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1. Innledning  
På vegne av grunneier Steinar Lyberg er det utarbeidet detaljregulering for Sørbudalen,  
Gnr. 3, Bnr. 3 i Risør kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for nye og fortetting 
av eksisterende hyttefelt med samordning av eksisterende og ny infrastruktur som veier, 
parkering, adkomststier, brygger, vann, avløp, parkering med mer.  
På gårdstunet planlegges det satt opp ny bolig og å bevare de gamle bygningene. Det er 
ønskelig å begrense inngrep og å samordne eksisterende og nye innretninger på en god måte 
for fremtiden. Planen skal også lette og tydeliggjøre arealbruken og adgangen for de som har 
hytte der og allmennheten til de allment tilgjengelige områdene.  
Tidligere planlagte bryggeanlegg i Skudvika og bryggeanlegg innerst i Åkvågsundet med 
tilhørende landanlegg, herunder område for lager/båtopplag, er tatt ut av planen etter at det ble 
reist innsigelse til disse anleggene. 
 
Plankontoret Hallvard Homme AS, adv. Vegårshei v/Erling I. Aas har vært engasjert som 
plankonsulent for eieren av Sørbudalen 3/3 i Risør, Steinar Lyberg. Oppstartsmøte ble holdt 
med kommunen 10.05.2011. Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet og planprogram sendt 
til offentlig ettersyn 16.09.2011. Endelig planforslag utløser ikke krav om 
konsekvensutredning. 
 
Mens arbeidet med reguleringsplanen har pågått har kommunen rullert sin arealdel.  
Forslagstiller kom med innspill til denne. I vedtaksfasen med kommuneplanen ble reglen om 
10 daa bak hver fritidseiendom fjernet. 25.09.2015 ble det sendt ut tilleggsvarsel med tanke på 
en maksimal fortetting og utbygging av begge de to eiendomsteigene tilhørende bruket.  Etter 
vurdering av innkomne innspill sammen med kommunen har forslagstiller valgt å ta ut 
området ”Nordskau” og redusere antallet hytter i ”Sørbudalen”. Dette for å unngå å måtte 
sette i gang en prosess med konsekvensutredninger (KU).  
 
Planområdet omfattet opprinnelig to teiger, men det er nå kun den østre delen ”Sørbudalen” 
(F7 i kommuneplanen) som reguleres i det endelige planforslaget. Dette er den østre og største 
teigen tilhørende bruket. Den er tidligere regulert og delvis utbygget med 20 hytter. Området 
bærer preg av utidige og tilfeldige løsninger for bruksmessige behov for båt, bil og hytter. 
Hele planområdet (ca. 250 daa), mangler samordnede løsninger og tidsriktig tilrettelagt 
infrastruktur. 
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Ny endelig plangrense desember 2015 – opplyst område.  

1.1 Overordnede planer 

 

 
Sammenstilling av kommuneplan og planforslag (Plangrense markert med rosa- F7) 
 
I gjeldende kommuneplan vedtatt 24.09.2014 er teigene F6 og F7 avsatt til eksisterende og 
fremtidig fritidsbebyggelse. Selve gården og en stripe på 25m langs sjøkanten er avsatt til 
LNF-område. Alt havområde er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag og i tillegg er det 3 
bevaringsområder for naturmiljø i havområdene; H560_1 og H560_2 i Kilen og H560_3 i 
Skudvika. Faresone 370 for høyspent går igjennom området og trasè for Kyststien vises på 
KP. Det er ikke fylkeskommunale planer med relevans for planarbeidet.  

1.1 Gjeldende reguleringsplaner og tilgrensende planer 

Eksisterende hytter på eiendommen Gnr. 3, Bnr. 3 er utparsellert i henhold til  
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Disposisjonsplan for Sørbudalen, godkjent i kommunen 17.01.1969. For noen år siden ble det 
vedtatt bebyggelsesplan for ”Vesterbukt og Ordalen ”, byggeområde markert H910 på 
kartfiguren ovenfor, for hytter. Dette er naboteigen til området Nordskau, F6, like nord for F7.  

1.2 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, og 
nasjonale rammer for utvikling av fritidsbebyggelse, skal legges til grunn for planleggingen.  
 
 
2. Innspill til planarbeidet  
                                                                        
Fylkesmannen i Aust Agder, 05.01.2012 og 23.10.2015  
Miljøvernavdelingen bemerker seg følgende punkter fra sjekklista for miljøverninteresser i 
eller i nærheten av området: 

- I nærhet av, uten å berøre strandeng og strandsump, samt bekkekløft og bergvegg ved 
Kvernbekken. 

- Nærmere enn 100 m fra sjøen, viktig naturtype i sjø, og vassdrag (elv, bekk, vann) 
med årssikker vannføring. 

- Hele/deler av området blir i dag brukt til friluftsliv, fysisk aktivitet/trening og/eller 
rekreasjon, eller har potensiale for slik bruk. 

- Berører dyrka eller dyrkbar mark. 
- Verdifulle kulturlandskap innenfor, eller i nærheten av planområdet. 

 
Miljøtiltak: Brygger – Opptaks- og lagringsplass for båter 
Miljøvernavdelingen tar til etterretning at det i planprogrammet er konkludert med at planen 
ikke utløser KU, men ber om en vurdering av planlagt opptaks- og opplagsplass for båter 
(næringsvirksomhet) opp mot KU-forskriften § 4, bokstav g): “Planer og tiltak etter § 3 skal 

behandles etter forskriften dersom de kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann, eller 

sedimenter…” Anmerkning: Dette emnet er tatt ut av det endelige planforslaget oktober 2017. 
 
Miljøvernavdelingen vil også sterkt anbefale at eventuelle bryggeanlegg plasseres og 
utformes på en måte som sikrer god vanngjennomstrømming og hindrer bakevjer, for på den 
måten å unngå konsentrert forurensning, og sikre best mulig vannkvalitet. 
 
 
Landskap, estetikk 
FM forventer at det tas tilstrekkelig estetiske og landskapsmessige hensyn i planarbeidet både 
med tanke på plassering av hyttetomter og fremføring av veier og annen tilhørende 
infrastruktur. De landskapsmessige konsekvensene av planen skal bli grundig beskrevet og 
belyst. Dette gjelder også problemstillinger for 100m beltet langs strandlinja. FM minner om 
hensyn til de statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen. 
 
Naturmangfold 
Planlagte tiltak skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven kapittel 2 (§§ 8-12). 
Miljøvernavdelingen vil spesielt be om at det tas tilstrekkelig hensyn til Kvernbekken, slik at 
denne ikke vil bli negativt påvirket. Ved etablering av bryggeanlegg og opptaks- og 
opplagsplass skal det særlig tas tilstrekkelig hensyn til naturmiljø og biologisk mangfold. 
 
Landbruk 
Landbruksavdelingen ber om at adkomst til nye hyttetomter i Sørbudalen ikke legges over 
dyrka mark. Øvrige avdelinger har ingen ytterligere merknader til det påbegynte planarbeidet. 
 
Innspill 23.10.2015 
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Foreslått omfang bør resultere i KU, alternativt særskilt og grundig utredning og vurdering av 
planens virking på, og konsekvens for: 

1) De verdifulle naturtypene i/ved planområdet 
2) Forurensing 
3) Friluftsliv, og  
4) Kapasitet på vei. 

 
Minner om at det skal foretas vurdering av tiltak i planen i forhold til vannforskriften §12, og 
at det skal lages avfallsplan i henhold til forurensningsforskriften §20.  
 
Anbefaler at det legges til rette for oppholds- og lekeareal for barn og unge. 
 
Våre kommentarer 
Innspillet er lagt til grunn for planarbeidet, se plankart, bestemmelser og beskrivelse. Etter 

offentlig ettersyn og møte med fylkeskommunen og fylkesmannen er all planlagt arealbruk i 

områder som kunne utløst krav om KU, tatt ut av planforslaget. 

 

Forholdet til vannforskriften §12 er vurdert i kap. 5.6 

 

Det blir ikke laget noen avfallsplan i henhold til §20 i forurensningsforskriften i forbindelse 

med reguleringsplanen. Dette utarbeides når aktuelt tiltak skal etableres. Krav om slik plan er 

lagt inn i rekkefølgebestemmelse selv om dette er en selvfølgelighet.   

 

Det planlegges ikke særskilte tilrettelagte tiltak for barn og unge.  

