Reguleringsplan for Roligheda Småbåthavn
Vedtak i Teknisk Utvalg 2.7.2019, jamfør protokoll; «Rådmannen delegeres myndighet til å legge
forslag til detaljregulering for Roligheda småbåthavn ut til høring og offentlig ettersyn, jf. pbl 12-11.»
Vedtak;
På delegert myndighet gitt av Teknisk utvalg legger rådmannen, i medhold av pbl §12-10, forslag til
detaljregulering for Roligheda småbåthavn ut på offentlig ettersyn i perioden (6 uker fra utsending).

Rådmannens vurderinger av planforslag datert 20191009
Sammendrag
Planen er for småbåthavnas og boligområdets del hovedsakelig i tråd med overordnet planverks
arealdisponering. Planen imøteses for å imøtekomme et fremtidig behov for båtplasser i Grimstad
generelt og for den stadig økende nærliggende bebyggelse spesielt. Det er per i dag ventelister for
båtplasser i kommunale småbåthavner i Grimstad, og det er et politisk ønske om å imøtekomme
dette med utbygging av flere private båtplasser. Boligbebyggelsen imøteses for å bygge opp om
dagens planfaglige føringer om høy arealutnyttelse på arealer i nær tilknytning til kollektivaksen og
sentrum. Ved nedbygging av disse områdene i/ved strandsonen til småbåthavn og boliger vil en
utvidet sløyfe for kyststi være et godt kompenserende gode for den økende boligfortettingen i Bie/Skjevigaområdet, men rådmannen ønsker å sikre rettighetene for slik bruk bedre før
sluttbehandling.
Rådmannens vurderinger av planforslaget vedlegges. Forslagsstiller er forelagt vurderingene men
ønsker ikke å gjøre flere endringer før offentlig ettersyn. Det er et politisk ønske om at planen sendes
på høring uten krav til flere endringer. Rådmannens vurderinger kan oppsummeres i følgende
hovedpunkter;
a) Vurdere mulighet for bevaring av gammel bebyggelse i BFS3(1) som tidsmarkør
b) Ønsket justering av byggegrenser i BBB1 for bedre tilpassing til landskap og tilliggende
grøntområde.
c) Behov for bedre faglig vurderingsgrunnlag for ivaretakelse av hensyn til biologisk mangfold i
området, herunder behov for spesifisering av bestemmelser for grøntområdene GN bl.a. når
det gjelder platanlønn.
d) Gjennomføre vurdering av mulighet for å justere veilinjen og beholde steingjerder .
e) Ønskelig med en justering av formålsområdene (vei/annen veigrunn) eller en hensynssone
rundt stort eiketre.
f) Behov for å bedre ivareta juridiske rettigheter og trasémessige forhold ved kyststien
gjennom området.
g) Krav til estetikk/utforming for støttemurer og bryggefront ved småbåthavna.
h) Behov for mer spesifikke krav til trinnvis utbygging av småbåthavna.
i) Fastsette miljøkrav

Rådmannens vurderinger i utdypet form;
1. Planforslagets forhold til overordnet planverk og førende vedtak;
I kommuneplan 2019-2031 er det satt av arealer til eksisterende og ny småbåthavn i
Skjevika/Torasholla, sammen med arealer på land for parkering.

Figur 1 Utsnitt av Kommuneplan 2019-2031, med innlagte formålsgrenser for forslag til ny reguleringsplan for
Roligheda småbåthavn

Reguleringsforslagets småbåthavn forholder seg i hovedsak til arealene avsatt til formålet i
kommuneplanen. Det planlegges utfylling i sjøen for deler av parkeringsarealet for å oppnå
ønsket parkeringsdekning. Kommunen har vært opptatt av at en regulering av småbåthavn i
Skjeviga skal planlegge for en maksimering av potensialet for utbygging av båtplasser der,
jamfør egen prinsippavgjørelse i Teknisk Utvalg (TU) 15.10.2013 (se vedlegg).
Prinsippavgjørelsen fastsetter en forventning om at det planlegges ca 500 båtplasser. I det
foreliggende forslaget er det anslått 473 båtplasser innenfor VS1 ut fra en planlagt brutto
enhetsbredde på 3,5 meter. Rådmannen anser forventningen for innfridd. Det ble i samme
prinsippvedtak vedtatt at; «Det resterende potensialet for småbåtplasser i nordre del av
planområdet (Skjeviga) skal legges til rette for et mindre utbyggingstrinn som forutsetter

