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FORORD
Juviksodden hytteområde er i oppstartfasen omtalt som Lande hytteområde. Det finnes i dag
flere reguleringsplaner på Lande. Kommunen har derfor bedt om at det benyttes et annet og
mer spesifikt navn på planen.
Forslag til detaljregulering ble behandlet av planutvalget i møter 28.09.16 og pånytt 05.12.18.
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1 INNLEDNING
1.1 Oppdraget
Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til detaljregulering for Juviksodden hytteområde, på
oppdrag for Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS (heretter Hellvik Hus). Oppdragsgivers
representant har vært Svein Sekkingstad.

Kartutsnitt som viser lokalisering av Juviksodden hytteområde

1.2 Hensikt
Hellvik Hus har ervervet gjenværende del av eiendommen gnr. 77/bnr. 2 på ca. 63 daa, og
ønsker å legge til rette for videre utbygging og fortetting av det eksisterende hytteområdet på
Lande. Hellvik Hus har i løpet av planprosessen også kjøpt den eksisterende hyttetomten gnr.
77/bnr. 117. Antall planlagte hyttetomter utgjør 28, herav 1 eldre, ubebygd tomt (77/88) og en
ekstra tomt på bebygd hytteeiendom 77/140.
Gårdsbebyggelsen med
tilhørende tomt på den
opprinnelige hovedeiendommen 77/2, er fradelt
med nytt gnr./bnr. 177/
188.
Planområdet er totalt på
157 daa og er pr. dato
utbygd med 23 fritidsboliger (26 medregnet
hyttene fradelt fra eiendommen gnr. 77/bnr.5),
hovedsakelig oppført på
1970- og 80-tallet.

Eiendom gnr. 77/bnr. 2 markert med gult. Gårdsbebyggelsen med
tilhørende tomt markert med rød ring
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1.3 Planprosessen
Oppstartsmøte etter pbl § 12-8 ble avholdt med planadministrasjonen i tidligere Mandal
kommune 06.11.12. Melding om regulering etter plan- og bygningslovens § 12-8 ble sendt ut
ved brev av 08.04.13, med frist for merknader 27.05.13.
Planarbeidet ble kunngjort med plannavn Lande hytteområde. Planens navn er senere endret til
Juviksodden hytte-område.

Annonse

1.3.1 Medvirkning
Det har underveis i planprosessen vært løpende dialog med hytteeiere og hytteforeningen.
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2 PLANOMRÅDET
2.1 Beliggenhet
Juviksodden hytteområde ligger vest for Mandal sentrum, ca. 3,8 km på fv. 202 til Toftenes og
videre ca. 1,7 km på Landeveien i retning mot Dørje og Skjølvåg.

Oversiktskart

Utsikt til Hille og Nakkøya i sydvest

Området er orientert mot Tungefjorden med utsikt sydvestover mot Hille og Nakkøya og
nordvestover mot Kvåfjorden.

2.2 Avgrensning
Planområdets avgrensning ble fastsatt i samråd med Teknisk forvaltning i tidligere Mandal
kommune i oppstartmøte. Gårdsbebyggelsen på den opprinnelige hovedeiendommen ble tatt
med i meldingen om regulering, men bebyggelsen med tilhørende tomt er senere fradelt og er
derfor holdt utenfor planforslaget.
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Planavgrensning (melding om planarbeid)

2.3 Dagens situasjon
Terrenget i området stiger relativt bratt opp fra sjøen med Høgåsen i sydøst på kote 40,2 og
kollen innenfor Juviksodden i nordvest på kote 27,9 som høyeste topper. Terrenget ellers i
området varierer i hovedsak mellom kote 10 og 20.
Det markerte daldraget inn fra Juvika («Landemyra») i den nordre delen av planområdet, ligger
på mellom kote 5 og 7.

Norge i Bilder
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De fleste av de eksisterende hyttene er plassert i randsonen mellom 20 og 50 meter fra sjøen,
mange med store tomter på 2,0 – 3,0 daa ned til sjøen.

Fra Høgåsen mot Kvåfjorden

Eksisterende hytte

Eksisterende bebyggelse og uteområder er som regel godt tilpasset i terrenget.
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Noen av de eksisterende hyttene sett fra sjøkanten

Topografien med stedvis bratte skrenter opp fra sjøen og noe vegetasjon i forkant av hyttene,
gjør at bebyggelsen er lite dominerende.

Ulendt terreng

Tilgjengeligheten til og langs sjøen varierer noe dels på grunn av ulendt terreng, men også på
grunn av «menneskeskapte» hindringer. Det går stort sett greit å ta seg fram langs sjøen
gjennom hele planomrrådet, spesielt når plattinger og brygger ikke er i bruk.

Detaljregulering for Juviksodden hytteområde

Plan-ID 201509

11

Brygger og plattinger nede ved sjøen

Område som skal tilrettelegges for allmennheten

Den nærmeste odden på bildet over er ervervet av Hellvik Hus (del av eiendommen gnr. 77/bnr.
117) og skal tilrettelegges som felles oppholds- og badeplass for beboerne og allmennheten
(GB2).
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Terrenget langs sjøen består av
glattskurt fjell.
Her og der er det naturlige
hyller i svaberget, med flotte
sol- og bademuligheter.

Svaberg med bademuligheter

Terrenget langs sjøen består stort sett av glattskurt fjell

Juvika med dagens bryggeanlegg.

Detaljregulering for Juviksodden hytteområde

Plan-ID 201509

13

I Juvika i den nordre delen av planområdet er det anlagt flere enkle, tre- og steinbrygger langs
land på sydsiden. Selve vika er tilgrodd og lite tiltalende med skrot og søppel (når vi har befart
området).

Området innenfor Juvika (utb. Svein Sekkingstad og landskapsark. Helene Øhlenschlæger)

I flg. forslaget til reguleringsplan skal
området opparbeides og tilrettelegges
som et felles oppholds- og aktivitetsområde.
I Juvika er det foreslått å etablere et
større flytebryggeanlegg for fritidsbåter,
både for hyttene innenfor planområdet og
for andre utenfra som ønsker bryggeplass
i anlegget.
Stier og tråkk i området

Området har mange stier og tråkk, som er registrert i forbindelse med planarbeidet.

2.4 Eiendommer
Reguleringsplanen omfatter i utgangspunktet grunneiendommen gnr. 77/ bnr. 2 med tidligere
utparsellerte hyttetomter. Etter at eiendommen ble overtatt av Hellvik Hus er det eldre
bolighuset med tilhørende tomt (markert med blå ring) utparsellert og tildelt bruksnr. 188.
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Den fradelte tomten med
gårdsbebyggelsen er holdt
utenfor planforslaget.
Forslaget omfatter også 3
eksisterende hyttetomter utskilt
fra eiendommen gnr. 77/ bnr. 5
nord for Juvika (vist med rød
ring), som er tatt med i planforslaget etter ønske fra
kommunen.
Disse tomtene har atkomst og
parkering fra gårdsveien på
eiendommen 77/5 og vil ikke
benytte infrastrukturen innenfor
Juviksodden, med unntak av
ev. båtplasser i Juvika.