 

Aust-Agder Fylkeskommune, 22.12.2011 og 23.10.2015 
FK påpeker at planen bare delvis er i tråd med kommuneplan og etterspør planprogram i det 
videre planarbeidet. FK har kjennskap til et automatisk fredet kulturminne i området øst for 
Nordskau, innen reguleringsplanen for Vesterbukt og Ordalen. FK finner det derfor 
nødvendig å gjennomføre arkeologiske registreringer iht. Kulturminnelovens §9 før endelig 
uttalelse til planen. Tilretteleggelse for Kyststien gjennom området er viktig for allment 
friluftsliv og FK ber derfor om at dette gjøres i samarbeid med Friluftsrådet Sør og Risør 
kommune. 
 
Innspill 23.10.2015 
AAFK etterlyser, og anbefaler utarbeidelse av, KU. Påpeker at det ikke er foretatt 
arkeologiske undersøkelser enda, og ber om at arbeidet avklares i forhold til 
«kommunedelplan for bygging nær sjø»..  
 
Våre kommentarer 
Etter offentlig ettersyn og møte med fylkeskommunen og fylkesmannen er all planlagt 

arealbruk i områder som kunne utløst krav om KU, tatt ut av planforslaget. Fylkeskommunen 
skriver også i sin høringsuttale 14.06.2016 at det ikke lenger er grunnlag for å gjennomføre 

undersøkelser etter kulturminneloven § 9. Norsk Maritimt Museum har ikke hatt merknader til 

planen. 

 

Kommunedelplan for bygging nær sjø skal ikke omhandle fritidsboliger. 

 

Statens Vegvesen, brev 29.11.2011 
Adkomst til planområdet blir fra privat vei via FV1 og kommunal vei KV144. Utbyggingen 
krever ikke utbedring av kryss, men det er viktig å regulere tilstrekkelig med parkering for å 
unngå parkering langs FV. 
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Våre kommentarer 
Det er regulert inn tilstrekkelig med parkeringsplasser i planforslaget og utbyggingen vil 

således ikke medføre sannsynlighet for parkering langs kommunal vei (tidligere fylkesvei). 

 
Kystverket Sørøst, brev datert 13.12.2011 og 22.10.2015 
Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at Kvernkilen er foreslått som nødhavn, men at dette 
ikke er til hinder for kommunal planlegging. For øvrig minner de om at alle tiltak som kan 
påvirke sikkerheten eller framkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av 
kommunal havnemyndighet. Ingen merknader til tilleggsvarsel.  
 
Våre kommentarer 
Planen legger opp til langt bedre adkomst til Kvernkilen dersom det skulle være nødvendig 

med beredskapstiltak. Planlagt småbåthavn i Kvernkilen kan også fungere godt til bruk som 

nødkai da denne sjelden vil være fullsatt med båter.  

 
Fiskeridirektoratet, brev datert 06.12.2011 og 14.10.2015 
Fiskerimyndighetene sier at det ikke er registrert forekomster av marine verdier i området 
Kvernkilen mot Nordskau. I området Åkvåg er det i Skudvika registrert forekomster av 
ålegress som kategori C, lokalt viktig verdi. Denne forekomsten har senere fått oppgradert 
verdien til B-lokalitet, regionalt viktig, pga nærhet til gytefeltet som er registrert i farvannet 
utenfor Åkvåg-bassenget. Områder med ålegress kjennetegnes av stor biologisk produksjon 
og er viktige oppvekst- og beiteområder for en rekke marine arter. Videre påpeker FD at 
farvannet i denne delen av planområdet er grunt og til dels innelukket av holmer og skjær og 
dermed er sårbart for påvirkninger fra utslipp og avrenning fra evt. båthavn. De utrykker 
generell bekymring for nedbygging av kystsonen. Etaten varsler at de sannsynligvis vil 
fremme innsigelse mot båthavn i Åkvåg av hensyn til de marine verdiene i området, men 
understreker at det kan aksepteres etablering av marin aktivitet utenom ålegrasslokaliteten i 
Åkvåg. 
 
Våre kommentarer 
I området er det en del lokale forhold som direktoratet har blitt gjort kjent med og det har 

blitt ført en god dialog med etaten underveis i planprossessen.  

Den varslede innsigelsen er imøtekommet ved å ta ut planlagte f_VS3 fra planen okt. 2017. 
 
Risør og Tvedestrandsregionens avfallsselskap A/S 
RTA har svart på varselet, men dette er ikke kommet frem til plankonsulenten. Forslagstiller 
har derimot hatt møte med RTA 22.10.2014. RTA opplyser at de jobber med å finne en 
erstatning for dagens ordning med innsamling i container. De ønsker nå at det bygges 
renovasjonsbu med sorteringsløsning. 
 
Våre kommentarer 
RTA har i dag erstattet søppelkontainer langs KV144 med renovasjonsbu. Utbygger er positiv 
til etablering av renovasjonsbu på kommunal grunn der KV144 tidligere har ligget.  

Ordningen driftes av RTA. Det er holdt møte mellom RTA og utbygger 09.04.15 hvor det er 

diskutert løsning for overskridelse av kapasitet på denne boden. Utbygger vil på sikt utbedre 

vei frem til hyttene på Sørbudalen og etablere ny renovasjonsbu for de tilstøtende nye og 

eksisterende hyttene her. Dette er i tråd med ønske fra RTA, og det er forståelse for at dette 

må følge utbyggingen av vei og antallet hytter som det bygges ut med. Det konkluderes med at 

de første hyttene vil innlemmes i RTA sin ordning i eksisterende bod. 
 
Eirik S. Fougner  (eier av 3/154), 16.12.2011 
Fougner mener at vei fram til Nordskau må planlegges via veien fra sørlandske camping og 
ikke via Åkvåg med parkering i Kvernkilen. Fougner etterspør opprydding av 
parkeringssituasjonen for feltet særlig med tanke på støy og sjenanse og kommer med en del 
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konkrete forslag til dette. Fougner ønsker også å begrense totalvolumet på bryggeutbygging 
med tanke på støy og sjenanse. Opptaks og lagringsplasser for båter bør ikke tillates ved den 
nye bryggen i Kvernkilen men legges til indre områder i Åkvågkilen. 
 
Våre kommentarer 
Ny plan utarbeides uten eiendommen Nordskau og vil følgelig ikke avkreve parkering ved 

Kvernkilen eller ordninger for vei. Planforslaget har løsninger for fellesparkeringer, 

gjesteparkering og løsninger som fjerner biler som i dag parkerer nær sjøen.  

Hytteeieren er en av to som benytter den eksisterende brygga hvor nytt bryggeanlegg tenkes 

etablert. Denne hytten er en av mange hytter som vil få plass på nytt felles bryggeanlegg som 

også vil gi rom for gjesteplasser. Det finnes i dag ingen gjesteplasser for båt og det er stadig 

henvendelser til grunneier angående konflikter på grunn av bryggebruken. Opprydding og 

strukturering av parkerings- og bryggeplasser er således et viktig tema i planen. Se forøvrig 

løsninger på båt- og bryggeplasser på plankart, beskrivelse og bestemmelser.  

 
Opptaks og lagringsplasser for båter er tatt ut av det endelige planforslaget oktober 2017.  
 

 

Olav Thormod Åkvåg (eier av 3/1,14,15,34), brev 09.12. og 17.12.2011 
Ønsker endret adkomst til Sørbudalen på grunn av allerede belastende stor trafikk, og svar på 
en del spørsmål om behovet for kjøreadkomst i forbindelse med brygger, båtopplag og 
eksisterende og ny bebyggelse. Han etterspør om trafikk forholdene forbi Åkvåg gårdene blir 
godt nok ivaretatt. 
 
Åkvåg hentyder at veirett er et uavklart tema og foreslår å gå inn i en forhandling om 
omlegging av Åkvågveien sammen med tiltakshaver og andre grunneiere av Åkvågveien. 
 
Våre kommentarer 
Se kap 5.15 Interessemotsetninger og juridiske forhold 

 
Ole Torjus Henriksen (eier av 3/55), 20.12.2011 
Ønsker begrenset antall båtplasser ved ny planlagt brygge i Kvernkilen (10-15 plasser). 
 
Våre kommentarer 
Det er nødvendig å samle de eksisterende bøyeplassene og tilby flere og bedre båtplasser i 

Kvernkilen, inkludert gjesteplasser. Se for øvrig svar til Fougner, samt plankart, 

bestemmelser og beskrivelse av planforslaget. 

 
 
Ordalsveiens veiforening 10.12.2011 
Nekter adkomst til eiendommen over Ordalsveien da de ikke ønsker økt belastning på veien 
og heller ikke er villige til å avse areal til utvidelse av veien. 
 
Våre kommentarer 
Se kap 5.15 Interessemotsetninger og juridiske forhold 

Nytt planforslag gjør det klart at Ordalsveien ikke vil bli belastet med trafikk. 

