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1541 DETALJREGULERING VAGLEN BÅTHAVN - 
SLUTTBEHANDLING 
 

BYSTYRET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 23.03.2022 SAK 41/22 
 

Bystyrets vedtak: 
 
1. Bystyret vedtar detaljregulering for Vaglen båthavn med plankart sist datert 

30.01.22 og bestemmelser sist datert 30.01.22 
 
a. Bystyret vedtar at det skal legges til rette for at eksisterende turvei kan 

reetableres i østre kant av ny parkeringsplass og sammenkobles med 
eksisterende vei sør for parkeringsplass. 

b. Det stilles krav om etablering av tømmestasjon for septik. 
c. Dersom det er realiserbart innenfor rimelighetens grenser skal 15% av 

båtplassene tilrettelegges for el-båter. 
d. Parkeringsarealet optimaliseres for å få plass til flest mulig 

parkeringsplasser. 
 
2. Bystyret viser til retningslinjer for kommunens utbyggings- og boligpolitikk 

og anmoder byutviklingsdirektøren om å fremlegge en utbyggingsavtale.  
 
3. Kostnader til drift av offentlig grønnstruktur og kommunalteknisk 

infrastruktur skal innarbeides ved neste rullering av handlingsprogrammet. 
(52/19) 
 
Habilitet: 
Repr. Gry V. A. Stubstad (FRP) ba bystyret vurdere hennes habilitet da hennes 
mann har båtplass i båthavna. 
 
Votering: 
Repr. Gry V. A. Stubstad (FRP) ble enstemmig erklært habil. 
 
Forslag: 
MDG/SV/Laila Elefskaas (Uavh)/Jorunn Olsen (PP)/Kari Berthelsen (PP) fremmet 
følgende forslag: 
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Bystyrets vedtak: 

1. Bystyret vedtar detaljregulering for Vaglen båthavn med plankart sist datert 
30.01.22 og bestemmelser sist datert 30.01.22 

a. Bystyret vedtar at det skal legges t i l  rette for at eksisterende turvei kan 
reetableres i østre kant av ny parkeringsplass og sammenkobles med 
eksisterende vei sør for parkeringsplass. 

b. Det stilles krav om etablering av tømmestasjon for septik. 
c. Dersom det er realiserbart innenfor rimelighetens grenser skal 15% av 

båtplassene tilrettelegges for el-båter. 
d. Parkeringsarealet optimaliseres for å få plass t i l  flest mulig 

parkeringsplasser. 

2. Bystyret viser t i l  retningslinjer for kommunens utbyggings- og boligpolitikk 
og anmoder byutviklingsdirektøren om å fremlegge en utbyggingsavtale. 

3. Kostnader t i l  drift av offentlig grønnstruktur og kommunalteknisk 
infrastruktur skal innarbeides ved neste rullering av handlingsprogrammet. 

(52/19) 

Habilitet: 
Repr. Gry V. A. Stubstad (FRP) ba bystyret vurdere hennes habilitet da hennes 
mann har båtplass i båthavna. 

Votering: 
Repr. Gry V. A. Stubstad (FRP) ble enstemmig erklært habil. 

Forslag: 
MDG/SV/Laila Elefskaas (Uavh)/Jorunn Olsen (PP)/Kari Berthelsen (PP) fremmet 
følgende forslag: 
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«Bystyret avviser detaljregulering for Vaglen båthavn, da utviklingen er i konflikt 
med natur-, marint og biologisk mangfold i Torvefjorden.» 
 
Repr. Lajla Elefskaas (Uavh) og Jorunn A. Olsen (PP) fremmet følgende forslag: 
«Dersom 200 båtplasser på Vaglen, Amfenes blir vedtatt stiller vi følgende 
forslag: 
Parkeringsplassen tilhørende stranda på Vaglen og tilhørende friområde kan ikke 
brukes til parkering av båthengere. Dette gjelder også parkering av biler 
tilhørende folk som har båtplass på Vaglen/Amfenes. Disse skal bruke 
parkeringsplassene tilhørende båthavna. Det innføres parkeringsavgift på denne 
parkeringen for både biler og hengere for å hindre at folk setter fra seg dette og 
tar båten på sjøen og blir borte i dagevis.» 
 
Voteringer: 
Ved alternativ votering ble by- og stedsutviklingsutvalgets innstilling vedtatt med 
52 stemmer, mens 19 stemte for SV/MDG/Laila Elefskaas, Uavh/Jorunn Olsen, 
PP/Kari Berthelsen, PP sitt forlag (MDG/SV/PP/Rødt/Dagfinn Haarr (AP), Lajla 
Elefskaas (Uavh)). 
 
Repr. Lajla Elefskaas (Uavh) og repr. Jorunn A. Olsen (PP) sitt forslag falt med 
44 mot 27 stemmer (MDG/SV/TVP/Venstre/PP/Rødt/Alf Albert (DEM), Lene 
Jakobsen (DEM), Nils Nilsen (DEM), Vidar Kleppe (DEM), Lajla Elefskaas (Uavh), 
Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)).  
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«Bystyret avviser detaljregulering for Vaglen båthavn, da utviklingen er i konflikt 
med natur-, marint og biologisk mangfold i Torvefjorden.» 

Repr. Lajla Elefskaas (Uavh) og Jorunn A. Olsen (PP) fremmet følgende forslag: 
«Dersom 200 båtplasser på Vaglen, Amfenes blir vedtatt stiller vi følgende 
forslag: 
Parkeringsplassen tilhørende stranda på Vaglen og tilhørende friområde kan ikke 
brukes t i l  parkering av bäthengere. Dette gjelder også parkering av biler 
tilhørende folk som har båtplass på Vaglen/Amfenes. Disse skal bruke 
parkeringsplassene tilhørende båthavna. Det innføres parkeringsavgift på denne 
parkeringen for både biler og hengere for å hindre at folk setter fra seg dette og 
tar bäten pä sjoen og blir borte i dagevis.» 

Voteringer: 
Ved alternativ votering ble by- og stedsutviklingsutvalgets innstilling vedtatt med 
52 stemmer, mens 19 stemte for SV/MDG/Laila Elefskaas, Uavh/Jorunn Olsen, 
PP/Kari Berthelsen, PP sitt forlag (MDG/SV/PP/Rodt/Dagfinn Haarr (AP), Lajla 
Elefskaas (Uavh)). 

Repr. Lajla Elefskaas (Uavh) og repr. Jorunn A. Olsen (PP) sitt forslag falt med 
44 mot 27 stemmer (MDG/SV/TVP/Venstre/PP/Rødt/Alf Albert (DEM), Lene 
Jakobsen (DEM), Nils Nilsen (DEM), Vidar Kleppe (DEM), Lajla Elefskaas (Uavh), 
Olav Homme (Uavh), Roy Fardal (Uavh)). 
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