Pkt.: 4.1
Informasjon 2021 om søknadsprosess
Angående utvidelsen av båtbryggen.
Historisk tidslinje:
21.08.2016: Alle medlemmer ble varslet om tiltaket i et eget brev/mail.
I denne informasjonen ble det gitt mulighet til å forlange ekstraordinært årsmøte
ifølge vedtektene.
I så tilfelle måtte det 15 medlemmer til for å måtte innkalle til ekstraordinært
årsmøte, kun 3 stk. gav tilbakemelding der de kun kom med anbefaling om
ekstraordinært årsmøte.
2016/17:

Styret sendte 2 høringsinnspill til kommunedelplanen Nordre Frogn.

10.09.2018: Kommunedelplanen for Nordre Frogn vedtar og avsetter et areal i sjøen til
småbåthavn. Eksiterende brygge og forlengelsen av denne ligger innenfor dette
arealet.
19.02.2019 Sendt inn anmodning til kommunen om forhåndskonferanse ifm utvidelse av
brygga.
30.09.2019 Svar mottatt; det tok vel 7 måneder.
30.10.2019 Forhåndskonferanse avholdt.
11.11.2019 Referat mottatt fra kommunen med visse retningslinjer og anbefalinger.
27.01.2020 Båtforeningen, ved ansvarlig søker Småbåthavner AS, sender inn søknad om
utvidelse av bryggen med 30 m, til totalt 90 m.
16.03.2020 4 sentrale myndigheter varsles om tiltaket; Fylkesmannen Oslo og Viken,
Fylkeskommunen, Kystverket og Statens Vegvesen.
2020

Omfattende arbeid for styret med kommentarer til klagene fra et medlem og
ornitologisk forening og innspill til kommunen før politisk behandling i
utvalgsmøte.

23.11.2020 Søknaden vår behandlet i kommunalt utvalgsmøte, her fikk vi flertall for våre
dispensasjoner og utvidelse av brygga.
Dessverre ble det på nytt fremsatt klager på denne avgjørelsen fra de samme
som sist.
På igjen for styret med kommentarer og innspill til den videre behandling.
15.03.2021 Saken ble behandlet på nytt i utvalgsmøte i kommunen. Her ble innstillingen fra
Rådmannen at klagene avvises og det ble ny avstemning.
Flertallsvedtak i vår favør for utvidelse av bryggen!
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19.03.2021 Saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling.
(Forventer svar i Juni?)
Det vises også til at medlemmer har vært fortløpende informert, bl.a. gjennom
syreberetninger på hvert årsmøte siden 2015.
Av årsmøtereferatene dokumenters det at alle disse beretningene er blitt godkjent uten
kommentarer
Utvidelsen skulle derfor være godt kjent for alle medlemmene av båtforeningen siden 2016.
Det var i de første høringene angitt en utvidelse til ca. 70 plasser, dette må ses på som et
første estimat før man hadde utført detaljplanlegging i forhold til ønsker og utvikling i båtbruk.
Søknadens utvidelse og antall plasser.
Båtforeningens søknad om utvidelse av bryggen er basert på en kombinasjon av behovet for
flere plasser og ønske fra eksisterende medlemmer om større bredde.
Ved utskifting av bryggen i 2015 ønsket 11 medlemmer bredere plass, men dette ble ikke
imøtekommet da foreningen valgte å tilpasse det nye bryggeanlegget til samme antall som
var i det gamle.
Etter dette er det kommet 9 nye søknader om bredere plass ved en utvidelse av anlegget.
Når vi får søknaden om utvidelse godkjent, og vet hva vi kan tilby, vil styret starte arbeidet
med å avklare ønskene om større plass og tildeling av nye plasser.
En utvidet plass vil bety et tilleggsinnskudd.
Medlemsregister og ventelister.
Båtforeningens medlemsmasse endrer seg fra tid til annen, noen ut og nye inn.
Båtforeningen har pr dags dato 69 medlemmer.
Det er 48 plasser i dagens anlegg blir det 21 som ikke har fast plass.
Av disse er 9 stk. på såkalt betalende venteliste.
Styret antar at disse, som betaler ekstra hvert år, er «sikre» og vil ha fast båtplass, de
resterende er muligens fornøyd med å kunne leie ubenyttede plasser fra sesong til sesong.

For styret 01.04.2021 Arne R. Sørby

Side 2 av 2

