Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

L12
2011/2098 -26636/2012
Stig Erik Ørum
29.08.2012

Saksframlegg
Endelig godkjenning -Detaljreguleringsplan for vestre del av
Paradisbukta - GB 12/3, 12/11, 12/12, 12/82, 12/168 og 12/169
Utv.saksnr
82/12

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
06.09.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret om følgende:
1. Søgne Kommune godkjenner detaljreguleringsplan for vestre del av Paradisbukta, GB
12/11 m.fl. jfr. plan- og bygningslovens 12-12.
2. Søgne Kommune vedtar samtidig oppheving av reguleringsplan for Paradisbukta
(vedtatt 21.07.1986) for det området som omfattes av nevnte reguleringsplan jfr. planog bygningslovens § 12-14.
3. Administrasjonen gis mulighet til justering av kart og bestemmelser i tråd med tidligere
vedtak.

Bakgrunn for saken:
Det foreligger forslag til detaljreguleringsplan for vestre del av Paradisbukta på Langenes.
Detaljreguleringsplanen var oppe til merknadsbehandling i plan- og miljøutvalget 15 august
2012. Planen er nå klar for endelig behandling og vedtak i kommunestyret.
Samtidig oppheves gjeldende plan for området, innen det området som dekkes av ny plan.
Saksutredning:
I merknadsbehandlingen er innkommende merknader gjennomgått og vurdert. Ut i fra de
interesser kommunen skal ivareta, mener administrasjonen at detaljreguleringsplanen kan
vedtas slik den foreligger.

Rådmannens merknader:
Har ingen ytterligere merknader til saken.

Vedlegg
1 Bestemmelser_rev 120425
2 Revidert versjon av detaljregulering for Paradisbukta fra Vest-Agder Fylkeskommune
3 Særutskrift - Reguleringsplan for vestre del av Paradisbukta - GB 12/3, 12/11, 12/12,
12/82, 12/168 og 12/169
4 Særutskrift - Detaljreguleringsplan for Paradisbukta - vest.
5 Beskrivelser_rev 120425

Forslag til reguleringsbestemmelser
Til detaljreguleringsplan for vestre del av Paradisbukta, gnr. 12 bnr. 11 m.fl.
Søgne kommune
1.1

Generelt
Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt med
reguleringsområder med følgende formål jfr. PBL, § 12-5:

-

Bebyggelse og anlegg:

Fritidsbebyggelse – frittliggende, Uteoppholdsareal,
Uthus/sjøbod, Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone
- Samferdsel og teknisk infrastruktur: Vei, Annen veigrunn - privat båtutsettingsrampe,
Parkeringsplass
- Grønnstruktur:
Turvei, Friområde
- Bruk og vern av sjø og vassdrag:
Friluftsområde i sjø og vassdrag, Bruk og vern av
sjø og vassdrag,
Hver hyttetomt skal ha parkeringsdekning for to biler.
Flaggstenger tillates ikke.

1.2

Bebyggelse og anlegg
Fritidsbebyggelse - frittliggende
FB1, FB2 og FB3
For hver av tomtene FB1, FB2 og FB3 tillates en fritidsbolig og en bod/anneks med maksimalt
T-BRA=100 m2. Bebyggelsen skal ha saltak 20-35 grader og maks mønehøyde 5,0 m for hytte
og 3,5 m for bod/anneks over ok gulv. Hyttene skal plasseres med møneretning som vist på
plankartet. For FB1 og FB2 skal eksisterende planeringshøyde videreføres. For FB3 skal OK
innvendig gulv være kote +19,0.
I FB1, FB2 og FB3 tillates det ikke graving, sprenging, planering, utfylling eller andre tiltak
utenfor byggegrensen.
For FB1 og FB2 skal eksisterende planeringshøyde videreføres.
FB4 og FB5
På FB4 og FB5 tillates en fritidsbolig med maksimalt BRA=80 m2. I tillegg kan det oppføres en
bod/anneks på maksimalt BRA 9 m2. T-BRA= 89 m2. I FB4 og FB5 skal bebyggelsen plasseres
som inntegnet på plankartet (med symbol ”planlagt bebyggelse”). Bebyggelsen skal ha saltak og
maks mønehøyde 4,5 m over ok gulv. Takvinkel skal være 31o. Hyttene skal plasseres med
møneretning som vist på plankartet.
For FB4 skal OK innvendig gulv i hytte være kote+17,2. Mønehøyde= kote +21,7. OK innvendig
gulv i bod skal være kote +18,3. Mønehøyde bod = kote +21,45.
For FB5 skal OK innvendig gulv i hytte være kote +18,7. Mønehøyde= kote +23,2. OK innvendig
gulv i bod skal være kote +18,3. Mønehøyde bod = kote +21,45.
Fasaden på bygninger i FB4 og FB5 skal være av naturstein og/eller tre. Tak skal ha materiale
med matt overflate. Bygningene skal være mørke grå eller mørke brune. Store og reflekterende
vindusflater tillates ikke.
Nye hytter i FB1-FB5 skal bygges med radonsperre.
Eksisterende bebyggelse på gnr. 12, bnr. 11 skal rives innen 18 måneder etter at denne
reguleringsplanen er vedtatt.

Ramboll

Formålsgrensen anses som byggegrense mot sjø.
Uteoppholdsareal
På hver hyttetomt skal naturpreget bevares på uteoppholdsarealet. Det tillates ikke graving,
sprenging, planering, utfylling eller andre tiltak. På uteoppholdsareal for FB 5 kan det oppføres et
sikringsgjerde slik det fremgår av plankartet. Gjerdet skal ha enkel utforming, mørk farge og
være utformet på en måte som ikke virker skjemmende i landskapet. Maks høyde er 0,9 meter.
Uthus/sjøboder
Det kan ikke oppføres nye bygninger. Dersom bygninger brenner, skades eller rives, kan de
gjenoppføres med samme utforming og volum.
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
SB1: Privat småbåtanlegg. Nye brygger og båtplasser utover eksisterende anlegg tillates ikke.
Hvis brygger brenner, skades eller rives kan de gjenoppføres i samme utstrekning og antall.
SB2: Privat småbåtanlegg. Området skal benyttes som brygge. Nye brygger tillates ikke. Dersom
brygger brenner, skades eller rives kan de gjenoppføres i samme utstrekning og. SB2 skal være
åpen for allmennhetens ferdsel.
o_SB: Offentlig småbåtanlegg. Båtplasser kan benyttes av allmennheten.

1.3

Samferdsel og teknisk infrastruktur
Vei
Adkomstveien er regulert til offentlig vei fra Langenesveien via parkeringsplass til
båtutsettingsrampe.
Strøm
Det tillates innlagt strøm i hyttene. Ved fremføring av strøm skal alle anlegg legges skjult i
bakken. Luftspenn tillates ikke.
Parkeringsplass
P1 er offentlig parkeringsplass. De to parkeringsplassene nærmest Paradisbukta skal reserveres
for funksjonshemmede.
P2 er privat parkeringsplass for FB3, FB4 og FB5. Det er anledning til å skilte disse plassene. For
øvrige tomter innenfor planområdet dekkes parkeringskravet utenfor planområdet.
Det skal avsettes areal til sykkelparkering som vist på plankartet.
P3 og P4 er sykkelparkering.
Parkering skal skje i tråd med illustrasjonen under.

Illustrasjon av parkeringsplasser for biler (P1og P2) og sykler (P3 og P4)

Rambøll

Annen veggrunn – privat båtutsettingsrampe
Båtutsettingsrampen er privat, og ikke til bruk for allmennheten.

