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ROLIGHEDA SMÅBÅTHAVN (SKJEVIGA) - PRINSIPPAVKLARINGER FOR
REGULERINGSPLANARBEIDET
FORSLAG TIL VEDTAK:
Teknisk Utvalg er positivt innstilt til den reguleringsprosessen som er satt i gang for å anlegge
småbåthavn i Skjeviga – Roligheda – Torasholla. Det er ønskelig å få etablert flere
sentrumsnære småbåtplasser. Teknisk Utvalg vil med dette gi ikke bindende råd i planprosessen
ut fra et ønske om snarlig etablering av båtplasser og dermed et behov for ”gjennomførbarhet”
for hoveddelen av planen innenfor en relativ kort tidshorisont. Ut fra dette anbefaler Teknisk
Utvalg en reguleringsløsning med hovedtrekkene fra tiltakshavers skisser som følger;
1. Adkomst og parkering
a. Hovedadkomst til småbåthavna tillates lagt via ny veg fra sør fram til Torasholla.
b. Veien skal ha kommunal standard.
c. Parkering tillates lagt nær sjøkanten i sør i tilknytning til adkomstveg.
2. Utbyggingsmønster/-rekkefølge internt i planområdet
a. Det forventes at man planlegger ca 500 småbåtplasser slik potensialet er kartlagt.
b. Bryggefront, parkering og landfeste for utriggere planlegges slik at
utbyggingspotensialet for småbåtplasser i planområdet maksimeres fra sør.
c. 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”.
3. Eiendomsforhold og planlegging på egen/andres grunn
a. Hovedutbyggingen i søndre del av planområdet skal planlegges slik at man
oppnår en naturlig arrondering og arealeffektivitet til sjø og på land. Eksempelvis
vil man ikke akseptere arealineffektive løsninger av hensyn til en mindre
eiendomsparsell eller ønske om ”fritt vannspeil”.
b. Det skal legges til rette for en strandpromenade/kyststi for gående langs
sjøkanten i hele planområdet.
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Journalposter merket med slik skrift inneholder dokumenter som er lagt ved som vedlegg.
Sammendrag:
Det er meldt oppstart på reguleringsplanarbeid for å regulere til småbåthavn i Skjeviga
(Roligheda – Torasholla). Området er avsatt til slikt formål i kommuneplanen. Det er
eksisterende småbåtplasser i et mindre omfang innen planområdet. Området er tidligere
uregulert men kartlagt med et potensial for ca 500 småbåtplasser. Tiltakshaverne Johan Ribe og
Roar Johnsen eier strandparseller i området og ønsker nå å stå for en regulering som, i tillegg til

egen eiendom, tar i bruk det allmenne sjøarealet innen planområdet til en stor småbåthavn. De
ønsker å utforme en reguleringsplan som kan gjennomføres i hovedsak på egen grunn slik at de
berører minst mulig problemområder som er avdekket gjennom tidligere planarbeid eller i
grunneiermøter og tilbakemeldinger så langt. De har utarbeidet fotomontasjer og kartskisser som
viser mulige adkomstløsninger og bruk av land- og sjøareal i søndre del. Løsningene som
presenteres i tiltakshavernes materiale har hatt ”gjennomførbarhet” for sitt prosjekt som
hovedfokus, fremfor det ideelle ut fra generelle overordnede vurderinger. Det er elementer i
dette som delvis bryter med kommuneplanens intensjoner og hensynet til arealøkonomisering,
samtidig som løsningen som presenteres fra utbygger imøtekommer det sterke kommunale
fokuset på å få etablert flere småbåtplasser. Valg av utbyggingsstrategi vil kunne påvirke den
totale arealeffektiviteten, andre grunneieres mulighet til å utnytte egen eiendom på tilsvarende
måte og gjennomførbarhet i det korte perspektivet. Det er derfor ønskelig med noen
overordnede politiske avklaringer før man går videre i planprosessen. Rådmannen konkluderer
med følgende;
Det er ønskelig å få etablert flere sentrumsnære småbåtplasser. Om man ut fra det behovet
legger til grunn for planleggingen et hensyn til ”gjennomførbarhet” innenfor en relativ kort
tidshorisont, vil rådmannen anbefale en reguleringsløsning med hovedtrekkene fra tiltakshavers
skisser som følger;
1. Adkomst og parkering
a. Hovedadkomst til småbåthavna tillates lagt via ny veg fra sør fram til Torasholla.
b. Veien skal ha kommunal standard.
c. Parkering tillates lagt nær sjøkanten i sør i tilknytning til adkomstveg.
2. Utbyggingsmønster/-rekkefølge internt i planområdet
a. Det forventes at man planlegger ca 500 småbåtplasser slik potensialet er kartlagt.
b. Bryggefront, parkering og landfeste for utriggere planlegges slik at
utbyggingspotensialet for småbåtplasser i planområdet maksimeres fra sør.
c. 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”.
3. Eiendomsforhold og planlegging på egen/andres grunn
a. Hovedutbyggingen i søndre del av planområdet skal planlegges slik at man
oppnår en naturlig arrondering og arealeffektivitet til sjø og på land. Eksempelvis
vil man ikke akseptere arealineffektive løsninger av hensyn til en mindre
eiendomsparsell eller ønske om ”fritt vannspeil”.
b. Det skal legges til rette for en strandpromenade/kyststi for gående langs
sjøkanten i hele planområdet.
Fakta:
Det er meldt oppstart på reguleringsplanarbeid for å regulere til privat småbåthavn i Skjeviga
(Roligheda – Torasholla). Området er avsatt til slikt formål i kommuneplanen. Det er
eksisterende småbåtplasser i et mindre omfang innen planområdet. Området er tidligere
uregulert men kartlagt med et potensial for ca 500 småbåtplasser.
Området det er meldt oppstart på inkluderer ikke dagens vei til Skjeviga og heller ikke
landarealet som i kommuneplanen er satt av til parkering for småbåthavna.

Tiltakshaverne Johan Ribe og Roar Johnsen eier strandparseller i området og ønsker nå å stå for
en regulering som, i tillegg til egen eiendom, tar i bruk det allmenne sjøarealet innen
planområdet til en stor privat småbåthavn. De ønsker å utforme en reguleringsplan som kan
gjennomføres i hovedsak på egen grunn slik at de berører minst mulig problemområder som er
avdekket gjennom tidligere planarbeid eller i grunneiermøter og tilbakemeldinger så langt. De
har utarbeidet fotomontasjer og kartskisser som viser mulige adkomstløsninger og bruk av landog sjøareal i søndre del.
Løsningene som presenteres i tiltakshavernes materiale har hatt ”gjennomførbarhet” for sitt
prosjekt som hovedfokus, fremfor det ideelle ut fra generelle overordnede vurderinger og
føringer i kommuneplanen.
Det er elementer i dette som delvis bryter med kommuneplanens intensjoner og hensynet til
arealøkonomisering, samtidig som løsningen som presenteres fra utbygger imøtekommer det
sterke kommunale fokuset på å få etablert flere småbåtplasser. Valg av utbyggingsstrategi vil
kunne påvirke den totale arealeffektiviteten, andre grunneieres mulighet til å utnytte egen
eiendom på tilsvarende måte og gjennomførbarhet i det korte perspektivet. Det er derfor
ønskelig med noen overordnede politiske avklaringer før man går videre i planprosessen.
Vurdering:
Det må påpekes at denne saken ikke er en del av en ordinær planprosess og at saken det
inviteres til å fatte vedtak i ikke har vært ute på høring. Vurderingene og konklusjonene som gis
her vil være preget av det. Vurderingen og konklusjonen forutsettes derfor å ikke binde opp
kommunen i senere behandling, da det er sannsynlig at det vil kunne komme nye opplysninger i
saken når den etter ordinær 1. gangs behandling kommer ut på høring. Vedtaket her må sees på
som rådgivende ut fra kjente opplysninger så langt i saken.
Historikk og planprosess
Bakgrunnen for regulering til småbåthavn er lang, og det er historiske paralleller til den
pågående reguleringen av boligområdet i Skjeviga/Roligheda. HIA studenter utredet
mulighetene for småbåthavn i 1999 og i kjølvannet av det ble planarbeid igangsatt for hele
”Skjevigaområdet” hvor både bolig og småbåthavn ble forsøkt regulert under ett, og hvor
adkomst til småbåthavna var et viktig element som ble forsøkt løst i fellesskap. Dette private
reguleringsarbeidet har strandet grunnet mye uenighet grunneierne imellom. Man står nå på
dette tidspunktet igjen med følgende aktive planprosesser; En ren boligplan på landsida på
eiendommen til Ove Oland innenfor deler av det området som i dag ligger i kommuneplanen
som avsatt til boligformål (heretter kalt: Boligplanen), og nå dette initiativet som tar for seg i
hovedsak småbåthavn innenfor deler av det området som er avsatt til dette formålet i
kommuneplanen.
Ribe/Johnsen (heretter: Tiltakshaver) sier de har fokus på å få til løsninger med størst mulig
enighet mellom grunneiere og løsninger som lar seg løse uten bruk av ekspropriasjon eller
ufrivillig jordskifte. De har hatt to formelle grunneiermøter, og har ut fra det utformet en
grovskisse til planløsning som de mener er mulig å realisere rent privatrettslig (se de vedlagte
ortofotoskissene). Før de går videre i den ordinære planprosessen har de ønsket noen avklaringer
med kommunen på viktige områder, og man har sammen med administrasjonen kommet til at
det vil være gunstig i denne spesielle saken å bringe dette inn for politisk behandling og be om
avklaringer.
Behovet for prinsippavklaringer gjelder i hovedsak;

A. Adkomst / parkering
B. Eiendomsforhold og planlegging på egen/andres grunn
C. Utbyggingsmønster/-rekkefølge internt i planområdet

A. Adkomst og parkering
Hovedadkomsten til en ny småbåthavn av denne størrelsen (ca 500 plasser) må være på veg med
kommunal vegstandard, blant annet med hensyn til adkomst for store lastebiler som skal
trafikkere veien vår og høst, og renovasjonsbil gjennom sesongen. Vegklassen (vegbredde) vil
avhenge noe av hvilken vegtrase som velges, og må vurderes i planarbeidet.
Det må etableres et skikkelig anlegg for renovasjon, gjerne nedgravde løsninger som ivaretar det
estetiske i området.
Hovedadkomstvegen til en ny småbåthavn på denne størrelsesorden bør også ha en løsning som
ivaretar myke trafikanter. Om det blir gang- og sykkelveg eller en fortausløsning vil kunne
avhenge av hvilken vegtrase som velges, og dette vil bli nærmere vurdert i planprosessen.
Parkeringskravet for småbåthavner er 0,3 parkeringsplass per båtplass for havner over 100
plasser. En båthavn for 500 plasser vil således måtte etablere 150 parkeringsplasser a 2,5*5 m.
Det tilsvarer et areal på 1875 m2 i rent parkeringsareal + adkomst/manøvreringsareal. Området
som er satt av i kommuneplanen til parkering for småbåthavna er på ca 4000 m2.
Tiltakshaver har fått utarbeidet en studie på aktuelle adkomstveier til den nye småbåthavna. Det
er pekt på 3 alternativer (se vedlegg);
1. Utvidelse av den eksisterende Skjevigaveien
2. Ny veg til småbåthavna langs gammel ”traktorvei” og som kobler seg på ny hovedveg i
”boligplanen” til Oland.
3. Ny veg fra Arendalsvegen/FV420 ved Bie og over/langs jordene på eiendommen 13/3 til
Ribe.