 

 
Private innspill til tilleggsvarsel 

• Foreslått omfang og lokalisering av hyttebygging og småbåthavner i tilleggsvarslet er i 
strid med kommuneplanen og i konflikt med naturverdier. 

• Grad av fortetting 
• Eksisterende hytteeiere ønsker ikke endring av dagen situasjon med hensyn på antall 

hytter og båtplasser. De vil ha stedet som det er.  
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• Dagens veger er tilpasset dagens trafikkbilde. Dette må også ivaretas ved økt 
utbygging. 

• Plassering av søppelboder og renseanlegg 
• Omfang og plassering av brygger. 
• BFF3 – i konflikt med eksisterende gangveger, fra vei/parkering til hyttene med bnr. 

151, 155 og 176. 
• Bnr. 159, tinglyst rett til båtplass fra egen brygge, angitt på situasjonskart. 
• Det påpekes av flere problemer knyttet til dagens antall båter og mulig konflikt med 

bading. 
• Ikke tilstrekkelig grad av mulighet for medvirkning i planarbeidet.  

 
Eierne av bnr. 51, den eneste eksisterende hytta i området som nå er utelatt (Nordskog), kom 
med innspill til tilleggsvarslet. Dette kommenteres ikke da området ikke lenger er med i 
planforslaget. 
 
Våre kommentarer 
Fortetting av eksisterende byggeområder er god nasjonal arealforvaltningspolitikk. Det er i 

utgangspunktet forbud mot bygging i 100-metersbeltet, men loven åpner for å kunne regulere 

tomter i 100 metersbeltet dersom disse ikke kommer i konflikt med de viktige hensynene 

byggeforbudet er ment å ivareta. Risør kommunen har ikke valgt å legge seg på denne linjen 

som hovedregel, men har ved flere anledninger i reguleringsplan godkjent tomter innenfor 

100-metersgrensen etter en grundig vurdering av hensynene. Dette er det anledning til. Slike 

vurderinger ønsker derfor forslagstiller å gjøre i forbindelse med utarbeidelse av sin plan. 

 

Graden av fortetting/utbygging som vurderes i 100-metersbeltet er redusert fra 9 til 2 tomter i 

etterkant av tilleggsvarslet. 

 

Grunneier er bare i begrenset grad forpliktet av tidligere grunneieres disposisjoner i dette 

området. Det må derfor være påregnelig at utvikling kan skje når ny grunneier overtar. Ny 

reguleringsplan for området vil bli utarbeidet av fagkyndig. Kapasitet på veger, parkering, 

båtplasser, avfallsinnsamling, vannforsyning, avløp mv. vil bli ivaretatt. Det samme vil 

hensyn til naturverdier, friluftsliv og forurensning.  

 

Plasseringen av BFF3 er ikke i konflikt med adkomster.  

Bnr. 159 skal fortsatt ha båtplass ved sjøen i området den ligger i dag.  

Etablering av 2 nye felles småbåtanlegg (f_VS1-2) skal rydde opp i eksisterende forhold eller 

gi plass til nye båter. Dette er en utvikling i tråd med god arealforvaltning. 

 

Alle regler for medvirkning er fulgt. Tiltakshaver innledet planarbeidet med å avholde felles 

informasjonsmøte med hytteeierne. Da ble det lagt grunnlag for en hytteierforening med tanke 

på god dialog mellom grunneier og hytteeiere. Så lenge ikke rammene for arbeidet har vært 

endelig fastlagt har vi ikke funnet grunn til å avholde noe nytt felles informasjonsmøte. 

Grunneier har istedenfor hatt fokus på å ha kontakt mot hytteforeningen hvor informasjon har 

vært lagt ut på foreningens hjemmeside, i tillegg til på forslagstillers egen nettside.  

Planlegger mener dette er tilstrekkelig grad av medvirkning, så får den videre prosessen 

avklare eventuelt andre behov.  
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3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

3.1 Lokalisering og avgrensning av planområdet 

Planområdet utgjør ca 2/3 av eiendomen Sørbudalen. Gården ligger plassert like ved Åkvåg i 
Risør og har et areal på 400 daa mot nord og øst fra sjøkanten i Åkvågsunda og Kvernkilen. 
Den består av to teiger. Den østre teigen omtales som ”Sørbudalen”, og den vestre 
”Nordskau”. 
 

 
Flyfoto: Planområdet er angitt med rød ellipse og blå ellipser for de to eiendomsteigene.  
 

3.2 Adkomst, vei, sti, parkering og båt 

Adkomst til området er via fylkesvei 1 til Fie, kommunal veg KV144 til Åkvåg og privat veg 
til Sørbudal. Den kommunale vegen er nylig rustet opp. Det er ikke bygd nye boliger eller 
fritidsboliger etter dette i området. Fylkesveg 1 har en ÅDT på 600 fra Laget til Sandnes og 
500 fra Sandnes til Fie. Først nevnte strekning trafikkeres av 471 fritidsboliger og 222 boliger 
i tillegg til annen trafikk. Sist nevne strekning trafikkeres av 242 registrerte fritidsboliger og 
71 boliger i tillegg til annen trafikk. I planområdet er det varierende veistruktur som gjør at 
parkeringsplasser for enkelte er et godt stykke fra hytta. Noen har kjørevei og parkering 
ganske nær hytta. Alle hyttene har tinglyst rett til adkomst over stier og veier på grunneierens 
eiendom i tillegg til rettigheter til båtfeste og parkeringsplass(er).  
 
Båtfestene er løst ved egenopparbeidede plankebrygger og akterfeste i form av diverse 
løsninger for moringer med bøyer og tauverk. I mange tilfeller dreier det seg om ikke omsøkte 
tiltak. Det er svært få tilgjengelige badeplasser som ikke er privatisert langs land. Enkelte 
benytter seg av bukter og viker til vinteropplag av båten, og andre avtaler opplag med lokal 
næring. Bilveien slutter i hytteområdet ved Kvernkilen, men fortsetter gjennom eiendommen 
som en gangvei, og benyttes flittig av turgåere og mosjonister i tillegg til nærområdets hytter. 
Det er ikke ordnede forhold for parkering til turgåere og tilfeldige gjester på hyttene, så disse 
skaper ofte uønskede situasjoner ved hensetting av biler. 
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Vedlikehold og parkering administreres mellom hytteeierforening og grunneier. Det er ikke 
fastboende med behov for kollektiv transport langs de siste kilometerne med vei. Det er ikke 
faste ruter for buss frem hit. I fellesferien er det mange biler i området, men relativt lite bruk 
av bil, og veien ferdes da mye av turgåere og mosjonister. Utenom dette tidsrommet er det 
svært lite trafikk. Det er stor mangel på gjesteparkeringer og initiativ for å løse dette. Området 
må utvides med helårsboliger før det blir påkrevet med helårsvei. 

3.3 Eiendomsforhold 

Eiendommen er beliggende utenfor den tettbygde delen av landsbygda og består av noe 
landbruksmark ved Sørbudalgården, noe skog og en rekke enkelttomter som er fradelt i 
medhold av gjeldende disposisjonsplan til hyttebygging. Eiendommene fremgår av plankartet 
og adresselisten som ble brukt ved varsel om oppstart av planarbeidet. Alle eiendommer i 
planområdet er gitt egne gårds- og bruksnummer.  

3.4 Eksisterende bebyggelse og karakter 

Hovedbrukets våningshus er et mindre skipperhus fra 1887, driftsbygningen er oppført på   
70-tallet. I tillegg er det totalt 20 eksisterende hytter innenfor planområdet. Hyttene har i 
hovedsak blitt oppført på 1970 og 80 tallet og har gjennomsnittlig størrelser på om lag 70m². 
Utformingen er svært forskjellig, men alle er terrengtilpasset i èn etasje. De eksisterende 
hyttene har alle sjøutsikt, men er bygget noe tilbaketrukket fra strandlinjen og har synlig 
fasade, men liten/ingen silhuettvirkning. Omtrent samtlige hytter er bygget i 100-metersbeltet 
i samsvar med datidens plan. Alle disse benytter egne brygger som er landbrygger med bøyer 
som akterfeste. Veier i området er små grusveier med vegetasjon tett inntil og har vært 
utbygget stykkevis med svært varierende kvalitet. Nær gårdsbygningene er det et lite jorde 
som lånes ut til gressproduksjon for å holde det landlige preget ved like.   

3.5 Kultur- og fornminner 

Det er ingen kjente forekomster av fornminner innenfor planområdet. 

