Privat forslag fra Sofie Marhaug (R) om endret regulering av Bergen
havn

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 29.01.2020 sak 6/20 og fattet følgende vedtak:
1. Bystyret stiller seg bak intensjonen i forslaget om å redusere omfanget av samtidige
cruiseanløp og passasjerar. Bystyret er også einig i at regulering av havneareala kan
vere eit eigna verktøy for å nå avgrense cruisetrafikken.
2. Bystyret ber byrådet greie ut korleis talet samtidige anløp og passasjerar kan avgrensast
og levere ei sak til UMBY seinast fyrste halvår 2021.
Bergen bystyres behandling
Følgende representanter tok ordet:
Didrik Fasmer (H), Geir Steinar Dahle (A), Trym Aafløy (FNB), Øystein Bønes (MDG),
Jarle Brattespe (SV), Sofie Marhaug (R), Tor Woldseth (FrP), Per-Arne Hvidsten Larsen (V)
og Odd Arild Viste (R).
Forslag fremsatt i bystyret:
Sofie Marhaug (R) fremsatte på vegne av R følgende alternative forslag i tre punkt:
1. Bystyret ber byrådet legge frem forslag til endring av Kommunedelplan for Bergen Havn i
tråd med det følgende:
a. I indre havn skal det reguleres én kaiplass for cruiseskip med et maksimalt
passasjerantall på 1000 passasjerer. Fartøy i fast rutegående trafikk skal ikke regnes
som cruiseskip.
b. Endringen begrunnes med at dagens bruk av arealene er i strid med overordnede
planformål i nylig vedtatt KPA, særskilt bestemmelsene i § 1, første, tredje, fjerde og
femte strekpunkt.
2. Forslag til endring legges frem og behandles så raskt som mulig.
3. Bystyret ber byrådet legge frem sak om oppstart av rullering av KDP Indre Havn.
Merknad fremsatt i bystyret:
Trym Aafløy (FNB) fremsatte på vegne av FNB følgende merknad:
«Bystyret forutsetter at utredningen inneholder en analyse av mulige økonomiske
konsekvenser for bysamfunnet av en sterk reduksjon av cruisetrafikken.
Votering:
Forslagsstillers forslag fikk 3 stemmer (R), og var dermed falt.
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Merknad fra FNB, fremsatt av Trym Aafløy (FNB), fikk 14 stemmer (FNB+FrP), og var
dermed falt.

Utvalg for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 16.01.2020 sak 9/20 og avga
følgende innstilling:
Utvalgets innstilling er likelydende med bystyrets vedtak.
Forslagsstillers forslag til vedtak:
1. Bystyret ber byrådet legge frem forslag til endring av Kommunedelplan for Bergen Havn i
tråd med det følgende:
a. I indre havn skal det reguleres én kaiplass for cruiseskip med et maksimalt
passasjerantall på 1000 passasjerer. Fartøy i fast rutegående trafikk skal ikke regnes
som cruiseskip.
b. Endringen begrunnes med at dagens bruk av arealene er i strid med overordnede
planformål i nylig vedtatt KPA, særskilt bestemmelsene i § 1, første, tredje, fjerde og
femte strekpunkt.
2. Forslag til endring legges frem og behandles så raskt som mulig.
3. Bystyret ber byrådet legge frem sak om oppstart av rullering av KDP Indre Havn.
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