adkomst via en oppgradert eksisterende ”Skjevigavei”.» Dette er imidlertid ikke fulgt opp
ettersom dette området ikke er en del av planområdet som nå reguleres. En slik innsnevring
av planområdet ble akseptert av TU i en ny prinsippavgjørelse den 14.5.2019 (vedlagt) om
nettopp planavgrensningen. Det er derfor usikkert når resten av utbyggingspotensialet for
småbåthavn i området vil reguleres og/eller gjennomføres. En utbygging av nær 500
småbåtplasser i syd vil imidlertid fylle behovet i området/kommunen i lang tid fremover.
Reguleringsforslagets boligdel ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til
landbruk-, natur og friluftsformål (LNF). Imidlertid gjelder kommunedelplan for sentrum
foran kommuneplanen i dette området, og i den er området avsatt til boligbebyggelse.
Boligdelen anses derfor å i hovedsak være i tråd med overordnet planverk. Den eksisterende
bebyggelsen i BFS1 og BFS3 nærmest fylkesveien er tidligere gårdsbebyggelse. Øvrig
eksisterende bebyggelse er ikke landbruksrelatert. Det planlagte boligområdet ligger som en
forlengelse av det regulerte boligområdet i reguleringsplan Skjevika Syd, mot fylkesveien i
vest.

Figur 2 Utsnitt av kommunedelplan for sentrum og eksisterende reguleringsplaner, med innlagte formålsgrenser
for forslag til ny reguleringsplan for Roligheda småbåthavn.

Adkomstveien til boligområdet og småbåthavna er på deler av strekningen lagt i et område
som både i kommuneplanen og i kommunedelplanen er avsatt til LNF. Veien berører i stor
grad landbruksjord, eksisterende kulturlandskap og kulturminner.

Figur 3 Utsnitt av markslagskart fra NIBIO viser reguleringsplanforslagets arealbruk for ulike markslag og en ca
markering av den fulldyrka jord som går tapt ved ny arealdisponering.

Omdisponeringen av fulldyrka jord er ca 5 dekar for adkomstveiens del. I tillegg bortfaller
noen mindre areal til boligformål (ca 900m2) langs fylkesveien og til boder (ca 350 m2) ved
båthavna. Området ved fylkesveiene er i stor grad allerede fylt ut med steinmaser og tatt i
bruk til tun i perioden 2016-2018 i forbindelse med arbeid på fylkesveien;
Figur 4 gnr13, bnr 10 - 2018

Figur 5 gnr 13, bnr 10 - 2016

Noen mulige avbøtende tiltak for å redusere tap av matjord kan være;
a) Bruke eksisterende veitrase til Skjevika som hovedadkomst til ny/utvidet småbåthavn.
b) Justere veilinjen lenger inn mot eksisterende terreng i nord
c) Redusere fyllingsutslag ved å bygge mur mot dyrka mark i sør.
d) Ta ut bodrekke ved parkeringsplass
e) Gjenbruk av matjordlaget
Vurdering av avbøtende tiltak;
a) Å bruke eksisterende vei til Skjevika er behandlet internt av kommunen i en egen
prinsippavklaring om adkomstvei.

På grunn av grunneierkonflikter langs eksisterende Skjevikavei (blå trase i figuren), og
tiltakshavers ønske om å planlegge et prosjekt som kan realiseres med frivillige avtaler
med berørte parter, gav Teknisk Utvalg (TU) gjennom en «prinsippavklaring» sin
tilslutning til at den videre reguleringsprosessen for småbåthavna kunne legge til grunn
en aksept for at ny adkomstvei ble planlagt over landbruksareal i syd (grønn trase i
figuren). Den gangen ble det antydet en annen sydgående trase enn den som nå er
planlagt. Rådmannen har likevel valgt å akseptere denne alternative veiføringen over
landbruksjord fra syd fordi den antas å ikke gi større negative virkninger for landbruket
og tap av landbruksjord enn den opprinnelige traseen som ble presentert for TU.
Høringspartene er ikke bundet av tidligere vedtatte prinsippavklaring. Gjennomføringen
av reguleringen og prosjektet i nærmeste fremtid ser imidlertid ut til å være avhengig av
denne adkomstløsningen, og det er også et moment TU har lagt til grunn for sitt
prinsippvedtak. Det står i dag ca 250 på venteliste for å få båtplass i Grimstad kommune.
b) Å justere veilinjen lenger inn mot eksisterende terreng i nord, ser ut til å være et mulig
avbøtende tiltak. Det vil imidlertid gi større terrenginngrep og gi noe mindre boligareal.
BKS1 vil da risikere å utgå. Det er ikke mulig å justere veilinjen mer mot nord ved det
store eiketreet i GN1. Dette er forhold som rådmannen vil vurdere å justere etter høring.
c) Å redusere fyllingsutslag ved å bygge mur mot dyrka mark i sør, ser ut til å være et mulig
avbøtende tiltak. Dette er imidlertid et kostnadsdrivende tiltak. Dette er forhold som
rådmannen vil vurdere å justere etter høring.
d) Å ta ut bodrekken ved parkeringsplassen vil redusere tapet av landbruksjord. Det vil også
kunne redusere tapet av landbruksjord å etablere en mur for å ta opp terreng og
høydeforskjeller mellom parkeringsplass og jordet ovenfor. Rådmannen har vurdert at en
bodrekke med pulttak som er høyest i bakkant mot jordet vil kunne medvirke til å dempe