3.6 Terreng, landskap 

Planområdet er kupert, med en rekke avsatser, skrenter, renner og solrike koller. Terrenget i 
området heller mot sør og sørvest og går fra sjøen opp til kote +25 i teigen Sørbudalen. 
Sørbudalen har strandkant i sørøst og mot vest. Sør i teigen er en omlag 70 meter bred vik, 
Skudvika. Herfra går Åkvågsunda inn som et smalt og bratt sund inn til Åkvågkilen langs 
sørøstgrensa av Sørbudalen. Åkvågkilen er et gruntvannsbasseng som betegnes som et 
strandsumpområde. Fra Åkvågsunda går også en smal sjøarm på omtrent 100 meter rett 
nordover mot Sørbudalen like før man kommer inn til Åkvågbrua. Mellom de to teigene, 
Sørbudalen og Nordskau, går Kvernkilen inn til en bratt slukt som leder opp Kvernbekken og 
frem til Kvernvann nord-øst for planområdet. 
 
Kartutsnittet viser landskapsrom og dermed potensiell visuell utstrekning til eksisterende og 
planlagte tiltak i området. Teigen Nordskau inngår i sin helhet til landskapsrommet rundt 
Kvernkilen. Vestre deler av teigen Sørbudalen inngår også i dette landskapsrommet. Søndre 
deler av Sørbudalen inngår i landskapsrommet Åkvågsunda mens selve gårdsbruket ligger i et 
eget mindre landskapsrom i Sørbudalen. Rundt Åkvågkilen dannes et eget landskapsrom som 
inkluderer Åkvåg- gårdene, og likeså dannes et eget rom rundt Kvernvann nord-øst for 
planområdet. I tillegg er det en mosaikk av mindre underordnede landskapsrom innen disse 
hovedrommene som dannes ut fra det kupperte terrenget. Dette gir god mulighet til å minske 
visuell virkning av bebyggelse i området. 
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Landskapsrom i området tegnet med rødt, plangrense med blått. 

 
Flyfoto sett fra Åkvåg sørvestover ut Åkvågsunda. Åkvågkilen gruntvannsbaseng ses i 
forgrunnen, Sørbudalgården til høyre i bilde, innseilingen til Rørvik og Skudvika øvre deler 
til venstre og Kvernkilen i bakgrunnen til høyre i bildet. 



Reguleringsplan, Detaljregulering Sørbudalen 

Plankontoret Hallvard Homme AS, avd. Vegårshei, Prosjekt nr. 2420            
 

Side 14 av 30

3.7 Vegetasjon, berggrunn, løsmasser, radon 

Boniteten er generelt lav med mye fjell i dagen og skrint løsmassedekke (Se bonitetskart 
under). Det er stedvis skrinn jord på kollene, noe som gjenspeiler seg i mye vindfallen skog. 
Skogen består for det meste av barskog dominert av furu på kollene og høydedragene og gran 
i forsenkningene. Fattig edelløvskog med furu, gran og eik finnes på noe høyere bonitet og 
særlig i området Kollbotn. Løvtrær som osp og bjørk finnes i skyggefulle renner, og hvor det 
til tider er sumpaktige tilstander og dårlige vekstforhold. Dette gjelder særlig i området 
Kollbotn. 
 
Berggrunnen består av øyegneis og en stripe med amfibolitt/peridotitt midt i den østre teigen. 
Det er ikke gjort spesifikke registreringer av radonfare i området, men på radonkart på nett er 
området angitt med høy og moderat til lav aktsomhet for radon (se kart nedenfor). Øyegneis 
er en hard og næringsfattig bergart med et vist farepotensial for radon. Amfibolitt er en mer 
forvitrelig og noe mer næringsrik bergart uten radonfare. 

 
Kartutsnitt: Radonfare. Rosa=høy aktsomhet. Gul = moderat til lav aktsomhet. 
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Kartutsnitt: Bonitet i området. Mørk grønn er høy bonitet. Lys er lav og grå er impediment.  

 
Kartutsnitt: Treslag i området. Mørk grønn = Barskog, Lys/irrgrønn = Lauvskog og 
Mellomgrønn = Blandingsskog. 
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3.8 Biologisk mangfold, naturverdier 

 
Kartutsnitt viser prioriterte naturområder i området 
 
I Naturbasen er det registrert 3 naturtyper i planområde og flere i tilgrensende. I Kilen 
(Åkvågkilen) er det ”Strandeng og Strandsump” (IID: BN00104597) med status ”B, viktig 
naturområde”. Dette ble noe innskrenket ved nye naturregistreringer utført av Asplan Viak i 
2014. Videre marint gruntvannsområde/brakkvannsjø (IID: BN00006639) med status ”A, 
Svært viktig naturområde”. I Skudvika er det et område med Ålegrassamfunn (IID: 
BN00043296), status ”B, viktig naturområde”. Dette området videreføres etter oppdaterte 
undersøkelser fra Asplan Viak, og er oppjustert fra C verdi til B verdi. Områder med ålegress 
kjennetegnes av stor biologisk produksjon og er viktige oppvekst- og beiteområder for en 
rekke marine arter, herunder gytefelt. 
 
Langs Kvernbekken i slukta mellom de to teigene er det et område med ”Bekkekløft og 
bergvegg” (IID: BN00006590) med «A» status ”Svært viktig Naturområde”. Dette område 
ble innskrenket til å følge nøyaktig eiendomsgrensa nordvest i Sørbudalen etter nye 
naturregistreringer utført av Asplan Viak i 2014 (rosa strek på kartet ovenfor). Selve 
Kvernvannet nord for planområde er registrert som ”Svært viktig naturområde” for ”Andre 
viktige forekomster” (IID: BN00006654). 
 
Det er to registreringer av rødlistearten gråhegre, kategori VU (sårbar) i område; ved 
Åkvågkilen og ved Åkvågsunda (rød ellipse - se kartutsnitt nedenfor). Arten har naturlig 
tilhold i strandsumpen innerst i Åkvågkilen. Innerst i Kvernkilen, ved utløpet av Kvernbekken 
og i plangrensen, er det registrert Vassveronica og litt lenger ute i Kvernkilen jordbærkløver 
som begge er klassifisert som VU (Sårbar) – røde ellipser. I tillegg er det en rekke funn av 
lokalt viktige plantearter, mange av dem karplanter. 
 
AT plan har utarbeidet ny skogbruksplan i 2013 med miljøregistreringer for hele eiendommen 
og det ble ikke gjort noen funn i den sammenheng. For øvrig er det ikke kjente særskilte 
naturverdier innen planområdet. Planområdet ligger ikke i nærheten av INON-områder 
(inngrepsfrie naturområder) og det ble heller ikke under feltarbeidet gjort funn som tilsier 
spesielle verneverdier for natur i område utover det som er kjent fra før. 
 

Åkvågkilen 

Skudvika 

Kvernbekken 

Kvernvann 
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Rødlistarter i området – Røde ringer = Gråhegre, vassveronika og jordbærkløver.  

3.9 Friluftsliv og rekreasjon 

Veien som fører igjennom området er mye benyttet sykkel- og tursti og inngår som en del av 
Kyststien fram til snuplassen ved Kvernkilen. Her omtrent møter den grusvei og sti fra 
Sandnes som kommer ned fra Vesterbukt. Fra koblingspunktet snor kyststien seg rundt 
bekkekløfta ved Kvernbekken og sørvestover langs en smal vanskelig farbar passasje langs 
vannkanten.  
 
Strandlinja i området har rekreasjonsverdi for allmennheten selv om den ikke er særskilt 
tilrettelagt. Det er relativt greit å bevege seg langs vannkanten selv om eksisterende hytter er 
bygget innen 100-metersbeltet. Badeplasser er stort sett privatisert gjennom mange brygger. 
Fra sjøen er strandlinje og badeplasser nesten bare tilgjengelig ved private brygger.  

3.10 Landbruk  

Småbrukets landbruksmark benyttes i dag til produksjon av gress, og holdes i drift og pleies 
av en lokal melkebonde. Øvrige arealer er ikke dyrket eller drevet på noe vis. I øvrige deler av 
eiendommen drives noe skogsvirksomhet. Det er ikke områder med dyrkingspotensiale når 
man legger til grunn at de også skal være arrondert for formålet. 

3.11 Barns interesser 

Det er ikke spesielle forhold for barns interesser i området. Naturområdene, turstiene og 
rekreasjon på og ved sjøen er det som er viktig for barn innen hyttefeltet og øvrige besøkende. 
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3.12 Universell utforming  

Eksisterende veier og hytter er ikke tilrettelagt for universell utforming. Topografien og 
veistandarden i området gjør dette utfordrende og det har til nå ikke vært vektlagt.  

