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Detaljregulering for Roligheda Småbåthavn - behandling for offentlig
ettersyn
Rådmannens forslag til vedtak
Teknisk utvalg har vurdert det fremlagte planforslaget for Roligheda småbåthavn, og vedtar ihht pbl
§ 12-10, å sende planforslaget tilbake for endring på følgende punkt;
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 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
Vedlegg
Vedtak TU, 14052019, Sak 19/61, Reguleringsplan for Roligheda småbåthavn - Prinsippavgjørelse
om planavgrensning
C001_A, geometri plan veg
D001_A, lengdeprofil veg
D002_A, lengdeprofil veg
F001_A, normalprofil veg
Supplerende beskrivelse av eiketre på Bie
Revidert 3D-illustrasjon leilighetsprosjekt i formål BBB1
Reguleringsplan for Roligheda Småbåthavn 20191009 - Rådmannens utkast til delegert vedtak og
høringsdokument - 20191106
Forslagstillers kommentarer til rådmannens utkast til delegert vedtak og høringsdokument for
Roligheda småbåthavn av 20191106
16_17721-22 DETALJREGULERING Roligheda_småbåthavn_2019-10-09 KART
16_17721-22 Bestemmelser Roligheda småbåthavn, 10-10-2019 BESTEMMELSER
16_17721-22 Beskrivelse-detaljregulering-Roligheda småbåthavn, 11-10-2019
PLANBESKRIVELSE
Biologisk Mangfold - rapport 2013
Sammenstilling av dokumenter fra 2013 og tidligere
Miljøvennlige båthavner M1048
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Sammendrag
Det har vært planprosesser i Skjevika-området siden ca 1999/2000 med tanke på boligbygging og
småbåthavn. Først var dette en stor felles plan, men ble på et tidspunkt delt opp. Skjevika Syd er
en boligplan som ble vedtatt i 2013 og som nå er under utbygging. Skjevika Nord er en boligplan
som er i planprosess. Roligheda småbåthavn er på mange måter «sjøsiden» av disse
boligplanene, og tar mål av seg å regulere småbåthavn for ca 500 småbåter.
De regulerte områdene er i hovedsak i tråd med kommuneplanen, med delvis unntak av den nye
adkomstveien som vil gå over landbruksjord og gjennom sårbare natur- og kulturlandskap.
Det har vært to prinsippavklaringer oppe til behandling i teknisk utvalg i 2013 og 2019, om
henholdsvis trase for adkomstvei og avgrensning av planområde.
Det er utarbeidet et planforslag som nå fremlegges for behandling. Teknisk utvalg har i juli 2019
delegert rådmannen fullmakt til å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn. Planforslaget har etter
dette gjennomgått noen endringer, slik at siste planforslag er datert 9. oktober 2019, men det er
ikke oppnådd enighet om alle sider ved planen mellom forslagsstiller og rådmann. Rådmannen har
utarbeidet et notat som kommenterer en del sider ved planforslaget som bør endres. Forslagstiller
har gitt sine kommentarer til dette, men har bedt om at saken behandles på ordinær måte i teknisk
utvalg før evt. utlegging til offentlig ettersyn. Da det er uenigheter på flere punkt i planforslaget,
støtter rådmannen dette prosessvalget.
Ut fra de vurderingene som rådmannen har gjort i vedlagt notat, anbefaler rådmannen at planen
sendes tilbake for omarbeiding, før planen kan behandles på nytt i teknisk utvalg.
Fakta
Plangrunnlag
Det er i gjeldende kommuneplanen avsatt områder i Skjevika/Roligheda for småbåthavn, men
også områder for parkering, friområde og hensynssone for friluftsliv. Adkomstveien er planlagt
gjennom områder avsatt til landbruks, natur og friluftsformål (LNF)
Prinsippavklaringer
Teknisk utvalg har i 2013 vedtatt en prinsippavklaring for regulering av småbåthavn i Skjevika
(vedlagt). Denne omhandlet bl.a. mulige traseer for adkomst, parkering og forventninger knyttet til
utbyggingsmønster, utnyttelse og innarbeiding av kyststi/friluftskvaliteter for fremtidig regulering.
Ved innlevering av planforslag for Roligheda småbåthavn var det etter rådmannens vurdering ikke
samsvar mellom planforslaget og forventningene i prinsippavklaringen fra 2013 hva gjaldt bl.a.
planområdets avgrensning og innhold (tilrettelegging for friluftsliv). Det ble derfor i 2019
gjennomført en egen prinsippavklaring med teknisk utvalg på disse temaene (vedlagt).
Vedtak/konklusjon fra prinsippavklaringen har ikke vært på høring til naboer/berørte eller andre
myndigheter, og har så langt ikke vært en del av den lovbestemte planprosessen/
medvirkningsprosessen. Prinsippavklaringene er derfor å anse som veiledende for forslagsstiller,
uten bindinger for videre medvirkningsprosess/planarbeid.
Prosess
Oppstart av planarbeid ble varslet i 2013 (etter prinsippavgjørelsen om adkomst). Innkomne
merknader ligger vedlagt.
Forslagsstiller hadde på et tidspunkt etter dette en uformell presentasjon av sine planer i teknisk
utvalg, før rådmannen fikk planforslaget til behandling. Forslagsstiller gir uttrykk for en oppfattelse
av at det i teknisk utvalg ble gitt «klarsignal» for de valgte løsninger.
Når rådmannen fikk planen til behandling viste det seg imidlertid å være flere forhold hvor
rådmannen ønsket andre/justerte løsninger enn forslagsstiller. Etter mottak av planforslaget, som
hadde innskrenket planområdet vesentlig fra planoppstart, ble det i første omgang behov for å