1. Skjevigaveien
Det er tidligere gjort krav om at en veg til småbåthavna må opparbeides som offentlig veg i
henhold til kommunal standard. Dagens kommuneplan har satt av et landområde på et jorde i
nordre del av Skjeviga til fremtidig parkering til småbåthavna.
Å utvide dagens veitrase fram til avsatt parkeringsareal vil påvirke 4-5 bebygde eiendommer. En
garasje vil trolig måtte flyttes, og noe hageareal vil gå tapt i tillegg til litt landbruksjord.
Tidligere planarbeid med ”boligplanen” har vist at det er vanskelig å få en bred tilslutning blant
beboerne til en utvidelse av den eksisterende veien til Skjeviga.
Å utvide dagens vei vil derimot kreve lite ekstra areal i forhold til å bygge en ny veg. Dette
alternativet vil generere minst behov for omdisponering av areal til nye utbyggingsformål, fra
blant annet jordbruk og natur/friluftsområder til vegformål. Det ligger vei her fra før, og nye
naturområder vil ikke stykkes opp med ny veg. Det er derfor mest arealøkonomisk å benytte
dagens veitrase som trase for hovedadkomst til en ny småbåthavn.
Å utvide den eksisterende vegen til Skjeviga anser Tiltakshaver som uaktuell på grunn av at
utvidelsen vil kreve avståelse av areal fra flere grunneiere langs veien og de potensielle
grunneierkonfliktene som følge av det. De ønsker derfor å etablere en ny adkomstveg.
2. ”Traktorvegen”
Det går i dag en eksisterende ”traktorveg”/veg fra den eksisterende småbåthavna ”Roligheda”,
opp gjennom et skogsområde, og videre forbi eksisterende boliger med forbindelse til FV420.
Det er ikke parkeringsplasser tilknyttet denne vegen, men det er mulig å hensette en håndfull
biler i terrenget og det er parkering til noen få biler ved Kystlagets bygning/eiendom. Vegen går
i kanten av et naturområde som er kartlagt som en viktig bevaringsverdig naturtype med
edelløvskog. Kartleggingen er gjort gjennom en egen undersøkelse/rapport av biologisk
mangfold i forbindelse med Boligplanen. Dette området er i Boligplanen regulert til
friluftsområde med hensynssone. På grunn av vegens beliggenhet og standard er den i
Boligplanen kun tenkt som adkomst til en eksisterende bolig(13/2), som turveg ned til ny
småbåthavn/kyststi/strand og til sist som adkomst til eksisterende båtplasser inntil det eventuelt
foreligger en ny adkomst for denne bruken.
Tiltakshaver peker på en gammel/eksisterende vegrett på ”traktorvegen”, og de ønsker å benytte
seg av denne vegretten til adkomst for hele eller deler av den nye/utvidede småbåthavna. De
ønsker i den forbindelse å kople sin nye veg /opprustede veg fra småbåthavna på den
snuplassen/rundkjøringa som ligger på enden av hovedvegen o_V2 i Boligplanen. Alternativt
ønsker de å bruke eksisterende ”traktorveg” som adkomst til en ”nærbåthavn” med begrenset
adkomstmuligheter for bil/parkering, i forbindelse med at de kan tenke seg å dele den nye havna
i to for å unngå å berøre Ove Oland sin eiendomsparsell i strandsonen i Roligheda/Toresholla.
Boligplanen er nå i en fase hvor den nærmer seg sluttbehandling, og denne Småbåthavnplanen
er i oppstartsfasen.
Det er utfordrende å samkjøre disse planene nå med tanke på adkomst og annen arealbruk uten
at det vil bety å forsinke og omkalfatre en god del på Boligplanen. Boligområdet er ikke planlagt
med det for øyet at det skal være en gjennomgangsveg til båthavna, spesielt vil det påvirke
rekkeboliger i Bk2.3/2.2 og man må vurdere vegbredde ved høyere ÅDT (trafikkmengde). En
opprusting av den eksisterende ”traktorvegen” vil på grunn av stigningsforhold og ellers
umiddelbar nærhet, gå på bekostning av det registrerte naturområdet med edelløvskog.
Rådmannen vil uttrykke skepsis til å definere en del av havna som ”nærbåthavn” med begrenset
behov for biladkomst/parkering. Det er utfordrende å over tid sikre at det kun blir en slik
”nærbruk” her som ikke genererer behov for biladkomst/parkering. Skal man få det til vil man

være avhengig av å regulere småbåthavn i samme reguleringsplan som tilstøtende boligområder
og med bestemmelser som sikrer at båtplasser og boenheter omsettes som et samlet
eiendomsobjekt. Selv da vil man kunne få utfordringer knyttet til framleie av båtplasser til folk
utenfor ”nærområdet” som vil generere trafikk/parkeringsbehov.
Rådmannen vurderer denne traseen som uaktuell i dag med hensyn til Boligplanen og biologisk
mangfold som er registrert i området.
3. Ny veg
Det legges fram et forslag til ny veg fra FV 420, med avkjøring ved bolighus rett nord for
bilforetning (Repstad). Vegen vil bli lagt på tiltakshavers egen grunn, med eventuelt noe behov
for makebytte rett ved bolighuset ute ved RV420. Dette skal ikke være privatrettslig konfliktfylt
og dermed gjennomførbart med frivillige avtaler ifølge tiltakshaver, hvilket er et viktig poeng
for tiltakshaverne som ser denne vegløsningen som den eneste gjennomførbare. Vegen skal i
hovedsak gå i jordekanten, men noen ”viker” og deler av eksisterende jordekant vil gå tapt som
landbruksjord. Jordet ned mot ”Toresholla” er et bratt jorde. Deler av det er ikke egnet til
maskinell bearbeiding, og brukes i dag som kulturbeite. Jordet vil sannsynligvis gå tapt for å få
til stigningsforhold på ny veg og deler av resterende areal som ikke blir veg vil kunne egne seg
for parkering. For øvrig viser skissene til tiltakshaver at parkering vil kunne legges langs
sjøkanten på utfylte arealer. Vegen blir gående i områder som i dag er et utpreget
kulturlandskap. Vegen vil dele opp et kulturlandskapsområde som i dag er brukt som et
sammenhengende beiteområde. Det vil bli store skjæringer/fyllinger i terrenget i området for å
få ført denne veien fram med akseptable stigningsforhold. Det vil sannsynligvis være nødvendig
å kartlegge biologisk mangfold jamfør den kartleggingen som er gjort i Boligplanen.
Med dette vegalternativet vil det gå med arealer (omdisponert fra jordbruk til veg) i områder
som i dag ikke er utbygd og som ellers ikke vil bli direkte berørt av selve
småbåthavnutbyggingen. Veien vil kunne gi et utbyggingspress/-muligheter på tilstøtende
områder i fremtiden.
Den kommunale landbruksmyndigheten ser dette som et mulig vegalternativ ut fra jordvernet,
men man bør da kompenserer med avbøtende tiltak som å effektivisere og jordforbedre de
resterende jordbruksarealene.
---Veialternativ 2 og 3 kan i tillegg til å være ren adkomstveg for en ny småbåthavn, også tenkes å
gi bedre adkomst for eksisterende boliger og næring (Kystverket) i Skjevigas nordre del, samt
for en potensiell utbygging av parkering og nye båtplasser med landfeste i nordre del. Det vil
imidlertid kreve en framføring forbi Kystlagets lokale og en privat boligtomt (Tjemsland), noe
som vil bli konfliktfylt og ikke ønskelig fra tiltakshavernes side. Et slikt krav om en framføring
av ny adkomstveg til Skjevika over Kystlagets og Tjemsland’s eiendom vil ut fra tiltakshavers
egne premisser om konfliktunngåelse kunne sette en stopper for realisering av båthavna.
B. Eiendomsforhold og planlegging på egen/andres grunn
Området som er avsatt i kommuneplanen til småbåthavn i Skjevikaområdet har flere
strandparseller med ulike eiere og interesser.

Området i sør, sør for Kystlaget Terje Vigen sin eiendom (blått bygg i kartskissen), har den mest
enhetlige og avklarte eierstrukturen. Johan Ribe og Roar Johnsen eier det meste av arealet med
unntak av et mindre areal som eies av Ove
og Aksel Oland (eier av områdene for
Boligplanen). Arealet er markert med rød
farge i kartet. Oland har uttalt som
merknad til oppstartsmeldingen at de stiller
seg positive til regulering, men at de ikke
ønsker å være med på bryggeprosjektet for
Roligheda. De kan derimot makeskifte
med grunn på Johan Ribe sin eiendom.
Saksbehandler er kjent med at det i
forbindelse med Boligplanen har vært et
ønske fra Oland om makeskifte i området
som er skravert i kartet.
Fra Planbeskrivelsen i ”Boligplanen”
(Skjeviga Syd, datert 01.02.2013 s.27);
”Planen hindrer ikke en framtidig stor
regional småbåthavn i Skjeviga, og Ove
Oland er innstilt på å avstå arealer som er
nødvendig for å realisere en slik
småbåthavn.”
Boligplanen er nå imidlertid planlagt uten
direkte behov for dette makeskiftearealet.
Tiltakshaver ønsker imidlertid å
være fri til å kunne regulere slik at
de ikke er avhengig av et slikt
makebytte for å kunne bygge ut
småbåthavn her i søndre del. De har
derfor presentert en løsning med en
todeling av alternativet med
småbåthavn i søndre del. Da legges
adkomsten fra to kanter (se skravur
i tiltakshavers fotomontasje) med
en adkomst til hver av parsellene
som de eier slik at de ikke trenger å
krysse Oland sin eiendom med
adkomstvei eller bruke den som
bryggefront.
Rådmannen mener imidlertid at dette ikke er en akseptabel løsning. Det strider mot god
arealforvaltning og helhetlig planlegging. Det vil være viktig å utforme området under ett med
en felles bryggefront mot sjøen og best mulig sammenhengende adkomst langs sjøfronten for
både småbåthavnens brukere og turgåere. Det er også viktig å utnytte landarealene
sammenhengende med tanke på parkering, slik at behovet for fylling i sjø og arealbruken
generelt reduseres og effektiviseres.
Kystlaget Terje Vigen eier det gamle restaurerte båtbyggeriet og sier i merknad at de er positive
til foreslått småbåthavn, parkering og adkomstvei, men at de har behov for anløp av stor båt til
sin brygge og manøvreringsareal for denne. Rådmannens mener man må søke å hensynta
Kystlaget sitt behov for anløp og manøvreringsareal.

