Fordi hensynene bak byggeforbudet i strandsonen og LNF-formålet i denne konkrete saken er 
sammenfallende vil dispensasjonene bli behandlet samlet.  
 
Vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak byggeforbudet i 100-metersbeltet og LNF-formålet 
Hvis tiltakene vesentlig tilsidesetter strandsonehensynene kan ikke kommunen innvilge dispensasjon jfr. 
pbl. § 19-2 annet ledd første punktum. 
 
Plan- og bygningslovens § 19-2 peker på at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke kan 
være «vesentlig tilsidesatt». Det er følgelig en viss terskel før vilkåret er oppfylt, og kommunen er 
avskåret fra å kunne innvilge dispensasjon.  
 
I denne saken søkes det om å reparere en brygge grunnet ødeleggelse av vær og vind. Når bryggen vil se 
identisk ut etter reparasjonen er dette en ivaretagelse av allerede lovlig etablerte rettigheter i 
strandsonen, ikke en videre nedbygging av strandsonen som byggeforbudet i 100-metersbeltet skal 
forhindre. 
 



  Side 4  

Kommunen har praksis for å tillate reparasjoner samt riving og gjenoppføring av lovlig etablerte 
rettigheter i strandsonen. Virksomhetsleder for byggesak og geodata er derfor av den oppfatning at 
hensynet bak byggeforbudet i strandsonen og LNF-formålet ikke vesentlig tilsidesettes.  
 
Lovens formålsbestemmelse 
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum at heller ikke hensynene bak 
formålsbestemmelsen i § 1-1 kan bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen lovfester formålet til å fremme 
«bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og hvor planlegging og 
vedtak skal «sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter». 
 
Virksomhetsleder for byggesak og geodata mener hensynene i formålsparagrafen ikke er vesentlig 
tilsidesatt gjennom den omsøkte dispensasjonen. 
  
Fordelene er klart større enn ulempene 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene for at kommunen skal kunne 
innvilge dispensasjon jfr. pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum. 
 
Etter bestemmelsens ordlyd skal det foretas en helhetlig vurdering hvor alle relevante fordeler og 
ulemper skal vurderes. Bestemmelsen gir liten veiledning om hva som er en «fordel» eller «ulempe». 
Forarbeidene påpeker at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra er relevant for 
vurderingen jfr. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242.  
 
Departementet forutsatte ved vedtakelsen av bestemmelsen at dispensasjonsvilkåret skal «vurderes i 
forhold til de hensyn som ligger bak planen» jfr. Rt-2007-257 (42) jfr. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. 
Dette innebærer at de hensynene som gjør seg gjeldende i plangrunnlaget for det konkrete arealet, også 
er de hensyn som er avgjørende for hva som er fordeler og ulemper i den helhetlige vurderingen. Dette 
underbygges også av hovedformålet med plan- og bygningsretten om en planstyrt arealforvaltning. 
 
Den konkrete vurderingen av fordeler og ulemper 
Strandsonehensynene blir ikke negativt påvirket av at en allerede lovlig oppført brygge repareres. 
Hensynene som gjør seg gjeldende i plangrunnlaget blir følgelig i liten grad påvirket av reparasjonen. 
Siden hensynene som ligger til grunn for plangrunnlaget ikke blir nevneverdig påvirket vil andre fordeler 
kunne være relevante for vurderingen.  
 
En reparasjon vil sikre at eieren kan vedlikeholde og opprettholde lovlig etablerte rettigheter. Dette 
ivaretar hensynet til eiendomsretten. I tillegg vil reparasjonen bedre sikkerheten ved tiltaket og være et 
estetisk løft sammenlignet med den ødelagte bryggen som ligger der i dag.  Dette er klare fordeler, uten 
at det foreligger ulemper ved reparasjonen. 
 
Virksomhetsleder for byggesak og geodata er derfor av den oppfatning av at fordelene ved å innvilge 
dispensasjon fra pbl. § 1-8 og arealformålet LNF er klart større enn ulempene. 
 
Videre behandling:  
Det bes med dette om at søknaden behandles etter verneforskriften for Færder nasjonalpark. 
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Med hilsen 
 
 
 
Anne-Mari Rustan Aas Ola Asbjørnsen 
virksomhetsleder Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
Vedlegg: 
Kommuneplan 1:5000  
Kommuneplan 1:1000  
Tegninger  
Bilde av bryggen idag  
Dispensasjonssøknad  
 

 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

 



DRIFTSMIDLER TIL STYRET 2020

Driftsmidler til styret (M1909) 250 000 omsøkt

250 000 innvilget

REGNSKAP FORSLAG

Budsjett Prioritering Pr juni 2020 JUSTERING KOMMENTAR

Styremøter, nettv.møte, rådgivende utvalg, honorar) 70 000 70 000 35 131 * *Styrehonorar fra 2019, kom sent i des