Eiendommen gnr 77, bnr 2 markert med gul farge.

Tabellen under viser en oversikt over hjemmelshavere i området pr. april 2013.
Gnr./bnr.

Hjemmelshaver

Adresse

Poststed

77/2

HELLVIK HUS SØGNE EIENDOMSUTVIKLING AS

Postboks 984

4682 Søgne

77/3

LANDE EIENDOM INVEST AS

Lande

4513 MANDAL

77/5

HJORTELAND, TORBJØRN GEORG

HOGGANVIKVEIEN 130

4513 MANDAL

77/37

STENSLAND, BRIT KJELLAUG E

NESEHAVEN 7

4513 MANDAL

77/71

HALVORSEN, ARTHUR BERGER

PRESTEHEIA 102

4633 KRISTIANSAND S

77/83

RAMSDAL, OLAUG SYNNØVE

77/83

RAMSDAL, KJELL

MARIELUNDSVEIEN 7

1358 JAR

77/84

SUNDE, SVEIN DANCKE

ALVIK

6019 ÅLESUND

77/85

OLSEN, KNUT EVJEN

SAUDI ARAMCO, BOX 9784

31311 DHAHRAN

77/86

SLOTTEN, EINAR

LEIRVIKVEIEN 14 B

4513 MANDAL

77/87

MADLAND, ARVE

NORHEIMSVEIEN 10

4026 STAVANGER

77/88

HINNA, ØYVIND EDGARD

MOSTØLVEIEN 19

4027 STAVANGER

77/89

SÆRHEIM, MARGRETHE WILSON

OLAVEGEN 4

4344 BRYNE

77/90

NESSA, KIRSTEN

MOR ÅSES VEI 15

4321 SANDNES

77/91

LARSEN, ARNE

FELTSPATKROKEN 2

4027 STAVANGER

77/93

HENRICHSEN, TOR

SYRINVEIEN 22

4022 STAVANGER

77/94

OLLESTAD, KJELL

GANGEREN 53

4327 SANDNES

77/95

JOHANNESSEN, BERNHARD ODD

77/95

SOLBERG, ÅSHILD

HALFDAN KJERULFS VEI 19

4023 STAVANGER

77/97

LANDE, NILS ARNE

GERHARD MUNTHES VEI 19

4023 STAVANGER

77/101

LINDLAND, GERD HILDUR

NIKKELVEIEN 18

4313 SANDNES

77/102

JENSEN, REIDUN J HÅLAND
JENSEN, HARALD

NOTBASVEIEN 18

4083HUNDVÅG

77/102
77/103

MELING, TONE

KJÆRHOLEN 39

4316 SANDNES
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77/103

MELING, JØRN

77/104

JORTVEIT, ELSE BRITT LANDE

77/104

JORTVEIT, ANDERS

77/117

ESPEVIGVEIEN 18

4888 HOMBORSUND

ROSTRUP, METTE

RUGDENESET 9 A

4513 MANDAL

77/117

STENSLAND, TERJE EGGEN

FRIDTJOF NANSENS VEI 26

4513 MANDAL

77/124

RAMSDAL, KJELL

MARIELUNDSVEIEN 7

1358 JAR

77/124

RAMSDAL, OLAUG SYNNØVE

MARIELUNDSVEIEN 7

1358 JAR

77/138

SALVESEN CHRISTEN INGE

MERGELBAKKEN 4

4319 SANDNES

77/140

HALVORSEN, PER STEINAR

LANGMYRGRENDA 36 C

861 OSLO

ØINÆS, METTE MARIE

SPEIDERVEIEN 18

1540 VESTBY

NYVOLL, Ø ELLEN

SPEIDERVEIEN 17

4514 MANDAL

HALVORSEN, BJØRN IVAR

MICHELETS VEI 44 A

1368 STABEKK

77/146
77/148

Hjemmelshavere i området pr. april 2013

2.5 Geologi, naturmangfold og kulturminner
Kapitlet inneholder registreringer fra offentlige tilgjengelige databaser om geologi,
naturmangfold og kulturminner.

2.5.1 Geologi
Berggrunnen består i følge NGU av
«båndgneis, stedvis migmatittisk, amfibolitt og
biotittgneis i bånding med lys gneis, stedvis
granat-sillimanitt-cordieritt-biotittgneis og
tynne lag av kvartsitt»
Det er for det meste bart fjell med stedvis tynt
vegetasjonsdekke i området. Som navnet
tilsier er det en myr ved «Landemyra».

Løsmassekart fra NGU

2.5.2 Naturmangfold
Miljødirektoratets Naturbase viser ingen kjente offentlige registreringer av nasjonal
forvaltningsinteresse innenfor planområdet.
Nord for og utenfor planområdet er det registrert et område med «rik edelløvskog». Her finnes
eik, blåveis, firtann og lundhengeaks. I dette området vokser også en rekke planter av nasjonal
forvaltningsinteresse, som ask, alm, småsmell, norsk asal, rognasal og barlind. Lokaliteten blir
ikke berørt av tiltakene i planen. Se også punkt 5.4.
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Utsnitt fra naturbase. Planområdet er vist med transparent blåfarge

2.5.3 Kulturminner

Kartutsnitt fra Askeladden

Basen for kulturminnesøk har ingen offentlige tilgjengelige registreringer innenfor planens
område. 2 registreringer lenger nord omfatter et gravfelt fra bronsealder og et bosettings- og
aktivitetsområde.
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2.6 Topografi og vegetasjon
2.6.1 Topografi
Området domineres av 2 store koller
- Juviksodden og Høgåsen. Toppene
ligger orientert mot Tungefjorden hhv.
ca. 25 og 40 moh. Mellom og bak
disse er det et småkollete landskap
rundt Landemyra. Bakenfor Landemyra reiser terrenget seg igjen til om
lag 20 moh ved plangrensa i øst.
Terrenget kan sies å være et klassisk
kystlandskap for Sørlandet, med
mange små koller og fjell i dagen.

Bilde fra Høgåsen

2.6.2 Vegetasjon
Området består av frodig og robust vegetasjon. Artene vokser tett og består av mange ulike
arter - alt etter små lokalklimatiske forskjeller. Typisk er toppene dominert av tørketålende furuog eikeskog, som gjerne vokser sammen på næringsfattig grunn og lite jordsmonn med fjell i
dagen. Eikeskogen finner vi også i skråningene med noe mer jordsmonn og sol.
På landemyra, hvor jordsmonnet er mektigere finner vi arealer som er gjengrodd med løvskog,
med blant annet bjørk, or, selje, eik, rogn osv. som vokser sammen med et rikere busk- og
bunnsjikt. Varmekjære trær som ask ses i områdene inntil Landeveien. Et typisk vegetasjonsbilde på Sørlandskysten. Stedvis er vegetasjonen så tett med unge arter, at det er vanskelig å
ta seg fram.