Videre nord for Kystlaget kommer en eiendomsparsell med oppført enebolig og molo/brygge til
Rørvik/Tjemsland. De har gitt en uttale til oppstartsmeldingen med sterke føringer for endringer
i området. De vil ikke akseptere noen form for offentlig sti eller annen adkomst over sin
eiendom og sier det er utelukket å gi allmennheten tilgang til noen deler av deres eiendom. De
forutsetter at småbåthavna blir utformet slik at den ikke endrer innseilingsled eller at det hindrer
for eventuell fremtidig utbygging av egen småbåthavn. Rådmannen mener det vil være behov
for at det legges inn en sammenhengende kyststi/promenade langs sjø/bryggefront i
planområdets utstrekning fra nord til sør (se vedlagt befaringsrapport). Rørvik/Tjemsland sin
eiendom ligger midt i dette området. Uavhengig av hensynet til gjennomføringsmulighet for
planen ellers, må det av hensyn til allmennheten legges opp til at eiendommen krysses med en
slik regulert gangadkomst. Hvorvidt man skal fremføre veg/adkomstveg for småbåthavn på
denne strekningen blir en annen vurdering. Rådmannen gjør oppmerksom på at en utbygging av
småbåthavn på Rørvik/Tjemsland sin eiendom også vil være avhengig av utvidet adkomst og
parkering, og dette må tas inn i planen om det skal kunne reguleres slik R/T ønsker. Videre
mener rådmannen at innseilingsled må påregnes å kunne endres noe i en planproses som denne,
så lenge sjøadkomst/anløpsmulighetene opprettholdes. Det er viktig at vannspeilet i bukta får en
best mulig arealøkonomisk utnytting, slik at man kan få plass til flest mulig småbåtplasser innen
planområdet (minst 500 båtplasser, som angitt i egen rapport for mulige småbåthavner i
kommunen).
Videre nordover eier Ove og Aksel Oland størstedelen av moloen som stikker ut og danner den
grunna som egentlig er ”Skjeviga” opp til Kystverket sin eiendom. Her ønsker Oland mulighet
for etablering av en privat småbåthavn, og han sier i uttalen sin til oppstartsmeldinga at han
ønsker å være delaktig i planprosessen her. Skal dette planlegges/realiseres vil behovet for
parkering og adkomst også melde seg. Parkering er avsatt i kommuneplanen rett på innsiden,
men dagens vei til Skjeviga er neppe egnet å bruke slik den ligger i dag.
Videre nordover langs strandlinjen eier Arne Ribe ei smal stripe som er opplyst blir disponert av
Johan Ribe.
Allmenningen har ei smal stripe med usikre grenser. En eier i allmenningen har uttalt etter
oppstartsvarselet at han ønsker utskifting av rettighet i allmenningen med båtplass i det nye
anlegget. En slik utskifting av gamle rettigheter kan være en mulighet om man utnytter de
nordre delene av planområdet til utbygging av småbåthavn. En annen mulighet er å la området
med allmenningen bare ligge urørt.
Etter allmenningen kommer Kystverket sin næringseiendom. Kystverket sier ny småbåthavn
ikke må komme i konflikt med skipstrafikk til deres eiendom eller til AS Nymo.
Området i nord, selve Skjeviga, er ei grunne som er utfordrende å bebygge til småbåthavn.
Enten må man mudre den, og det er utfordrende både med tanke på strandøkologien
(bløtbunnsområde) og mulig forurensing i sedimentene slik som man har funnet lenger inne i
Vikkilen som etterlatenskaper etter gamle båtbyggerier/verft i området.
Et annet alternativ er å la den ligge urørt, eller et tredje alternativ er å fylle ut over den til
parkeringsareal/landareal for småbåthavna. En overfylling vil være lite akseptabelt med tanke på
marinøkologi, men sannsynligvis en akseptabel løsning med tanke på tildekning av forurenset
grunn. Uansett løsning er det et utfordrende område med mulige ”fallgruver”.

C. Utbyggingsmønster/-rekkefølge internt i planområdet
Slik det er beskrevet over, så er det mange interesser i planområdet. Rådmannen mener det er
viktig å få utnyttet mest mulig av vannspeilet i planområdet til båtplasser, og samtidig få til gode
og ryddige forhold for adkomst og parkering. Helst bør dette realiseres uten å ta i bruk unødig
areal på land.
Dersom man skal ta hensyn til utseilingsled og manøvreringsareal for stor båt til Kystlagets
eiendom, må man velge mellom;
A. ikke få utnyttet vannspeilet/potensialet for antall småbåtplasser i planområdet, og klare
seg med 1 oppgradert/ny adkomst som betjener landområdene enten i nord eller i sør i
planområdet (Skjeviga eller Torasholla). eller
B. anlegge 2 nye adkomster/parkeringer som betjener landområdene henholdsvis i både
nord og sør i planområdet (Skjeviga + Torasholla).
I alternativ B kan man velge mellom å enten;
1. anlegge 2 nye adkomstveger, eller
2. anlegge en sammenheng over Kystlaget og Rørvik/Tjemsland sin eiendom.
For adkomst til nord er det gjennom Boligplanen erfart høyt konfliktnivå i forhold til realisering
av en oppgradert Skjevigavei. Det er også tydelig at Rørvik/Tjemsland ikke vil akseptere en
veiløsning over deres eiendom.
Konklusjon A
Det ideelle ville slik rådmannen ser det være en B2 løsning med hovedadkomst over
eksisterende Skjevigavei. Man ville unngå mye ny veibygging og bruk av arealer til ingen nytte
i et landbruksområde med kulturlandskapskvaliteter (veialternativ 3). Dersom man derimot
velger en løsning hvor man legger vekt på å få en løsning man tror kan ha størst sjanse for
”gjennomførbarhet”, vil rådmannen anbefale en B1 løsning. Ut fra et sterkt kommunalt ønske
om realisering av nye båtplasser, vil en videre anbefaling da være at den søndre delen gis
prioritet arealmessig i det åpne vannspeilet, slik at man maksimerer utbyggingen fra sør for å få
realisert flest mulig båtplasser i et kort tidsperspektiv, og at den nordre utbyggingen vil måtte bli
begrenset fordi den i større grad er avhengig av konfliktløsning før den kan realiseres. Det vil
medføre at bruken av de allmenne sjøarealene i planområdet til småbåtplasser, i hovedsak vil
tilfalle grunneierne i søndre del av planområdet (Torasholla/Roligheda).
Nordre del
Man står da igjen med et mindre utbyggingspotensial i den nordre delen (selve Skjeviga). Det er
ønskelig at dette blir del av den helhetlige planleggingen for planområdet. Reguleringsplanen
bør derfor skissere dette i et eget utbyggingstrinn. En utbygging i nord kunne tenkes å ha
gangadkomst fra sør for å slippe å oppgradere Skjevigaveien, med kryssing til fots over
Kystlaget / Rørvik/Tjemslands eiendom. Men så lenge Skjevigaveien ligger der vil det være
press fra båtplasseierne til å bruke den i stedet for å få en ”lang” veg å gå til båten fra parkeringa
i sør. I forbindelse med planleggingen av de nordre delene må man derfor planlegge adkomst
over en oppgradert Skjevigavei og parkering fortrinnsvis i området som er avsatt i
kommuneplanen. Eiendomsforhold og interesser i området kan endres, og det bør derfor
tilstrebes å planlegge vei/parkering i den søndre delen slik at veien kan videreføres forbi
eiendommene til Kystlaget/Rørvik/Tjemsland en gang i fremtiden. Det må også vurderes om det
er hensiktsmessig av hensyn til utrykningskjøretøy å kunne passere her i nødstilfelle.

Et alternativ til krav om detaljregulering av nordre del kan være å be om en planskisse, som
vedlegg til reguleringsplanen som viser utbyggingsmulighetene i nord sett i sammenheng med
utbyggingen fra sør. Man vil da kunne tenke seg at planområdet kunne innskrenkes til kun
søndre del. Rådmannen vil imidlertid ikke anbefale en slik løsning av hensyn til;
i.
En helhetlig planlegging av et område som naturlig gjensidig påvirkes av interne og
eksterne sammenhenger.
ii.
man vil ikke kunne få regulert en strandpromenade/kyststi med gode
trasesammenhenger internt og ut av planområdet dersom nordre del tas ut. Innspillet
fra Rørvik/Tjemsland viser at det vil være viktig å få regulert denne gangadkomsten
slik at man unngår en ”propp” for turgåere i området.
iii.
Et lite uregulert areal som er avsatt i kommuneplanen til småbåthavn vil kunne
generere mange dispensasjonssøknader og en uoversiktlig steg for steg utbygging i
nord, uten at det tas nødvendige grep i forhold til adkomst/parkering.
Konklusjon B
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”.
Til sist vil rådmannen påpeke at det i planprosessen vil være et fokus fra kommunen på å finne
løsninger for en tilrettelagt strandpromenade/kyststi med gode trasesammenhenger internt og ut
av planområdet, samt at det vil være viktig å prøve å få på plass en badestrand i området nå som
sjø – og strandarealet for øvrig bygges ned. Det vises til den vedlagte befaringsrapporten som
omtaler dette.
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VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING ROLIGHEDA
SMABATHAVN I GRIMSTAD KOMMUNE
På vegne av Johan Ribe og Roar Johnsen, varsles det herved at Viallova
Kristiansand AS setter i gang med detaljregulering for Roligheda småbåthavn på
vestsiden av Vikkilen i Grimstad kommune, i samsvar med Plan- og bygningsloven §
12-8.
Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Planområdet er en del av
vestsiden av Vikkilen. På land avgrenses området av Arendalsveien (fv 420) i vest,
følger avgrensingen av landbrukseiendommen gnr/bnr 14/2 i sør, i sjøen inkluderes
buktene Torasholla og Skjeviga, i nordøst følges vegen langs sjøen, og mot nord
følges landbrukseiendommen gnr/bnr 14/2 samt noen boligeiendommer.
Planavgrensningen er forelagt Grimstad kommune, og omfatter bl.a. eiendommene
gnr/bnr 13/10, 12, 268, 269, 271, 1412,16/40, 41 og 50. Området er på ca. 222 daa.
Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.
Formål
Formålet med reguleringen er å legge til rette for ny småbåthavn i sjøen. I sjøen
vurderes areal til småbåthavn, ferdsel og farled. På land vurderes formål til
parkeringsplass, brygge, bod/lager tilknyttet småbåthavna, atkomstveg, LNFR samt
noe bebyggelse. Hovedformålet på land er landbruksareal. I forbindelse med valg av
vegatkomst mellom småbåthavna og Arendalsvegen, skal det utarbeides
utredninger.
Planstatus
I arealdel i kommuneplanen (2011-20) i Grimstad er området avsatt til nåværende
småbåthavn, fremtidig småbåthavn (S1) og nåværende LNF-ornråde. I gjeldende
kommunedelplan for Grimstad byområde, vedtatt 27.10.2008, er berørte områder
regulert til Boliger, LNF og bevaring bygninger og anlegg. I reguleringsplan
Langhaven/Biesletta, vedtatt 16.05.1978, er berørt området regulert til trafikkområde.
I reguleringsplan Arendalsvegen 95, vedtatt 08.10.1990, er berørt område regulert til
trafikkområde. I reguleringsplan E18 Temse-Frivoll, vedtatt 21.03.2011, er berørt

VIANOVA
Kristiansand
område regulert til trafikkområde. I reguleringsplan Vikkilen, vedtatt 21.06.2004, er
berørt område regulert til industri/lager. Detaljreguleringen har blitt vurdert i forhold til
kravene i PBL av 2008, samt forskrift om konsekvensutredning. Planen utløser ikke
krav om konsekvensutredning etter PBL § 12-3 tredje ledd, jfr § 4-2.
samråd og medvirkning
Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning
for planarbeidet sendes skriftlig til:
Viallova Kristiansand AS, Postboks 541, 4665 Kristiansand
innen 07.06.2013.
Tlf.: 38 12 08 50

Fax: 38 12 08 51

E-post: even.lorentsenriivianova.no

Med hilsen
Viallova Kristiansand AS
Even Fallan Lorentsen
Vedlegg: Kartutsnitt av planområdet ved Roligheda småbåthavn.
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Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Mette Rutgerson <mrutgerson@gmail.com>
9. juni 2013 23:24
EvenF.Lorentsen
fester-4@hotmail.com
Innspill til planarbeidet Roligheda småthavn i Grimstad kommune

ViaNovaKristiansandAS
Postboks541
4665Kristiansand

Sendeskun some-posttil even.lorentsen@vianova.no

Innspill til:
VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING ROLIGHEDA SMÅBÅTHAVN I
GRIMSTAD KOMMUNE
Vi gir ikke tillatelsefor økt ferdselovervår eiendom(veientil Skjeviga),somfølgeav eventuellutbygging
av båthavni Torasholla.
Vi hartinglyst båtplasspågnr. 16 bnr.40 og forutsetter derforat utbyggingav Rolighedasmåbåthavni
Torashollablir dimensjonertslik at denikke hindrerdagensinn- og utseilingtil båtplassen.
Vi berom bekreftelsepåat innspilleter mottatt og blir tatt medi det videreplanarbeidet.

