NOTAT- INNSPILL
TILOPPSTARTSMØTE
DETALJREGULERING,
BOLIGOGFRITIDSBOLIGER,
FLAUBERG
, VESTRE
SANDØYA
Det visestil avtale om oppstartsmøteden 9/10 2017 kl. 9.00,kfr. e-postdatert 20. ds.,og til
krav om forhåndsinformasjon.
Dagensplanstatus:
Områdeter i Kommuneplanensarealdelog kommuneplanen for kystområdenes
byggeområder,avsatt til hhv. fritidsbebyggelseog boligbebyggelsemed en innlagt
hensynssonelandskapi deler av området.
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I kommuneplanener det krav om felles planleggingav utbyggingsområdene
på Flauberg
(fritidsbebyggelse).Etter avklaringergrunneierneimellom ønskerfølgendeeiendommernå å
væremed på utarbeidelseav felles reguleringsplan:
•
•
•

Gnr/bnr. 78/276,277,278tilh. Ole Chr.Nodland(F 35)
“
78/256 tilh. Anita MendelsohnYtrehus (F 34)
“
78/227,306tilh. Bård,Håvardog Roald Nilsen(F 35).

Presentasjonav tiltaket/planområdet.
Det ønskesoppført 7 – 12 fritidsboliger,1 helårsbolig, en felles bygningmed boder til
fritidsboligene(i byggeområdefor boliger),samt fellesgangvei,med vann,avløpog
kabelgrøftfor strøm og fiber. Deler av eksisterendelav- og høyspentanleggønskeslagt i
bakkeni den nevnte felleskabelgrøfta.Det vil bli dokumentertilstrekkeligantall parkeringsog båtplasserpå landsidenog på Sandøya.
Tomt tilhørendeYtrehuser en del av en gammelhytt eplan (på 60-tallet). En
tomtedelingsplanvar utgangspunktfor salgav 5 stk. tomter, hvoravdenneer en av disse.
Nodlands3 tomter var ogsåtidligere godkjentehytt etomter (først på 70-tallet). Pga.diverse
problemer ble kun en av dissebebygd.Dennesakentas derfor nå opp igjen i forbindelse
med generasjonsskifte.
Det sammegjelder for Nilsens4 omsøktetomter. Eiendommener nylig overdraddtil
familiens3 barn.
Vedlagtfølger en kartskisseder foreløpigehytteplasseringerer skissert.Detaljervedr.
grenserm.v. vurderessenerenår bl.a. veg-og VA-tracèer fastlagt.
Påsammekart er ogsåplanensavgrensningvist.
FirmaStærkog Co,Avd. Vegårsheier planenskonsulent. Kontaktpersonfor
grunneierne/forslagstillerer HelgeNilsen,Djuptjennveien9, 4985 Vegårshei.

Dagenssituasjon.
Områdetligger delsi skrånendeterreng og delsoppå en høyde.Det er to stier med trapper
opp til området i dag.Det er 2 eksisterendefritidsboliger oppå platået/heia.Det ligger felles
vann og avløppå både nordsidenog sørsidenav området. I området er det mer en vanlig
mye kabler i luftstrekk på kryssog tvers (Høy-/lavspent og telekommunikasjon).Delsgamle
og dels nye anlegg.
Områdeter krevendeå utbygge.Bratt adkomst,mye fjell samt kryssingav høy- og
lavspentlinjeri området. Dette vil kunne leggeføringer på planløsningensammenmed
landskapshensyn.
Søkerer ikke kjent med at det finnes kulturminner i området. Det er ikke registrert noe
allmennfriluftsbruk her.

2

Det visesfor øvrig til kommunensegneomtaler og vurderingerav området, utført i
forbindelsemed konsekvensutredning
av forslagstillernesønskedetiltak når
kommuneplanenble utarbeidet.

Forholdtil gjeldendekommuneplan/regionaleog statlige føringer.
Områdetligger i sin helhet utenfor 100-metersbeltet til sjø.Forholdtil kommune-og
kommunedelplaner ellers omtalt over.

Hovedinnholdi planen.
Planlegge1 ny boligtomt, 7-12 tomter for fritidsboliger, ett felles områdefor oppføringav
boder, alt med tilhørende adkomst.Viktigegrøntområder eller hensyntil slike,vil bli regulert
og fulgt opp i/med bestemmelsertil planen.
Planområdeter tidligere bebyggetmed 2 hytter med hjemmel i eldre reguleringsplan.Noe
av den planlagtebebyggelsenvil kunne fremstå som fortetting mellom /inntil eksisterende.
Planarbeideter initiert som følge av eiendomsskifte.
Alle enheter i planområdetblir tilkoplet felles/offentlig veg-og VA-anlegg.

Virkningerav planen.
Planener en naturlig oppfølgingav arealbrukkommune(del)planhjemler. Ut fra dagens
situasjonmtp. offentlighetensbruk av området, kan vi ikke se noen negativkonsekvens.
Landskapshensyn
vil bli vurdert i planprosessenog hensyntattved utforming av planen.Det
landskapshensynet
som er mest aktuelt i området er fjernvirkning.Med unntak av planlagt
bolig er det liten /ingen innsyntil området for fr itidsbebyggelsefra allment
ferdselsområde/vegsystemet
på Øya.Men, det er innsyn til deler av området fra indre farled
og fra havet utenfor Sandøya.
Utbyggingkan få positive ringvirkningerfor bruk/etterspørselav lokal tjenesteytingog være
med å tryggegrunnlagetfor ulike næringsvirksomhet
er og felles tjenesteyting.
Med hilsen
ErlingI. Aas
Mob. 915 47 813
eia@staerk.no
Stærk& Co.a.s.
Havnegaten1, 4836Arendal
www.staerk.no

Vedlegg:
•

Arealbruksskisse
med forslagtil planavgrensning.
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Planlagt fritidsbolig

Planlagt bolig

Planlagt felles bod Planlagt adkomst

Plangrense

