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Båthavn i Bevøkilen 
Ønsker å komme med nye momenter til tidligere avslag 
om legalisering av båthavn i Bevøkilen.  
 
Tror ganske sikkert at den ulovlige båthavnen til 
campinggjester på Bevø vil bestå, fortsatt ulovlig og til 
irritasjon for innsender som grunneier. Viser til at 
småbåter har ligget ulovlig i kilen i over 40 år. Stiller seg 
uforstående til at kommunen ønsker at dette skal 
fortsette. Er også uenig i at det dreier seg om en 
etablering av en ny båthavn når det har vært båter der i 
over 40 år. 
 
Ber om en ny vurdering av saken og at det ryddes opp i 
forholdene. Løsningen er å tillate de båtene som ligger 
der i dag, ikke at det "følger båtplass med 
campingvognen", slik gjestene gjør det i dag. Det må 
kommunen ta opp med driveren av campingplassen. 
Etter hvert vil Bevøkilen fases ut. Viser til at det også 
ligger en rekke tilsvarende ulovlige båter på statens 
grunn i Melkebukta på Bevø.  

107 Øienkilen båtforening v/ 
styreleder Sven O. 
Jacobsen, mottatt 
17.02.2020 

Det vises til innspill gitt til første gangs høring, søknad 
om rammetillatelse nkl. Søknad om dispensasjon, 
utvidelse av småbåthavn 62/64. 
 
Dispensasjon fra arealformål ble avslått og påklaget. 
Klage ble avslått av planutvalget  13.2.2020 PS/20, 
16/18733. 
 
Det bes om at dagens formålsgrense i sjøen flyttes 20 m 
ut fra molo. Sikring av havna er det primære hensynet 
med ønske om utvidelse av bølgebryter. 
 
Borg havn hadde ikke motsigelser til å forlenge bryggen. 
Det mangler skriftlig bekreftelse på dette i klagesamken. 
Det foreligger ikke referat fra møte med Borg havn 
2.9.19. Det bes om forståelse for at uttalelse fra Borg 
havn ettersendes på grunn av mangel på tid mellom 
vedtak i planutvalget og frist for innspill til arealplanen. 

132 Slevik båtforening v/ 
Tormod Schei, datert 
17.02.20 

Småthavn SH29 (Slevikkilen) 
Foreningen støtter utformingen dette feltet har fått i 
utkast til arealplan. 

 