Med hilsen

MetteRørvik Rutgerson
CarstenFestersen
Gnr.16 Bnr. 4

1

Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

NVE< NVE@nve.no>
7. juni 2013 12:42
EvenF.Lorentsen
'postmottak@grimstad.kommune.no'
Innspill til varsel om igangsetting av detaljregulering for Roligheda
småbåthavn - Grimstad kommune

Til: ViaNovaKristiansandAS
Vår ref: 201303305-2
Deresref: 3320
Innspill til varsel om igangsettingav detaljregulering for Rolighedasmåbåthavn- Grimstad
kommune
Vi visertil varseldatert7.mai2013.
NVE er forvatningsmyndighetfor vassdragog energianlegg,samtforebyggingav flom- og skredfare.NVE skalsom
høringspartbiståkommunenmedopplysninger,rådog veiledninginnenfordissetemaene, og hvordandettekan
vurderesog innarbeidesi planeretterplan-og bygningsloven.
I følgeløsmassekartene
somligger tilgjengeligpåNGU sineinternettsiderer detområdermedmarineavsetninger
innenforplanområdet.I forbindelsemedplanprosessen
mådetvurderesom deter farefor kvikkleireskredi disse
områdene.Vi visertil merinformasjoni sjekklistanedenfor.
Vedlagtfølgerensjekklistefor vurderingav temainnenforNVEs forvaltningsområder:
Tema
Erdet vassdragi
planområdet?

Vurderinger
Styringav arealbrukenbort
fra vassdrageneer det beste
virkemiddeletfor å ta varepå
vassdragsmiljøog begrense
vassdragsrelatertfare.

Erplanområdet
innenfor20
metersbeltetlangs
Dersomdet planleggestiltak
bekkeller 100
somberørervassdrag,må
metersbeltetlangs
konsekvenseneav dette
elv?
beskrives,somgrunnlagfor
ev.vurderingetter
Ervassdraget
vannressursloven
og
vernet?
vannforvaltningsforskriften.
Hvisdet er muligheterfor
å restaurerevassdrag,kan
det søkesom bistandfra
NVE.
Kanområdetvære
flomutsatt?

Sjekkom det
finnes flomsonekarti
planområdet.
Utenfor kartlagtesoner
kan en førstevurdering
baserespå observasjonerfra

Innarbeidingi plan
Linkertil mer informasjon
Byggegrense
til vassdrag KarttjenestenNVEAtlas
Alle vassdragmed
årssikkervannføringskal
merkestydeligi
plankartet,medformålet
bruk og vernav sjøog
vassdrag, jf pbl §12 5 nr.
6.

Arealplanleggingog vassdragsmiljø
Verneplanfor vassdrag
RPRfor vernedevassdrag

Vannressursloven
Vernavassdragbør vises
somhensynssonemed
retningslinerfor
forvaltningen.

www.vannportalen.no

Bistandtil miljøtiltak i vassdrag

Flomutsattearealskal
Flomsonekartutarbeidetav NVE
visessomhensynssoneog
tilknyttes bestemmelser Retningslinjenr. 2/2011Flaum og
somivaretarsikkerheten skredfarei arealplanar.
gitt i TEK10§7 2.
Kravtil flomsikkerheti TEK10
1

tidligereflommer,lokal
kunnskapog kartanalyse.
Vedtvil må det gjøresen
fagkyndigutredning.

Retningslinjerfor flomberegninger

Eventuellebekkelukkinger
somkanoversvømmesbør
kartlegges.
Kanområdetvære
skredutsatt?

Alternativeflomveierbør
visessomhensynssonei
planen
Sjekkom det finnesfare /
Skredutsatteområder
aktsomhetssonerfor skred
visessomhensynssonei
eller marineavsetningeri
planenog tilknyttes
planområdet:i slikeområder bestemmelsersom
mådet gjøresen fagkyndig
ivaretarsikkerhetengitt i
vurderingav skredfaren.
TEK10 §7 3.

www.skrednett.no
NGUsløsmassekart

Utenfor kartlagtesonerkan
en førstevurderingbaseres
på lokalinformasjonom
grunn og terrengforhold.
Vedtvil benyttesfagkyndig.

Kartleggingog vurderingav
skredfarei arealplaner
Vurderingav områdestabilitetved
utbyggingpå kvikkleireog andre
jordarter med
sprøbruddegenskaper

Hvisdet ikkeer tilstrekkelig
sikkerhetmå avbøtende
tiltak beskrives.

NVEforventer økt
flomvannføringmed minst
20%i smånedbørfeltog
kystvassdrag.
Det må visessærlig
aktsomhetlangsbratte
masseførendevassdrag.
Erdet konsesjoner Det må ikkeplanleggesny
for vassdragseller arealbruki konflikt med
energianleggi
etablerteeller planlagte
området?
kraftlinjer, trafoanlegg,
dammer,rørgatereller andre
Eranleggseier
anleggfor energiforsyningog
varslet?
overføring.
Kan
klimaendringer
påvirke
planområdet?

Retningslinjenr. 2/2011Flaum og
skredfarei arealplanar.

Ansvarfor fremtidig tilsyn
St.meld.nr. 15 (2011 2012)kap.
og vedlikeholdav
sikringstiltakmå avklares. 7.6Sikringi forbindelsemed
nybygging
Byggegrense
til vassdrag, Hvordanta hensyntil
eventuelt hensynssone klimaendringeri
dersomflom , erosjons
arealplanleggingen
eller skredfare.

Anleggfor energiforsyning Planlovenog energianlegg
og overføringskal
Oversiktover konsesjonersomer
reguleressomteknisk
infrastruktur etter Pbl§11 gitt eller under behandling
7 nr.2,med unntakav
kraftledningeri sentralog Bebyggelsenærhøyspentanlegg
regionalnettetsomskal
visessomhensynssone.

Dersomdetkansvaresnei pådissespørsmålene
er detikke nødvendigå sendeplanenpåhøringtil NVE. Dersom
planarbeidetberørernoenav dissetemaeneskalNVE haplanenpåhøring.For å lettehøringsprosessen
bervi om at
detkommertydelig frem av plandokumente
nehvilke vurderingerog konklusjonersomer gjort. NVE skalhatilsendt
planbeskrivelse,plankartog bestemmelser
samtalle relevantefagkyndigeutredningersomer gjennomførti
forbindelsemedplanarbeidet.Vi berom at alle plandokumentersendeselektronisktil rs@nve.no.
NVE vil kun gi uttaletil planendersomdissetemaeneikke er godtnok vurdertog ivaretatti planen.Forholdsomkan
medføreinnsigelsefra NVE er blantannetmanglendeinnarbeidingav hensynssoner
for flom- eller skredfare.
Ta gjernekontaktpåe-posteller telefon dersomdeter spørsmålom ovennevntetemaundervegsi planprosessen.

Hilsenfra
Heidi Mathea

Henriksen
2

senioringeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør

Norges vassdragsog energidirektorat
(NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 97 59
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no
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OVE OLAND
J. M. UGLANDSVEI
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GRIMSTAD,

Vianova KristiansandA/S,
Postboks 541,
4665 Kristiansand.

16.mai 2013.
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Sk'evika.

Jeg viser til brev av 7.d.m. til min sønn Aksel og meg
NVerken Aksel eller jeg har noe imot at den del av reguleringsplanen som gjeldervåre eiendommer kan tas opp til regulering
for lystbåthavn.
Våre eiendommertil sjøen er markert med gult og med nr.1 og 2
på det vedlagtekart.
Når det gjelder nr.1 er det ikke ønske å være med på bryggeprosjektetfor Roligheda,men vi kan makeskiftedenne delen
av arealet med grunn på Johan Ribes eiendom. Dette er
tidligerenevnt for Johan Ribe.
Arealet merket med nr.2 - og som er skrevertmed gult - ønsker
vi regulert til småbåthavn.Vi forutsetteret samarbeidemellom
oss og Vianova om detaljreguleringog i et samarbeidemed
Ribe/Johnsen.
Nå kan det jo were slik at utbygger av Rolighedaikke ønsker
å engasjereseg i detaljreguleringav nr.2. Det har vi
forståelsefor. I så tilfelle bør vi ha en diskusjonmed Vianova.
Med venmlig hilsen
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Statens

vegvesen

VianovaKristiansandAS
Postboks541
4665KRISTIANSAND S

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Regionsør

WencheKlungland - 37019911

2013/053744
-004

3320

07.06.2013

Reguleringsplan
- melding - Roligheda
1 0 m.fl. - Grimstad
kommune

småbåthavn,

gnr. 1 3 bnr.

Viser til oversendelse
datert07.05.13,hvor derevarsleroppstartav reguleringsplanfor
Rolighedasmåbåthavnpåvestsidenav Vikkilen i Grimstadkommune.
Planområdetomfatterendel av Vikkilen i øst, pålandavgrensesområdetav fv.420
(Arendalsveien)i vest.Denfølgereiendomsgrensen
til gnr. 14 bnr.2 i sørog delvisi nord.I
nordfølgesplanområdeteksisterendeveg.Underplanarbeidetkanområdetbli meravgrenset.
Formålmedreguleringener å leggetil rettefor ny småbåthavn.I sjøenvurderesarealtil
småbåthavn,ferdselog farled.Pålandblir formål somparkeringsplass,
brygge,bod/lager
tilknyttet småbåthavna
vurdert. Når detgjelderatkomstmellomsmåbåthavna
og
Arendalvegenvil dettebli utredetmedulike alternativ,før envelgerløsning.
Vi serat dereharlistet oppplanstatusfor området, mensavnerenopplistingav planersomer
underarbeid.Til deresorienteringharStatensvegvesenutarbeidetenreguleringsplanfor
Biesletta,denneer ikke ferdigbehandleti Grimstadkommune. Vi forutsetterat planområdet
deresblir justerti forhold til denneplanen.
Rolleavklaring:
Vi gjør dereoppmerksompåat Statensvegvesenharmangeroller i enreguleringsplan,davi
opptrersomvegforvalterfor fylkeskommunenog staten.I tillegg til detteharvi fått tildelt
sektoransvarinnenulike fagområdersomtrafikksikkerhet,miljø, universellutformingmed
mer.I dennesakenopptrervi hovedsakeligsomvegforvalterfor fylkeskommunen
, daplanen
berørerfylkesveg420.
Oppstartsmelding/Planbeskrivelse:
Vi menerat oppstartsmeldingen
er generellnårdetgjeldervårt ansvarsområde,
og vi gir
derforendel generelletilbakemeldinger.