det visuelle inntrykket av en slik mur, og at det derfor aksepteres en slik løsning. De
delene av en slik mur som ikke skjules med bygg bør gis en synlig fasade av naturstein for
å dempe inntrykket av terrenginngrep. Dette er forhold som rådmannen vil vurdere å
justere etter høring.
e) Gjenbruk av matjordlaget vil være en måte å avbøte noe på tap av landbruksjord.
Matjorda som fjernes i forbindelse med tiltak i området bør tilføres der den kan gi størst
mulig nytte for seg i landbruket i kommunen. Det må settes inn en bestemmelse som
fastsetter og styrer gjenbruken av matjordlaget, jamfør bestemmelse i Skjevika Sydplanen. Dette mener rådmannen må innarbeides før sluttbehandling av planen.
Fremtidig friområde i kommuneplanen (grønt område i blå innramming);

I denne planen er en liten del i nord av dette fremtidige friområdet regulert til naturområde
(GN 3), og det er søkt sikret en mulig adkomst til området ved at kyststi/turvei o_GT3 er
regulert som en forlengelse av kyststien inn mot eksisterende terreng.

Forholdet til ATP-planen;
Boligområdet ligger videre tett opp til kollektivaksen/fylkesveien, og må derfor også vurderes
i forhold til den nylig vedtatte ATP-planen (2019). Selv om ATP-planen er nylig vedtatt har
også kommuneplanen i planprosessperioden hatt føringer om boligfortetting langs
kollektivaksen. Rådmannen mener områdene i BFS1-4 og BKS1, ut fra sin nærhet til
kollektivaksen, på generelt grunnlag må sikres en høy utnyttelse, og at det må settes
bestemmelser om en minste utnyttelse.
Området ligger rett utenfor det sentrumsområdet som er definert i ATP-planen, og det er
derfor ikke oppgitt noe konkret fortettingspotensial for dette området ut over et generelt
fokus på fortetting langs kollektivakse og nær sentrum. Selv om en kunne ønsket en høyere
utnyttelse på noen av boligområdene i planen, vurderer rådmannen at den samlede
planlagte utnyttelsen (29 enheter) oppfyller ATP-planens skisserte forettingspotensiale for
dette området når utnyttelsen reguleres som en minste utnyttelse for det enkelte
byggeområdet.
2. Utnyttelse og byggegrenser mot Fylkesvei 420:
Byggegrensene mot fylkesveien er nå lagt i veggliv på eksisterende bebyggelse i BFS1 og BFS3
og er ellers trukket tilbake til ca 50 m fra veimidte, jamfør generell byggegrense mot
fylkesvei. Byggegrenser for planlagt konsentrert bebyggelse i tilgrensende reguleringsplan
Skjevika Sør og Skjevika Nord er 30 m fra veimidte.
3. Plangrep BFS 1 og 3:
Eksisterende bebyggelse er opprinnelig knyttet til eiendommen som en landbrukseiendom
og består i BFS3 av et våningshus i sveitserstil fra 1911 (jamfør tiltakshaver) og i BFS1 av en
nyere driftsbygning /landbruksbygning fra 1995 bygget noe liknende det som stod der før
riving i 1995. Deler av dette landbruksbygget er senere (sak 2013/2461) bruksendret til 1
bolig. Det var opprinnelig et jorde mellom vei og driftsbygning – men dette er i senere år fylt
ut til tun (se over).
a) Tidsmarkør?
I Byplanen er gårdstunet på Bie-gården regulert til
bevaring. Et plangrep som kunne vært interessant
å vurdere som alternativ kan være å bygge opp
under dette bevaringsgrepet i Byplanen og forsøke
å ivareta de nærliggende to byggene i BFS1/3 rett
ved fylkesveien og innfarten til Grimstad som
«tidsmarkører»; bevare det gamle våningshuset i
BFS3 og ved nybygging i BFS1 bebygge det som et
leilighetsbygg i «låvepreg» med parkering i
kjeller/underetasje). Og anlegge områdene ytterst
mot fylkesveien som grønne områder (eksempelvis
privat hage foran BFS3, og lekeplass/ballbane foran
BFS1). Da bør dette inn i
reguleringsbestemmelsene slik at ny bebyggelse får
sikret en utforming med material og fargevalg som Figur 6 Vertikale striper over Biegården markerer regulert
bygger opp om, og viderefører, den historiske
bevaringsområde
bebyggelsen som gårdsbebyggelse - men med ny