Bilde fra Høgåsen med furu og eik.
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2.7 Befaringer og registreringer
Området er befart flere ganger med sikte på å oppnå gode løsninger for plassering av nye
tomter, atkomstveier og parkeringsplasser.

2.7.1 Eksisterende bruk
Grøntområder
Bortsett fra Landemyra er området
kupert, med til dels tett krattvegetasjon i de flatere områdene.

Landemyra

Fra toppene på Juviksodden og Høgåsen er det god utsikt over Tungefjorden. Terrenget rundt
er stedvis bratt med høye fjellskrenter.
Områdene innenfor planen er for øvrig i liten grad opparbeidet med unntak av kjøreveier,
parkeringsplasser og gangveier.

Utsikt fra Juviksodden.
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Tråkk/ stier
I arbeidet med planen er det foretatt registrering
av stier og tråkk med gps-utstyr. Framkommeligheten langs sjøen er prøvd ut.
Det er flere typer stier i området, i hovedsak
interne grusveier/hytteatkomster og mindre
stier.
Området har få stier «på tvers» ut til sjøen eller
til andre grøntområder. Gangatkomsten til
Juvika syntes ikke å være mye benyttet.
Sti opp til kollen på Juviksodden

Registeringene fra gps-innmålingene vises på tegningen under, og er benyttet bl.a for å vurdere
behovet for bevaring evt. oppgradering av eksisterende stier og korridorer, og hvor det er
hensiktsmessig å etablere nye stier og å sikre åpninger ut mot sjøen.

Registrering av stier og tråkk i området. Tegningen er et arbeidsdokument fra tidlig i planprosessen. BYTTET
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Eksisterende bebyggelse
Den eksisterende fritidsbebyggelsen er i hovedsak etablert på begynnelsen av 1980-tallet, de
første allerede på1960–tallet. Av de 23 eksisterende hyttene, er det kun 4 som ligger
utenfor/bak 100-metersbeltet.
Hyttene i området har ulik størrelse,
utforming og arkitektur. De fleste er godt
plassert i terrenget og oppført i materialer
og med farger som underordner seg
naturen – i tråd med kommuneplanens
bestemmelser.
Selv om tomtene er opparbeidet og bygd ut
enkeltvis av hver tomtekjøper, er anleggene
i stor grad utført på en skånsom måte uten
dominerende inngrep eller utfyllinger.
Gnr. 77 Bnr.103.

Hytte med god stedstilpasning. Utsikten til Tungefjorden er bevart fra stien bak (Juviksodden)

Eksempler på
hytter med god
landskapstilpassing.

Forsiktig skjøtsel
av eksisterende
vegetasjon skaper
en vakker hyttetomt hvor stedets
identitet er bevart
og styrket.
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Parkering og atkomst



Fritidsboligene har ulike løsninger for
parkering. Et par av hyttene lengst syd i
planområdet har kjøreatkomst fram til hytta
med god plass til parkering på egen tomt.
Båtplasser/ båtfeste

Andre parkerer på felles parkeringsplasser
med gangveier og stier fram til tomtene.

Bilde av parkeringsplass i sør, flere privat merkede plasser.
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3 PLANSTATUS
3.1 Gjeldende planer
3.1.1 Kommuneplan 2018 – 2030
Kommuneplanen ble vedtatt 31.1.19.
Juviksodden hytteområde utgjør en del
av område for fritidsbebyggelse H5,
tidligere område E12 Sævika Landemyra.
En sone mellom sjøen og byggeområdet
er satt av til friluftsformål.
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2018-2030

I bestemmelsene til arealdelen for kommuneplanen står følgende i kap. 2.1 om plankrav:
«Før tiltak etter pbl. § 20-1 kan iverksettes i delområdene B4, B9, B11-B14, V1-V2, H1-34, F1, T1-T4, N1,
og SB1-SB5 skal det utarbeides detaljregulering.»

Kapittel 2.3 fastsetter bestemmelser om forhold som generelt skal avklares og belyses i
reguleringsplan.
Reguleringsplaner i området.
Juviksodden hytteområde er ikke
tidligere regulert.
Et område lenger sørøst - «Ytre
Lande» - ble regulert i 2002 til fritidsbebyggelse.
Plandatabasen mangler informasjon
om plan som er vist med omriss for
«Midtmarka», vest for Ytre Lande.
Planen for Midtmarka ble vedtatt
18.06.2015.
Oversikt over regulerte områder fra
kommunens kartløsning.
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3.2

Byggeforbudet i 100-metersbeltet

Byggeforbudet i100-metersbeltet ble opprinnelig innført for å hindre tilfeldige og enkeltvise tiltak
langs sjøen, og for å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging før områdene ble
regulert.
Forbudet gjelder i uregulerte områder og er retningsgivende for disponering av strandsonen i
reguleringsplan. Forbudet gjelder ikke der annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens
arealdel eller i reguleringsplan.
Byggeforbudet gjelder følgelig alle bebygde og ubebygde områder som ikke omfattes av
reguleringsplan, og områder i regulerte områder hvor det ikke er fastsatt byggegrense langs
sjøen eller på hver tomt.
I Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen innført av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars 2011, står følgende om forvaltning av
områder bl.a. langs kysten i Aust- og Vest-Agder:

Retningslinjene er lagt til grunn ved utforming av planforslaget for Juviksodden hytteområde.
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4 PLANFORSLAGET
4.1 Plankartet
Bildet under viser planforslag revidert sist 27.05.2020.

Planforslag datert 27.05.20

4.2 Arealformål og funksjoner
4.2.1 Eksisterende fritidsbebyggelse
Innenfor Juviksodden hytteområde ligger det i dag 24 utparsellerte fritidseiendommer, hvorav 23
er bebygd. 19 av tomtene ligger helt eller delvis innenfor 100-metersbeltet mot sjøen.
I tillegg til de 24 tomtene innenfor Juviksodden er 3 eksisterende tomter (E21 – E23) nord for
Juvika, tatt med i planforslaget etter ønske fra kommunen.
Eksisterende tomter og bebyggelse/anlegg er vist iht. tilgjengelig informasjon i økonomisk
kartverk (FKB – felleskartbase). Enkelte nye bygninger og brygger/plattinger som mangler i
kartgrunnlaget, er plassert i planen på grunnlag av ortofoto, Norge i bilder eller ved innmåling.
Eksisterende tomte-/eiendomsgrenser er registrert i kartgrunnlaget. Vi har ikke forutsetninger for