1.4

Grønnstruktur
Turvei
Det kan opparbeides turveier gjennom friområdet. Det tillates å oppføre trapper og broer for å
muliggjøre framføring av turveiene. Turveier og konstruksjoner skal etableres med minst mulig
terrenginngrep. De skal være allment tilgjengelig og kan også benyttes som gangadkomst til
hyttene i området. Mindre justeringer tillates for å få en best mulig terrengtilpasning.
Friområde
Det kan kun oppføres anlegg eller innretninger som fremmer friluftsinteressene (toalett etc). Det
er ikke tillatt å fjerne vegetasjon i regi av andre enn grunneiere og Midt-Agder Friluftsråd.
Det er ikke tillatt å skade terreng og vegetasjon i forbindelse med oppføring/riving av tiltak.

1.5

Bruk og vern av sjø og vassdrag
Friluftsområde i sjø og vassdrag
I friluftsområde i sjø og vassdrag er det kun tillatt å oppføre konstruksjoner som fremmer og
ivaretar allmennhetens bruk av området til friluftsliv.

1.6

Hensynssone
Sikringssone – frisikt
Innenfor frisiktsonen skal det ikke være vegetasjon eller andre innretninger som er høyere enn
0,5 meter over kjørebanen.

1.7

Andre juridiske flater, linjer, og punkter
Planlagt bebyggelse
Bebyggelsen i FB4 og FB5 skal plasseres som vist på kartet.

Kristiansand, 03.02.2012
Revidert 28.02.2012
Revidert 25.04.2012
Revidert 30.04.2012
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2011/2098 -21107/2012
Helge Reisvoll
22.06.2012

Saksframlegg
Reguleringsplan for vestre del av Paradisbukta - GB 12/3, 12/11,
12/12, 12/82, 12/168 og 12/169
Utv.saksnr
188/12

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
15.08.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan-og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Søgne kommunestyre egengodkjenner det fremlagte forslag til detaljregulerinsplan for
Paradisbukta-vest, jfr. Pbl’s § 12-12.
Samtidig oppheves gjeldende plan; Paradisbukta, innen det området som dekkes av ny plan.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 15.08.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Plan-og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Søgne kommunestyre egengodkjenner det fremlagte forslag til detaljregulerinsplan for
Paradisbukta-vest, jfr. Pbl’s § 12-12.
Samtidig oppheves gjeldende plan; Paradisbukta, innen det området som dekkes av ny plan.

Bakgrunn for saken:
Saken ble sist behandlet i plan-og miljøutvalget 11.04 med følgende vedtak:
”Med administrasjonens merknader innarbeidet vedtar plan- og miljøutvalget å legge forslag til
reguleringsplan for Paradisbukta vest ut til offentlig høring, jfr. Pbl’s § 12-11.

Samtidig annonseres opphevelse av del av gjeldende plan, Paradisbukta Langenes, som
inngår i ny plan, jfr. Pbl’s § 12-14.”
Planen har vært ute til offentlig ettersyn og det er innkommet 7 merknader.

Saksutredning:
Fylkesmannen i Vest-Agder er positiv til planforslaget slik det foreligger og har ikke
vesentlige merknader.
Fylkerådmannen i Rogaland, settefylkeskommune, har ikke merknader til forslaget.
Kystverket sørøst har ikke merknader til planforslaget.
Fiskeridirektoratet region sør har ikke merknader til planen.
Midt-Agder Friluftsråd påpeker viktigheten av utvidelse og bedre opparbeidelse av
parkeringsarealet. Reguleringsmessig er det lagt opp til en liten utvidelse. Når det gjelder selve
gjennomføringen; opparbeidelse, er dette ikke et tema i forbindelse med reguleringen og vi
mener det ikke kan settes rekkefølgekrav om dette. Det må løses etter at arealbruken er vedtatt.
Naturvernforbundet påpeker at småbåthavna ikke må utvides. Det legges ikke opp til
utvidelse av denne. Det er ellers ikke merknader til planen.
Fagforbundet Vennesla mener byggegrensen for FB3 kommer for nærme deres eiendom og
må flyttes mot syd-øst. Vi mener byggegrensen er plassert etter nøye vurdering. Eventuell
bebyggelse kommer minimum 4 meter fra eiendomsgrensen.
Transport til og fra tomter i forbindelse med bebyggelse omfattets ikke av reguleringsplan. Det
reguleres ikke kjørevei til tomtene.
Kirsten og Steinar Bjørgo tar opp forhold til strandrett og gangrett over GB 12/11. Dette er
heftelser som påhviler GB 12/11 og vi kan ikke se at de berøres av reguleringsforslaget.
Strandrett kan opprettholdes selv om arealet endrer formål. Hvis dette ikke er ønskelig, er dette
et privatrettslig forhold. Vi mener det ikke vil ha betydning om arealet reguleres friområde
eller landbruk, natur og friluftsliv.
Gangretten kan opprettholdes.
Det er gjennomført risiko-og sårbarhetsanalyse og det er ikke avdekket forhold som trenger
ytterligere undersøkelser.
Barn og unges interesser blir ikke berørt i negativ retning.
Naturmangfoldloven
Kommunen har vurdert planen i forhold til naturmangfoldlovens § 8 til 12, og kan, ut fra en
samlet vurdering, ikke se at planen vil komme i konflikt med naturmangfoldloven.
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens omfang. Det kan ikke
sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet. Det fremkommer ikke opplysninger av
lokal art, i artsdatabanken eller naturbasen som tilsier at det er spesielle hensyn som må
ivaretas.
Det er ikke forhold som tilsier at planen bør avslås i forhold til føre-var-prinsippet. Planen vil
ikke påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Det vil ikke føre til økt
belastning på økosystemet. § 11, kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og
§ 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir ivaretatt.
Ut fra det som fremkommer av merknader og sett i forhold til de interesser kommunen skal
ivareta, mener administrasjonen planen kan vedtas slik den foreligger.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Bestemmelser_rev 120425
2 Revidert versjon av detaljregulering for Paradisbukta fra Vest-Agder Fylkeskommune
3 Merknader fra Naturvernforbundet til detaljreguleringsplan for Paradisbukta - vest
4 Vedrørende offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Paradisbukta Vest
5 Høringsuttalelse vedr detaljregulering for Paradisbukta Vest
6 Innsigelse mot deler av planene for Paradisbukta
7 Uttalelse fra Fiskeridirektoratet
8 Merknad
9 Paradisbukta vest - uttalelse til detaljreguleringsplan
10 DETALJREGULERING FOR VESTRE DEL AV PARADISBUKTA

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2011/2098 -6435/2012
Helge Reisvoll
27.02.2012

Saksframlegg
Detaljreguleringsplan for Paradisbukta - vest.
Utv.saksnr
70/12

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
11.04.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
Med administrasjonens merknader innarbeidet vedtar plan-og miljøutvalget å legge forslag til
reguleringsplan for Paradisbukta vest ut til offentlig høring, jfr. Pbl’s § 12-11.
Samtidig annonseres opphevelse av del av gjeldende plan, Paradisbukta Langenes, som inngår
i ny plan, jfr. Pbl’s § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 11.04.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med administrasjonens merknader innarbeidet vedtar plan- og miljøutvalget å legge forslag til
reguleringsplan for Paradisbukta vest ut til offentlig høring, jfr. Pbl’s § 12-11.
Samtidig annonseres opphevelse av del av gjeldende plan, Paradisbukta Langenes, som inngår
i ny plan, jfr. Pbl’s § 12-14.

Bakgrunn for saken:
Vest-Agder fylkeskommune har ved oversendelse av 03.02.2012 fremmet forslag til
detaljregulering for Paradisbukta-vest. Varsel om oppstart er datert 07.07.2011. Deler av
planområdet er ”uregulert” og for deler av området gjelder omregulering av gjeldende
reguleringsplan for Paradisbukta.