Postadresse
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

Telefon: 02030
Telefaks: 37 01 98 01
firmapost - sor@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Langsævn 4
4846 ARENDAL

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2
Byggegrenser:
Somfølgeav forvaltningsreformenfikk alle fylkesveger50 metersbyggegrense.Med
bakgrunni dettehardetværtengjennomgangav vegnettethvor enharsettpåbyggegrenser
og avkjørslerlangs fylkesvegnettet.Aust-Agderfylkeskommunevedtok«Retningslinjerfor
behandlingav avkjørsels- og byggegrensesaker»,
i fylkestinget26.02.13,detteinnebærerat vi
harfått endifferensieringav byggegrensene
langsfylkesvegnettet.
Føringerfor hvasommåutredesdersombyggegrensene
i retningslinjenskal fravikesfinner
derehttp://www.austagderfk.no/Tjenester
-og-fagfelt/Samferdsel/Avkjorsels
--ogbyggegrenser/Til deresorienteringsåer byggegrensen
50 meterlangsfylkesveg420.
Avkjørsel/kryss:
Ut i fra oppstartsmeldingog planavgrensningen
servi at derevurdererny avkjørsel/kryss.
Vi gjør dereoppmerksompåat dennemåutformesog opparbeidesi trådmedkrav gitt i
HB017,HB231mfl. For at vi skalkunneavgjøreom kryss/ avkjørselharentilfredsstillende
løsningmådereoversende plankarti målestokk1:1000,og lengdeprofili høringsfasen.
Av hensyntil trafikksikkerhetenønskervi å begrenseantallavkjørslerfra offentlig veg, vi
forutsetterderforat detikke leggesopptil enøkningav antallkrysspåfylkesvegen,og at
dereserpåfellesatkomstløsning
er medeksisterendebebyggelse.Vi minnervidereom at
avstandmellomkryss/avkjørslermåværemin. 50 meter.
Med bakgrunni trafikksikkerhet,harStatensvegvesenstortfokuspåsiktsoner,dette
innebærerat demåreguleresinn i planen.I tillegg måfølgendetekstinnarbeidesi
bestemmelsene:
Innenforfrisiktsonenskalterrengetplaneresslik at detikkepå noestedblir
høyereenn0,5movertilstøtendevegersnivå. Beplantningenpå egeneiendom(ikkehekkeller
trær) tillates dersomdenneikkeer høyereenn0,5movertilstøtendevegersnivå.
VegavdelingAust-Agder
Seksjonfor planog forvaltning
Med hilsen

GlennSolberg
seksjonsleder
WencheKlungland

Kopi: Aust-Agderfylkeskommune
Fylkesmanneni Aust-Agder

FYLKESM ANNEN I AUST-AGDER
Miljøvernavdelingen
ViaNova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 KRISTIANSAND S

Deres ref.
3320

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2013/2318 / FMAABKO

Dato
04.06.2013

GRIMSTAD KOMMUNE - FYLKESMANNENS UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV
DETALJREGULERINGSPLA N FOR VIKKILEN - ROLIGHEDA SMÅBÅTHAVN
Vi viser til brev fra ViaNova Kristiansand, med melding om påbegynt reguleringsarbeid i Vikkilen i
Grimstad kommune.
Formål og planstatus
Formålet med planen er å legge til rette for småbåthavn i sjø. Formål på land foreslås i hovedsak
til LNRF, parkering, brygge lager og veg.
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til nåværende småbåthavn, fremtidig småbåthavn
og LNF.
Reguleringsformålet er i hovedsak i samsvar med kommuneplanen.
Innspill fra miljøvernavdelingen
Meldingen har ikke vedlagt utfylt sjekkliste for miljøverninteresser i planområdet. Vi minner om at
en slik skal følge saken.
Det er dokumentert at en rekke småbåthavner er forurenset, og nyere undersøkelser, senest
samarbeidsrapport NIBR/UMB/NIVA/HI 2012 «Kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av
kystsonen – med fokus på ”bit for bit”-utbygging og konsekvenser for marin natur, fiskeriinteresser
og marine kulturminner», beskriver miljøkonsekvensene av småbåthavner. I den forbindelse vil
miljøvernavdelingen understreke at miljøtiltak må prioriteres ved etablering av småbåthavn, og det
må legges bestemmelser i planen som sikrer dette. Eksempel på miljøtiltak er egne spyleplasser
med fast dekke og avløp til oljeutskiller (sandfangskum), og tilsvarende arrangement for å samle
opp overvann fra opplagsområder, dersom båthavna skal benyttes til vinteropplag og båtpuss.
Miljøvernavdelingen forventer at kommunen følger opp anbefalingene gitt i brev av 14.09.2011
til kommunene fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) (http://www.klif.no/nyheter/brev/20111472_smabathavner_kommuner.pdf).
Vi gjør også oppmerksom på at sedimentene i innerste del av Vikkilen, ved Nymo, er svært
forurenset av TBT. Klima- og forurensningsdirektoratet er myndighet i denne saken, og har
fattet vedtak om tiltaksplan for opprydding av forurenset sjøbunn ved Nymo.
Det høye nivået av miljøgifter i sedimentene i Vikkilen må tas hensyn til dersom det planlegges
tiltak som medfører inngrep i sjøbunnen, f.eks. mudring. Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse
om gjennomføring av forundersøkelse, med prøvetaking og analyser av sedimentene, ved tiltak
som berører sjøbunnen.

Postadresse:
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Besøksadresse:
E-post:
Hjemmeside:

Fylkeshuset, Arendal
Telefon: 37 01 75 00
fmaapost@fylkesmannen.no Telefaks:
www.fylkesmannen.no/aa
Org.nr: 874 762 822

Saksbehandler:
Barbro Kristine Olsen
Dir.innvalg: 37017513

Side 2/2

På bakgrunn av undersøkelsene må det eventuelt gjennomføres risikovurdering og tiltaksplan, som
skal vurderes av forurensningsmyndigheten (Fylkesmannen).
Videre vil vi også minne om at forurensningsforskriften kap. 20 setter krav til avfallsplaner for alle
båthavner. Kravene gjelder både for både små og store havner.
Landbruk:
I planområdet inngår et areal på om lag 40 dekar dyrket mark. Fylkesmannen vil påpeke
viktigheten av å ta vare på jordressursene og presiserer dagens sterke jordvernføringer. Ved valg
av trasè for adkomstveg fra Arendalsvegen, må hensynet til det dyrka jordet veie tungt. Videre må
vegen plasseres slik at den ikke vanskeligjør driften av eiendommen og arealene. Dette gjelder
også i forhold til plassering av bod/lager og parkeringsplass tilknyttet småbåthavna.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utføres i henhold til pbl. § 4-3. Fylkesmannen har i skriv til
kommunene høsten 2011 presisert krav til analysens innhold. Dokumentet finnes også ved å
følge følgende link:
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAA/Plan%20og%20bygg/Arealforvaltnin
g/2013/ROS%20ananlyse%20brev%20til%20komm%2011-10-.pdf?epslanguage=nb
Vi vil ellers anbefale at man ser på forhold som kan sikre ferdselen, med tanke på at det også er
store fartøy som skal inn/ut av Vikkilen, i tillegg til småbåter tilhørende småbåthavna. Herunder
bør man så langt det er mulig, finne løsninger som i minst mulig grad vil medføre konflikt mellom
de ulike fartøy som skal ferdes i Vikkilen.

Med hilsen
Barbro K. Olsen
rådgiver

Pia K. Hem
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.

Saksbehandler: Barbro Kristine Olsen
Kopi til:
Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan
Statens Vegvesen, Region sør

Postboks 788
Postboks 723

4809
4808

Arendal
Arendal

Hilde Rørvik og Geir Tjemsland
Skjeviga 28
4878 GRIMSTAD
Gnr. 16 Bnr. 40

Skjeviga 05.06.13

ViaNova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 Kristiansand

Sendes som vedlegg i e-post til even.lorentsen@vianova.no

Innspill til:
VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING ROLIGHEDA SMÅBÅTHAVN I
GRIMSTAD KOMMUNE
Sjøområdet i tilknytning til gnr. 16 bnr. 40 er i gjeldende kommuneplans arealdel avsatt til
småbåthavn. I tråd med denne må veien samt området mot sjøen avsettes til
”spesialområde” – ”Privat småbåtanlegg (land)” og område i sjøen direkte foran gnr. 16 bnr
40 til ”Privat småbåtanlegg (sjø)”. Dette harmonerer med dagens bruk av området samt med
allerede godkjenning gitt for vår eiendom gnr.16 bnr.40 av Bygningsrådet i 2003. Videre
harmonerer dette med reguleringsformålene som er benyttet i tilstøtende reguleringsplan for Vikkilen – som ble godkjent av kommunestyret i 2004 etter samme plan- og bygningslov
(PBL85).
Vi forutsetter at utbygging av Roligheda småbåthavn i Torasholla blir dimensjonert slik at den
ikke endrer innseilings led eller legger hinder for eventuell fremtidig utbygging av egen
småbåthavn i tilknytning til vår eiendom i Skjeviga.
Det vil fra vår side ikke bli akseptert noen form for offentlig sti eller annen adkomst over vår
eiendom. Vi gjør oppmerksom på at hele gnr. 16 bnr 40 er innmark jfr. Lov om friluftsliv § 1a.
Ferdsel i innmark reguleres av § 3 i samme lov. Det er derfor utelukket å gi allmennheten
tilgang til noen deler av vår eiendom.
Alt etter hvordan utviklingen av planområdet og andre nærliggende områder blir, kan det
være aktuelt for oss å foreta skjermingstiltak for og opprettholde privatliv innenfor egen
eiendom.

Med hilsen

Hilde Rørvik
Sign.

Geir Tjemsland
Sign.

Grunneiere med strandlinje i Skjeviga, Roligheda og Torashola
inviteres herved til dialogmøte om ny større småbåthavn i området.
Sted: hos Johan Ribe

torsdag 23feb. kl.19.00
Tema for møtet er grunneiernes syn på utnyttelsen av egen eiendom og videre
føringer for regulering, med tanke på ei større småbåthavn i området.
Disse er invitert: Kystlaget v / Leder Anna Elise Svennevig, Roar Johnsen, Aksel
og Ove Oland , Arne Ribe , Hilde Rørvik og Geir Tjemsland , Johan Ribe
Møtereferat:
Disse møtte: Tom Abrahamsen for Kystlaget,(Anna Elise Svennevig meldte
forfall), Arne Ribe, Ove Oland,(Aksel Oland møtte ikke), Geir Tjemsland, Roar
Johnsen og Johan Ribe.
Kart over området med Kommuneplan og ca. grenser inntegnet ble brukt som
grunnlag. Det ble skissert en løsning for ei større båthavn med landfester på
eiendommene 14/2 og 13/268 i den sydlige delen av bukta. Dette gjør at
trafikkområde med adkomst og manøvreringsareal for Kystlaget og Tjemslands
eiendom legges i nordlige del. Dette er sammenfallende med Tjemslands
interesser. Oland ønsker flytebrygge eller flere plasser langs land for sin
eiendom. Det var positiv vilje til å finne konstruktive løsninger fra partene.