Detaljregulering for Juviksodden hytteområde

Plan-ID 201509

25

å bedømme hvor eksakte disse grensene er. Eldre, ikke koordinatfestede grenser kan derfor
være usikre eller feil i kartgrunnlaget. Ev. uenighet om tomtegrenser må avklares ved kartforretning eller jordskifte.
Formålsgrensene er sett i en overordnet sammenheng og kan innebære avvik fra faktiske
grenser der hensynet til ferdselsmuligheter og bevaring av terreng har vært utslagsgivende.
Målsettingen er å oppnå en helhetlig struktur og å sikre tilgjengelighet til og langs sjøen, og å
begrense videre nedbygging av strandsonen og viktige korridorer ut til sjøen.
I det opprinnelige planforslaget fra Asplan Viak var det satt av en sone på 20 - 30 meter langs
sjøen til friluftsformål uavhengig av eierskap. Etter første gangs behandling og senere
avklaringer med TF, er formålsgrensen lagt inn i tråd med avgrensningen av byggeområdet i
arealdelen av kommuneplan, med noen tilpassinger til eksisterende forhold. Jf. e-post datert
09.05.17 med vedlegg fra TF. Regulering til grøntformål får imidlertid ingen konsekvenser for
nåværende eiendomsforhold, men begrenser mulighetene for nye tiltak og privatisering av
områdene.
I noen tilfeller der byggeområdene er utvidet i forhold til nåværende tomtearealer, gir planen
hjemmel for erverv av tilleggsareal. I hovedsak gjelder dette gjenværende arealer mellom
eksisterende tomter og regulerte atkomstveier. I ett tilfelle er det gjort avtale med de aktuelle
hytteeierne om å endre grensen mellom tomtene E11 og E12.
Reguleringsplanen sikrer også mulighet
for utvidelse av bebyggelsen der tomte/byggegrenser og arealstørrelser gir rom
for dette, og at bygninger innenfor 100metersbeltet kan ombygges, gjenoppføres etter forfall/brann mv.
Planen fastsetter særskilte byggegrenser
for tomter innenfor 100-metersbeltet. For
øvrig gjelder plan- og bygningslovens og
kommuneplanens generelle avstandsbestemmelser. Hensikten er å beholde
det åpne og diskréte utbyggingsmønsteret som området har i dag, sett
fra sjøen.
Endret tomtegrense mellom tomtene E11 og E12

4.2.2 Planlagt bebyggelse
Etter revisjon inneholder planforslaget til sammen 28 nye tomter, medregnet den tidligere
fradelte tomten gnr. 77/bnr. 88 (N35) og ny parsell av bebygd tomt gnr. 77/bnr. 140 (N48).
Planlagte tomter varierer i størrelse mellom 445 m² og 962 m², med en gjennomsnitts-størrelse
på ca. 640 m². Tomtene er plassert i terrenget på grunnlag av landskapets egnethet og
terrengets forutsetninger. De fleste planlagte hyttene i 100-metersbeltet er lagt mellom og bak
den eksisterende bebyggelsen slik at utbyggingen ikke reduserer avstanden til sjøen eller
ytterligere begrenser allmennhetens ferdselsmuligheter langs sjøen.
Behovet for særskilte byggegrenser (avvik fra de generelle avstandsbestemmelsene) er
individuelt vurdert og fastsatt på grunnlag av tomtens beliggenhet og topografi. Etter tilbakemeldinger fra kommunen er særskilte byggegrenser bare benyttet langs sjøen (tomter innenfor
100-metersbeltet) og mot viktige landskapsformer. Ved senere revisjoner er det for enkelte
tomter tatt inn egen byggegrense for planlagte tiltak i 100-metersbeltet iht. plan- og
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bygningslovens § 1-8. Jfr. punkt 4.2.7.
Det er hensikten at plankart og bestemmelser skal gi forutsigbarhet for både planmyndigheter,
naboer og allmennheten og sikre f.eks. at bakenforliggende bebyggelse kan opprettholde utsikt
og utsyn mot sjøen.
Det er videre viktig at ny bebyggelse får en terrengtilpasset arkitektur og at stedets naturkvaliteter bevares både under og etter utbygging. Med naturkvaliteter menes eksisterende/
naturlig terreng og vegetasjon, og da særlig store, eldre trær. Tomtene skal ikke ryddes
fullstendig for vegetasjon i byggeprosessen - lys og utsikt bør heller oppnås med forsiktig
skjøtsel, som oppstamming av trær og evt. uttynning av kratt og busker. I reguleringsbestemmelsenes punkt 4.1 er tatt inn krav til bevaring av terreng og vegetasjon.
Nye hytter kan oppføres i en etasje med hems. Hytter i skrått terreng kan avtrappes inn til 90 cm
når dette gjøres for å tilpasse bygningen til terreng.
Inngrep og utfyllinger ut over selve byggegropen er ikke tillatt. Hytter på naturlige «flater» i
terrenget skal plasseres på terreng med lav grunnmur evt. plate på mark. Bestemmelsene angir
høydeplassering for topp gulv og maks gesims-/mønehøyde regnet fra gulvhøyde.
Det er lagt vekt på at alle hyttene får gode solforhold og helst glimt av sjøen.
Til sammen 24 av de planlagte hyttetomtene ligger helt eller delvis innenfor 100-metersbeltet,
herav 13 mot Baufjorden og 11 mot Søndrekilen. Mange av hyttene vil likevel være vanskelig å
se fra fjorden nærmest land pga. det kuperte og stedvis bratte terrenget.

4.2.3 Tillatt utnyttelse
Tillatt utnytelse er fastsatt i planbestemmelsene. For de eksisterende hyttene med store tomter
ned til sjøen er byggeområdet avgrenset i hovedsak i samsvar med kommuneplanen, og med
byggegrenser i forkant av bebyggelsen. Dette sikrer bl.a. at bebyggelsen kan gjenoppføres etter
forfall eller brann. På noen av de planlagte tomtene er byggegrenser benyttet for å verne deler
av tomta mot inngrep.
Krav til plassering, utforming, høyder og utnyttelse for planlagt bebyggelse er fastsatt i
bestemmelsene. I hovedtrekk er bestemmelsene for utnyttelse tilsvarende som i kommuneplanens retningslinjer.

4.2.4 Fellesområder
Grøntområder er avsatt til friluftsformål under landbruks-, natur- og friluftsområder. Hovedstier
og områder som skal tilrettelegges for opphold, er avsatt til grønnstruktur; badeplasser f_GB1 –
3, turveier – f_GT1 – 2 og turdrag f_GTD1 - 2. Innenfor planområdet finnes det arealer med
gode naturkvaliteter der det kan etableres varierte, natur-baserte aktivitetstilbud både for barn,
unge og voksne.
Regulering av sammenhengende friluftsområder med grøntkorridorer hvor det går stier i dag og
hvor terrenget er egnet for å komme fram ev. med noe tilrettelegging, gir gode muligheter for
opphold, aktivitet og variert, fri lek.