Saksutredning:
Forslag til reguleringsplan tar for seg det området som er unntatt stadfesting i gjeldende plan
for Paradisbukta. Videre foreslås omregulering av deler av stadfestet plan. Deler av forslaget er
en videreføring av dagens plan. Når det gjelder byggeområder fritidsbebyggelse er de tre
tomtene, FB1, 2 og 3 videreført som byggeområde med byggegrense. Tomt FB3 som er
ubebygd får en klar begrensing på hvor bygg kan plasseres, byggegrense og høyder. Dette er i
tråd med dagens praksis når det gjelder regulering. Resten av tomtearelene settes av som
uteoppholdsareal, men med klare begrensinger, i bestemmelsene, for hva som kan tillates.
Det legges inn to mindre byggeområder i det området som tidligere var unntatt stadfesting.
Bebyggelsen her er nøye vurdert og det er lagt inn presise bestemmelser for FB4 og FB5 hva
angår plassering og høyder/volum. Arealet utenfor byggegrensen gis formål uteoppholdsareal.
Eksisterende byggeområde på GB 12/11 er fjernet og eksisterende bebyggelse utgår. Området
som tidligere var byggeområde gis formål friområde.
Det skal videre opparbeides turstier inn i området som skal være atkomst til fritidseiendommer
og samtidig atkomst til friområdet.
Når det gjelder SB, SB1 og SB2 som er småbåtanlegg sjø og land er disse i tråd med dagens
situasjon. Det er gitt føringer i bestemmelsene for hva som kan tillates. Det er stort sett en
videreføring av dagens forhold.
Parkeringarealet er utvidet noe mot vest. Det kan imidlertid utvides noe mot syd langs
atkomstveien til brygge/privat båtutsettingsrampe.
Statens Vegvesen har ikke merknader til oppstartsmeldingen.
Fylkesrådmannen i Rogaland Har ikke vesentlige merknader til planarbeidet. Det vises til
generelle krav til planarbeidet så som ROS, støy, kultur, universell utforming, etc. Dette mener
saksbehandler er ivaretatt i planforslaget med beskrivelse. Det er lagt stor vekt på plassering og
volum av nye hytter. Det må foretas arkeologiske undersøkelser før planen kan vedtas.
Fylkesmannen i Vest-Agder peker på at nye hytter bør plasseres nordvest i planområdet,
innenfor kommuneplanens byggeområde. Hyttene skal være lite synlige fra sjøen. Dette er ikke
mulig i dette området og kommunen velger å fremme planen i tråd med forslaget.
Det er utarbeidet ROS-analyse og det skal oppføres sikringsgjerde på tomt FB5. Det er ellers
ikke avdekket forhold som tilsier ytterligere undersøkelser. Barn-og unges interesser blir ikke
negativt berørt av planforslaget.
Forslaget er vurdert etter naturmangfoldlovens § 8 til 12. Disse paragrafene omhandler
kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, den samlede belastningen på økosystemet, kostnader
ved miljøforringelse som skal bæres av tiltakshaver og miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder. Det er ikke fremkommet vurderinger som tilsier ytterligere undersøkelser. Vi
mener kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende i forhold til sakens karakter.
Med utvidelse av parkeringsarealet og at arealene utenfor byggegrensene angis som
uteoppholdsareal anbefales planen utlagt til offentlig høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen er enig i saksbehandler vurdering og har ikke ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Uttalelse til varsel om igangsatt arbeid med detaljregulering for vestre del av Paradisbukta
2 Uttalelse til melding om påbegynt detaljregulering GB 12/3, 12/11, 12/12, 12/82, 12/168
og 12/169
3 Uttalelse - VARSEL OM IGANGSATT ARBEID MED DETALJREGULERING
4 Beskrivelser
5 2012-02-29_Paradisbukta_Detaljregulering_D
6 Bestemmelser - Reguleringsplan for vestre del av Paradisbukta - GB 12/3, 12/11, 12/12,
12/82, 12/168 og 12/169
7 Eksisterende plan
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1.

VESTRE DEL AV PARADISBUKTA

INNLEDNING

Vest-Agder fylkeskommune har som mål å sikre viktige friluftsområder for allmennheten. I dette
arbeidet er sikring av landfaste områder i strandsonen høyt prioritert. Vest-Agder fylkeskommune
har derfor inngått en avtale om kjøp av en privat eiendom ved Paradisbukta. Fylkeskommunen
ønsker med dette å øke friluftslivstilbudet ved å omregulere en hytteeiendom til friområde. Som
et ledd i prosessen vil det innenfor eiendommen rives en eksisterende hytte og reguleres inn to
nye tomter til fritidsbebyggelse.
I forbindelse med reguleringen har Vest-Agder fylkeskommune engasjert Rambøll AS til å
utarbeide en detaljreguleringsplan for Vestre del av Paradisbukta i Søgne kommune.
Det er i forkant av planarbeidet utarbeidet en planskisse for de to tomtene som skal skilles ut,
hvor det ble lagt vekt på terreng- og landskapstilpasning. Dette er gjort i samråd med
nåværende grunneiere, og ligger til grunn for regulering og kjøp av eiendommen. Tidlig i
planprosessen er det utarbeidet en landskapsanalyse for å gjøre en ytterligere vurdering av
plasseringen av de nye fritidsboligene.

2.

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

2.1

Hensikten med planen

Vest-Agder fylkeskommune har som intensjon å forbedre mulighetene til et aktivt friluftsliv i
fylket. Den går derfor aktivt inn for å sikre nye områder som kan utvikles til friområder og
friluftsområder.
Formålet med reguleringsplanen er å frigjøre attraktive friluftsarealer i strandsonen for
allmennheten.
Det er i dag stor mangel på velegnete områder med tilgang til sjø for rekreasjon og friluftsliv.
Paradisbukta er et svært viktig rekreasjonsområde for hele Kristiansandsregionen. Området
vurderes å ha regional verdi. Kvaliteter ved området som rekreasjons- og friluftslivsområde, er at
det er et mye brukt rekreasjonsområde, det er landfast og har store ubebygde arealer. Da
eiendommen gnr.12 bnr.11 kom for salg i 2010 ønsket Vest-Agder fylkeskommune å kjøpe
eiendommen for å øke tilbudet til attraktive friluftsområder. For å oppnå dette må eksisterende
hytte på eiendommen rives. Da vil ytterligere eksklusivt areal frigis.

3.

PLANPROSESS

28. juni 2010 ble det avholdt forhåndskonferanse med Søgne kommune, der Helge Reisvoll og
Dag Arntsen deltok sammen med Bård A. Lassen fra Vest-Agder fylkeskommune og Hanne Alnæs
fra Rambøll AS.
7. juli 2011 ble det varslet oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan i Søgne og Songdalen
budstikke og Fædrelandsvennen. Grunneiere, berørte parter og offentlige etater ble tilskrevet.
Flere berørte parter har vært i kontakt med konsulenten underveis i planprosessen for ytterligere
avklaringer.
Underveis i planprosessen har det vært gjennomført flere møter mellom Vest-Agder
fylkeskommune og Rambøll, og det har vært en befaring i planområdet.
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HISTORIKK

Nåværende eier av gnr. 12, bnr. 11 har tidligere forsøkt å skille ut to hyttetomter på
eiendommen. Vest-Agder fylkeskommune varslet den gang innsigelse på bakgrunn av tomtenes
plassering i 100-metersbeltet, vei- og parkeringsløsning og planforslaget ble derfor ikke
videreført. På bakgrunn av dette og fordi Vest-Agder fylkeskommune som initiativtaker til planen
er inhabil som regional planmyndighet i denne saken, er Rogaland Fylkeskommune spurt om å
være regional planmyndighet. Til forskjell fra tidligere planforslag legger denne planen opp til en
utvidelse av det attraktive friarealet ved Paradisbukta, og dermed en forbedring av allmennheten
opphold og ferdselsmuligheter langs sjøen. I tillegg er foreslåtte hyttetomter gitt ny og bedre
plassering.

5.

