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Vedr.: Planens del for Friluftsliv / Kystsone. 
  
Fritidsaktiviteter og friluftsliv knyttet til muligheter for adkomst til sjøen er viktig for 
befolkningen i en kommune som Frogn. 
  
I Solbukta i Nordre Frogn har det vært en småbåthavn siden 1979. Det har vært 
plass for ca. 44 båter. Denne flytebryggen erstattet en mindre pålebrygge som ble 
bygget ca 1950. 
 
I tillegg er det en del bøyer ute i bukta for oppankring av litt større båter, mange av 
disse har en mindre båt inne på bryggeanlegget for å komme ut til båt i bøye.  
Om sommeren ligger det ca. 12 båter på bøye utenfor bryggeanlegget som burde bli 
lagt til bryggen for å rydde opp i Solbukta.  
 
I november 2013 søkte båtforeningen om å bytte ut den gamle bryggen fra 1979 med 
en ny brygge som er tilrettelagt barn, eldre og funksjonshemmede. Det ble gitt 
nødvendige dispensasjoner og byggetillatelse 3. juli 2015. Ny brygge med utriggere 
var på plass i september 2015. 
  
De fleste eiendommene i Solbuktaområdet har tinglyste rettigheter for å ha båt og 
baderettigheter ut fra den såkalte fellesstranda.  
Solbukta Båtforening administrerer bryggeanlegget og foreningen har i dag ca. 70 
medlemmer, men flere av dem på venteliste for plass. 
  
Båtforeningen har nå fått mange henvendelser fra eiere av båt på bøye etter at de 
har sett hvor fin og sikker den nye bryggen er blitt. Behovet er nå større enn det vårt 
anlegg klarer å håndtere. Vi varslet i 2014 at bryggen burde være 90 meter (dagens 
er 60 meter).  
 
Vi har fått tilbakemelding fra naboer at den nye bryggen er stille, det vil si at den 
skranglelyden den gamle bryggen hadde er borte. Dette har gitt bedre miljø for 
naboene og brukerne. 
 
Båtforeningen har en sterk forankring i lokalsamfunnet. Vi har et tett samarbeid med 
Solbukta Vel. Sammen gir organisasjonene et godt sosialt tilbud til lokalbefolkningen 
på en miljøvennlig måte. 
 
Båtforeningen ønsker å gi lokalsamfunnet i Solbukta et godt tilbud som inkluderer alle 
og holde kostnadene på et minimum. Dette har vært tradisjonen i Solbukta i alle år og 
nå er tiden for å forlenge bryggen.  
  
Plasseringen inne i bukta som anlegget har i dag må kunne sies å være optimal. 
Anlegget er skjermet mot vind fra nord og sør. Spesielt om sommeren med 
solgangsbris fra sørvest er plasseringen meget gunstig.  
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Fra land og ut til leden hvor båtene passerer i Bunnefjorden er det ca. 400 m. En 
økning av lengden på ca. 30 meter, som er samme område det i dag er båter på 
bøye, vil avstanden til leden ikke bli endret. Det vil bli sikrere med en brygge som er 
lettere å forholde seg til i dagslys og i mørke, enn tilfeldig plasserte båter i bøyer. For 
ikke å snakke om bøyer uten fortøyde båter. 
 
 
Konklusjon på vårt innspill: 
Solbukta Båtforening ber om at nødvendig ekstra areal for småbåthavn for økningen 
av lengden på bryggen til 90 meter tas inn i kommunedelplanen for Nordre Frogn. 
Bryggeanlegget bør kunne utvides fra det antall plasser det har i dag til ca. 70 
plasser. Dette innebærer at de båtene som ligger på bøye kan bli lagt til bryggen og 
de som står på venteliste får plass. 
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