Området ned til fjorden med god stiforbindelse og gode muligheter til opphold

Detaljregulering for Juviksodden hytteområde

Plan-ID 201509

27

Langs sjøen er det avsatt et sammenhengende grøntbelte. Avgrensingen mot sjøen følger i
hovedsak formålsgrensen i kommuneplanens arealdel. Grøntbeltet har til hensikt å bevare
terreng og landskap i strandsonen, og å hindre ytterligere privatisering.
I grøntbeltet er det passasje til fots, selv om det stedvis er ulendt vil de fleste klare å ta seg fram
stort sett gjennom hele planområdet. Bestemmelsene tillater gjennomføring av mindre tiltak for
å lette ferdselen i strandsonen.
Planforslaget legger til rette for
flere områder for bading og soling
både for allmennheten og
beboerne.
Arealet innenfor Juvika (område
f_GB1) skal ryddes og
opparbeides som felles
oppholdsområde. På Landemyra
anlegges lekeplass og ballbane,
jfr. grønnstrukturplan og egne
illustrasjoner (senere omtale).

Fellesområde i Juvika f_GB1, lekeplass f_BLK og ballbane

Områdene f_GB2 og f_GB3 vil
bli til- rettelagt som felles badeog oppholds-områder.

Badeplasser f_GB2 og f_GB3

4.2.5 Kjøreatkomst/ /internt stinett
I dag har området 2 kjøreatkomster, den ene via gårdsveien på eiendommen 77/188 til felles
parkeringsplass på Landemyra og den andre til en mindre felles parkeringsplass i øst med
faste, merkede plasser.
I reguleringsforslaget etableres en ny hovedatkomst fra Landeveien sentralt inn i området, slik
at trafikken fordeles noenlunde jevnt i begge retninger. Planen legger til rette for at flere av de
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eksisterende hyttene kan få kjøreatkomst fram til egen tomt, der hvor det er mulig å anlegge
smale grusveier uten store sår i terrenget.
Etter førstegangs behandling i planutvalget 28.09.16 er hovedveitraséene satt ut i marka,
deretter målt inn og tegnet nøyaktig inn på planen.
Ved revisjon er «kyststi» i den østre delen av området, langs sjøen og opp til Høgåsen regulert
til turdrag f_GTD med mulighet for etablering av en 1,0 m gruset sti.

4.2.6 Brygger
I Juvika ligger det i dag to eldre fellesbrygger med til sammen 14 plasser, som forvaltes og
vedlikeholdes av hyttelaget i området. Bryggene og området bærer preg av noe forfall.

Trebryggene i Juvika foreslås erstattet med nye flytebrygger

Planforslaget viser et nytt flytebryggeanlegg i Juvika med rundt 80 plasser. Anlegget vil dekke
behovet for båtplasser både for eksisterende og nye hytter innenfor planområdet. Det kan
dessuten tilbys et antall båtplasser til beboere utenfor området. Forslag til inndeling av
båtplasser er vist på egen illustrasjon, jf. kap. 4.4.
Anlegget kan evt. utvides utover i bukta dersom det senere blir et behov for og ønske om det.
Planområdet grenser til Tungefjorden med en lang kystlinje. Hovedparten av de eldre hyttene
med eiendom ned til vannet har opparbeidet egne brygger (badebrygger) og ev. båtplasser.
Kommunen har bedt om at de eldre bryggene i området innreguleres i planen. Ved revisjon
02.11.17 er private brygger og plattinger langs fjorden inntegnet med eget formål på plankartet,
dels basert på grunnkartet og dels på innmålinger. Dette innebærer at anleggene kan
opprettholdes og evt. oppgraderes innenfor det arealet som er regulert.
Ved å etablere et stort, nytt bryggeanlegg med høy standard i en lun og avskjermet del av
området, med god atkomst og gode parkeringsmuligheter, er det en målsetting at alle hyttene
på sikt vil benytte seg av dette tilbudet og at enkeltbrygger langs strandlinjen etter hvert vil
bortfalle.
Bryggeanlegget har atkomst fra samleveien gjennom Landemyra. For brukere av bryggeanlegget skal det opparbeides minst 16 parkeringsplasser i område f_SP4. Planen gir mulighet
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for å transportere utstyr og proviant ned til bryggene, men det skal ikke gis mulighet for utsetting
eller opptak av båter i anlegget.

Foto tatt innover i Juvika

Bryggeanlegget er beskrevet nærmere i kapittel 4.4 og i punkt 5.6.

4.2.7

100-metersbeltet

I plan- og bygningslovens § 8-1 står følgende i 2. og 3. avsnitt:

Pr. dato tolkes denne bestemmelsen slik at også fysiske tiltak som klart framgår av reguleringsplankartet, rammes av forbudet. Som følge av dette er det inntegnet byggegrenser rundt bl.a.
veianlegg og stier innenfor 100-metersbeltet, og en ytre og indre byggegrense for tomtene 35,
37 og 45 – med en tilhørende bestemmelse i nytt punkt 2.7.
Hensikten med en indre og en ytre byggegrense i 100-metersbeltet er å fastsette relativt
stramme grenser for bebyggelsens plassering, men gi noe mer rom for øvrige tiltak på tomten.
Mellom indre og ytre byggegrense tillates kun plen/ hage/ utegulv.

4.3 Arealer
4.3.1

Planområdet/formål

Planområdet omfatter et areal på til sammen ca. 157 daa fordelt slik på reguleringsformål:
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Formål

Bebyggelse og anlegg
Fritidsbebyggelse
Andre typer bebyggelse og anlegg - brygger
Energianlegg/Trafo
Vann- og avløpsanlegg
Renovasjonsanlegg
Småbåtanlegg i sjø med tilh. strandsone
Uthus, naust, badehus
Lekeplass

Areal i m²

Sum i m²

38 127
551
115
202
82
5 194
15
626

44 912

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjørevei

5 230

Annen veigrunn - grøntareal
Parkering

5 830
3 668

14 728

1 844
2 877

4 721

49 508

49 508

Grønnstruktur

Badeplass
Turvei/ turdrag
Landbruks-, natur- og friluftsformål

Friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag

Ferdsel
Friluftsområde i sjø
Sum alle områder

42 250
838

43 088
156 957

4.3.2 Tomtestørrelser
Tabellen viser en oversikt over areal som er avsatt til fritidsbebyggelse for eksisterende og
planlagte tomter. For de eksisterende tomtene er arealene angitt innenfor den delen som er
avsatt til byggeformål.
Arealet av eksisterende tomter utgjør til sammen 20 242 m², med et gjennomsnitt på ca. 880 m²
med til sammen 23 tomter.
Arealet av planlagte tomter utgjør til sammen 17 911 m², med et gjennomsnitt på ca. 640 m²
med til sammen 28 tomter.
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Eksisterende tomter
Område

Areal

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23

1 135
690
709
832
693
815
1 153
871
537
1 007
1 006
1 089
957
925
858
734
711
352
556
430
1 961
1 277
944

23 tomter

20 242

Planlagte tomter
Område
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
N43
N45
N48
N50
N51
N52
N53
N54
N55
28 tomter
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Areal i m²
571
502
663
717
511
615
679
770
703
788
445
504
467
604
581
699
896
759
641
962
465
525
605
522
596
653
834
634
17 911
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4.4 Illustrasjoner
4.4.1

Grønnstrukturplan

Grønnstrukturplanen datert 21.02.18 - tegning LB001

I bestemmelsene til kommuneplan for forrige periode ble det stilt krav i punkt 10.6 om en
grønnstrukturplan for nye hytteområder, med følgende innhold:











Atkomst til hyttene
Eksisterende tomter med bebyggelse
Nye tomter
Felles parkering
Tilgang til sjøen / kysten på arealer med muligheter for opphold
Badeplass
Stier
Utsiktspunkter / topper
Nye brygger i Juvika
Lokalisering av lek og ballbane.