FORHOLD TIL ANDRE PLANER

5.1

Kommuneplanen

Utsnitt av kommuneplanen 2011-2020 som høsten 2011
ligger ute til offentlig ettersyn.
Planområdet er merket med rød stiplet strek

I kommuneplanen er planområdet vist som fritidsbebyggelse (regulert), fritidsbebyggelse
(uregulert), friområde og LNF-område, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone, samt friluftsområde (i sjø). Skravert felt er regulert. Innenfor planområdet er
området for fritidsbebyggelse og LNF-området som er uten skravur ikke regulert.
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5.2

Reguleringsplan for Paradisbukta Langenes Søgne kommune

Skravert område er
unntatt fra departementets
vedtaksfesting

Reguleringsplan for Paradisbukta,
Langenes Søgne kommune.

Dette planforslaget innebærer en omregulering av deler av reguleringsplan for Paradisbukta
Langenes ID 19860721, vedtatt 21. juli 1986. Det skraverte feltet ble tatt ut av departementets
vedtaksfesting, dvs. at dette arealet er uregulert.
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6.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET - EKSISTERENDE
FORHOLD

6.1

Beliggenhet

Planområdet ligger i Søgne kommune, ca 7 km fra Tangvall sentrum, langs kystveien mellom
Søgne og Kristiansand. Adkomst til området er fra Langenesveien.

6.2

Avgrensning og størrelse på planområdet

Planområdet går i sjøen sør for Paradisbukta og i Paradisbukta i øst. I vest grenser det mot et
eksisterende hyttefelt, Vragevikheia. I nord grenser det mot Langenesveien, Fv 456.
Planområdet er på 58,3 da.

Kart som viser planområdet

6.3

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

I området er det et friområde, tre eksisterende hytter og en hyttetomt som er regulert, men
foreløpig ikke bebygd, et småbåtanlegg med brygger, utriggere, båtutsettingsrampe og sjøboder,
samt en parkeringsplass.
På tilstøtende arealer er det fritidsbebyggelse, friluftsområder, friområder, LNF-område, bruk og
vern av sjø og vassdrag.
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6.4
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Stedets karakter

Området framstår som et typisk kystområde med lauvskog og svaberg. Småbåthavna er
karakteristisk og gir gjenkjennelsesverdi. En bratt fjellskrent i nord avgrenser fysisk
trafikkarealet med fylkesveien og parkeringsplassen i nord, og gjør at utbyggingsområdet og
friområdet ligger adskilt fra veien. Mellom parkeringsplassen og sjøen ligger det tre store steiner
som gir særtrekk til området. En viktig kvalitet i planområdet er at det fremstår som relativt
ubebygd.

6.5

Landskap

For å kunne vurdere landskapets tålegrense i forbindelse med de nye hyttetomtene er det utført
en landskapsanalyse og vurdering av konsekvensene av omreguleringen.
Topografi: Planområdet skrår fra sjøen i sør/øst opp mot det høyeste punktet som ligger ca 25
meter over havet. Det er et markant skår gjennom planområdet som er vanskelig å forseres på
tvers. I nord er det bratte fjellskråninger hvor det også er vanskelig å ta seg fram.

Topografikart
Solforhold: Området er svært soleksponert.
Lokalklima: Det er et normalt mildt kystklima med varmekjære treslag. Forekomster av
kristtorn i solvendte skråninger tyder på at det er mildt. Området for øvrig er vindutsatt, men en
forsenkning sørvest for flytebryggene er svært lun.
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Kart over barrierer og linjedrag i landskapet
Barrierer: En fjellskjæring mot parkeringsplassen er en barriere for ferdsel. Det samme gjelder
en fjellskråning mot innerste del av Paradisbukta som er naturlig å bruke som adkomst til
friområdet og enkelte av hyttene. Her er det bygd tretrapper for å redusere barrierevirkningen.
En kløft som skrår fra sørvest mot nordøst midt gjennom planområdet er en barriere for ferdsel,
og her er det bygd en liten trebro.
Linjedrag: Vestre del av Paradisbukta er et visuelt viktig grøntområde mot sjøen. Heia ligger
eksponert fra omkringliggende fritidsbebyggelse på Vragevikheia i vest og bebyggelsen øst for
Paradisbukta. Silhuetten i planområdet er ubrutt og dannes av trær og bart fjell.
Hyttene som ligger i planområdet ligger godt plassert i terrenget og bryter ikke silhuettlinjen.
Estetisk og kulturell verdi: Det er ingen spesielle forhold som utpeker seg, men det er et
vanlig naturområde med gode utsiktsforhold mot Søgneskjærgården. Brygger og sjøboder som er
bygd opp gjennom mange år kan karakteriseres som sjarmerende ustrukturert.
Stier: Fra parkeringsplassen og grusveien fortsetter man på brygger og stier ut til friområdet.
Det er flere stier i planområdet, men mange er vanskelig tilgjengelig. Det er bygd trapper på de
bratteste partiene. Disse fungerer som adkomst til noen av hyttene.
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Blåstruktur og 100-metersbeltet: Det er ingen vann eller myrer i planområdet. Strandlinjen
består av svaberg i sør og Paradisbukta som er en smal bukt som er nedbygd med brygger og
sjøbuer. Mesteparten av planområdet ligger i 100-metersbeltet.

Kart som viser 100-metersbeltet fra sjø

6.6

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ingen kjente registrerte kulturminner på land. I området er det lang maritim historie og
dermed også stort potensial for funn av kulturminner under vann. Det er tidligere registrert en
rekke kulturminner under vann i nærliggende farvann (Askeladden ID: 135858, 135372).

6.7

Naturverdier

Tre store natursteiner ligger langs stien på vei mot sjøen. De er karakteristiske og bidrar til å øke
gjenkjennelsesverdien i området.
Vegetasjon: Området er skrint, og vegetasjonen består av eik, furu og bjørk med einer og lyng i
bunnsjiktet.
Det er en tett ålegresseng med kraftige planter i selve Paradisbukta. Lokaliteten er av lokal verdi.
Ålegressamfunn er i utgangspunktet en naturtype som bør ivaretas for å sikre biologisk mangfold
og oppvekstområder for fisk.
I følge Artsdatabanken er det ikke observert rødlistearter i planområdet. Det er heller ikke funnet
rødlistearter, prioriterte arter eller utvalgte naturtyper ved befaring av området.
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Vegetasjonskart

Utsnitt av Naturdatabasen. Grønt felt i planområdet er en ålegressforekomst.
Blått felt er friluftslivsområde.
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Offentlig friområde og badeplasser

6.8

Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk

Området har høy rekreasjonsverdi, spesielt i sommerhalvåret. Da byr det på det ypperste av
svaberg, sjø og sol. Det er særlig verdifullt siden det har en landfast strandsone i en kommune
med høyt utbyggingspress. Det har intensiv bruk og benyttes både som nærrekreasjonsområde
og i forbindelse med båtliv, fiske, bading og soling, mm, av folk fra hele kristiansandsregionen. Et
offentlig friområde strekker seg fra Langenesveien, over store deler av planområdet ned til sjøen.
Det er et offentlig toalett innerst i Paradisbukta. Midt-Agder Friluftsråd drifter og vedlikeholder
friområdet.
Muligheten til å finne solrike plasser, lune plasser, utsikt og bademuligheter gjør området unikt i
friluftssammenheng.