3.13 Vann, avløp, strøm og avfall 

Det har frem til nylig ikke vært innlagt vann i hyttene og samtlige hytter med unntak av to har 
hatt lav sanitær standard – biologisk toalettløsning eller utedo. Det er nylig boret etter vann på 
en rekke steder i området, og samtlige har nå en eller annen form for fremlagt vann til hytten. 
Det er også nylig etablert og tilkoblet et felles minirenseanlegg for mer enn halvparten av de 
eksisterende hyttene. Dette vil trolig føre til at flere vil legge inn vann. I forbindelse med 
renseanlegget lages det en VA-plan for 15 hytter tilknyttet dette. Strømnettet er nylig 
oppdatert og forsterket i området og alle hyttene har om kort tid innlagt strøm. 
 
Samtlige hytter leverer søppelet i renovasjonsbu med kildesortering som står ved offentlig vei 
utenfor planområdet. Det er tvungen renovasjon, og RTA tømmer søppel.  
 
4. Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Planlagt arealbruk 

Planforslaget legger opp til å videreføre den spredte fritidsbebyggelsen som området preges 
av, men med noe tettere struktur for en del av de nye tomtene. Det er planlagt i alt 27 nye 
fritidsboliger og videreføring av alle de 20 eksisterende fritidstomtene innen området. Totalt 
er det regulert 47 fritidstomter i planforslaget.  
 
Det er i planleggingen lagt stor vekt på å rydde opp i båt- og parkeringssituasjon, samt å 
utbedre infrastrukturen både for eksisterende og fremtidige hytteeiere. Det reguleres for et 
småbatanlegg i Kvernkilen med hovedtanke på Kollbotn-feltet og noe utvidelse ved 
eksisterende bryggeanlegg. Eksisterende veier og parkeringsplasser oppgraderes gjennom 
planforslaget som utbedrer veinettet og skaper rom for 2 P-plasser per fritidsbolig, samt 
gjesteparkeringsplasser. Dertil inkluderer planforslaget tilhørende infrastruktur med 
renseanlegg, adkomststier og grønne områder, samt regulering av gårdsbruket Sørbudalen. 
 

4.2 Fritidsbebyggelse – frittliggende (BFF)  

Planforslaget viderefører kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. Det er ikke skilt 
på utnyttingsgraden på tomtene. Det er tillatt med et maksimalt byggeareal pr. tomt BYA= 
150m², inkludert sekundærbygg, eksklusiv parkering -med begrensninger for BFF1-5 og 
BFF13 som maksimalt kan ha BYA=120m² samt begrensninger i terrassestørrelse.   Det 
tillates et sekundærbygg (bod/anneks) på inntil 15m² BYA. Mønehøyde og gesimshøyde er 
hhv. 6 meter for hovedbygget og 3,5 meter for sekundærbygget målt fra planert terreng. 
 

På plankartet er de nye tomtene begrenset til rundt 0,8daa og er i sin helhet regulert til 
byggeområde. På noen av tomtene er det er behov for å styre hytteplasseringen noe mer i 
forhold til topologi og beskaffenhet på tomta. I disse tilfellene er det regulert inn 
byggegrenser. De eksisterende tomtene på opp til 3daa er i planforslaget begrenset i 
byggeareal og med byggegrenser til mellom 0,6 og rundt 1daa avhengig av opparbeidet areal, 
beliggenhet i forhold til avstand til sjø, eksponering og silhuett, samt tomtas beskaffenhet. 
Dog slik at det skal være mulig å bygge på hytta parallelt med eller bort i fra sjøen og/eller 
sette opp sekundærbygg. 
 
I bestemmelsene til reguleringsplanen er det satt vilkår for utforming av bygningskroppene. 
Det er lagt vekt på at bygg skal underordne seg lokale trekk med hensyn på skala, form og 
materialbruk. Bestemmelsene skal medvirke til et helhetlig bygningsmiljø. Selv om ingen 
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bygninger trenger å være like, bør de ha felles trekk. Alle bygninger skal ha fasade med 
plank/panel eller stein og tak med en mørk og matt farge som ikke gir skinnende overflate, for 
eksempel takstein, torvtak, svart eller mørk grå shingel eller bord. Blikk-, stål- og 
aluminiumstak er ikke tillatt og store glassflater bør unngås. Treverk kan være ubehandlet 
eller skal påføres jordfarger. Bygningene skal ha saltak, minimum 22, maksimum 34 grader. 
Det er ikke tillatt å sette opp flaggstang eller lysmast på tomta. Møneretningen bør underordne 
seg framtredende fallretninger og høyder i terrenget, samt eksisterende bygg.  

4.2.1 Boligmiljø/bokvalitet 
Planen legger opp til en luftig hyttestruktur som gir mye plass og grøntområder rundt tomtene. 
Feltet vil videreføres med hytter av middels standard, primært for bruk i sommerhalvåret. 
Nærhet til sjø og mulighet for båtplass er viktige kvaliteter for feltet som vil gjøre det 
attraktivt å ha hytte her.  
 

4.3 Landbruksformål (LL), jordbruk (LJO) og Skogbruksområde (LSK) 

Sørbudalgården er regulert inn med opparbeida gårdstun, samt byggetomt for nytt bolighus til 
gården som er planlagt på det flate partiet av høydedraget som går mellom gårdstunet og 
planlagt båtopplagsplass. Det nye bolighuset vil bli omsøkt etter gjeldende regelverk for 
gårdsbebyggelse i landbruksområde.  
 
Jordet ved gården som benyttes til produksjon av gress er regulert til jordbruksformål i 
planforslaget. Arealet er på 15 daa.  
 
Øvrig tilgrensende skogsområde øst i Sørbudalen er regulert til skogbruksområde i 
planforslaget. Det tillates å opparbeide stier i skogbruksområdet. 

4.4 Lager – Båtopplag/parkering (BL) 

Planlagte lager og båtopplag/parkering er tatt ut av det endelige planforslaget oktober 2017.  
 

4.5 Småbåtanlegg (f_BSB og f_BBS) i sjø og med tilhørende strandsone, 
Småbåthavn (f_VS) 

Opprinnelig planlagt småbåtanlegg f_BSB og f_BBS i Åkvågsunda og f_VS3 i Skudvika er 
tatt ut av det endelige planforslaget oktober 2017.  
 
I området Skudvika er det etter offentlig høring lagt inn en bryggekant med bøyeplasser for 3-
4 båter (f_BBS) inntil eksisterende byggeplasser. Det vises her til omtale og vurdering i brev 
datert 20.juni 2017, «Anmodning om at statlige innsigelser trekkes».  
 
Videre er plasseringen av f_VS2 forskjøvet tilsvarende bredden av 3 båtplasser (3 er tatt bort 
og 3 er lagt til). Den delen av f_VS2 som er tatt ut er lagt til friluftsområde i sjø (VFV). Dette 
var en endring som ble utført etter at berørte myndigheter hadde trukket sine innsigelser, og 
var derfor en direkte årsak til at planen måtte sendes på begrenset høring før den kunne tas 
opp til 2. gangs behandling og godkjenning i kommunen. Endringen er omtalt i kap. 5.5.1. 
 
f_VS1 er uforandret. Til sammen dekker nå f_VS1 og 2 og f_BBS tilstrekkelig antall 
småbåtplasser med tilhørende landdel til hyttefeltet.  Av eksisterende bryggeanlegg i området 
er det kun f_VS2 som tidligere er godkjent og opparbeidet bryggeplass. Øvrige eksisterende 
brygger i området er ikke tidligere omsøkte. f_VS1 tenkes etablert som flytebrygger med 
moringer og f_VS2 planlegges som eksisterende brygger med bøyefester.  
 
Planen tar sikte på å dekke hele båtplass-behovet for eksisterende og planlagte fritidsboliger, 
samt noen gjeste-båtplasser ved at det utvides tilsvarende behovet for nye hytter. Totalt 
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innebærer dette i underkant av 50 regulerte båtplasser ved realisering av planforslaget. Dette 
vil gi èn båtplass til hver av fritidsboligene i området. 
 

4.6 Kjøreveg (SKV), Parkering (f_SPA)  

Adkomsten til Sørbudalen er planlagt fra eksisterende privat gårdsvei fra Åkvåg. Veien er 
regulert inn slik den ligger i dag men med mulighet for breddeutvidelse til 3,5 meter der veien 
ikke holder denne standarden i dag. Nye planlagte stikkveier sørover i feltet og nordover til 
Kollbotn er også regulert inn med bredde 3,5 meter.  
 