Drift av nettside, info mm 90 000 90 000 80 000 Birgit B/FM WEB,FB, ARTIKLER, UTVIKLE

Drift av båt 30 000 30 000 Mindre forbruk 2020, ikke infoarbeid

Kjøp av tjenester (Skjærgårdstj.mm) 50 000 50 000 25 000

Info/Oppsyn Morten Skarpaas utgår   

Beitekoordinator 25000

Færderseminaret 10 000 10 000

Forsikring frivillige 5 000 5 000

Sluttføring av forvaltningsp/besøksstrategi (M1938) 160 000 omsøkt

120 000 Prioritering

REGNSKAP FORSLAG

Budsjett Prioritering Pr juni 2020 JUSTERING KOMMENTAR

Tilrettelegge nettinfo om forv.plan/besøksstratg. 60 000 20 000 10 016 grafisk/trykking

Innarbeiding av forvaltningsplan og besøksstrat hos 

grunneiere og andre interessenter, informasjonstiltak 

videreføring 100 000 100 000 100 000 Preben Fossaas, beitekoordinator

(kulturlandskapsskole)
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M1947

Pri. Navn Øk. ansvarlig BUDSJETT PRI 2020

Regnskap pr 

juni 

1 Bjerkø fjerning av gran Forvaltningsmyndighet 700 000

ANNEN FINANSIERING 

(MD) Anbud sendt ut

2

Fjerning av gran, Nordre 

Årøy Forvaltningsmyndighet 200 000

ANNEN FINANSIERING 

(MD) 12 500 Anbud sendt ut

3

Restaurere sumpskog S. 

Årøy, tette grøfter Lokalt SNO 80 000 OK

4

Prosjekt - krafttak for 

kysttorsken Forvaltningsmyndighet 75 000

TATT UT AV - DIREKTE 

STØTTE FRA MD

5

Informasjonstavler og 

infoknutepunkt Forvaltningsmyndighet 700 000 720 000 Infopunkt ØB

6

Beitekoordinator 

prøveordning Forvaltningsmyndighet 125 000 0

IKKE TILTAKSMIDLER - 

BRUKE STYREMIDL Finansieres styrets driftsbudsjett

7

Etablering av trådløse 

gjerder i Moutmarka Forvaltningsmyndighet 30 000 20 000 689

8

Rydding og gjerding i 

Moutmarka Forvaltningsmyndighet 70 000 60 000

(26000 endre 

storfebeite) (20000 avtale inngått

9

Slått og rydding  på 

Bolærne Forvaltningsmyndighet 100 000 70 000 (65000 MB Venner) avtale inngått

10 Rydding på Sandø Forvaltningsmyndighet 30 000 15 000 kan utsettes

11 Slått på Steinkloss Forvaltningsmyndighet 20 000 5 000 SNO utfører

12

Bekjempelse av 

rynkerose Lokalt SNO 20 000 OK

13 Bekjempelse av mink Lokalt SNO 40 000 OK

14

Bekjempelse av mink 

elektronisk varsling Lokalt SNO 50 000 OK

15

Tilrettelegging av 

bålpanner, benker Forvaltningsmyndighet 20 000 5 000 Kun 1 i 2020 2 500 Benk til Hvaløy

16 Sjøfugltelling Lokalt SNO 15 000

TATT UT - FINANSIERES 

AV FM
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Pri. Navn Øk. ansvarlig BUDSJETT PRI 2020

Regnskap pr 

juni 

17 Ildverket hogst av gran Lokalt SNO 40 000 OK

18

Brenning av kvist, Søndre 

Årøy Lokalt SNO 60 000 utført

19

Transport av tørrgran og 

biovirke fra Søndre Årøy Lokalt SNO 25 000 utført

20

Store Færder rydde rundt 

kulturminne Forvaltningsmyndighet 10 000 5 000 (som i 2019, SFV)

21

Evaluering av 

skjøtselstiltak Forvaltningsmyndighet 100 000 0

FORESLÅS OMPR TIL 

INFOPUNKT ØB Utsette til 2021

22

Kartlegging av 

kulturminner Forvaltningsmyndighet 50 000

Ikke tiltaksmidler - evt 

styremidler kulturminnemyndighet ansv

23

Ferdselstellere 

Moutmarka Lokalt SNO 0 IKKE INNVILGET

24

Fjerning av bygning på 

Hoftøya Forvaltningsmyndighet 30 000 0

FKOMMUNE ansv: 

OMPRIORITERE Færder kommune eier

25

Ferdselstellere 

Moutmarka SNO 0 0 Ikke prioritert av SNO

OPPRINNELIG SØKNAD 2 590 000 900 000

SUM TILTAKSMIDLER 

FNP
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Pri. Navn Øk. ansvarlig BUDSJETT PRI 2020