6.9

Bebyggelse

Innenfor planområdet ligger det tre hytter. Det er én ubebygd hyttetomt i planområdet
(gnr/bnr12/82) som i gjeldende reguleringsplan er regulert med én fritidsbolig på maks 100 m2
T-BRA.
I vest er det et etablert hyttefelt.
Langs Paradisbukta ligger det noen sjøbuer, brygger og et offentlig toalett.
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Bebyggelse

6.10 Trafikkforhold
Adkomst: Området er tilgjengelig fra Langenesveien der det er en offentlig parkeringsplass med
vei og stiforbindelse inn i planområdet. Området er også tilgjengelig med båt.
Veisystem: Fv456 Langenesveien er en trafikkert vei uten fortau eller gang-/sykkelvei. I
sommersesongen er det ekstra mye trafikk, da det er hytteturister og badegjester til
Paradisbukta, Donevann og Indre Kilen. Trafikk av biler, gående, syklende og kantparkering
skaper et uoversiktlig trafikkbilde
Fra parkeringsplassen er det grusvei ned til Paradisbukta der det er båtutsettingsrampe og
brygger. Kjørbarheten er dårlig og det er ikke snumuligheter.
I kommuneplanen ligger det inne gang-/sykkelvei langs Langenesveien. Det er ikke avklart når
den skal bygges.
Parkering: Det er flere parkeringsplasser i forbindelse med friluftsområdene på Langenes, men
på godværsdager er det underkapasitet. Da foregår det kantparkering og det er mange gående
langs veien. Parkeringsplassen i planområdet brukes av mange som bruker de andre friområdene
i nærheten.
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Veier og stier

Ulykkessituasjon og trafikksikkerhet for myke trafikanter: Det er mye trafikk på
Langenesveien, den er uoversiktlig og det ferdes gående og syklende langs veien.
Trafikksikkerheten er derfor ikke god.
Kollektivtilbud: Det går buss på Langenesveien fra Søgne - Kristiansand med timeavganger i
arbeidstiden. Buss fra Søgne sentrum stopper og snur 1,5 km vest for planområdet.

6.11 Barn og unges interesser
Friområdet i Paradisbukta brukes av barn og unge. Det er gode badeplasser selv om det ikke er
sandstrand i området. Det er tilrettelagt med brygge til en holme, og det er spennende for barn å
ferdes i vannkanten. Barn bruker området som oftest sammen med voksne. Paradisbukta er ett
av flere friluftsområder på Langenes og et målpunkt for barn og unge i Søgne og Kristiansand.

6.12 Universell tilgjengelighet
Området er i dag ikke universelt utformet. Det er vanskelig tilgjengelig fordi terrenget er bratt og
det er ikke tilrettelagte stier og brygger. Trapper i terrenget muliggjør ferdsel, men ikke for alle.
Det er fullt mulig å komme fra parkeringsplassen til bryggene og videre utover til svabergene,
men rullestolbrukere må ha hjelp til å komme seg fram.
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6.13 Teknisk infrastruktur
Vann- og avløpsanlegg: Det er ikke offentlig vann og avløp til hyttene i området. De har
eventuelt eget infiltrasjonsanlegg og vann fra egen kilde.
Strømforsyning: Det er 230V lavspentnett inn til Vragevikheia. Ikke alle hyttene har strøm. Det
er lavspentnett til hyttene nord for Paradisbukta. Hyttene innenfor planområdet er ikke tilknyttet
strømnettet.

6.14 Grunnforhold
Stabilitetsforhold: Det er fast fjell i hele området. Noen steinblokker i nord.
Ledninger: Det går ikke høyspentledninger gjennom planområdet.
Evt. rasfare: Det er ikke rasfare i området.

6.15 Støyforhold
Området er ikke støyutsatt.

6.16 Luftforurensning
Området er ikke utsatt for luftforurensning.

6.17 Risiko og sårbarhet - eksisterende situasjon
Det er ingen forhold som tilsier at det er noen form for risiko eller sårbarhet i området.

Ramboll

16 (33)

VESTRE DEL AV PARADISBUKTA

6.18 Bilder fra planområdet

Typisk for området er svaberg og skrinn mark med vegetasjon av furu, einer og bjørk.
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De ytterste svabergene er attraktive om
sommeren og mye brukt til soling og bading

Stier blir brukt som adkomst til
noen hytter og av allmennheten.
På de bratteste stedene er det bygd
tretrapper for framkommeligheten.

Ramboll
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Hytta som skal rives.

De frigjorte arealene skal legges til rette med gressplen og området blir forbedret mtp allmennhetens bruk
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Småbåtanlegget skal ikke forandres i forhold til dagens situasjon. Allmennheten kan ferdes på brygga.
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BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
7.1

Planlagt arealbruk

I forslag til reguleringsplan legges det i hovedsak opp til en videreføring av eksisterende
arealbruk. Ut over dette vil friområdet økes i utstrekning, samt at det foreslås to nye hyttetomter
og utvidelse av en parkeringsplass.

7.2

Reguleringsformål

Følgende formål inngår i planområdet:

7.3

Bebyggelse og anlegg:

Fritidsbebyggelse - frittliggende, Småbåtanlegg i sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone
Samferdsel og teknisk infrastruktur: Vei, Annen veigrunn, Parkering
Grønnstruktur:
Turvei, Friområde
Bruk og vern av sjø og vassdrag:
Bruk og vern av sjø og vassdrag, Uthus/sjøbod
Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål, beskrivelse løsninger

Fritidsbebyggelse - frittliggende: Det skal skilles ut to hyttetomter og oppføres én hytte og én
bod/anneks på hver tomt. Hyttenes plassering, utforming og størrelse er fastsatt for å ivareta
landskapshensyn best mulig.
Det er ikke anledning til å oppføre andre bygninger.
Uteoppholdsarealer: Hyttetomtene skal i størst mulig grad underordne seg det
omkringliggende naturområdet. Derfor er arealene rundt hyttene regulert til uteoppholdsareal
med bestemmelser om at naturpreget skal bevares.
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: Formålet omfatter båtplasser,
fortøyningsbøyer, flytebrygger, trebrygger og båtutsettingsrampe. Det vil ikke bli lagt til rette for
endringer i forhold til dagens situasjon. Allmennheten tillates å ferdes på brygger for å komme
fram til friområdet.
Vei: Adkomst til planområdet blir som i dag. Veien betjener parkeringsplass og
båtutsettingsrampe.
De eksisterende veiene vil ikke bli påvirket vesentlig av tiltaket, selv om det kan påregnes å bli
noe mer trafikk til og i området.
Framføring av adkomstvei og parkeringsplass til nye og eksisterende hytter i planområdet har
vært vurdert. Dette har man valgt å gå bort fra av hensyn til terrenginngrep, synlighet fra
omgivelsene og ønske om å unngå ytterligere omdisponering av friområdet.
Annen veigrunn: Grøntområde
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Parkering: Eksisterende parkeringsplass utvides for å øke kapasiteten i forbindelse med
endringen av friområdet. Parkeringsplassene vil få kapasitet til ca 66 biler, hvorav 2 reserveres
for funksjonshemmede. Et avgrenset areal med plass til 6 biler reserveres for tomtene FB3-FB5.
Det avsettes areal med plass til totalt ca 25 sykler i forbindelse med parkeringsplassen.
Parkeringsplassene skal ha grusdekke og det skal utføres minimalt med terrenginngrep i
forbindelse med utvidelsen.
Turvei: Eksisterende stier vil bli opprettholdt, og det sikres adkomst til friområdet. Det legges
også opp til at stiene skal fungere som gangadkomst til hyttene i planområdet.
Det kan bli opparbeidet noen nye stier og eventuelt noen trapper for å lette tilgjengeligheten.
Lokale tilpasninger kan gjøres for å få en best mulig tilpasning i terrenget.
Friområde: Friområdet vil få endret utstrekning i forhold til gjeldende reguleringsplan. Det kan
tilrettelegges med gressplen i tillegg til de naturgitte forholdene med svaberg.
Forholdene for de som benytter friområdet vil bli betydelig bedre enn i dag. Det vil bli økte
aktivitetsmuligheter og tilrettelagt for flere brukere. Som i dag vil Midt-Agder Friluftsråd skjøtte
friområdet.
Bruk og vern av sjø og vassdrag: Formålet omfatter sjøarealer som ikke er regulert til
småbåtanlegg eller friluftsområder.
Uthus/sjøbod: Reguleringsplanen stadfester eksisterende forhold. Det er ikke tillatt å oppføre
nye bygninger. Hvis eksisterende bygninger rives, skades eller brenner, kan de gjenoppbygges
med samme størrelser og høyder.