Arne Ribe innledet med hva som var oppe på møtet med Kommunen der ikke
alle de fremmøtte hadde vært tilstede. Han informerte videre at råderetten
over hans eiendom (gnr. 16 bnr.24) overdras til Johan Ribe.
Kystlaget v/Tom Abrahamsen ønsker å få fjernet noe masse ved sin brygge for
å bedre manøvreringsareal. Videre at de må godkjenne manøvreringsareal
foran sin eiendom når tegninger foreligger. Kystlaget er positive til en videre
utnyttelse av området forutsatt at manøvreringsareal ivaretas og at det gis
mulighet for en begrenset forlengelse av Kystlagtes brygge til Kystlagts egne
båter.

Ove Oland
Ønsker å utnytte sitt areal med flytebrygge ut fra sin strandlinje. Alternativ til
utrigger er mudring av båtplasser langs land med parkeringsplasser på
bakenforliggende område gnr. 16 bnr.50 og gnr. 16 bnr.52. Videre ser Oland
det som en forutsetning at eiendomsforholdene mot Torashola finner en
tilfredsstillende løsning gjennom makeskifte. Gjelder gnr. 14 bnr. 2 og gnr. 13
bnr.3. Faller dette på plass har Oland ingen innvendinger mot øvrig utnyttelse
av arealet.
Geir Tjemsland
Ønsker fritt vann foran gnr. 16 bnr. 40. Veien forbi eiendommen er en gangvei/
turvei og ikke tilførsel til ny båthavn. Tjemsland vil ikke motsette seg at Oland
legger båtplasser langs land, men aksepterer ikke en flytebrygge ut fra
området.
Roar Johnsen
Forutsetter at bryggene i ei større båthavn legges ut fra gnr.13 bnr. 268 og gnr.
14 bnr.2 med trafikkområde i nordlige del av bukta slik det er skissert i dette
møtet.
Johan Ribe
Vil ha avklart grenser for gnr. 16 bnr. 24 på land og i sjø. Makebytte av
likeverdige arealer i strandsonen kan være en god løsning for å få en best mulig
utnyttelse av arealene. Han har sendt forespørsel til Kommunen om å legge
adkomst til ny større båthavn over egen eiendom. Hans intensjon er å gå videre
med privat regulering basert på grunneiernes ønsker for egne eiendommer. For
å komme videre med planlegging av ei større båthavn, må adkomst avklares
med Kommunen.
Naxbie 23 feb. 2012
REF. Johan Ribe
Dersom noen har innvendinger eller rettelser til referatet bes dette meldt
tilbake innen 2 mars, da referatet oversendes Kommunen.

Referat fra grunneiermøte om båthavn hos Johan Ribe 02.05.12
Disse var tilstede: Anna Elise Svennevig ( leder av Kystlaget),Geir
Tjemsland, Arne Ribe , Ove Oland, Roar Johnsen og Johan Ribe

Det ble fremlagt en montasje datert 21.04.12 av Johan Ribe, som
viste muligheten for utnyttelse av sjøarealene. Mulighetsstudien viste
ca. 1930 løpemeter bryggefront som med snitt på 3 meters plasser vil
gi ca. 640 plasser eller ca. 550 plasser a 3,5 meter.
Denne ble diskutert og både Tjemsland og Kystlaget ønsket mer
åpent vannspeil foran sine eiendommer.
Tjemsland la frem skisse for fordeling av sjøareal sett i forhold til
strandlinje der den enkelte eiendom strakte seg ut til ca. østre
avgrensning av reguleringsområdet der de møttes i et punkt. Dersom
det skulle bygges innenfor sektoren Tjemsland mente å ha råderett
over ville de bygge selv.
Etter en lengre debatt kom man frem til at bryggene på forslaget
utarbeidet av Johan Ribe måtte dreies mot syd til enden av den
skisserte molo slik at Kystlaget og Tjemsland får mer åpent vannspeil i
denne del av bukta.
Tjemsland og Kystlaget ønsker sjøarealet utenfor sine eiendommer
regulert som trafikkområde sjø.
Olands område og gnr.16 bnr.24 som disponeres av Johan Ribe i
nordlige del av bukta flatereguleres til småbåthavn. Avgrensning
mellom trafikkområdet og flateregulering må avklares nærmere.

Ref. Johan Ribe

Møte med Kommunen ang. båthavna 22.08.13

Bakgrunn : Undertegnede tok kontakt med HIA studentene som
skulle se på båthavn muligheter i Grimstad i 1999 og ba dem se
nærmere på muligheten for å utvide havna i Torashola.
I referat fra møte 11/5-99 mellom Hia studentene og en gruppe
grunneiere i strandsonen i bukta, fremsatte Oland forslag om at
eksisterende vei fra Bie over hans eiendom kunne utbedres med
tanke på adkomst og at dette kunne kombineres med boliger på hans
eiendom.
På denne bakgrunn ble det innledet et samarbeid der hensikten var
båtplasser og boligområde med felles adkomst som skulle være en
vinn vinn situasjon for både grunneierne i strandsonen og Oland.
Grunneierne i strandsonen trakk seg etter tur da planforslag som
bare ivaretok Olands interesser ble fremlagt.

-Valg av trase for adkomst. Skjevikaveien er uaktuell. Lar seg ikke
gjennomføre uten ekspropriasjon.
Fra Bie over gnr. 13 bnr. 3
Eksisterende veirett gjelder adkomst til 13/268
Vi ser derfor for oss at denne eiendommen utnyttes med tanke på
nærområdet og et begrenset antall parkeringsplasser kombinert med
mindre sjøboder for lagring av utstyr slik at flest mulig fra
nærområdet kan gå eller sykle til sin båtplass og ha lagret ting i bod.
Vi tenker oss også boder for lagring av kajakker. Vi tror også dette
kan bli pent opp mot Kystlagets eiendom. De har på sin side hatt

ønske om bu for å lagre og fremvise forskjellige mindre trebåter og
våre bygg kan harmoniseres med dette.
For å ta hovedtrafikken og få tilstrekkelig parkering, ønsker vi å
anlegge ny adkomstvei i trase 1 fra syd. Denne skal ta minst mulig
dyrka mark og matjord som fjernes nyttes til å forbedre grunne
områder i jordet eller fylles på der fjell i dagen i jordet sprenges bort.
En vil da vinne tilbake areal og forbedre kvaliteten på jordene både
arronderingsmessig og få bedre pløyedybde.

Johan Ribe

Møtereferat
Enhet/avdeling:

Sektor for Samfunn og Miljø

Referat fra:

2012/1722: Småbåthavn Roligheda (Skjeviga-Torasholla)

Dato:
Sted:
Til stede:

Forfall:

22.08.2013
Rådhuset, Møterom Terje Vigen
Johan Ribe (grunneier 14/2, 13/268, råderett 16/24), Roar Johnsen (grunneier
13/268), Even F.Lorentsen (ingeniør VIANOVA), Åge Løsnesløkken (kommunalsjef for
Samfunn- og Miljøsektoren i GK), Bjørn Eilert Andersen (fagansvarlig landbruk GK),
Inger Aaseby Skorstad (havn GK), Torgeir Neset (spesialrådgiver GK)
Tommy Egge (kommunalteknikk)

Bakgrunn
Møtet var initiert av planlegger VIANOVA og oppdragsgiverne/grunneierne Ribe og Johnsen,
i anledning den annonserte meldingen om oppstart av planarbeid for detaljregulering av
småbåthavn (med noe bolig) i Torasholla/Skjeviga. Planen er kalt Roligheda Småbåthavn.
Man ønsket å legge fram vegtrasealternativer og diskutere mulighetsrommet for det videre
planarbeidet med kommunens saksbehandler og berørte faginstanser.
Det ble ikke lagt frem i møtet de merknader som var sendt inn til VIANOVA innen fristen
som var satt i varselet til 07.06.2013. Kommunen hadde mottatt noen dokumenter direkte;
-

Aust-Agder Fylkeskommune (vår ref: 2012/1722-5)
NVE (vår ref: 2012/1722-6)
Kystlaget Terje Vigen (vår ref: 2012/1722-7)
Fiskeridirektoratet (vår ref: 2012/1722-8)

Det var på forhånd sendt inn slike dokumenter fra planlegger VIANOVA;
-

Forslag til alternative vegtraseer for adkomst til ny småbåthavn (se dok 2012/1722-9)
Forslag til alternative vegtraseer for adkomst til ny småbåthavn – vist på ortofoto (se
dok 2012/1722-10)

Det ble i møtet lagt fram slike dokumenter fra grunneier/tiltakshaver (se dok 2012/1722-12);
-

Referat fra møte med grunneiere 11.05.1999 i forbindelse med en prosjektoppgave på
HIA med deler av en studentskisse
Faksimile Agderposten 20.05.1999(?)
Referat fra internt dialogmøte for grunneiere i Skjeviga, Roligheda og Torasholla
23.02.2012
Ortofotoskisse med forslag til småbåthavn utarbeidet av Johan Ribe etter
grunneiermøtet 23.02.2012
Referat fra internt grunneiermøte om båthavn i Skjeviga, Roligheda og Torasholla
02.05.2012
Ortofotoskisse med forslag til småbåthavn utarbeidet av Johan Ribe etter
grunneiermøtet 02.05.2012

Grunneierne sammen med VIANOVA la frem sine tanker rundt regulering av småbåthavn
i Skjeviga/Torasholla. Noen av disse tankene som ble presentert er summert opp i Johan
Ribe sitt disposisjonsnotat for dette møtet (dok 2012/1722-12, rfl 11).

Historikk og planprosess
Bakgrunnen for regulering til småbåthavn er lang, og det er historiske paralleller til den
pågående reguleringen av boligområdet i Skjeviga/Roligheda. HIA studenter utredet
mulighetene for småbåthavn i 1999 og i kjølvannet av det ble planarbeid igangsatt for hele
”Skjevigaområdet” hvor både bolig og småbåthavn ble forsøkt regulert under ett, og hvor
adkomst til småbåthavna var et viktig element som ble forsøkt løst i fellesskap. Dette
private reguleringsarbeidet har strandet grunnet mye uenighet grunneierne imellom. Man
står nå på dette tidspunktet igjen med følgende aktive planprosesser; En ren boligplan på
landsida på eiendommen til Ove Oland innenfor deler av området som i dag ligger i
kommuneplanen som avsatt til boligformål, og nå dette initiativet som tar for seg i
hovedsak småbåthavn innenfor deler av det området som er avsatt til dette formålet i
kommuneplanen. Ribe/Johnsen sier de har fokus på å få til løsninger med størst mulig
enighet mellom grunneiere og løsninger som lar seg løse uten bruk av ekspropriasjon eller
ufrivillig jordskifte. De har hatt to formelle grunneiermøter, og har ut fra det utformet en
grovskisse til planløsning som de mener er mulig å realisere rent privatrettslig (se de
refererte ortofotoskissene).
Planområdet
Det ble fra saksbehandler uttrykt at man bør regulere hele arealet under ett som i
kommuneplanen er satt av til (eksisterende/ny) småbåthavn. På den måten vil man få en
best mulig arrondering og fremtidsrettet effektiv utnyttelse av arealer og
utbyggingspotensialer i området, og samtidig kan man best mulig ivareta ulike interesser
(både private og allmenne) innenfor området.
Planområdet som er varslet regulert tar ikke med seg den eksisterende Skjevigaveien eller
området som i kommuneplanen er satt av til parkeringsareal for fremtidig småbåthavn på
landsiden nord i Skjeviga. Dette er i utgangspunktet uheldig. Det er holdt oppstartsmøte
med kommunen 31.05.2012. Kommunen kan ikke se ut fra det møtereferatet eller andre
dokumenter i saken at det er tematisert en innskrenkelse av planområdet i henhold til
arealene i kommuneplanen. Kommunen kan slik sett ikke sies å ha ”akseptert” en slik ytre
begrensning av planområdet som vil være bindende for den videre behandlingen av
planen. I samme møtereferat fra oppstartsmøtet er det sagt at Skjevigaveien skal utredes
som et mulig adkomstalternativ, og det er derfor uheldig at ikke Skjevigaveien er med i
planavgrensingen. Skal Skjevigaveien bli adkomstvei til framtidig småbåthavn, eller at
man i planprosessen finner å ville utnytte de nordlige land-/sjøområdene av Skjeviga til
småbåthavn, så må man starte planprosessen på nytt (melde oppstart på nytt) for å få
innlemmet i planen disse arealene i nord.
Adkomst
Slik som varslet i oppstartsmøtet er det nå i oppstartsfasen av planarbeidet gjort en
forstudie på aktuelle adkomstveier til den nye småbåthavna. Det er pekt på 3 alternativer;
1. Utvidelse av den eksisterende Skjevigaveien
2. Ny veg til småbåthavna langs gammel ”traktorvei” og som kobler seg på ny hovedveg
i ”boligplanen” til Oland.
3. Ny veg fra Arendalsvegen/FV420 ved Bie og over/langs jordene på eiendommen 13/3
til Ribe.