Alle veier i området skal anlegges som grusveier for å beholde et landlig preg og særegenhet. 
Hver av de nye hyttene får tinglyst rett til to parkeringsplasser. Plassene planlegges fordelt 
med minst èn plass i nærhet av hytten og evnt. èn plass på felles område. Det er ikke ønskelig 
med to parkeringsplasser like ved selve tomta med tanke på å begrense trafikkmengden 
innenfor hytteområdene. Totalt er det regulert inn 133 P-plasser i planforslaget. Av disse 
parkeringsplassene er f_SPA16 med 8 P-plasser samt f_SPA 14 med 15 P-pl avsatt til 
gjesteparkering. Totalt 23 gjeste P-plasser. Og det er 10-12 parkeringsplasser til hytter på 
naboeiendommer/hytteområder. Dette er brukere som allerede er etablert i området. 

4.7 Gangvei (SGG) 

Det er regulert inn felles adkomststier til alle nye fritidsboliger i planforslaget der hyttene ikke 
ligger inntil vei. Gangvegene opparbeides til 1.5 meter gruset bredde. Eksisterende hytter har 
alle opparbeidet adkomststier som er regulert inn der de er registret i kartgrunnlaget. For øvrig 
er det anledning til å opparbeide stier der det måtte være behov for det i skogbruks og 
friluftsområdet. 

4.8 Turvei (o_GT - Kyststi) 

Kyststien er regulert inn til turvei med mulighet for opparbeidet gruset bredde på opp til 1.5 
meter slik den ligger i dag fra enden av vei ved Bjelkevika og fram til Kvernbekken.  

4.9 LNF friluftsområde (LF) og friluftsområde i sjø (VFV) 

Alt areal i Sørbudalen rundt hytteområdet er i sin helhet regulert til friluftsformål for å ta vare 
på grøntkvaliteten og å tilgodese allmennheten. For øvrig gjelder friluftsloven også i 
områdene regulert til skogbruk. Alt sjøområde som ikke skal benyttes til småbåthavner er i sin 
helhet regulert til friluftsområde i sjø og vassdrag. 

4.10 Universell utforming 

Veiene innen området er til dels bratte, hovedveien opp til stigning på 16% og stikkvei stedvis 
opp til 20%. Veiene tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming da dette er umulig å få 
til i område uten å gjøre stor inngripen i terrenget. Folk med nedsatt førlighet vil derfor være 
avhengi av biltransport for å komme seg fram til parkeringsplass. Adkomststier til tomtene fra 
parkeringsplass oppfyller for en del av tomtene kravene til universell utforming, dette gjelder 
også uteoppholdsareal. Selve hyttene kan ved behov bygges etter prinsippene for universell 
utforming, men det er ikke stilt særskilte krav om dette i planbestemmelsene. 

4.11 Strøm, vann, avløp, renovasjon, TV/tele/data 

Det eksisterende lavspentnettet for dagens hytter er nylig utbygget med ny trafo og 
ledningsnett, og forventes å ha kapasitet til den planlagte fortetningen rundt Skudvika. 
Området Kollbotn planlegges kablet gjennom vei fra ny trafo i HS-nettet ved Kvernkilen. Her 
er gode muligheter for samlet infrastruktur ved opparbeidelsen av vei.  
 
Det er hytter med middels standard for primær bruk i sommerhalvåret som er planlagt, likt 
med de eksisterende hyttene. Man forutsetter derfor at vannløsningen med vann fra borehull 
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vil fungere også for fremtidige hytter. Det er avsatt 2 områder for etablering av egnede Klaro-
renseanlegg til nye hytter. I tillegg er det åpning for at en mulig kommunal løsning med avløp 
og vann kan komme fra sjøsiden dersom dette nettet utbygges via sjøveien. 
 
RTA har i dag renovasjonsbu langs KV144. Denne driftes av RTA for hyttene på Åkvåg og 
Sørbudalen. Det er ønskelig med egen renovasjonsbu på Sørbudalen på sikt og det er derfor 
avsatt et eget område for dette i planen (f_BRE). Telenor har i 2014 anlagt ny telemast på 
Sundsdalsheia for dekning med 4G i området. Det planlegges for mulighet til kablet nettverk 
eller fiberoptikk for TV, tele og data i området.  

4.12 Avbøtende tiltak, løsninger ROS 

Det er regulert inn hensynssone for høyspent på plankartet, fareområde H370_1, ingen 
bebyggelse er planlagt i denne sonen. Registrerte prioriterte naturområder i Åkvågkilen og 
Skudvika er regulert til bevaringsområder for naturmiljø og skjermet for inngrep (H560_1 og 
H560_2).  
 
Ulovlig søppelkasting i sjøen og tilfeldig vinteropplag av båter langs strandsonen har i mange 
år vært et problem i området. Dette kunne vært begrenset kraftig ved bygging av en skikkelig 
lastebrygge, lokalt tilbud om båtopplagring og en tydelig og bedre renovasjonsordning. Dette 
ble tatt ut av planforslaget på grunn av konflikt med andre miljøverninteresser (Ålegress, 
gyteområde for torsk, mm.) og fordi det ble for kostbart å dokumentere hvordan dette kunne 
vært løst uten konflikt. Eksisterende hytter i området har rett til båtplass, men mangel på gode 
kaier og festeanordninger har ført til mange og dårlige landfester, moringer, tauverk og bøyer 
i strandkanten. Dette hadde utbygger også ønske om å utbedre gjennom utbygging av 
småbåthavner hvor andre kunne leie båtplass, men dette ble også tatt ut av planforslaget på 
grunn av konflikt med andre miljøverninteresser og en for kostnadskrevende med å 
dokumentere en forsvarlig etablering. 
 
Det finnes et etablert profesjonelt tilbud for opptak og vinterlagring av småbåt i nærområdet. 
 
Se for øvrig mer utdypende diskusjon av avbøtende tiltak for naturmiljø og resultatene fra 
ROS-analysen i kap. 5.5 og 5.10. 

4.13 Rekkefølgebestemmelser 

Det er stilt rekkefølgekrav til framlegging av tekniske planer for fremføring av vannforsyning 
og avløp, samt avfallshåndtering, før tillatelse til fradeling av tomter kan gis, samt krav om at 
overnevnte anlegg skal være ført frem til tomta før det gis byggetillatelse til fritidsbolig. Likeså 
skal det dokumenteres rett på minimum 2 biloppstillingsplasser per hytte før fradeling av tomt 
kan finne sted. Før det gis brukstillatelse eller ferdigattest til fritidsbolig skal grøfter, 
fyllinger, skjæringer, tilhørende parkeringsplasser og gangveier være ferdig avsluttet i 
henhold til søknad om tiltak. 
 
 

5. Vurderinger og konsekvenser av planforslaget 
De viktigste allmenne hensynene/interessene i dette området er: 

1) Hensyn til kommuneplanen 
2) Biologisk mangfoldverdier 
3) Friluftsliv, og allmennhetens bruk av området 
4) Landskapsvirkninger. 

 
I innspill til tilleggsvarslet ble det stilt spørsmål ved om arbeidet utløste krav til 
konsekvensutredning eller en særskilt utredning og vurdering av planens virking på, og 
konsekvens for: 
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1) De verdifulle naturtypene i/ved planområdet 
2) Forurensing 
3) Friluftsliv, og  
4) Kapasitet på veinettet. 

Dette spørsmålet ble stilt med bakgrunn i at det ble foreslått 52 nye hytter i området, fremfor 
19 som er lagt til grunn for konsekvensutredningene i kommuneplanen. I møte med 
kommunen i etterkant av tilleggsvarslet, ble det klart at utbygger kunne vurdere 28 nye 
tomter, uten å lage KU, mot at de mest kontroversielle tomtene i 100-metersbeltet var blant de 
som ble tatt ut. I tillegg skal temaene ovenfor inngå i vurderingene av konsekvenser som 
foretas i det følgende.  

5.1 Overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan der arealene F6 og F7 er avsatt til 
eksisterende og fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse (se kartutsnitt av 
kommuneplanen i kap. 1.1. Reguleringen av Sørbudalgården er også i samsvar med 
kommuneplanen og likeså bevaringsområdene for naturmiljø og fareområde for høyspent 
avsatt i planforslaget.  
 
Alt havområde er i kommuneplanen avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag. Denne 
reguleringen gjenspeiler imidlertid ikke virkeligheten da det er etablert et omsøkt 
bryggeanlegg (f_VS2) og en rekke ureglementerte bryggeanlegg i området.  