7.4

Bebyggelsens plassering, utforming og høyde

Den eksisterende hytta som skal rives er ca 110 m2, i tillegg er det et lite uthus. I
kommuneplanen er T-BRA på maksimalt 100 m2. For å sikre god landskapstilpasning og begrense
den privatiserende effekten, er plasseringen av hytte FB3, FB4 og FB5 avgrenset ved hjelp av
byggegrense. Av samme grunn er størrelsen på de nye hyttene i FB4 og FB5 foreslått med 80 m2
og bod 9 m2, dvs maks T-BRA=89 m2. Mønehøyde for disse blir 4,5 meter over ok gulv. Øvrige
hyttetomter reguleres med T-BRA=100 m2 i tråd med kommuneplanen og gjeldende
reguleringsplan.
Det er gjort en vurdering av plasseringen av de to nye hyttetomtene i forhold til terreng,
eksponering og nærhet til øvrig hyttebebyggelse. Det er en intensjon at terrenginngrepene skal
være så små som mulig og at hyttene ikke skal ligge i silhuett eller være veldig eksponert fra
sjøen, og at de ikke skal hindre allmennhetens bruk av området. Disse vurderingene har vært
avgjørende for plasseringen av hyttene. Hensynet til at de skal ligge nær den øvrige
hyttebebyggelsen har for tomt FB5 vært mindre tungtveiende enn at den skal underordne seg
terreng, eksponering og allmennhetens bruk. Dette er synliggjort i 3D-visualisering av
situasjonen, se kap. 8.
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Grad av utnytting
FB1:
FB2:
FB3:
FB4:
FB5:

Maks
Maks
Maks
Maks
Maks

T-BRA=100 m2. Maks mønehøyde 5,5 m over ok gulv.
T-BRA =100 m2. Maks mønehøyde 5,5 m over ok gulv.
T-BRA =100 m2. Maks mønehøyde 5,5 m over ok gulv.
T-BRA = 89 m2. Maks mønehøyde 4,5 m over ok gulv.
T-BRA = 89 m2. Maks mønehøyde 4,5 m over ok gulv.

Tilknytning til infrastruktur

Vann- og avløpsanlegg: Det legges ikke opp til at nye hytter tilkobles kommunalt VA-nett.
Hytteeiere må selv sørge for egen vannforsyning/avløpsanlegg, f.eks. borrebrønn og biotoalett.
Strømforsyning: Planforslaget åpner opp for at de nye hyttene kan få innlagt strøm.
Trafikkløsning og kjøreadkomst: Trafikkløsning og adkomstforhold blir ikke endret i forhold til
eksisterende situasjon.
Eiendomsforhold: Planen utløser ikke endringer av eiendomsforhold på trafikkarealene.
Parkeringsplass og adkomst ligger på privat grunn, men det foreligger avtale mellom grunneier
og Midt-Agder Friluftsråd om bruk og vedlikehold.

7.7

Miljøvirkningene av planen

Det anses at miljøvirkningene av utbyggingen er små fordi området i realiteten fortettes med én
hytte. Hyttene knyttes opp mot et område med eksisterende beyggelse. Noe urørt natur blir
bebygd, men planen gir gode oppholdsarealer for allmennheten tilbake.
Kravene i naturmangfoldloven er etterkommet og det er ikke behov for avbøtende tiltak.
Det er ikke registrerte rødlistearter eller andre arter og naturtyper som blir negativt påvirket av
reguleringen.
Planforslaget begrenser videre utvidelse av småbåtanlegget. Dette bidrar til å bevare
forekomsten av ålegress.
Fortettingen vil ikke generere utslipp av forurensende masser eller luftforurensning.
I forhold til "Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder" heter det i bestemmelsene at
bygging/riving av hytter ikke skal føre til ødeleggelse av terreng og vegetasjon.

7.8

Universell tilgjengelighet

Adkomst fra parkeringsplassen og ned til Paradisbukta er bratt, 1:6, og innfrir ikke universell
utforming. Det vil bli universell utforming av adkomst fra Paradisbukta til enkelte målpunkt i
friområdene (brygger og de nærmeste svabergene). Dette løses ved framføring av stier med
komprimert grusdekke. Noe murer og ramper må bygges for å unngå sprengning. Ikke alle
områder blir tilgjengelige med rullestol pga terrengets beskaffenhet.
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Risiko- og sårbarhetsanalyse

ROS-analysen viser at det ikke er fare for uønskete hendelser. Det er ikke kjent om det er radon
i grunnen. Nye bygninger skal derfor prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik
at innstrømming av radon fra grunnen begrenses., jfr. TEK 10 §13-5.
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7.10 Uteoppholdsarealer
Friområder: Rundt hytta som skal rives er det i dag gressplen. Plenen vil bli en økt kvalitet i
friområdet, og plenarealet vil bli utvidet når hytta rives. Det er totalt 28,2 da friområde.

7.11 Konsekvensutredning
Detaljreguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning, da den ikke innebærer
vesentlige endringer av kommuneplanen.

8.