Kravet om grønnstrukturplan ble tatt ut i forbindelse med kommuneplan vedtatt 10.09.15.
Grønnstrukturplanen som ble utarbeidet til planforslag datert 15.08.16 ble revidert og benyttet
som illustrasjon til tidligere versjoner av reguleringen. Planen gir en indikasjon på hvordan
området er tenkt opparbeidet og tilrettelagt.
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4.4.2

Bryggeanlegg og fellesområde i Juvika f_GB1

Strandsonen innerst i Juvika er i dag tilvokst bl.a med siv og or. Rester av søppel som er skyllet
inn fra havet og eldre grunnmurer fra tidligere konstruksjoner gir et inntrykk av at området er lite
brukt. Viken fremstår lite trivelig og er ikke et sted som innbyr til opphold slik det ser ut dag.
Illustrasjonsplanen for bryggeanlegg og friluftsområde i Juvika viser et forslag til opparbeidelse
av strandområdet innenfor Juvika, med sikte på å skape et attraktivt og fint oppholdssted for
barn og voksne. Arealet skal opparbeides samtidig med gjennomføring av bryggeanlegget.
Planforslaget gir mulighet for å erstatte de to eksisterende bryggene i Juvika med 3 nye
flytebrygger med til sammen ca. 80 plasser, med bredder på 3,0 og 3,5 meter. Det endelige
antallet vil være avhengig av hvordan plassene organiseres ved gjennomføring. Anlegget
bygges ut etter behov.
Illustrasjonen under viser planlagt bryggeanlegg med forslag til opparbeidelse av området
innerst i Juvika.

Utsnitt av tegning LO002. Bryggeanlegg BSB og f_BBS, samt forslag til opparbeidelse av strandsonen i Juvika.
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Snittene viser hvordan området innerst i Juvika kan anlegges med oppholdsområde og strand.

Detalj - forslag til opparbeidelse av fellesområdet i Juvika f_GB1

Snitt gjennom område f_GB1

Snitt gjennom område f_GB1 med
tomten N52 i bakkant
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4.4.3

Badeplasser f_GB2 - 3

Helvik Hus har ervervet hytteeiendommen gnr. 77 bnr. 117 ved Juviksodden. Del av eiendommen ved sjøen skal omdisponeres og tilrettelegges til badeplass for beboere og
allmennheten. Rester av det tidligere bryggeanlegget på området fjernes eller nyttes som
badebrygge e.l.
Arealet ligger innenfor den
lille øya Juvikskjer (LF16)
som også blir tilgjengelig fra
land (ved å vasse eller
svømme over). Se
illustrasjon under, tegning
LO003.
Badeplass f_GB2 ligger helt på
tuppen innenfor den lille øya
Juvikskjer (LF21).

Tegning LO003. Badeplass f_GB2 ved Tungefjorden / Baufjorden

Juvikskjer utenfor badeplass f_GB2
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Badeplass f_GB3 ligger sentralt i vika
mellom Juviksodden og Høgåsen.

Utsnitt av grønnstrukturplanen – badeplass f_GB3

4.4.4 Lengdesnitt og 3D-illustrasjoner
Tidligere og nye lengdesnitt gjennom Juviksodden og i tomteområdet øst for Landveien
viser hvordan bebyggelsen kan tilpasses
terreng og omgivelser.
Snittet under viser planlagt bebyggelse på
tomtene N24 – N29, avtrappet med naturlig
terreng.
Snittene er trukket opp ca. i senter av tomten
og basert på en standard, rektangulær
bygningskropp. Snittene må derfor anses som
en skjematisk framstilling av terreng og hytteplasseringer, som ikke fullt ut tar hensyn til
terrengvariasjoner innenfor tomten.

Snitthenvisning tomter N24 – N29 (snitt O)

Snitt O gjennom tomtene N24 – N29
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4.5 Trafikk/teknisk infrastruktur
4.5.1

Overordnet veinett og avkjørsler

Landeveien som pr. i dag er privat går gjennom planområdet. På den regulerte strekningen (ca.
210 m) er veien avsatt med 4,0 m kjørebanebredde og 1,0 m sideareal, som tilsvarer omtrent
dagens standard, men med 2 nye møteplasser. På strekningen anlegges ny hovedavkjørsel til
hytteområdet som vil betjene de fleste av de hyttene, parkeringsområdene og bryggeanlegget.
Avkjørselen til gården (nå gnr. 77/bnr. 188) opprettholdes som i dag. Avkjørselen til den
nåværende parkeringsplassen i sydøst, erstattes med felles avkjørsel til 2 planlagte hyttetomter
N38 og N55.
I tillegg anlegges 2 nye avkjørsler til de 5 planlagte tomtene på østsiden av Landeveien.

5.5.2 Internt veinett og atkomster
Ny hovedatkomst inn i området fra Landeveien reguleres som privat fellesanlegg med kjørebanebredde på 3,5 meter og et sideareal på minimum 1 meter.
Fyllingsutslag og arealer som det skal være mulig å fylle opp utenfor vei (også for å slake ut
veifyllinger) er avsatt med formål annen veigrunn – grøntareal.
Fyllinger vil bli jordkledd med stedegne masser og dermed etter hvert framstå som del av de
tilstøtende grønnstrukturområdene. Både veianlegg og fyllinger vil inngå i sameie for området,
slik at dette ikke får noen følger for eierskap.
Fyllingsutslag langs tomter vil inngå i tomtearealet og dels utgjøre en del av opparbeidelsen av
tomtene – og er derfor heller ikke regulert til veiformål.
Stier og gangatkomster er ikke regulert, med unntak av «turveier» til badeområdene f_GB2 og
f_GB3 og «kyststi» f_GTD1-2 i den østre delen opp til Høgåsen.

4.5.2

Parkering

Parkeringskrav for fritidsbebyggelsen
Planforslaget omfatter 28 planlagte hytter. Med eksisterende hytter utgjør det totale antall hytter
innenfor planområdet 51. Tomtene E21 – E23 har atkomst og parkering utenfor planområdet og
er derfor ikke tatt med i parkeringsregnskapet.
Hytter som på grunn av terrengforholdene ikke har eller kan anlegge kjøreatkomst fram til egen
tomt, må ha parkering på de avsatte felles parkeringsplassene i området.
Det er avsatt totalt 119 parkeringsplasser innenfor områdene SPA1, f_SPA2 – f_SPA4, SPA5,
f_SPA6 – 7, SPA8, f_SPA9. Områdene SPA1, SPA5 og SPA8 er private med til sammen 39 pplasser. De øvrige plassene er avsatt som fellesområder for hyttene innenfor planområdet
(unntatt E21 – E23).
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Parkeringsplass f_SPA4 SPA5 omfatter utvidelse og
oppgradering av eksisterende
fellesparkering, som i dag har
atkomst via gården på eiendommen gnr. 77/bnr. 188.
Bakgrunnen for at området er
delt er at eksisterende plasser
for en stor del er bortfestet til
fritidsbebyggelse utenfor
planområdet.