avklare planområdets avgrensning gjennom en egen prinsippavklaring i teknisk utvalg våren 2019.
Etter at dette var avklart ønsket teknisk utvalg at planen skulle raskest mulig ut på høring, og
rådmannen fikk i møtet 2. juli 2019 delegert myndighet av teknisk utvalg til å legge saken ut på
høring. Det viste seg imidlertid at det ikke lot seg gjøre å oppnå full enighet mellom rådmann og
forslagsstiller om en planløsning. Det ble da jobbet utover høsten med en løsning hvor rådmannen
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utformet et planfaglig vurderingsnotat av planforslaget som vedlegg til høringen, for å kunne sende
planforslaget på høring etter en faglig vurdering. Etter en lengre prosess med tilbakemeldinger fra
forslagsstiller rundt dette notatet, endte det med at forslagsstiller den 25. november likevel ønsket
at teknisk utvalg skulle behandle saken før høring. Med dette som bakteppe legger rådmannen
frem en noe annerledes sak til teknisk utvalg for utlegging av reguleringsplan til offentlig ettersyn.
Rådmannens vurderinger blir da i hovedsak presentert i vedlagt vurderingsnotat av 6. november
2019. Forslagstillers kommentarer til dette notatet følger også som vedlegg til saken.
Planforslaget
Planforslaget legger opp til å kunne anlegge i underkant av 500 småbåtplasser med muligheter for
tilhørende funksjoner. Adkomsten skal gå over eksisterende avkjørsel fra fylkesveien, med ny vei
over områder med landbruks- og kulturlandskapsinteresser, med LNF-formål i kommuneplanen.
Parkering skal legges delvis på land og delvis på utfylte masser i sjø. Det planlegges boder flere
steder i planområdet, for oppbevaring av utstyr. Det planlegges også ny bebyggelse nær
fylkesveien/kollektivaksen som en del av denne planen (ca 30 boenheter). Det er lagt en sti-trase
gjennom området.
Vurderinger:
Beliggenhet
Roligheda småbåthavn ligger nær opp til eksisterende og planlagt bebyggelse. Etablering av
småbåthavn vil øke tilgangen på småbåtplasser i Grimstad og møte etterspørselen for både de
som bor nærme og tilreisende med bil. Småbåthavnen vil dermed kunne møte etterspørselen etter
småbåtplasser i denne delen av Grimstad i lang tid fremover.
Adkomstvei
Den mest inngrepsfrie adkomstveien til området ville være over eksisterende Skjevikavei. Teknisk
utvalg har i sin prinsippavklaring i 2013 om veiadkomst til småbåthavna, åpnet for en adkomst til
Skjevika/Roligheda over en helt ny vei fra syd gjennom eksisterende landbruksområde og
kulturlandskap. I den sammenheng ble det vektlagt at det var ønskelig med en adkomstveitrase
som ville kunne la seg gjennomføre med frivillige avtaler (over eiendommene til tiltakshaverne).
Alternativet over eksisterende Skjevikavei hadde en betydelig prosessrisiko som ville kunne hindre
etablering av småbåthavna i nær fremtid. Med bakgrunn i denne tidligere prinsippavklaringen om
adkomst fra 2013, finner rådmannen at den forelagte traseen er akseptabel men at det bør
vurderes mindre endringer i linjeføringen for å søke å unngå steingjerder og redusere noe tap av
landbruksjord.
Øvrige tema anses vurdert i det vedlagte notatet fra rådmannen med tittel; «Reguleringsplan for
Roligheda småbåthavn 20191009 - Rådmannens utkast til delegert vedtak og høringsdokument».
Dette er derfor et sentralt dokument i saksbehandlingen av denne planen (se vedlegg).
Ut fra vurderingene som fremkommer i det notatet vil rådmannen primært anbefale at planen ikke
legges ut til offentlig ettersyn før den er omarbeidet og vurdert på nytt. På den måten får teknisk
utvalg saken til behandling på nytt før utlegging til offentlig ettersyn, og det er mer tydelig for
beslutningstakerne hva som faktisk blir endelig planforslag som legges ut på høring.
Rådmannens primære innstilling blir derfor; «Teknisk utvalg har vurdert det fremlagte
planforslaget, og vedtar ihht pbl § 12-10, å sende planforslaget tilbake for endring på følgende
punkt;
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
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.
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h)
i)

Behov for mer spesifikke krav til trinnvis utbygging av småbåthavna.
Fastsette miljøkrav

Sekundært vil rådmannen peke på et alternativ hvor teknisk utvalg i dette møtet vedtar å legge
planen ut på høring, men med føringer for hva som må endres før planen kan legges ut på høring.
Det blir da et etterfølgende endringsarbeid hvor rådmannen vurderer når dette er tilstrekkelig
imøtekommet for at planen kan legges ut på høring. Dette vedtaket kan da alternativt lyde;
«Teknisk utvalg vedtar i henhold til pbl § 12-10, å legge forslag til detaljregulering for Roligheda
Småbåthavn ut til offentlig ettersyn på vilkår om at følgende punkter følges opp før forslaget legges
ut:
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
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»

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at saken sendes tilbake for omarbeiding/endring på flere punkt, før ny
behandling.
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