1. Skjevigaveien
Å utvide den eksisterende vegen til Skjeviga anser Ribe/Johnsen som uaktuell på grunn av at
utvidelsen vil kreve avståelse av areal fra flere grunneiere langs veien og de potensielle
grunneierkonfliktene som følge av det. De ønsker derfor å etablere en ny adkomstveg.
Saksbehandlers kommentar er at dette alternativet om å utvide eksisterende veg er det som
klart vil være minst konfliktfylt i forhold til offentlig forvaltning med tanke på behovet for
omdisponering av areal til nye utbyggingsformål, fra blant annet jordbruk og
natur/friluftsområder til vegformål.
Denne vegløsningen vil sannsynligvis kreve en framføring over eiendommene til Kystlaget og
Tjemsland som ligger i sjøkanten ”midt i vika”. Dette er i seg selv konfliktfylt (se pkt 3).
2. ”Traktorvegen”
Det går i dag en eksisterende ”traktorveg” fra den eksisterende småbåthavna ”Roligheda”, opp
gjennom et skogsområde, og videre til vei forbi eksisterende boliger med forbindelse til
FV420. Vegen går i kanten av et naturområde som er kartlagt som en viktig bevaringsverdig
naturtype med edelløvskog. Kartleggingen er gjort gjennom en egen undersøkelse/rapport av
biologisk mangfold i forbindelse med Boligplanen. Dette området er i Boligplanen regulert til
friluftsområde med hensynssone. Vegen er i Boligplanen kun tenkt som adkomst til en
eksisterende bolig(13/2), som turveg ned til ny småbåthavn/kyststi/strand og til sist som
adkomst til eksisterende båtplasser inntil det eventuelt foreligger en ny adkomst for denne
bruken.
Ribe/Johnsen peker på en gammel/eksisterende vegrett på ”traktorvegen”, og de ønsker å
benytte seg av denne vegretten til adkomst for hele eller deler av den nye/utvidede
småbåthavna. De ønsker i den forbindelse å kople sin nye veg /opprustede ”traktorveg” fra
småbåthavna på den snuplassen/rundkjøringa som ligger på enden av hovedvegen o_V2 i
Boligplanen. Alternativt ønsker de å bruke eksisterende ”traktorveg” som adkomst til en
”nærbåthavn” med begrenset adkomstmuligheter for bil/parkering, i forbindelse med at de kan
tenke seg å dele den nye havna i to for å unngå å berøre Ove Oland sin eiendomsparsell i
strandsonen i Roligheda/Torasholla.
Boligplanen er nå i en fase hvor den nærmer seg sluttbehandling, og denne Småbåthavnplanen
er i oppstartsfasen.
Saksbehandler uttrykte at det er utfordrende å samkjøre disse planene nå med tanke på
adkomst og annen arealbruk uten at det vil bety å sannsynligvis forsinke og omkalfatre en god
del på Boligplanen. Boligområdet er ikke planlagt med det for øyet at det skal være en
gjennomgangsveg til båthavna, spesielt vil det påvirke rekkeboliger i Bk2.3 og man må
vurdere vegbredde ved høyere ÅDT (trafikkmengde). En opprusting av den eksisterende
”traktorvegen” vil på grunn av stigningsforhold og ellers umiddelbar nærhet, gå på bekostning
av det registrerte naturområdet med edelløvskog.
Saksbehandler uttrykte skepsis til å definere en del av havna som ”nærbåthavn” med
begrenset behov for biladkomst/parkering. Det er utfordrende å over tid sikre at det kun blir
en slik ”nærbruk” her som ikke genererer behov for biladkomst/parkering. Skal man få det til
vil man være avhengig av å regulere småbåthavn i samme reguleringsplan som tilstøtende ed
boligområder og med bestemmelser som sikrer at båtplasser og boenheter omsettes som ett

samlet eiendomsobjekt. Selv da vil man kunne få utfordringer knyttet til framleie av
båtplasser til folk utenfor ”nærområdet” som vil generere trafikk/parkeringsbehov.
3. Ny veg
Det legges fram et forslag til ny veg fra FV 420, med avkjøring ved bolighus rett nord for
bilforetning (Repstad). Vegen vil bli lagt på egen grunn (J.Ribe), med eventuelt noe behov for
makebytte rett ved bolighuset ute ved RV420. Dette skal ikke være konfliktfylt og dermed
gjennomførbart med frivillige avtaler ifølge Ribe, hvilket er et viktig poeng for utbyggerne
som ser denne vegløsningen som den eneste gjennomførbare. Vegen skal i hovedsak gå i
jordekanten, men noen ”viker” og deler av eksisterende jordekant vil gå tapt som
landbruksjord. Jordet ned mot ”Toresholla” er et bratt jorde. Deler av det er ikke egnet til
maskinell bearbeiding, og brukes i dag som kulturbeite. Jordet vil sannsynligvis gå tapt for å
få til stigningsforhold på ny veg og deler av resterende areal som ikke blir veg vil kunne egne
seg for parkering. Vegen blir gående i områder som i dag er et utpreget kulturlandskap. Vegen
vil dele opp et kulturlandskapsområde som i dag er brukt som et sammenhengende
beiteområde.
Med denne vegløsningen vil det gå med arealer (omdisponert fra jordbruk til veg) i områder
som i dag ikke er utbygd og som ellers ikke vil bli direkte berørt av selve
småbåthavnutbyggingen. Veien vil kunne gi et utbyggingspress/-muligheter på tilstøtende
områder i fremtiden. Veien kan gi bedre adkomst for eksisterende boliger og næring
(Kystverket) i Skjevigas nordre del, samt for en potensiell utbygging av parkering og nye
båtplasser med landfeste i nordre del, men det vil kreve en framføring forbi Kystlagets lokale
og en privat boligtomt (Tjemsland) som vil bli konfliktfylt og ikke ønskelig fra
tiltakshavernes side. Et slikt krav om en framføring av veg over Kystlagets og Tjemsland’s
eiendom vil kunne sette en stopper for realisering av båthavna.
Parkering, landfeste og flytebrygger/utriggere
Det er satt av parkeringsareal i et område i nord. Dette er ikke med i det området som ønskes
regulert. Utbygger ønsker heller å etablere parkeringsplasser på utfylte arealer langs sjø og på
landsiden i sør hvor utbygger disponerer arealet. Det samme gjelder for landfeste til
flytebryggene. Potensialet for båtplasser i Skjeviga, som i Multiconsult rapporten er stipulert
til ca 500 plasser, ønskes altså i all hovedsak etablert med landfeste og parkering på
tilakshavernes ”egen” grunn i søndre del. Dette vil være fornuftig ut fra et ønske om
”gjennomførbarhet”. Det vil ut fra den skisserte løsningen for flytebrygger / utriggere (dok
2012/1722-12 rfl 8 og 10) være begrenset for andre grunneiere i bukta å tilsvarende utnytte
offentlige sjøarealer som strekker seg utenfor eiendomsretten til småbåthavn.
Arrondering av landareal i sør
I den søndre delen eier tiltakshaverne samlet sjøkanten og landarealene bortsett fra en liten
stripe som strekker seg ut imellom de to hovedparsellene i dette området. Denne ”stripen” ved
sjøkanten vider seg ut inne på landsiden, og tilhører Ove Oland som står for Boligplanen
”Skjeviga SYD”. Tiltakshaverne sier Oland har uttrykt at han ikke ønsker noen utbygging på
sin eiendom her i sjøkanten, men er interessert i et makeskifte av eiendom. Tiltakshaverne kan
tenke seg å makebytte med et tilsvarende areal i strandsonen, mens Oland ønsker seg primært
et areal tilknyttet ”Boligplanen” lenger oppe i heia som bytte for dette arealet i sjøkanten. Nå

er imidlertid ”Boligplanen” i ferd med å bli sluttbehandlet, og det er da usikkert om et
makeskifte er like aktuelt for Oland.
Tiltakshaverne Ribe/Johnsen har skissert et forslag (dok 2012/1722-12 rfl 8) hvor man tydelig
har unngått å berøre Oland sin eiendomsflik i dette området. Det vil bety at det ikke blir noen
sammenhengende utbygging på landsiden, men at man vil få to adskilte delområder som
forenklet kan kalles Roligheda og Torasholla. Det vil i sin tur bety at det vil kreve en dobbel
adkomstløsning ved etablering av både vegalternativ 2 og 3. Tiltakshaverne ønsker da å
karakterisere Roligheda som en ”lokal” småbåthavn som får sterke begrensinger i parkering
og adkomst med bil gjennom eksisterende ”traktorveg” dersom man ikke får til en oppgradert
vegløsning. Saksbehandler ser ikke at dette vil kunne bli noen god og arealeffektiv løsning i
området. Man bør regulere dette området med en arealbruk/arrondering både i sjøkanten og
for landområdene (parkering) uten hensyn til denne ”fliken” og mulig arealkonflikt.
Hensyn til manøvreringsareal og ”fritt vannspeil”
I meldingen om oppstart er det kommet fram behov og ønsker knyttet til manøvreringsareal
for andre båter og ønske om ”fritt vannspeil”. Det er en boligeiendom (Tjemsland) som
ønsker et fritt vannspeil foran sin parsell som ligger ca midt i bukta ved siden av Kystlagets
eiendom. Kystlaget ønsker godt manøvreringsareal for stor båt fram til båtbua og brygga
deres. Kystverket vil ikke bli hindret i bruken av sin egen dypvannsbrygge helt nord i bukta.
Man bør tilstrebe å ivareta behovene for nødvendig manøvreringsareal til de eksisterende
marine aktivitetene knyttet til næring (Kystverket). Det samme gjelder aktivitet knyttet til
kulturhistorie (Kystlaget), så fremt dette ikke vil gi uforholdsmessig tap av båtplasser. Det er
imidlertid saksbehandlers klare tilbakemelding til utbygger at man i denne sammenhengen
ikke kan ta særlige hensyn til en enkeltstående enebolig sitt behov for ”fritt vannspeil” foran
sin boligparsell, så fremt det ikke går på bekostning av optimal og effektiv utnyttelse av sjøog landarealene som i kommuneplanen er satt av til småbåthavn. De samfunnsmessige
verdiene av optimal og effektiv arealutnyttelse av sjøarealene i Skjevika til flest mulig
båtplasser bør veie tungt i denne sammenhengen, når man først tar dette strand- og sjøarealet i
bruk til slik tung utbygging.
Grunnforhold og marine interesser
Skjevigas nordre del består av en stor grunne med bløtbunn. Den er utfordrende å opparbeide
til småbåthavn, spesielt med tanke på marinbiologi og forurensing. Mudring kan være
vanskelig på grunn av miljøgifter/tungmetaller i sedimentene som følge av tidligere
skipsbygging i området. Det kan vise seg å bli vanskelig å få miljømessig aksept for utfylling
utover bløtbunnsområdene. Uansett om dette nordlige bløtbunnsområdet blir liggende urørt,
så vil de være en utfordring for etablering av småbåthavn i området; særlig med tanke på
vanngjennomstrømming og fare for forurensing fra aktivitet knyttet til de mange nærliggende
småbåtplassene som vil komme i resten av bukta slik fiskeridirektoratet påpeker.
Utbygger vil i gang med marinarkeologiske undersøkelser/registrering ved dykking denne
høsten.
Det må tas hensyn til de registrerte gyteområder og ålegressområdene.

