
FÆRDER NASJONALPARKSTYRE 09.12.14
MØTEPROTOKOLL

Tid: 09.12.2014, kl. 1400 – 1700
Sted: Nøtterøy kommune, rådhuset

Tilstede:
Roar Jonstang
John Martiniussen
Monica Hofer Hagen
Astrid Gundersen

Sak 51/2014 – Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
Vedtak:
Innkalling og protokoll ble godkjent.

Sak 52/2014 – Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering.

Delegerte saker
Sak 53/2014 – Gbnr 24/1 - Buroodden - Færder nasjonalpark - Tjøme —

helikoptertransport - nytt vedtak
Vedtak:
Styret tok nasjonalparkforvalters vedtak til etterretning.

Vedtakssaker
Sak 54/2014 - Gbnr 33/5 - Gåsø 8 - Notterøy - Færder nasjonalpark - riving og

gjenoppføring av fritidsbolig
Behandling:
Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling med unntak materialtransport til nytt bygg,
der helikoptertransport tillates (se endelig vedtak under).

Vedtak:
Under henvisning til sakfremlegget og naturmangfoldlovens § 48 og verneforskriftens
§§ 3.1.3 e, 3.1.3 h, 3.6.4 c og 4 godkjennes søknad om rivning og gjenoppføring av
fritidsbolig på eiendommen gbnr. 33/5 på Gåsoy, Nøtterøy kommune.
Godkjenningen gis på følgende vilkår:

Ny fritidsbolig skal gis en naturtilpasset fargebruk, med vekt på grå eller mørke
farger, ev. ubehandlet, og uten bruk av lyse farger på bygningsdetaljer
Det må unngås større glassflater med gjennomlys av hensyn til kollisjonsfare for
Fugl
All sprengning må begrenses til det mest nødvendige, og overskudd av
sprengstein fraktes bort
Tre- og buskvegetasjon bevares utenfbr byggegrunnen glennom god skjerming i



Byggeperioden
Det tillates ikke inngrep i sjobunnen ijOrhindelse med lektertransport og
uvlopsunlegg eller andre deler tiltaket.
All lagring ng transport på land fivbindelse med byggingen fbrulsettes å skje på
utlagte gummimatter

Alt avfall fra byggingen forutsettes fraktet bort og levert til godkjent ayfalismottak
Vannboring tillates i samsvar med soknad, men minirenseanleggel må legges
under bygning for å unngå sprengning og inngrep utenfår bebygget areal.
Munrenseanlegget og utlopet må ellers tilfredsstille kravene i saksfremlegget
Tillatelse for helikoptertransport byggematerialer gis medfOlgende vilkår:

o Transporten må skjelOr I. mars 2015 eller mellom 1. november og 1. mars
påfOlgende år

o Transporten ma skje i en samlet operasjon, pa enforsvarlig og rask mate,
uien/fi.w helligdagei

Avgjorelsen kan påklages og miljodepartementet. Klagefristen vil være tre uker
etter at vedtaket er mottan. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.

Sak 55/2014 —Falkenstein —Notterøy —Færder nasjonalpark —klage
nasjona1parkstyrets vedtak i mote 22.09.2014

Bchandling:
Styret sluttet seg til innstillingen fra nasjonalparkforvalter.

Vedtak:
Omgjoring av tidligere vedtak
Nasjonalparkslyrets vedtak om ikke å imotekomme omsokt utbygging utover et mindre tilbygg
på inntil 6 m2 BYA til bad/We omgjores, idet klagen gjelder opplOring av et mindre soverom
i iillegg til tidligere godkjent had/WC. totall I l m2 BY4. Tilbygget vurderes som «mindre»
eller nasjonalparkjOrskriliens § 3. I.3.a og vurderes ikke å ha vesentlig negativ konsekvens jOr
skjærgårdslandskapet, naturmiljoet eller kulturmiljoet.

Nytt vedtak:

Nasjonalparkslyret tillater.fremforing av stromkabel til hytta under henvisning til
verneforskrifiens § 3.1.3.m, da slik kabel vurderes ikke å påvirke verneverdiene vesentlig. Del
Ibrutsetles at stromkabel legges sammen med tidligere godkjent vann- og avlopsledning.
Lujistrekk over land tillates ikke.

Nytt vedtak og onigjoring av tidligere vedtak kan påklages til Klima- og miljodcpartementet.
Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er monatt. Eventuell klage sendes gjennom
nasjonalparkstyret

til sentral klagebehandlitig-
1. Nasjonalparkstyrets vedtak mt ikke å rive tilbygg på båthuset opprettholdes av

hensyn til kulturminneverdien ogjOrmålet i vernefOrskrifiens § I om å ta vore på

del opprikmelige skjærgårdslanchkapet og kulturminner pa land.



Nasjonalparkstyrets vedtak om at hytta må gis en tradisjonell ulhusfarge,

fortrinnsvis dyp rad, oker eller grå opprettholdes, under henvisning til formålet i
verneforskriftens § I om ä ta vare på det opprinnelige skjærgårdslandskapet.

Nasjonalparkstyrets vedtak om å begrense bryggas størrelse til maksimum 6

meters lengde og 2 meters bredde samt nadvendig landgang opprettholdes under
henvisning til verneforskrifiens § 3.1.3. d og verneformål i § I knyttet til det

opprinnelige skjærgårdslandskapet og ålegrasfarekomst. Forutsetningen om at ny
btygge etableres utfra den bestående brygga der landgangens lengde kan
reduseres opprettholdes. Tilsvarende opprettholdes kravet om at alle utlagte bayer
og moringer må flernes for etablering av ny brygge.

Sak 56/2014 — Oppnevning av rådgivende utvalg
Behandling:
Styret sluttet seg til innstilling fra nasjonalparkforvalter.

Vedtak:
Styret oppnevner medlemmer til rådgivende utstalg i tråd med innstillingen fra
nasjonalparkforvalter. Foruten de oppnevnte personene tilbys foreningen Smafiskern en plass i
utvalget. Styret slutter seg til listen over aktuelle temaer som er relevante i utvalgets møter.

Sak 57/2014 —Færder nasjonalpark —marint søppel langs kysten —interregprosjektet
Ren Kystlinje
Behandling: Styret sluttet seg til innstillingen fra nasjonalparkforvalter.

Vedtak:
Nasjonalparkstyret stiller seg positivt til at Færder nasjonalpark og nasjonalparksenteret kan
innga i et eventuelt EU- finansiert nordisk prosjekt om marint avfall.
Nasjonalparkens eventuelle egeninnats vil tnåtte dreie seg om deltakelse i prosjekttnoter,
tilreuelegging for proveflater i nasjonalparken og at nasjonalparksenteret stilles til disposisjon
for kunnskapsformidling/opplæring i regi av prosjekiet.
Eventuell økonomisk støtte vil være avhengig av midler,fra Miljødirektoratet.

Informasjonssaker
Behandling: Rådmann Christine Norum og næringssjef Mie Jørgensen orienterte om
framdriften på Verdens Ende. Et samlet styre støttet Norums forslag om at senteret bør åpnes
den 27. juni 2015.

Styret tok de øvrige informasjonssakene til etterretning.

Møtekalender 2015
Behandling: Styret tok møtekalenderen til etterretning. Nasjonalparkforvalter innkaller
medlemmene i samsvar med kalenderen. Styret ba om at Ytre Hvaler nasjonalparkstyre
inviteres til styremøtet den 3. juni og at det da legges opp til en befaring, bl.a. på Verdens
Ende.

Styret ønsker en studietur i september 2015 til en eller to danske nasjonalparker som
inneholder marint miljø.



-