bruk(bolig). Det presiseres at dette ikke er drøftet eller spilt inn skriftlig tidligere i
planprosessen, men det kan bli vurdert inn mot sluttbehandling.
b) Utnyttelse;
BFS1 er nå forslått regulert med maks 6 boenheter på ca 1500 kvm tomt, og BFS3 er
nå foreslått regulert med maks 2 boenheter på ca 1500 kvm tomt. Dagens
byggegrense mot fylkesvei på 50 meter begrenser utbyggingsmulighetene.
 Hvis ikke bebyggelsen i BFS3 skal bestå/bebygges som «tidsmarkør», bør
utnyttelsen sikres slik at ny bebyggelse må ha minst de foreslåtte 2
boenheter.
 Fremtidig bebyggelse i BFS1 bør være et boligbygg med utnyttelse på minst
de foreslåtte 6 boenheter.
 Alternativt må man bare regulere eksisterende bruk, med eksisterende bygg
som byggegrenser, slik at det for ny økt bebyggelse/bruk må vurderes
reguleringsendring med høyere utnyttelse.
4. Plangrep BFS2;
Eksisterende bebyggelse på eiendommen er en nyere enebolig og en bygning som er
registrert som «garasje, uthus, anneks til enebolig». Tomten er på ca 1700 kvm. BFS2 er nå
regulert med maks to boenheter som utnyttelse, jamfør dagens bruk.
Rådmannen mener utnyttelsen må sikres slik at ny bebyggelse må ha minst de foreslåtte 2
boenheter.
5. Plangrep BFS4;
Dette er en ny tomt som er planlagt skilt ut fra dagens eiendom (BFS3). Tomten er på ca 500
kvm. BFS4 er nå foreslått med maks 2 boenheter/enebolig.
Rådmannen mener utnyttelsen må sikres slik at ny bebyggelse må ha minst de foreslåtte 2
boenheter. Å skille ut denne tomten vil kunne stenge for en mer fornuftig arealbruk og
bebyggelsesstruktur i området, og arronderingsmessig bør man se eiendommen i
sammenheng med ønsket økt utnyttelse på BFS1 og reguleres og bygges ut sammen med
denne for å få best mulig utnyttelse i området.
Rådmannen vil signalisere at det vil kunne bli satt krav om minste utnyttelse og/eller samlet
utbygging med BFS1 før sluttbehandling.
6. Plangrep BBB1;
Det er regulert ny lavblokk-bebyggelse med terrassering og inntil 17 nye boenheter.
Blokka er regulert med maks (møne-)gesimshøyde på kote 49,0 mot øst. I tillegg kommer
takinstallasjoner på inntil 1,5 meter over det, slik at bygningsdeler kan rage opp i kote 50,5.
Tilstøtende koller ligger med topp på ca kote 46. Rådmannens vurdering er at;
a) Det er regulert en god utnyttelse av tomten, og maks høyde korresponderer med
regulert makshøyde på naboblokk i Bb1.1 i Skjevika Syd. Utnyttelsen må likevel
sikres gjennom bestemmelse om minimum antall boenheter og krav om samlet
utbygging.
b) Byggeområde BBB1 ligger for tett opp til kollen i GN2 som landskapselement, og vil
kunne privatisere dette området. Formålsgrensen inn mot kollen i vest må trekkes

inn til 1 meter fra byggegrensen mot vest, og formålsgrense
n i nord må trekkesca 5
meter syd for kote 45, og slik at GN2utvidestilsvarende.
c) Areal for parkeringog gjesteparkeringer ikke oppgitt/spesifisert.Dette bør løsesi pkjeller, noe de foreløpigekonseptskissene
i planbeskrivelsenomtaler, men det må
settesinn krav om en slik løsningi planbestemmelsenefor denne bebyggelsen
.
d) Det er ikke satt høydebegrensninger
innenfor alle byggegrenser.Dette må
klargjøres.
Rådmannenvil signalisereat det vil vurdereså innarbeidede omtalte endringene
over før sluttbehandling.
7. PlangrepBKS1;
Tomtener på ca 1000 kvm. BKS1er nå foreslått med maks2 boenheter(tomannsbolig).
Rådmannenmener utnyttelsenmå sikresslik at ny bebyggelsemå ha minst de foreslåtte 2
boenheterog krav om samlet utbygging.
Rådmannenvil signalisereat det vil vurdereså innarbeidede omtalte endringeneover før
sluttbehandling.