Landbruk
Utbyggingen vil etter all sannsynlighet berøre omdisponering av landbruksjord. Tiltakshaver
sier at matjorda fra berørte områder vil kunne brukes som jordforbedring på egne jorder og
nydyrking/utvidelse av jorde på egen grunn. Dette kan eksempelvis skje ved fjerning av
åkerholmer for å effektivisere maskinell drift av gjenværende jorder, og som tilføring av mer
jord på skrinne partier for å få pløyedybde. Ivaretakelse av jordressursene må ivaretas ved
reguleringsbestemmelser. Foreslått bruk virker fornuftig, men bestemmelsene må gjerne åpne
opp for at jorda kan brukes også på andre landbrukseiendommer til samme formål
(nydyrking/jordforbedring) etter avtale med landbruksmyndigheten i kommunen.
Saksbehandler vil minne om at fjerning av åkerholmer er søknadspliktig i seg selv, men at
dette bør kunne avklares parallelt som en del av reguleringsplanprosessen.
Videre behandling
Med bakgrunn i kompleksiteten i saken kom man i møtet fram til at det vil kunne være
hensiktsmessig å be om politiske avklaringer på en tidlig fase i planprosessen. Dette bygger
man på behovet for avklaring av hvilke prinsipper man skal legge til grunn for den videre
planleggingen sett i lys av et ønske om rask utbygging og gjennomførbarhet / kortsiktig
realiseringspotensial. Det vil i den aktuelle saken være behov for å avklare slike tema;
-

utbyggingsmønster/-rekkefølge internt i planområdet
adkomst og vegtrasèer
eiendomsforhold og planlegging på egen/andres grunn

Det er ønskelig fra å få fremmet denne saken for politisk behandling raskt.
Tiltakshaver/planlegger vil korrigere og sende inn en omarbeidet skisse/fotomontasje for
småbåthavna.
Referent:
Stilling:
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Grovkartlegging av friluftslivsinteresser

og naturverdier

Innledning/Bakgrunn.
I forbindelsemedoppstartav planprosessfor utarbeidingav reguleringsplanfor småbåthavni
Skjeviga/Roligheda/Torasholla
området(heretterkalt SmåbåthavnRoligheda), har
saksbehandler
funnetdet tjenlig å gjøresegkjent medområdetog grovkartlegge
friluftslivsinteresserog naturverdier.
Bygartner OveBachvar medpåbefaringen,dahanjobbermedfriluftslivsinteresserfor
kommunenpågenerellbassis.
Det hari mangeår pågåttenplanprosessfor helleeller delerav områdetsomi
kommuneplanener sattav til boligutbyggingog småbåthavni ” Skjevikaområdet
” . I den
forbindelseharmansøktå leggeinn friluftsinteresseri planen,somfor eksempel
sammenhengende
turveierog badeplass.Nå er planprosessene
delt. Av hensyntil friluftslivet
genereltog eksisterendeog nyebeboerei området,er detnåviktig i denenkelteplanå se
sammenhenger
ut overselveplanområdetog prøveå løsebehovetfor sammenhengende
grønnstrukturderhvor kvaliteteneog potensialetfinnes.
Det er i dagstorebefolkningskonsentrasjoner
i nærhetenav dettekystnæreområdet,bådepå
Fladefjellog Bieheia,i tillegg til nyeboenhetersomvil kommeinnenforområdetsomer satt
av til boligbyggingi kommuneplanen.
Det er derforviktig å sikremuligheterfor entilrettelagt
sammenhengende
grønnstrukturi dette
området.
Planområdetsomnå
er meldtoppstartpå
er stortog en
betydeligdel ligger
somLNF områdei
dagens
kommuneplan.Det
utgjørsåledeset
stortpotensialfor å
sikreetableringav
grønnstrukturi
området.

Figur 1: Spesiellelokalitet er; 1=Veg/kulturminne, 2=Gammeledelløvskog,3= mulig strand/kyststi
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Kyststi / turvei (figur 1; 3)
Blant annetsomendel av arbeidet medkommunedelplanfor grønnstruktur,gjøresdet
vurderingerknyttettil etableringav en”Kyststi”. Uavhengigav arbeidetmedkyststier detut
fra folkehelseperspektivet
og hensynettil folks behovfor ”nærfriluftsliv ” behovfor
sammenhengende
rundløyper/turveier. Detteer spesieltviktig i områdermedhøye
befolkningskonsentrasjoner
og i områdermedutbyggingspress,
slik somher.
Aust-Agderfylkeskommunehar
utarbeidetet forprosjektom
kyststigjennomhelefylket. Det
foreliggeret forslagtil trase
gjennomdetaktuelleplanområdet
for SmåbåthavnRoligheda.
Planomorådetutpekersegsomet
viktig områdefor å sikre
sammenhengen
i enkyststi.Den
kartfestedeforeslåttetraseeni
forprosjektetgårinn i terrenget
overStoråsen(sebilde). Traseen
er trolig lagt herpågrunnav
terrengmessige
problemerlangs
Figur 3 Kart fra fylkeskommunensforprosjekt for Kyststi

sjøenhelt syd i Torasholla, hvor
dagensadkomstmuligheterlangs
sjøkantener avskåretav enbratt
fjellnabbesom
stikker ut i
sjøen.
Adkomsten
forbi
fjellnabbenkan
løsesutenstore
inngrepi
forbindelsemed
etableringav
brygge(kant)/
landfestefor
småbåthavn.

Figur 2 Bratt fjellnabbe sør i Torasholla somhindrer adkomst langssjøen
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Etterå habefartsjøkantenvideresøroverfra Torashollamot Naksbø/Naxbie,fremstårdette
strandområdetmedgodekvaliteterhvor detbørsesnærmerepåmuligheterfor etableringav
kyststi/turveiog badestrand.

Figur 4 Område sør for Torasholla med potensialfor framtidig strand og kyststi

Badestrand(figur 1; 3)
I planprosessene
somhargåttdesenereår i Skjevigaområdet,hardetværtet fokus påå prøve
å få til enetableringav enstrand/badeplass.
Detteharikke lykkes.Planleggingenav
småbåthavnvil i storgradhindreetableringav badestrender
i buktadaarealettasintensivti
bruk til bryggefronter, og pågrunnav farenfor redusertvannkvalitetgrunnetkonsentrert
småbåtaktivitet.Det er derforinteressantå sepåom detfinnesandrelokaliteterinnenfor
planområdetsomkanopparbeidestil strand/badeplass.
Befaringenviserat detsyneså være
godemuligheteri sjøkantensørfor Torasholla.Her ligger detengoddel sjøsandi dag,og det
synessomet områdehvor sandenblir liggende.Det er derforgodsannsynlighetfor at
eventuellekstratilførte sandmasser
vil kunnebli liggendeherog økekvalitetensom
badestrand.Landarealenekanryddesfor vegetasjonfor å gi bedrefremkommelighetog
oppholdsarealer.
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Biologisk mangfold (figur 1; 2)
Jamførdenkartleggingensomer foretatti Boligplanen, er detet sannsynligpotensiali
områdetfor funn av naturtyperav særliginteresse
. Områdetbørderforkartlegges.Under
befaringenfikk manindikasjonerpåinteressantenaturtypersærligrundtjordetsomgåropp
fra sjøenvedTorasholla.Blant annetenstorflott samlingedelløvskogi jordekantenmot vest.
Denbørsannsynligvissparesi forbindelsemedeventuell ny adkomstveg/parkering
i det
området.
Områdeter alleredeunderkartleggingfor biologiskmangfold,og nårrapportfor den
foreligger(sannsynligi løpetav høsten2013)mådetvurderesom detskalforetasegen
detaljertkartleggingeller om detteansessomtilstrekkeligdetsomfremkommeri
fellesrapporten.Det børutføresenbegrensetundersøkelse
av biologiskmangfoldi området,
medfokuspåsjønæreområderog kulturlandskapet.

Figur 5 Relativt stor/gammeledelløvskogi den vestligejordekanten opp fra Torasholla

Kulturlandskap/kulturmiljø (figur 1; 1)
Det er stedvisområdermedkulturlandskap
selementerinnenforplanområdet
. Områdeter
pregetav beitingog stedvisrik edelløvskog.Med tankepåvegframføringer detviktig med
godterrengtilpassingog unngåstoreskjæringer/fyllingeri detåpnelandskapet.
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Man observerteunderbefaringenensteinsattvegi toppenav jordetoppfra Torasholla.Denne
børmantrolig setteigjen somkulturminne,og la ny vegeventueltgåi underkantav denne.
Denkanmuligensbrukessomendel av et fortaulangsny adkomstvegog/ellersomdel av
turveg.

Figur 6 Steinsattvegi toppen av jordet ved Torasholla

Konklusjon.
Strandområdene
i densørøstligedelenav planområdet for SmåbåthavnRolighedaer svært
interessantefor friluftslivet. Det kanværeengodmulighetfor å få til enbadestrandi området
sammenmedfremføringav kyststi/turvei langsstranda.Det er ikke sågodtilgjengeligheten
til dettestrandområdetfra nord pågrunnav enbrattog uframkommeligfjellnabbeved
grensenmot eksisterendesmåbåtplasser
i Torasholla.Opparbeidingav tilgjengelighettil det
omtaltestrandområdet
er sannsynligvisikke særligkrevendeom manserdettei sammenheng
medplanleggingog utformingav nyelandanleggfor småbåthavni Torasholla.Det børi den
videreplanleggingaleggesopptil en”strandpromenade”/ kyststi/ turvei langssjøkanteni
heleplanområdet,og strandområdeti sørøstbørvurderesavsatttil offentlig friområdepå
land/sjø(badestrand).
Det børutføresenbegrensetundersøkelse
av biologiskmangfoldi området,medfokuspå
sjønæreområderog av naturtyperi kulturlandskapet
.
Kulturlandskapselementer,
somdensteinsattevegenpåjordetoverTorasholla,børbevares.
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