Nåværende parkeringsplass ved Landeveien i øst er tatt ut og erstattet med 2 hyttetomter N38
og N55.
I kommuneplanens bestemmelse § 2.8 står det at «Parkeringsplasser skal i utgangspunktet
opparbeides på egen grunn, eller gjennom tinglyst avtale på areal i nærmiljøet.». For
hytte/fritidsbolig er det stilt krav om 2 biloppstillingsplasser.
Det er lagt til grunn at følgende nye tomter kan ha minst 1 parkeringsplass på egen tomt: N24
N39, N41 - N43, N50 - N55, til sammen 25 tomter. Tomt nr. 38 har egen parkering utenfor
tomten. Tomtene N40 og N45 har behov for 2 plasser i fellesanlegg. Tomtene E21 – E23 er ikke
medtatt i oversikten. Antall regulerte plasser i fellesanlegg utgjør 80.
Fritidsbebyggelse

Antall boenh.

Eksisterende fritidsbebyggelse
med 2 plasser på egen tomt*
Eksisterende fritidsbebyggelse
med 2 plasser i fellesanlegg
Planlagt fritidsbebyggelse med
minst 1 plass på egen tomt*
Planlagt fritidsbebyggelse med 2
plasser i fellesanlegg
Sum

Fellesanlegg

Egen tomt

12

0

24

8

16

0

25

25

25

3

6

0

48

47

49

*egen tomt eller privat parkering
Tabellen viser at behovet for parkeringsplasser i fellesanlegg for eksisterende og planlagt
bebyggelse utgjør maks 47.
Parkeringskrav for bryggeanlegget i Juvika og for allmennheten.
I kommuneplanens bestemmelser for parkering i tilknytning til brygger er det angitt at båtplasser
skal ha biloppstillingsplass for 1/6 per båtplass.
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Med ca. 80 bryggeplasser utgjør kravet til parkering min. 14. I bestemmelsene er det stilt krav
om opparbeidelse (og merking) av minst 16 åpne plasser for bryggeanlegget innenfor område
f_SPA4.
Bestemmelsene fastsetter videre at det i område f_SPA4 skal opparbeides (og merkes) minst 5
åpne plasser for allmennheten.
Samlet parkeringsbehov
Det samlede parkeringsbehovet i fellesanlegg innenfor området utgjør dermed:
Bebyggelse/virksomhet

Behov/krav

Fritidsbebyggelse

47

Bryggeanlegg

16

Allmennheten

5

Sum

68

Regulert

80

Ekstra

12

Tabellen viser at området har et overskudd av regulerte felles parkeringsplasser på minst 12,
som gir mulighet for at hytteeiere eller brukere av bryggeanlegget kan erverve ekstra plasser.

4.5.3

Renovasjon f_BRE

Det felles renovasjonsselskapet for tidligere Mandal, Lindesnes, Marnardal og Audnedal – nå
Lindesnes kommune (Maren AS), har bedt om at det avsettes arealer til hytterenovasjon.
Plassen må være stor nok til en container og lett tilgjengelig med lastebil.
I vedtaket i planutvalget 28.09.16 står følgende om renovasjon i punkt 11:
«Det må vurderes å innregulere areal for nedgravde renovasjonsløsninger.»
Det er satt av et stort areal for innsamlings-konteinere ved innkjøringen til hytteområdet fra
Landeveien. Utbygger ønsker ikke å binde krav om nedgravd anlegg i reguleringsplanen, men
vil i samarbeid med renovasjonsselskapet finne fram til løsninger som sikrer at området ikke
framstår som rotete og skjemmende.

4.5.4

Strømforsyning

Agder Energi AS v/Gunnar Lohne opplyser følgende i sin merknad til melding om planarbeid:
Agder Energi AS har en nettstasjon i det regulerte området (45031-Landemyra). Denne er
forsynt med 22 kv linje. Det er en byggeforbudssone på 15 meter, dvs. 7,5 meter fra senter
av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel. Dette gjelder også for lekeplass og andre
parkanlegg.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger må påregnes.
Høyspentledningen gjennom området er avsatt med hensynssone. Og det er avsatt areal til ny
nettstasjon.
Strømforsyning til området vil bli anlagt ved jordkabler sammen med kabler for telefon/data/
bredbånd. Planlegging og prosjektering utføres ved egne tekniske planer i forbindelse med
gjennomføring.
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4.5.5

Vann og avløp

Vann vil bli lagt inn i hyttene fra fellesanlegg basert på grunnboring med 1 – 3 borehull. Avløp
føres til renseanlegg med utløp av renset avløpsvann til sjøen. Vann- og avløpsanlegget
prosjekteres i forbindelse med utbygging av området og anlegget utføres iht. særskilt
godkjenning fra Lindesnes kommune. Eksisterende bebyggelse vil få mulighet til å tilkople
fellesanlegget.
Avløpsanlegget vil bli tilrettelagt for senere videreføring og tilkopling til offentlig nett dersom
dette etableres ut til Lande.

4.6 Grønnstruktur
4.6.1

Stier og tråkk

Stier og tråkk er gps-registrert ved befaringer i området. Dette har vært til god hjelp i
planleggingen med tanke på både å opprettholde eksisterende stier og i vurderingen av behovet
for nye.
Utsnittet under viser stier som ble innmålt helt i startfasen under planleggingen. Stiene er dels
erstattet av veier og nye traséer/turveier.

Innmålte stier på tidligere versjon av plankartet

Strandsone
Planforslaget legger opp til å bevare et bredt belte til friluftsformål langs sjøen i tråd med
kommuneplanens arealdel.
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Strandsonen i Lande

4.6.2

Utsiktspunkter

Vegetasjonen i området er stedvis tett, med typisk sørlandske arter som furu og eik.
Planområdet har to navngitte store topper - Juviksodden og Høgåsen - med høyder på hhv. 27
moh og 40 moh.
Juviksodden utgjør en kolle med slake sider. Her ligger bebyggelsen rundt toppen og det
høyeste punktet er regulert til friluftsområde. Eksisterende stier i området skal opprettholdes
eller legges om får å bedre/sikre tilgjengeligheten til toppene og ned til sjøen utenom private
hyttetomter.