VIRKNINGER AV PLANEN
Planen fremmer friluftsinteressene og rekreasjonsbruken. Tiltakene medfører ikke vesentlige
endringer av landskap, karaktertrekk eller estetiske forhold.
Reguleringen innebærer at det rives én hytte og bygges to nye hytter i forhold til hva som er
regulert i dag. Dette innebærer en mindre fortetting i forhold til dagens situasjon. Fordelen med
denne fortettingen er at den frigjør arealer som er attraktive for allmennheten, og bebygger
arealer som allmennheten ikke benytter.
Planforslaget er vurdert i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12, og planen vil ikke medføre
nevneverdige konsekvenser for naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon
(ålegresseng), viltinteresser eller økologiske funksjoner. Dette begrunnes med at eksisterende
situasjon i stor grad videreføres og nye tiltak vil skje på areal med liten verdi (bart fjell i dagen).
Besøkstallet til friområdet antas å øke som følge av at attraktiviteten økes. Dette er et
fylkeskommunalt mål og intensjonen med planforslaget. At det blir økt besøkstall kan for noen av
hyttenaboene oppfattes negativt.
I enhver fortettingssituasjon vil det være forhold som påvirker naboer. Denne fortettingen vil
medføre at noen hyttenaboer får noe begrenset utsikt og tettere naboskap.
Det kan ikke forventes vesentlig trafikkøkning, men det antas å bli noe økt trafikk på
godværsdager i sommersesongen.
Barn og unge vil få et økt friluftstilbud som følge av planen.
Det vil bli opparbeidet sti med universell utforming til friområdet, og forholdene for
funksjonshemmede blir bedre.
Planområdet er nøye studert og to lokaliteter er utpekt som de beste for plassering av de to nye
hyttene. Forslag til høyde og plassering av hyttene er skreddersydd til terrenget. Dette er
presentert med plantegninger, terrengsnitt og i 3D-modell for å vise hvordan hyttene vil bli
synlige fra omgivelsene. De to nye hyttetomtene, FB4 og FB5 vil bli lite synlig fra sjøen, og
landskapshensyn som er et av de viktigste hensyn som ligger til grunn for byggeforbudet i 100metersbeltet langs sjøen, synes derfor å være tilstrekkelig ivaretatt.
Fotomontasjene på de neste sidene viser virkningene av planforslaget sett fra sjøen og fra
omgivelsene.
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Eksisterende situasjon sett fra sjøen.
Hytta som skal rives ligger midt i bildet.
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Planlagt situasjon sett fra sjøen.
Hytte FB4 sees midt i bildet, FB3 ogFB5 ligger skjult bak trærne. Eksisterende hytte er fjernet.
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Planlagt situasjon i fugleperspektiv.
Hytte FB3, FB4 og FB5 har mørke tak. Eksisterende hytte er fjernet.
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Det har vært vurdert hvordan tiltaket vil påvirke de eksisterende forholdene som er beskrevet
tidligere. Under sammenfattes vurderingene.
Konsekvenser for topografi
De nye tiltakene vil i liten grad påvirke topografien. Det er lagt stor vekt på at terrenginngrepene
skal være så små som mulig. De nye hyttene skal plasseres slik at det blir minimalt med
sprengning. De små skjæringene som er nødvendig vil bli skjult av bygningene. Det vil bli utført
noen inngrep i forbindelse med utvidelse av parkeringsplassen, men det er en forutsetning at
utvidelsen ikke skal medføre store sår i terrenget.
Det har vært vurdert framføring av vei til nye og eksisterende hyttetomter. Terrenget er svært
krevende, og det er valgt å gå bort fra dette fordi det ville ha medført store sår i terrenget.
Konsekvenser for bebyggelse
De to nye hyttene som skal bygges vil komme nærmere noen av de eksisterende hyttene enn
dagens situasjon. Hytta som skal fjernes ligger lavt i terrenget og hindrer ikke utsikten for
nabohyttene. De to nye hyttene vil påvirke utsikten noe for 3-4 hytter, samt for en eiendom
(som pr.dd. ikke er bebygd).
Konsekvenser for vegetasjon
Vegetasjonen er viktig for å hindre innsyn til de omkringliggende hyttene og det er en
forutsetning i planen at tiltaket skal medføre minst mulig endringer av vegetasjonsbildet.
Eksisterende vegetasjon skal i stor grad bevares.
Ålegresseng i Paradisbukta kan bli påvirket negativt av småbåthavna gjennom f.eks. utslipp av
drivstoff, oljer og kjemikaler, reduksjon eller endringer av strømforhold/vannutskiftning, nedfall
fra begrodde båter og brygger, redusert tilførsel av sollys m.m. I Paradisbukta er det allerede
etablert en rekke båtplasser og flytebrygger som kan ha negative følger for ålegressengen.
Reguleringsplanen legger imidlertid ikke opp til nye tiltak utover eksisterende situasjon og
følgelig vil naturtypen ikke bli utsatt for ytterligere belastning som følge av reguleringen.
Konsekvenser for veier og stier
Eksisterende veier og stier vil ikke bli påvirket vesentlig av reguleringen, men det kan påregnes å
bli litt mer trafikk til området. Det vil bli opparbeidet stier og trapper for å øke tilgjengeligheten.
Konsekvenser for friområdet
Forholdene for de som benytter friområdet vil bli bedre enn de er i dag. Det vil bli økte
aktivitetsmuligheter og tilrettelagt for flere brukere, og dette er en svært positiv konsekvens av
planforslaget. Videre plasseres hytte FB4 og FB5 tilbaketrukket og dermed lite sjenerende og
privatiserende for de mest benyttede delene av friluftsområdet. De negative konsekvensene for
allmennhetens muligheter for opphold og ferdsel i friområdet er derfor små.
Konsekvenser for blåstruktur og 100-metersbeltet fra sjø
Den eksisterende hytta som skal rives ligger ca 60 m fra sjøen mot sør og ca 40 m fra sjøen i øst
(Paradisbukta). Hytte FB4 kommer ca 100 m fra sjøen mot sør og ca 30 fra sjøen i øst. Hytte FB5
kommer ca 90 m fra sjøen mot sør og ca 65 m fra sjøen i øst. Fra Paradisbukta kan ikke de to
nye hyttene sees, der de ligger trukket inn på et flatt parti bak en høy skrent. Begge hyttene
ligger lenger fra sjøen sett fra sør, enn den hytta som skal rives, og blir derfor mindre eksponert.
Reguleringen anses ikke å medføre behov for avbøtende tiltak.
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INNKOMNE MERKNADER
8.1

Melding om oppstart

Varsel om oppstart ble kunngjort i avisene Søgne og Songdalen budstikke og Fædrelandsvennen
med frist for innmelding av merknader satt til 1. september 2011. Fiskeridirektoratet fikk
forlenget frist. Brev ble samtidig sendt til naboer, grunneiere, organisasjoner og berørte parter.

8.2

Merknader etter melding om oppstart - sammendrag

Det kom inn brev og e-poster med kommentarer og innspill til planarbeidet, som alle har vært
vurdert og så langt det har vært mulig blitt tatt hensyn til ved utarbeidelse av planen. Parter som
ønsket det fikk anledning til et møte med regulanten.

Agder Energi Nett, 08.08.2011
Merknad:
AEN har ikke noe nett i området som blir berørt av planene. Forsterkninger av nettet må
påregnes, men avhenger av ønsket effektuttak.
Kommentar:
Strøm til nye hytter vil ikke gi vesentlige endringer for effektuttaket.
Statens vegvesen, 08.08.2011
Merknad:
Statens vegvesen har ingen merknader til oppstartmeldingen.
Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen, 18.08.2011
Merknad:
MA ser positivt på at en planlegging som bedrer allmennhetens friluftsinteresser i området.
Eksisterende hytte på gnr 12 bnr. 11 må fjernes. To nye hyttetomter bør bare lokaliseres
innenfor kommuneplanens byggeområde for fritidsbebyggelse, men tilbaketrukket på
høydedraget nordvest i planområdet nær den øvrige hyttebebyggelsen. Det bør gis klare
bestemmelser som sikrer at hyttene blir lite synlige og får en god landskapstilpasning.
Planforslaget må beskrive virkningen av planen. Beskrivelsen skal vise hva planen vil medføre for
de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningene av en utbygging må
vurderes grundig, framtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Det skal tas hensyn til
naturmangfoldet.
Kommentar:
Merknadene fra Miljøvernavdelingen er hensyntatt i planen. Plassering av de to nye hyttene er
nøye utredet og størrelse på areal for fritidsbebyggelse og BRA er redusert i forhold til
kommuneplanen. De er plassert etter befaring og det er tatt hensyn til topografi, synlighet,
vegetasjon, mm. Det anses at den foreslåtte plasseringen er den beste på eiendommen. VestAgder fylkeskommune er av den oppfatning at regulering av de to nye hyttene kan
rettferdiggjøres fordi det frigir så verdifulle arealer til friområde. For å kunne gjennomføre kjøp
av eiendom 12/11 har det vært nødvendig å skille av de to beskrevne hyttetomtene.