8. Parkeringog gjesteparkering
;
Det er ikke angitt noen bestemmelsesom sikrer opparbeidelseav parkeringsplasser
i
boligområdenei planen. I ny kommuneplaner det lagt inn en maksbegrensning
på antall pplasseri dette området, og krav om at parkeringskalanleggesunder bakken. Det må sikres
et visstantall p-plasserfor gjesteparkering(minimum 0,25 p-plasserper boenhet). Det kan
vurdereså anleggefelles gjesteparkeringfor flere byggeområdersom ligger nær hverandre.
Gjesteparkeringbør væretilgjengeligpå ulåstearealer/uten adgangskontroll.Dette må løses
før sluttbehandling.Et alternativ kan væreå bruke deler av BFS1nærmestfylkesveientil
felles parkering/gjesteparkering.Dette må løsesfør planenkan sluttbehandles.

9. ByggeområdeBFS3utvides
utover eksisterende
eiendomsgrensemot
jordet og tar slik i bruk mer
landbruksjordtil
bebyggelseher enn i dag.
Etter opplysningerfra
grunneierer det behovfor
å byggeen dobbel garasje,
og dette er årsakentil
utvidelsenav
byggeområdetutover jordet mot øst. Landbrukshensyn
blir alleredevesentligberørt, og
omreguleringmå søkesredusert der det ikke ansesnødvendigfor gjennomføring av planen.
Parkeringbør løsespå eksisterendetomt eller på en felles parkeringsplass
som antydet i
punktet over om parkering.

Byggegrensen utvides også mot jordet i sør (utenfor planen). Det er krav i kommuneplanen
om 20 meter byggegrense mot landbruksjord for boligbebyggelse. Dagens hus ligger ca 8
meter fra eiendomsgrense/jordekanten.
Rådmannen vil signalisere at dette vil søkes endret før sluttbehandling hvor en bedre løsning
vil være at byggegrense mot landbruksjord settes i husveggen.

10. Eiketre i GN1. Fra planbeskrivelsen;

a) Behov for rekkefølgekrav på etablering av f_SKV1 samtidig med SKV1; Ved etablering
av ny hovedvei, vil dette påvirke livsbetingelsene for eiketreet. Derfor må det
tydeliggjøres at ny f_SKV1 må opparbeides samtidig med ny hovedvei SKV1.
b) Supplerende beskrivelse av eiketre, av 9.okt.2019, viser til at «Arealet med asfalt
som fjernes bør gjøres omtrent i en størrelsesorden som projeksjonen av krona på
bakken, dvs krona avspeiler størrelsen på rotsystemet. I forhold til dagens situasjon
mener vi at dette vil være tilstrekkelig til å ivareta treet i dagens tilstand og trolig
være positivt for den gamle eika.» For å oppnå dette i størst mulig grad, bør ny
hovedvei SKV1 flyttes lengst mulig mot sør (til hushjørnet på BFS3) og samtidig bør
man vurdere om sidearealet til veien mot treet kan reduseres mest mulig for å
redusere inngrepet i bakken akkurat rundt treet (ved å eventuelt fundamentere
veien på en mur/steinkant akkurat her). Opparbeidelse av GN1, som beskrevet av
biolog 9.okt.2019 (med fjerning av asfalt etc), må innarbeides i
rekkefølgebestemmelse før sluttbehandling.