4.6.3

Turdrag (kyststi)

Planutvalget fattet følgende vedtak i møte 05.12.18:
«9. Eksisterende turveg fram til Høgåsen innreguleres.
10. Kyststi øst i planområdet måles inn og vises i plankartet som turdrag. Skisse i
saksframstillingen legges til grunn.»
Ved revisjon 03.02.20 er det satt av en 5 m bred sone («turdrag») for å sikre en
sammenhengende tursti langs sjøen syd for Høgåsen og opp til selve Høgåsen-toppen, med
forbindelse tilbake til Landeveien langs plangrensen mot øst.
Krav til standard og mulighet for tiltak er fastsatt i bestemmelsenes punkt 6.3.1.

Detaljregulering for Juviksodden hytteområde

Plan-ID 201509

42

5 KONSEKVENSER
5.1 Tilgjengelighet
Det kuperte terrenget gir generelt ikke mulighet for universelle løsninger uten store inngrep og
sår i terrenget, med betydelige endringer av landskapets karakter.
Det stilles ikke krav i byggeforskriftene til universell utforming eller tilgjengelighet for
hyttebebyggelse.
Lekeplasser og andre fellesanlegg på den flatere delen av området (Landemyra) vil kunne
tilrettelegges for funksjonshemmede.

5.2 Barn og unges interesser
Området vil være godt tilrettelagt for barn og unge, med muligheter for mange ulike aktiviteter
på land og til vanns som bading, fiske, båtliv mv. Tilrettelagte oppholdsarealer (i Juvika),
opparbeidet lekeplass og ballslette på Landemyra og fri lek i det varierte terrenget i området, gir
barn og unge mange muligheter for utfoldelse og rekreasjon.

5.3 Arkeologi
Vest-Agder fylkeskommune viser til at det er registrert bosettingsplasser og flere gravhauger på
Lande. Potensialet for funn innenfor planområdet ble derfor vurdert som høyt, selv om det i dag
ikke foreligger noen kjente offentlige registreringer.
Fylkeskonservator i Vest-Agder fylkeskommune viser i en e-post 10.01.18 til at uttalelse og
rapport fra registrering i området ble sendt Mandal kommune 07.11.16. I e-posten til Mandal
kommune skriver Ann Monica Bueklev at det ikke ble gjort funn av automatisk fredede
kulturminner, men at det ble registrert et nyere tids kulturminne i form av en tuft nederst i
Landevika. I tilknytning til denne tuften, som består av to rom ble det registrert det som trolig har
fungert som et vanntilsig/vannoppsamling inn til bergveggen. Fylkeskommunen ber om at disse
elementene ivaretas i den videre planprosessen. Om ønskelig kan fylkeskonservator vise
registreringene på kart og i felt.
Etter avtale med fylkeskonservator over telefon er tomtene BFR9 trukket bort fra fjellskråningen
og området som omfatter det registrerte kulturminnet markert med hensynssone H570 med
tilhørende bestemmelser.
Norsk Maritimt Museum har i brev av 22.04.13 bedt om å få et første utkast til reguleringsplan
når det foreligger. NMM skriver at det er hensiktsmessig å gjennomføre en registrering på et
tidlig mulig tidspunkt i planarbeidet, men likevel ikke før det er klarlagt hvilke inngrep planen vil
åpne for.
Vi mener derfor at en undersøkelse bør gjøres i forbindelse med offentlig ettersyn, når
planforslaget er vedtatt første gang av planutvalget. Evt. kan det gjøres justeringer eller
avbøtende tiltak før annen gangs behandling.

5.4 Naturmangfold
Det er hverken ved befaring, utsjekk av Naturbase eller Artsdatabanken registrert verdifulle
naturtyper eller sjeldne arter innenfor planområdet. Utenfor planområdet er det registrert en
forekomst av Gulltvetann som opprinnelig ikke er viltvoksende her i landet, men som er
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karakterart for et eget bøkeskogsamfunn i Mellom-Europa. Denne berøres uansett ikke av tiltak
etter planen. En kan på denne bakgrunn ikke se at vesentlige naturverdier blir berørt av
planforslaget og kravet til kunnskapsgrunnlag etter naturmangfoldlovens § 8 anses som oppfylt.
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekt av
tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, er det ikke nødvendig å foreta vurderinger etter
miljøprinsippene i naturmangfoldlovens §§9-12

5.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko- og sårbarhetsanalyse foreligger som vedlegg til planforslaget. Analysen gir følgende
oppsummering av risikovurderingene:
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig

35
8, 22

2, 27, 28

6

14, 46

1. Lite sannsynlig

Analysen inneholder følgende oppsummering av hendelser:
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5.6 Bryggeanlegget
Bryggeanlegget skal etableres i en vik
som allerede er benyttet til brygger, og
like ved et åpent sjøområde med farled
for fritidsbåter. Støy som følge av trafikk
ut fra og inn til anlegget vil derfor være
svært begrenset. Antall båtplasser økes
fra ca. 10 ved eksisterende brygger til
ca. 80 ved planlagte.
Det bratte og høye terrenget opp fra
Juvika medfører at anlegget blir
liggende skjermet og i liten grad til
sjenanse for omgivelsene.
Det finnes ikke retningslinjer eller
lovverk i Norge som stiller krav til støygrenser fra fritidsbåter. I veiledere om
emnet blir det henvist til grenseverdier i
Danmark
Støyvurderinger som er utført av
Asplan Viak for småbåthavner med ca.
1000 båter, har ikke medført noen form
for tiltak. Med bakgrunn i dette mener
våre støyutredere at det ikke er grunn til
å utføre særskilte støyberegninger for
det planlagte bryggeanlegget i Juvika.
Det er ingen registreringer av viktige naturtyper (eksempelvis ålegress) i sjøen i området.
Det er ikke behov for å foreta inngrep i terrenget på land eller i sjøbunn for etablering av
anlegget, kun plassere festeanordninger (moringer) for ankring av flytebryggeelementene.
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Dybde- og bunnforhold
i Juvika, og topografien
med den åpne fjorden
på utsiden vil gi svært
god vannsirkulasjon og
utskifting av vannet
inne i bukta.
Forslaget legger ikke
opp til terrenginngrep
verken på land eller i
sjøen. Flytebryggeelementene vil bli forankret med moringer.

Utsnitt fra Norgeskart.no som viser dybdeforholdene i vannet rundt Juvika. Terrenget faller ut av
bukten. Dybdekotene er vist med 5 meters ekvidistanse, dvs. første viste terrengkote nærmest
land ligger på ca. 5 meters dybde.
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6 VEDLEGG
1. Risiko- og sårbarhetsanalyse
2. Merknader til melding om planarbeid
3. Rapport fra arkeologisk registrering (sendt direkte fra fylkeskommunen til Mandal
kommune).
4. LO002 – brygger og friluftsområde i Juvika
5. LO003 – badeplass på svaberg
6. LS001 – prinsippsnitt Juvika
7. LS050 – snitt L - L`
8. LS053 – snitt O - O`
9. Lengdeprofiler alle veier
10. Tverrprofiler alle veier
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