Rogaland fylkeskommune, Fylkesrådmannen, 23.08.2011
Merknad:
Er positiv til forbedring av tilgjengelighet og oppholdskvaliteter for allmennheten i vestre del av
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Paradisbukta. Stiller spørsmål ved riving av en hytte og regulering av to nye hyttetomter. Det må
fremgå hvorfor det reguleres flere hytter enn det rives. Vurdering av konsekvensene for miljø og
samfunn må fremkomme. Planbestemmelsene må gi konkrete føringer for plassering på tomt,
størrelse og utforming på bygninger, samt størrelse, utforming og lokalisering av brygger og
sjøbuer. Nye hytter må lokaliseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse for å sikre et størst
mulig sammenhengende friareal. Det bør stilles krav til lavenergihytter ved bygging, oppvarming,
varmtvann.
Tilrår gode forhold for syklister.
Prinsippene om universell utforming skal være en premiss både for bygninger og tilgjengelighet.
Det må gjennomføres en støyfaglig utredning for planområdet.
Det skal gjennomføres en ROS-analyse.
Kulturseksjonen har ingen merknader til planområdet på land. Kulturseksjonen kan gi endelig
uttale til planen når Norsk Maritimt Museums vurderinger foreligger.
Kommentar:
I beskrivelsen er det nøye redegjort for hvorfor Vest-Agder fylkeskommune går inn for å regulere
to hytter og rive én. Vurdering av konsekvenser for miljø og samfunn er utredet. Det er gitt klare
føringer for plassering på tomt, størrelse og utforming på bygninger, etc. gjennom
reguleringsbestemmelser og byggegrenser. Nye hytter er lokalisert i forbindelse med
eksisterende hyttebebyggelse. Det er ikke stilt spesielle krav til lavenergihytter. Dette på
bakgrunn av at hytter på sørlandskysten vanligvis brukes i sommerhalvåret når behovet for
oppvarming er lavt. Det er naturligvis åpent for å bygge lavenergihytter. Det er regulert en
parkeringsplass for sykler ifm bilparkering. Støyutredning er ikke relevant. ROS-analyse er
utarbeidet.
Norsk maritimt museum, 22.08.2011
Merknad:
Dersom reguleringsplanen skal åpne for inngrep på sjøbunnen må det gjennomføres arkeologiske
registreringer.
Kommentar:
Planen åpner ikke for tiltak som kan påvirke sjøbunnen.
Svein Erik Halvorsen, eier direkte/indirekte følgende gbnr: 11/9,46,48,49. 24.08.2011
Merknad:
Det er et misforhold mellom inntegnet utforming og virkelig utforming av flytebryggene i
Paradisbukta, riktig situasjon er i hht. vedlagt flyfoto. Mener at bryggene ikke er i tråd med
gjeldende retningslinjer (lovverk); at de ikke kan plasseres lengre ut enn 1/3 av avstanden
mellom landsidene slik de er i dag. Krever at dette blir rettet opp i tråd med gjeldende regler i
det pågående planarbeidet.
Kommentar:
Flytebrygger er regulert innenfor formålet "Småbåtanlegg i sjø og vassdrag".
I hht oppdaterte flyfoto og kart er utstrekningen av flytebrygger i samsvar med dagens situasjon.
Regulanten vurderer det dit hen at det tilstrekkelig manøvreringsareal til at flytebrygger kan
beholdes som i dag. For å imøtekomme innspillet er muligheten til å legge til på enden av
flytebryggene fjernet. Det er her regulert til ”Bruk og vern av sjø og vassdrag…”, og ikke til
”Småbåtanlegg …”.
Sverre Hostad, gbnr: 12/168, 30.08.2011
Merknad:
Opplyser at han nylig har kjøpt hytte innenfor planområdet. Var da i kontakt med kommunen for
å høre om det forelå framtidsplaner i området, hvilket han fikk svar på at det ikke var, og er nå
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skuffet over at nabotomt blir bebygd. Er bekymret for at reguleringsplanen vil forringe verdien på
sin eiendom.
Ber om at hytte FB4 plasseres lenger mot nordøst enn forslaget viser for å begrense
innsyn/sjenanse.
Ber om at skogen bevares for å ivareta samme hensyn.
Ønsker å ivareta adkomst til sin hytte via trappearrangementet nord for sin hytte.
Han spør videre om det skal iverksettes tiltak som begrenser ulovlig parkering i Vragevikheia og
om det skal iverksettes utbedringer/trafikksikkerhetstiltak av Langenesveien i forkant av
bruksendringen av området?
Ønsker å få regulere inn et anneks på sin hyttetomt.
Kommentar:
Hytte på tomt FB4 er plassert etter en nøye vurdering av en rekkeforhold, som synlighet fra
sjøen, eksisterende vegetasjon, høyde i terrenget, etc. Det er 7 meter høydeforskjell mellom de
to hyttene og avstanden mellom hyttene blir i realiteten mer enn det som vises i plan. Av hensyn
til disse forholdene opprettholdes plasseringen av hytte på FB4.
Skogen rundt eiendommen skal bevares. I bestemmelsene framkommer det at det ikke er tillatt
å fjerne trær i friområdet i regi av andre enn grunneier eller Midt-Agder Friluftsråd. På tomt FB4
er det naturlig at grunneier har råderett over en eventuell rydding av vegetasjon.
Adkomst er sikret gjennom tinglyst gangrett over tomt FB4.
Reguleringsplanen dekker forhold innenfor planområdet. Parkeringsproblemene i Vragevigheia
løses ikke i denne planen.
I kommuneplanen er det regulert gang-/sykkelvei langs Langenesveien. Gjennomføring av G-/Sveien vil bli utført uavhengig av denne reguleringsplanen.
I hht. kommuneplanen kan det på gnr. 12 bnr. 168 bygges hytte og anneks på til sammen 100
m2. I dette planforslaget åpnes det ikke for en høyere T-BRA for denne eiendommen. Dersom
hytten er under 100 m2 kan det bygges anneks slik at samlet BRA blir 100 m2, hvis ikke må det
søkes om dispensasjon på vanlig måte.

Kirsten og Steinar Bjørgo, gnr.12/bnr. 169, 30.08.2011
Merknad:
Har en tinglyst strandrett i vestre del av gnr.12/bnr.11, og ber om at det tas hensyn til dette. Ber
om at dette området blir LNF-område. Har gangrett over gnr.12/bnr.11 fra parkeringsplassen til
sin hytte.
Ønsker en buffersone mellom det planlagte friområdet og den eksisterende hyttebebyggelsen.
Kommentar:
Reguleringsplanen legger ingen hindringer for strandrett og veirett over gnr.12/bnr.11. Det vil
ikke bli etablert noen fysisk buffersone, men eksisterende vegetasjon på østsiden av gnr.12/bnr.
169 bevares og vil virke som en buffer. Reguleringsformål mot den eksisterende bebyggelsen blir
friområde og fritidsbebyggelse.
Harald Hertzberg, gnr.12/bnr. 82, 30.08.2011
Merknad
Har forsøkt å forbedre adkomstforholdene (kjøreadkomst fra Vragevikheia) til sin tomt flere
ganger, uten å lykkes.
Vedlegger tinglyste rettigheter og skjøte for gnr.12/bnr.11.
Gjør oppmerksom på at tomta ligger delvis i 100-metersbeltet fra sjø, men at eiendommen ikke
er synlig fra Paradisbukta.
Vil forbeholde seg rett til å komme med innsigelser mot tomt "B" (FB4 i planforslaget) hvis den
plasseres slik som vist i skisseforslag, fordi de mener den tar utsikten fra deres tomt. Ønsker at
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den blir lagt på en slik måte at den ikke tar utsikt. Ønsker å dele sin eiendom i to og regulere en
hytte på hver del. Hvis han får til dette, vil han ikke legge inn innsigelse mot hytte ”B”, ("FB4" i
planforslaget).
Kommentar:
Tinglyste rettigheter vil beholdes.
En deling av eiendommen og regulering av to hytter i stedet for én, slik gjeldende
reguleringsplan viser har vært vurdert. Fylkeskommunen ønsker ikke fortetting med ytterligere
én fritidsbolig på bakgrunn av de konsekvenser dette medfører. Én hytte ekstra på tomten lar
seg vanskelig tilpasse uten at den blir liggende eksponert fra sjøen og omgivelsene. Det vil utløse
behov for to ekstra parkeringsplasser. Det er kun ønskelig å utvide parkeringsplassen for
allmennheten. Gjeldende reguleringsplan tok høyde for at det skulle være én hytte på
eiendommen og vi kan ikke se at det er forhold som endrer denne disponeringen. Man kan lett
stille spørsmål ved at Fylkeskommunen selv fortetter med én enhet, men nekter andre å gjøre
det samme. Forskjellen ligger i at denne fortettingen fremmer friluftsinteressene, mens
fortettingen på 12/82 kun ivaretar grunneiers interesser.
Fiskeridirektoratet Region Sør, 23.09.2011
Merknad
Planen er vurdert ut i fra fiskeri og havbruksinteresser, samt marint biologisk mangfold i
området. FD kjenner ikke til at det skulle være vesentlige fiskeriaktivitet i området, eller at
området har noen spesiell verdi i forhold til utøvelse av yrkesfiske.
Det er ikke kaste-/låssettingsplass i det omsøkte område.
Det er en ålegresseng i bukten.
Kommentar:
Planen vil ikke medføre endringer i forhold som berører ålegressengen.
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VEDLEGG
Plankart, datert 03.02.2012
Planbestemmelser, datert 03.02.2012
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