Regnskap pr 

juni 

OPPRINNELIG SØKNAD 2 590 000
utgår kysttorsk (egen 

finansiering) 75 000

utgår sjøfugltelling 15 000
utgår kartlegging 

kulturminner 50 000

utgår beitekoordinator 

(styremidl) 125 000

finansieres av styrets 

driftsmidler, vedtatt 

12.03.20
AKSEPTERTE 

SØKNADSPOSTER 2 325 000

AKSEPTERTE 

SØKNADSPOSTER 2 325 000

INNVILGET 2 115 000

FORDELING: MOTTATT OMSØKT
INNVILGET 

TILTAKSMIDLER FNP 900 000 1 110 000 STYRET PRIORITERER

INNVILGET SNO 315 000 315 000 BUNDNE MIDLER SNO

INNVILGET HOGST 900 000 900 000 BUNDNE MIDLER HOGST

2 115 000 2 325 000

Side 3



 
 Saksfremlegg  

 
  Arkivsaksnr: 2020/4573-0 

 Saksbehandler: Anne Sjømæling 

Dato: 14.05.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Færder nasjonalparkstyre 2020/4573 04.06.20 

 

Færder - 54/1 Bukkholmen - dispensasjon fra kommuneplan - 
reparasjon av brygge etter verneforskriften for Færder nasjonalpark 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Søknaden om reparasjon av brygge på gbnr. 54/1 på Bukkholmen innvilges. Tillatelsen gis i 
medhold av Verneforskriften § 3, pkt. 1.2 a). 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder i samsvar med søknaden, herunder tegninger og skisser på kart 
- Det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker under transport og lagring av materialer 
- Arbeidet må foregå utenfor perioden 15.4 til 15.7 av hensyn til nærliggende 

hekkeområder for sjøfugl med ilandstigningsforbud 

 
 
Bakgrunn 
Tiltakshaver Dag Nystrøm i Kyst og Sjøservice AS har sendt Færder kommune søknad om 
reparasjon av brygge på gbnr 54/1 – Bukkholmen.  Færder Kommunen har oversendt søknaden 
til Færder nasjonalpark for behandling etter verneforskriften og skriver blant annet: Saken 
gjelder for reparasjon av brygge på gbnr. 54/1 – Bukkholmen.  Bryggen ble så ødelagt av 
vinterstormene at det er behov for å støpe opp fundamentet på nytt. Tiltaket betinger 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Videre begrunnes dispensasjonssøknaden med 
følgende: 
Bukkholmen er en øy med en hytte. Det er derfor lite til ingen allmennferdsel i området. 
• Bryggen vil være til fordel for allmennheten da det er eneste adkomstbrygge på øya 
• Bryggen med fundamenter står på fjell eller henger ut i luften. Sjøbunnen vil derfor ikke berøres på 

noe måte. 
•    Slik bryggen står i dag er det fare for at den ødelegges ytterligere av vær og vind. Det vil derfor 
være både en estetisk fordel og en sikkerhetsfordel og reparere den. 
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Dato: 25.06.19 

Infopunkt Østre Bolæren 

Hva saken gjelder 
I forvaltningsplanen for Færder nasjonalpark, kap. 4.5 Informasjon og veiledning og kap. 5 
Besøksstrategi, er informasjonspunkt på Østre Bolæren omtalt. I tillegg er det beskrevet i 
Besøksstrategien til Færder nasjonalpark. Det er ønskelig å utvikle et informasjonspunkt i den 
gamle branngarasjen på Østre Bolæren, som eies av Færder kommune. Færder nasjonalpark 
vil leie bygningen og stå for ombygging og innredning.  Det ble søkt Sparebank1 stiftelsen 
om midler til å utvikle utstilling.  Det ble innvilget kr 200.000 til utstilling. Midler til 
ombygging er omsøkt under tiltak i verneområder, post 31 hos Miljødirektoratet.  Tiltaket er 
innenfor postformål. Det er nå mottatt tilbud fra entreprenører til å gjøre bygningsmessige 
arbeider.  

Vurdering 
Det er satt ned en gruppe som jobber med utstilling, samt at det er inngått en avtale med et 
grafisk firma for utforming av selve utstillingsveggene og modulene. Midlene fra 
Sparebank1stiftelsen vil dekke kostnadene til utforming og produksjon av utstilling.  I 
budsjettsaken ble det avsatt midler til bygningsmessige endringer, i tillegg til at det er avsatt 
midler hos Besøkssenter Færder nasjonalpark. Mottatte tilbud ligger noe over budsjettert. 
Entreprenører kan sette i gang arbeider i løpet av juni for sluttføring i september. Det har vært 
jobbet lenge med å få disse arbeidene i gang.  Det er viktig å få til en profesjonell og god 
utstilling, samt et bygg med god design og utforming. Begge entreprenørene som har gitt 
tilbud har gode løsninger, og erfarne nok til å finne nye løsninger.   