5.2 Landskap og plassering i forhold til 100-metersbeltet 

Eksisterende hytteområde strekker seg fra sjøkanten og ca. 200 meter innover land. Hyttene er 
plassert spredt og har adkomstvei i bakkant av tomtene. Det betraktes som positivt å fortette 
og utvide i dette området og å modernisere infrastrukturen, samt benytte og utbedre de 
eksisterende veiene, selv om dette delvis kan falle innenfor 100-meters beltet. Tiltaket gir 
mulighet for å kunne samordne dagens noe tilfeldige og til dels privatiserende anleggelser. 
Det vil være svært vanskelig å gjennomføre tiltak uten en finansierende utbygging med 
inngripende i det eksisterende utbygde området.  
 
I tillegg til fortetting av eksisterende hytteområde sør for hovedveien i Sørbudalen er det 
planlagt et nytt byggeområde, Kollbotn, nord for veien hvor det skal bygges ny vei og øvrig 
infrastruktur. Dette området ligger mer enn 200 meter fra sjøen og er et noe mer skogpreget 
område. Her har det tidligere ikke vært drivverdige forhold i forbindelse med skog eller 
landbruk, så området fremstår i dag som vanskjøttet villnis. Utbyggingen vil bringe med seg 
gode løsninger for pleie av marka, hogst og grøfting av området. 
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Flybilde av Sørbudalen sett fra over Torsholmen, plangrense antydet med rødt 
 

Alle tomtene er stukket ut i marka og hyttene plassert tilbaketrukket på tomtene slik at det blir 
minimale terrenginngrep og gode uteoppholdsarealer. Det er ikke plassert nye hytter i området 
som vil ta utsikten fra eksisterende hytter. Bygningene er ikke plassert i skjemmende 
silhuetter eller slik at de blir utilbørlig eksponert. De får ryggdekning i bakenforliggende 
terreng og vegetasjon, samtidig som de mest attraktive delene av tomta, der det er sol og 
utsikt fra terreng, blir liggende ubebygd. Det ligger til rette for å etablere gode uteplasser på 
den enkelte tomt. Uteareal bør ha klart definerte funksjonssoner og holdes ved like. Ved 
planlegging og opparbeidelse av utearealer på den enkelte tomt bør en ta hensyn til 
lokalklimatiske forhold, særlig vindretning og solforhold.  
 
Planen legger opp til å utforme veier slik at de faller naturlig inn i terrenget, ved å følge 
dalsøkk og ligge tilbaketrukket på platå i terrenget, slik at de ikke blir dominerende i 
landskapet. Det planlegges smale grusveier frem til parkeringsplassene ved hver hytte. Veg og 
parkering er plassert i lavpunkt i terrenget og i bakkant av arealet. Både nye og eksisterende 
hytter får anvist parkeringsplass for to biler hver. Veiene er planlagt slik at sprenging 
hovedsakelig unngås. Å krysse Kvernbekken, som tidligere forespurt i planprosessen, er ikke 
et alternativ i planen. Eksisterende veier er tenkt utnyttet på en bedre måte ved å fortette 
bebyggelsen i områdene med eksisterende vei, selv om disse berører 100 metersbeltet. Dette 
er nødvendig for å ferdigstille de eksisterende områdene og få sluttført et samordnet tilbud 
med en fremtidsrettet infrastruktur. Hovedveien som fører fram til snuplassen ved Kvernkilen 
er en mye benyttet tursti. Denne vil inngå som forslag til Kyststi i tråd med 
Fylkeskommunens ønske. 
 
To av de planlagte hyttetomtene planlegges nære eller innenfor 100m beltet som 
fortettingstomter. Dette gjelder tomtene BFF5 og BFF13. Disse kan begge plasseres bak 100-
meters linjen, men vil helt klart fremstå som bedre terrengtilpasset løsning ved å trekke disse 
litt nærmere sjøen og ned i terrenget. Adkomst og omliggende terreng vil ikke påvirkes av 
plasseringen.  
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5.3 Stedets karakter og estetikk 

Grønnstrukturen og topologien avgrenser byggeområdene til flere mindre teiger. Dette 
skjermer byggeområdene fra hverandre og demper det visuelle inntrykket av en hytteby, samt 
gjør det mulig for folk å komme seg ut av eller gjennom hyttefeltet til fots. Grønnstrukturen er 
med på å opprettholde et naturlig mikroklima internt i feltet og demper transformasjonen av 
naturlig flora og fauna i planområdet.  
 
Det er innsyn til planområdet fra sjøen, selv om det ligger langt fra de allment vanlig brukte 
sjø-områdene. Ingen hytter er planlagt i silhuett, eller med skjemmende eksponering. 
Bestemmelsene til fasader og takdekking vil også bidra til å minske byggenes nær- og 
fjernvirkninger. Området er allerede utbygget sett fra sjøen og omkringliggende terreng. På 
bakgrunn av dette så vurderer planlegger utbyggingen som forenelig med områdets karakter i 
dag.  

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det foreligger ingen registreringer i planområdet. Fylkesarkeologen har vært på befaring i 
området og skriver i høringsuttalen til offentlig ettersyn at det ikke trengs ytterligere 
registreringer på land. Norsk Maritimt museum har fått planen til uttale, men har ikke hatt 
kommentarer.   

5.5 Natur- og ressursgrunnlaget, Naturmangfoldloven 

Skogen i området er i seg selv ikke spesielt verdifull i biologisk sammenheng og består for det 
meste av barskog dominert av furu på kollene og høydedragene. Fattig edelløvskog med furu, 
gran og eik finnes på noe høyere bonitet, særlig i området Kollbotn. Løvtrær som osp og bjørk 
finnes i skyggefulle fjellrenner som til tider skaper sumpaktige tilstander og dårlige 
vekstforhold. Boniteten er generelt lav med mye fjell i dagen og med skrint løsmassedekke. 
Det er ikke Mis-figurer i eller nært planområdet. 
 
Den planlagte bebyggelsen er spredt, og uten vesentlige inngrep som følge av veifremføring 
og omfattende tomteopparbeidelse. Vegetasjon mellom tomtene og tomteklyngene bidrar til at 
opplevelsen av vegetasjon, landskapsbildet og grønnstruktur ivaretas. Det registrerte 
prioriterte naturområde langs Kvernbekken berøres ikke av planforslaget utover den 
eksisterende Kyststien som krysser denne. De tre naturområdene innen planområdet; Kilen 
(IID: BN00104597 og BN00006639), samt Skudvika (IID: BN00043296), er i sin helhet 
regulert inn som bevaringsområder for naturmiljø i planforslaget. De planlagte småbåtanlegga 
f_VS3 og f_BSB i hhv. Skudvika og Åkvåksundet er tatt ut av det endelige planforslaget 
oktober 2017.  
 

5.5.1 Konsekvenser av etablering av småbåthavner og småbåtanlegg 
Hver av de eksisterende hyttene har tinglyst rett til landfeste for en båt. Alle dagens hytter har 
bygget brygger med eget opplegg med bøyer etc.  
 
Fiskeridirektoratet har uttalt at det er lite konfliktnivå knyttet til småbåtanlegga i Kvernkilen. 
Dette er også nødhavn for båter. 
 
Planlagte småbåtanlegg f_BSB og f_VS3 er tatt ut av det endelige planforslaget oktober 2017.  
 
I planen er det nå igjen de opprinnelige foreslåtte og delvis eksisterende bryggeområdene 
f_VS1 og 2 i Kvernkilen, samt en ny mindre bryggedel f_BBS for 3-4 båter i Skudvika som 
vil ha akterfester i moring og bøye. f_BBS ble omtalt og lagt inn i planforslaget da det ble 
sendt ut anmodning om å trekke innsigelsen. I uttale til denne endringen er det kommet 
merknad på at dette tiltaket er overflødig, at SGG1 burde vært tatt ut sammen med f_VS3, og 
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at ønsket tiltak kan medføre betydelig utfylling i sjø. Det er behov for disse plassene for at det 
skal være tilstrekkelig antall båtplasser til eksisterende og planlagte hytter, og det faktum at 
størrelsen på båtplassene kan endre seg etter som folk har små og store båter. Da er man mer 
«sårbar» på plass når båten ligger i felles anlegg eller når de ligger spredt langs kysten. Det er 
stier og trapper og tilrettelegginger i marka i dag slik at folk kan komme seg frem til hyttene 
sine og bryggene. Det er ønske om bedre ferdselsårer. Mange av hyttene er av eldre dato og 
har brukere som ønsker bedre stier å gå på. Vi syns derfor det er et fremtidsrettet tiltak å åpne 
for at stiene kan bli bedre. Dette vil også komme andre brukere til gode. Det er lagt til i 
bestemmelsene at det ikke tillates sprenging eller store fyllinger mot sjøsiden og at fyllinger 
skal dekkes med stedlige jordmasser. f_BBS skal ikke opparbeides ved utfylling i sjøen. Dette 
er nedfelt i endrede bestemmelser. 
 