For lettere å kunne vurdere om biotopene som er kartlagt i rapporten om biologisk mangfold
fra Agder Naturmuseum er godt nok ivaretatt gjennom bestemmelser og regulert arealbruk,
savnes det en kartmessig oversikt over de kartlagt biotopene direkte opp mot planforslagets
formålsområder. Det ville gjort det lettere å kunne vurdere om hvorvidt anbefalingene/
konklusjonene i rapporten er hensyntatt eller ikke, ettersom rapporten fra 2013 ikke synes å
gi svar på dette. Rådmannen vurderer at hensynet til dette naturmiljøet kunne vært bedre
spesifisert i plankart og bestemmelser. Det synes blant annet å mangle bestemmelser som
regulerer forhold vedrørende den svartelistede arten platanlønn. Dette er forhold som må
innarbeides før sluttbehandling.
11. Reguleringsbestemmelsene setter krav om bevaring av eksisterende vegetasjon i GNområdene uten videre spesifisering av hensikt og intensjon. Dette er noe som kan vurderes
nærmere i høringsperioden og eventuelt endres før vedtaksbehandling. Eksempelvis bør
følgende vurderes;
a) det settes inn bestemmelser som nærmere regulerer eventuell hogst/skjøtsel opp
mot bevaring av eikeskogen/edelløvskogen i de områdene dette er aktuelt, da det
ikke nødvendigvis er hensiktsmessig å formulere det som skal bevares som
«eksisterende vegetasjon» uten nærmere spesifisering. Se hensynssone H_560 i
naboplanen Skjevika Syd.
b) områder som grenser til tilsvarende områder i naboplan bør ha tilnærmet samme
regulering; område som grenser til GN2 og 4 er regulert til Friområde i naboplanen
Skjeviga Syd, og da bør bestemmelsene utformes slik at de får samme funksjon i
begge planer. Dette bør sees på og evt. justeres før vedtaksbehandling.
12. Annen veggrunn SVGx;
Er det vurdert å beholde steingjerdene som er markert i kartet? Det er ikke omtalt i
planbeskrivelsen hvorvidt disse er søkt bevart, og ingen bestemmelser er utformet med
henblikk på dette. Steingjerdet nord i SVG4 bør kunne beholdes. Steingjerder i SVG2 bør
vurderes beholdt ved å forskyve veien mot vest, ca fra profil nr 150-200, slik at disse med
tilstrekkelig margin danner en avgrensing mot bunn/topp fylling/skjæring. I høringsperioden
bør det gjøres en vurdering på dette punktet.
13. Stien GTD, som er regulert langs bebyggelsen i BBB1 mellom naboplanen Skjevika Syd og
f_SKV2, vil være en viktig skoleveiforbindelse for Skjvika Syd. Den vil også gjøre det lettere
for barn og voksne i boligområdene i denne planen (Roligheda) å benytte friområdene i
Skjevika Syd. Selv om vi ikke oppnår en høy/universell standard på denne gangveien, med
tanke på bredde og stigning, vil den kunne fungere godt om den får en best mulig anleggelse
i terrenget.
a) Rådmannen ville gjerne sett at fortauet langs hovedatkomstveien SKV1 ble forlenget
mot øst ca 10-15 meter slik at man fikk en naturlig kryssing mellom fortau og gangvei
GTD øst for krysset mellom SKV1 og f_SKV2.
b) Stien er stedvis veldig bratt, og det må i bestemmelser spesifiseres at det det skal
bygges trapper ved stigningsforhold over 1:12. Trappene bør spesifiseres bygd i
vedlikeholdsfrie materialer (stein/betong).
Før sluttbehandling vil rådmannen vurdere å innarbeide endringene i punkt a og b over.

14. Hovedadkomstvei SKV1 er regulert til
privat vei. Den bør reguleres i plankartet
til felles privat vei (f_SKV1) for de
brukere som har denne som adkomstvei
til sine boliger/byggeområder (BBB1,
BKS1, BFS1-4), slik dette er fastsatt i
bestemmelsene 3.3.
15. Kyststi;
Kommunedelplan for Grønnstruktur
(2015) angir kyststi langs den gjeldende
etablerte infrastrukturen som var i
området da kommunedelplanen ble
vedtatt; langs Skjevikaveien, forbi
Kystlagets bygg og videre opp på
eksisterende (grus)vei og opp til
fylkesveien gjennom reguleringsplan for
Skjevika Syd. Rådmannen mener
omdisponeringen av områdene i
Skjevika, til reguleringsplanen for
Rolighedda småbåthavn, nå åpner for en
videreføring av kyststien på den
infrastrukturen som nå gjøres
tilgjengelig gjennom etablering av
småbåthavnas nye kaifront og med ny tilførselsveg SKV1 opp til fylkesveien; Slik blir kyststien
forlenget langs sjøen og mulighetene for «rundtur» utvidet.

