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Innspill til detaljreguleringen av Husvikholmen  
Vi viser til vedtak om å igangsette planarbeid iht. pbl § 12-8 for Gnr 86 Bnr 630 Husvikholmen 8-10 - 
Heitmann Marina AS. Vi er glad for at det i vedtaket fremgår at «Nye tiltak skal ikke hindre dagens 
aktivitet i området, men bidra til å videreutvikle områdets verdi for rekreasjon og sikre tilstrekkelig 
adgang til sjøen for seilforeningens barn og unge». Vi ønsker imidlertid å fremme noen av våre 
synspunkter. 

For å sikre Drøbaksund seilforenings videre aktivitet for barn og unge finner vi det nødvendig å 
komme med noen inspill til den pågående reguleringsprosessen og påpeke hvordan planlagte 
aktiviter/utbygginger i omkringliggende områder vil være til stort hinder for idrettslagets 
aktiviteter, spesielt overfor de yngste jolle- og brettseilerne.   

Som de fremste ambassadører for sjølivets gleder, er vi positive til at det legges til rette for flere 
båtplasser i kommunen. Plassering av nye havneutvidelser betyr imidlertid mye for oss. Under 
omreguleringen av Husvik i 2011 gikk seilforeningen med på å avgi store deler av vårt 
treningsområde utenfor (sørvest av) Husvikholmen til Vindfangerbukta Båtforenings (VB) nye 
havneanlegg, under forutsetning av at all inn- og utseiling av det nye havneanlegget skulle skje med 
største aktsomhet og slik at foreningens yngste kunne trekke sitt øvings- og regattaområde noe 
lenger mot nord. Dette har vist seg å fungere greit, både fordi området er langt nok unna 
hovedskipsleden og fordi VBs medlemmer tar tilstrekkelig hensyn til de idrettslige aktivitetene som 
skjer rett utenfor havneanlegget.  

Vannspeilet som er tilgjengelig for å drive seilsport utenfor Husvikholmen er svært begrenset. 
Spesielt for nybegynnere og de yngste utøverne, men også for å kunne arrangere regattaer. 
Avstanden fra Husvikholmen og ut til skipsleden er liten, og foreningen må allerede bruke ekstra 
trenerressurser for at sikkerheten til en hver tid skal ivaretas på en god måte, særlig når de yngste 
seiler.  

Det foreligger nå skisser/planer for en utvidelse av Heitmann Marines havneanlegg mot vest. En slik 
plassering vil redusere et allerede svært begrensede sjøareal seilforeningen benytter til trenings- og 
regattaformål, til et minimum. I følge skissene vil også utseilingsruten mellom VBs og Heitmanns 
anlegg bli betydelig mer krevende ved at seilerne må "tråkle" seg ut mellom to bølgebrytere – en 
meget utfordrende øvelse for mindre joller med begrenset manøvreringsevne og uerfarne seilere.  

http://www.dssf.no/
mailto:post@dssf.no
mailto:bjorn.edholm@frogn.kommune.no


 

Drøbaksund Seilforening 
Postboks 170, 1441 Drøbak 
www.dssf.no | post@dssf.no  
Bankkonto: 1617.07.38946 
Org.nr. 975 628 965 

 
Ut fra de foreliggende tegningene blir seilforeningen helt inneklemt mellom to store havneanlegg 
og uten muligheter til å drive trygg seiltrening og opplæring for barn og unge.  
For å sikre at seilforeningen fortsatt skal kunne tilby opplæring for unge jolle- og brettseilere og ha 
nødvendig tilgjengelighet til seilbare områder, er vi avhengig av at dagens område nord for VBs 
anlegg holdes åpent og at evt. havneutvidelser må gjøres nord- og østover for Heitmanns anlegg.  

Ut fra vedtaket om igangsetting av planarbeidet fremgår det også at det skal etableres en kyststi 
rundt hele Heitmanns eiendom. Slik vi forstår det, vil fortsettelsen av en slik kyssti gå over 
eiendommen som seilforeningen og Vindfangerbukta båtforening disponerer. Dette området er 
allerede i dag tilgjengelig for allmennheten, men en kyststi vil i større grad bidra til 
gjennomgangstrafikk over seilforeningens område når trening og konkurranser pågår, og kan 
potensielt påvirke sikkerheten. Seilforeningen har allerede et for lite område i forhold til 
aktivitetsnivå, og alt tilgjengelig landarealer benyttes til rigging, opplæring og oppbevaring av 
foreningens utstyr. Vi vil derfor uttrykke stor skepsis til at det  åpnes for gjennomgangstrafikk over 
seilforeningens område. 
 

Med vennlig hilsen  

Knut Selliken  

Leder Drøbaksund seilforening  
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