Anbefaling: 
Forvalter jobber videre med igangsetting av bygningsmessige arbeider på infopunkt Østre 
Bolæren, parallelt med utforming og ferdigstilling av utstilling. 
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Grunnlaget for avgjørelsen 
Færder nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Færder nasjonalpark. Færder 
nasjonalpark er vernet mot inngrep av enhver art i § 3, pkt. 1.1. Opplistingen i pkt 1.1 er likevel 
ikke til hinder for pkt. 1.2 a) Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til 
bruksendring. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 
Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.  I punkt 1.3 kan vernemyndigheten etter 
søknad gi tillatelse til d) Bygging av brygger etter fjerning av eksisterende brygger eller ved 
samling av eksisterende brygger i fellesbrygge, oppsetting av bruer og klopper og oppsetting av 
fortøyningsfester.  Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk 
og tilpasses landskapet. 
 
I henhold til naturmangfoldloven§ 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler 
tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. 
Prinsippene gjelder kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystem tilnæring og samlet 
belastning, hvem som skal bære kostnadene ved miljøforringelse, samt miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder.  
 
Vurdering  
Bukkholmen ligger innenfor Færder nasjonalpark. Færder nasjonalpark er vernet mot inngrep av 
enhver art i § 3, pkt. 1.1. Opplistingen i pkt 1.1 er likevel ikke til hinder for pkt. 1.2 a) 
Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring. Vedlikehold 
skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke 
ombygging eller utvidelse.   
 
Færder kommune beskriver tiltaket: «bryggen er 1,4 meter bred og 7 meter i tillegg til 
betongfundamentet. Fundamentet består av betong, og det vil gå to ståldragere ut som vil bære 
selve bryggen. Nåværende betong skal fjernes, og det skal støpes opp en ny såle som er 
tilsvarende eksisterende. Over ståldragerne vil det ligge treplatting.»  Videre peker kommunen 
på at bryggen vil se identisk ut etter reparasjonen, og at dette er en ivaretagelse av allerede 
lovlig etablerte rettigheter i strandsonen, ikke en videre utbygging av strandsonen, og at 
dispensasjon fra Plan- og Bygningsloven derfor bør innvilges.  
 
Færder kommune peker på at det er registrert svært viktige kulturlandskap i det aktuelle området 
jfr. Naturbasen og artsdatabankens artskart. Kommunen kan ikke se at en reparasjon av en 
brygge endrer kulturlandskapet.   
 
Forvaltningen har vurder tiltaket etter verneforskriftens § 3 pkt 1.2. Tiltaket vurderes som  
vedlikehold da tiltaket blir identisk med eksisterende brygge etter omsøkte arbeider, både i 
størrelse og utforming. 
Søknaden vurderes også etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12, som skal legges til 
grunn som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet 
 
Naturmangfoldloven 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det er ikke registrert prioriterte naturtyper eller rødlistearter der bryggen står i dag. Den nær 
truede arten nikkesmelle antas ikke å bli berørt av vedlikeholdsarbeidet. Området er en del av 
svært viktig kulturlandskap, men bryggen vil etter vedlikehold være identisk med nåværende 
brygge. 
 



§ 9 Føre-var-prinsippet 
Kunnskapen om naturverdiene er kjent, og føre-var-prinsippet vurderes ikke som aktuelt ved 
dette tiltaket. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.  Bryggen er en oppgradering av eksisterende brygge, med samme 
fundament og identisk utførelse, og representerer dermed ikke noen ny belastning på 
økosystemet. 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Prinsippet vurderes ikke som relevant. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Det må legges vekt på miljøforsvarlige teknikker under transport og lagring av materialer og 
under arbeidet med bryggen.  
 
 
Konklusjon 
Søknaden om reparasjon av brygge på gbnr. 54/1 på Bukkholmen innvilges. Tillatelsen gis i 
medhold av Verneforskriften § 3, pkt. 1.2 a). 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder i samsvar med søknaden, herunder tegninger og skisser på kart 
- Det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker under transport og lagring av materialer 
- Arbeidet må foregå utenfor perioden 15.4 til 15.7 av hensyn til nærliggende  
- hekkeområder for sjøfugl med ilandstigningsrestriksjoner 

 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
Vedlegg 
Kommuneplan 1:5000 
Kommuneplan 1:1000 
Tegninger 
Bilde av bryggen i dag 
Dispensasjonssøknad 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Forum for Natur og friluftsliv 
Statens Naturoppsyn (lokalt) 
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