For å sikre gjennomføringen av en utvidet sløyfe på kyststien, og for å oppnå ønsket kvalitet
på denne, mener rådmannen at;
a) Det må sikres rett til merking langs denne. Den juridiske ferdselsretten bør synliggjøres
inn i plankartet langs adkomstveien, eventuelt som et kombinert formål. En annen
løsning kan være å tydeliggjøre dette i bestemmelser for SKV1.
b) Det er ønskelig at kyststien får en markert tilknytning opp mot fylkesveien, langs SKV1,
som ender i fortauet SF1. Det må undersøkes nærmere hvordan dette kan gjøres ved
bruk av veimerking. Alternativt kan det settes opp merkepåler langs veien av typen som
brukes ved Kyststimerking ellers i kommunen. Slik merking må være en del av
rekkefølgekravet for etablering av SKV1.
c) Kyststien OGT_1 bør legges ut på bryggefronten slik at det bedre sikres kontakt med
vannet og slik gir best mulig opplevelseskvaliteter for brukerne. Dette er også en
forutsetning gitt i prinsippvedtaket i 2013; «Det skal legges til rette for en
strandpromenade/kyststi for gående langs sjøkanten i hele planområdet.»
Det bør følge med en profiltegning av bryggefronten i planbeskrivelse som fastsetter
kyststien, slik at den kommer så langt ut som den kan. (Hvis bryggefronten eksempelvis
skal lages som en skråning, må kyststien trekkes inn til skråningstopp).

d) Det har vært ønskelig fra rådmannens side at kyststien følger strandkanten mest mulig,
jamfør prinsippvedtaket. Rådmannen har foreslått en løsning hvor o_GT_1 forlenges
videre nordover langs bryggekanten på sjøsiden av bodene i BAS5 mot Kystlagets tomt og
videre på sjøsiden av SPP2, om nødvendig på en mindre fylling i sjøen (slik som
bryggekanten i området forøvrig) inn mot adkomstveien til Kystlaget, hvor den kobles
med o_GT2. Forslagstiller har imidlertid ønsket at kyststien legges i bakkant av
parkeringen i dette området. Rådmannen har akseptert en slik løsning før utleggelse til
offentlig ettersyn. Se skisser under som viser rådmannens forslag til trasévalg.

e) Kyststien OGT_2 må få en bedre sammenkopling med p-plassen til Kystlaget og videre
sikring over p-plassen SPP2 frem til nordenden av planområdet. Det må tydeligere
gjennom kart og bestemmelser sikres rett til gjennomføring og merking av kyststi her.
Dette må sikres før sluttbehandling av planen.

16. Bodene BAS2-6 i småbåthavna.

Det er gitt mulighet etableringav flere boder i småbåthavna.Rådmannenanserdette for
formålstjenligda dette kan tenkeså reduserebilkjøring/parkering,ved at de som bor
nærmestkan ha utstyr i boden og slik gjøre det lettere å velgeå gå/syklefremfor å bruke bil
mellom bolig og båtplass.Rådmannener likevel usikkerpå hvor stort behovet er. Det kan
være en fare for at bodeierevil privatiserenoe av området. Spesielter rådmannenusikkerpå
om hensynetgjelder det bodeierei BAS5skalprioriteres fremfor en fremføring av kyststien
her.
17. Estetikk.
Det bør setteskrav om at eventuelle(synlige)forstøtningsmureri området må oppføressom
tørrmur i naturstein.Dette begrunnesmed behovfor avbøtendetiltak for å beholdeen god
estetikk i et flott naturområdesom gjennomomreguleringtil småbåthavnvil få meget store

terrenginngrep.Det går i dag en gammelkjerreveii tilknytning til området (sestiplet linje
utenfor planområdet.Den er bygd opp med natursteinog vil bli synligfra området. Det vil
være et godt estetiskgrep å videreføredette estetiskeinntrykket inn i reguleringsplanender
det er behovfor (synlige)støttemurer.Det må visesen reguleringsmessig
mulighet for å få til
en forbindelsemellom kyststien(eventuelt vei/p-plass)og dennekjerreveienved en
eventuell senerereguleringav tilstøtende arealfor boligbygging(jamfør arealfor
boligbyggingsom er lagt inn i kommuneplanen).Dette er forhold som vil bli vurdert
innarbeidetfør sluttbehandling.
18. Parkeringsplassen
SPP1
;
Parkeringsplassen
har regulert sin lavestehøyde1,5 moh. Rådmannener usikkerpå om dette
er tilstrekkelighøyt over havet med tanke på fremtidige klimaendringerog springflo.
Parkeringsplassen
må ha krav om fast dekke, og det må gis bestemmelserom tillatelse til
bruk av dette området ti l vinteropplagav båter forutsetter etablert fast dekke. Med tanke på
avfall fra båtpuss/vedlikeholdpå båter i vinteropplagi området, bør området ha
bestemmelseom etableringav fall/drenering mot renseanlegg(kan etableresfellesmed
renseanleggfor spyleplass). Dette er forhold som vil bli vurdert innarbeidetfør
sluttbehandling.
19. BryggefrontBSB1;

Bryggefronten i BSB1 må være illustrert og beskrevet i planbeskrivelsen med en
prinsippskisse/snitt som rådmannen kan slutte seg til. Dette er forhold som vil bli vurdert
innarbeidet før sluttbehandling.
20. Rekkefølgekravene som er formulert i §7.3 åpner for en gradvis utbygging av småbåthavna.
Slik det nå er foreslått kan det etableres over 200 båtplasser (150 nye + eksisterende) før
annet er etablert enn kun en gruset adkomstvei og en gruset steinfylling til å parkere på.
Avhengig av markedet for småbåtplasser kan det i verste fall bli liggende slik i mange år før
utbyggingen går videre og ferdigstilles med flere fasiliteter, miljøkrav og estetisk utforming.
Rådmannen mener det foreslåtte utbyggingsmønsteret/takten ikke i nødvendig grad sikrer
en ønsket utvikling av småbåthavna. Det er behov for å nærmere definere utbyggingstrinn
som også sikrer at de ulike funksjonene kommer på plass på et tidlig stadium. Følgende
punkt vil rådmannen foreslå innarbeides i planbestemmelser (og kart) før sluttbehandling;
I.
Første byggetrinn består i flytting av eksisterende båtplasser internt i område VS1
slik at trinn II kan påbegynnes i sør.

II.

For andre byggetrinn gjelder at følgende må være etablert før nye båtplasser kan tas
i bruk;
a. veien SKV1 i hele sin lengde.
b. p-plassen SPP1 (området sør før rød strek i planutsnittet over) med snuhammer
for lastebil.
c. de øvrige regulerte funksjonene i båthavnas sørøstlige del (sør for rød strek i
planutsnittet under) i BSB1;
i. Bryggefront jamfør prinsippskisse
ii. Spyleplass (med oppsamling og rensing av spylevannet for bunnstoff, olje
mm)
iii. Opptaksrepos for kranbil
iv. Utsettingsrampe for båt på tilhenger
v. HC-brygge
d. Miljøstasjon (BRE) med innsamling av farlig avfall.
e. Kyststi/turveg o_GT1 er etablert og merket innenfor området (sør før rød strek i
planutsnittet under) og merket og tilrettelagt for ferdsel til fots videre langs
sjøkanten nordover bort til Kystlaget/o_GT2 med en viss opparbeiding
(tilsvarende Turløype i kommunens «Utomhusnormal»).
f. Steinfyllinger må være jevnet og avsluttet med løsmasser.

III.

IV.

Videre etablering/utvidelse av småbåthavna skjer mot nord slik at
parkeringsdekningen for området som er tatt i bruk er innenfor kravet 0,3 p-plass per
båtplass, og at turvegen o_GT1 suksessivt forlenges/opparbeides/merkes.
Før det kan etableres og tas i bruk flere enn 250 båtplasser i området, og før boder i
BAS5 og 6 kan tas i bruk, skal følgende være etablert;
a. Bryggefront BSB1 i hele sin utstrekning
b. o_GT1, 2 og 3 i hele sin utstrekning

21. Miljøkrav;
Før sluttbehandling av planen må miljøkrav vurderes opp mot retningslinjene som er gitt i
håndboka «Miljövännliga småbåtshamnar» (HavmøterLand, 2013) og fagrapporten
«Miljøvennlige småbåthavner» utgitt av Miljødirektoratet (des 2017).
22. Kulturminner;
Planbeskrivelsen henviser til 2 funnområder med automatisk fredede kulturminner innenfor
planområdet. Disse vil bli berørt av den foreslåtte nye adkomstveien til Skjeviga, og
planforslaget forutsetter at disse kan frigis. Så vidt rådmannen kan se er det ikke foretatt
noen egen arkeologisk undersøkelse på land i området utover en befaring fra
fylkesarkeologen. Videre vurdering av behov for arkeologiske undersøkelser forventes avklart
i høringsperioden.

Vedlegg;
-

Prinsippavgjørelse om trasé for adkomstvei (2013)
Prinsippavgjørelse om plangrense (2019)
Rapport om biologisk mangfold (2013)
Plankart – datert 20191009
Planbestemmelser – datert 20191009