Nylig kom det forslag om å forskyve plasseringen av f_VS2 (18 eksisterende og planlagte 
båtplasser) og å innlemme 2 eksisterende båtplasser, til sammen 20 båtplasser. Ved 
godkjenning av planen ble de to innlemmede båtplassene tatt ut av planforslaget igjen. 
Forskyvningen og området er ikke i konflikt med miljøverninteresser. Forskyvningen av 
f_VS2 bidrar til å konsentrere området for båter mer og flytter båtene bort fra et område som 
potensielt kan benyttes til bading. Arealet som er innlemmet er stupbratt og utilgjengelig fra 
og langsmed landsiden i dag. Det trengs ikke mudring eller utfylling. Bryggefront kan f.eks 
bygges på utkragning fra fjell. Forskyvningen innebærer ikke at det planlegges flere nye 
båtplasser (18). 
 

I Kvernkilen f_VS1 planlegges en flytebrygge med 26 plasser som inkluderer eksisterende 
båtplasser og plasser til nye tomter i Kollbotn-feltet. 
 

5.5.2 Konsekvenser av etablering av båtopplagsplass 
Planlagte BL er tatt ut av det endelige planforslaget oktober 2017.  
 

5.5.3 Konsekvenser for rødlistearter i området 
Det er to registreringer av gråhegre, kategori LC (Livskraftig) i område; ved Åkvågkilen og 
ved Åkvågsunda. Arten er på den globale rødlisten. Den har naturlig tilhold i strandsumpen i 
Åkvågkilen. Dette området er avsatt som bevaringsområde. Planlegger er av den oppfatning at 
det i dag er såpass mye menneskelig ferdsel i området Fie, Åkvåg, Vesterbukt at den planlagte 
økningen i antall hytter ikke vil få noen merkbare negative konsekvenser for Hegren. Hegren 
vil først og fremst reagere på menneskelig og ikke motorisert ferdsel på vegen forbi Kilen. 
Det er allerede flere boliger/fritidseiendommer nært etablert innerst i kilen, og det planlegges 
ny fast bosetting på Sørbudalgården i fremtiden. Vi er av den oppfatning at flere hytter ikke 
først og fremst fører til at det blir flere dager i året med mennesker der, men at det blir flere 
mennesker de dagene det allerede er mennesker der. Hegrens adferd endres seg ikke som 
følge av at det er flere som ferdes i området samtidig når det først er menneskelig aktivitet 
området. Flere hytter i området vil ikke ha nevneverdig påvirkning på Hegren og dens adferd. 
 
Innerst i Kvernkilen er det registrert Jordbærkløver på mange lokaliteter utenfor planområdet 
og en i planområdet. Det er også registrert funn av Vassveronica. Begge disse artene er 
sårbare (VU). Angitte funnsted i artsdatabanken er i planforslaget avsatt som friluftsområde. 
Dersom funnstedene er korrekt angitt i artsdatabanken, ligger begge utenfor stier og der folk 
vanligvis oppholder seg. Fri ferdsel eller planlagte tiltak i planområdet forventes å ikke ha 
noen negativ innvirkning på disse artene.  

5.5.4 Konklusjon – Natur og ressursgrunnlag 
Planområdet er påvirket av mennesker. Flere registreringer av planter og fugler i 
Artsdatabanken er av ny dato. Da det også foreligger ferske registreringer av naturverdier på 
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land og i vann (2014) anser vi kunnskapsgrunnlaget å være godt. Det er derfor ikke engasjert 
fagkyndig til ytterligere registrering av naturverdier.  
 
Utover de verdifulle naturområdene i Åkvågkilen og Skudvika, samt Kvernbekken (utenfor 
planområde), er det ikke kjente særskilte naturverdier innen planområdet. Planområdet ligger 
ikke i nærheten av INON-områder (inngrepsfrie naturområder) og er ikke særskilt viktig 
leveområde for vilt av noe slag. Under feltarbeidet ble det ikke gjort funn som tilsier andre 
spesielle verneverdier for natur i område. 
 
Naturmangfoldslovens formål og forvaltningsmål (Kap. II, §§4-14) anses med dette som 
tilstrekkelig utredet og hensyntatt i forhold til gitte tiltak i planforslaget.  

5.6 Hensynet til vannforskriften §12 

Planomtalen redegjør for planlagte tiltak som kan få konsekvenser for vannforekomstene.  
 

Planen vil bidra til at flere blir tilkoplet avløpsanlegg og at det blir større felles båthavner 
(f_VS1 og 2). 
  
Overnevnte tiltak er søknadspliktige ihht. PBL og omfattes av krav i de til enhver tids 
gjeldende lover og forskrifter. Når tiltakene skal omsøkes vil det være naturlig å undersøke 
mer utdypende vedrørende hensyn til utforming, gjennomføring og særskilte tiltak som kan 
være viktige for vern av vannområdene med mer.  
  
Sannsynligheten for forurensning til sjøen reduseres med at det blir planer for avløp i området 
med godkjente løsninger som også omfatter eksisterende hytter. Fare for brekkasje eller andre 
uønskede hendelser knyttet til avløpsanlegg må omtales og behandles i forbindelse med 
konkret utslippssøknad. Eier av eksisterende og planlagte avløpsanlegg er pålagt å ha 
serviceavtale med kvalifisert personell for anlegget, noe som sikrer et hyppig tilsyn slik at 
avvik tidlig kan oppdages og behandles. 
  
Planlegger mener alle aktuelle tiltak som kan følge av planen er omtalt i planforslaget. Vi 
mener hensynene i §12 vil bli ivaretatt i den senere saksbehandlingen når de respektive 
tiltakene omsøkes. 
 
Planlagte småbåtanlegg f_BSB og f_VS3 er tatt ut av det endelige planforslaget oktober 2017.  
 

5.7 Friluftsliv og rekreasjon 

Området er et mye brukt turområde hvor det er passering gjennom området fra Sandnes mot 
Åkvåg langs Kyststien. Dagens grusvei utbedres med henblikk på dette og vil gi bedret 
forhold for ferdsel, også for myke trafikanter ved at vedlikeholdet økes, vegene gruses, bedre 
drenering, møtelommer, parkering på parkeringsplasser og hogst/siktrydding langs vegene.  
 
Området rundt hyttene er mindre egnet som turområde, men stier og veier bidrar til økt 
tilgjengelighet til kystområdet, herunder strandsonen. Strandlinja i området har 
rekreasjonsverdi for allmennheten selv om den ikke er særskilt tilrettelagt. Det er stort sett 
mulig å bevege seg langs sjøen selv om eksisterende hytter er bygget innenfor 100m-beltet, 
Planlagte hytter i 100-metersbeltet har ingen negativ innvirkning på slik ferdsel. Den største 
barrieren for fri ferdsel langs sjøen er når mennesker oppholder seg på sine private brygger. 
Dette virker privatiserende.  

5.8 Trafikale forhold  

Det er ikke foretatt eksakte beregninger av endringer i trafikkproduksjon om følge av planlagt 
utbygging. ÅDT på vegene er lav i forhold til antall boliger og fritidsboliger om man legger 
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normtall til grunn for trafikproduksjon, men de er trolig riktige. Trafikkproduksjonen i 
sommerhalvåret er høyere enn ellers i året. Trolig er det mange registrerte boliger som 
benyttes som fritidsboliger. Når en hytteeier kommer en helg eller langhelg produserer de 
oftest bare 2 turer, og da går trafikken i samme retning og sprer seg på 2 dager ved ankomst 
og avreise. De møter da bare lokal trafikk fra fast bosetting og næring. Båt brukes mye som 
fremkomstmiddel når det er folk er på hyttene.  
 
Talleksempel:  
Dersom samtlige av de 27 planlagte hyttene var besøkt annenhver helg året igjennom, og folk 
kom og kjørte igjen representerer dette 26 besøk, à 2 turer og 27 hytter = 1404 turer. Dette gir 
en økning i ÅDT på 4. Om alle har 2 biler hver eller får besøk blir økningen i ÅDT 8. Om alle 
er på hytta 3 uker om sommeren og 2 biler pr hytte kjører en tur retur 5 dager i uka blir den 
totale økningen (27 x 2 x 2 x 15 / 365) i ÅDT = 1.   
 
I vegdatabanken er det registrert en ÅDT på 500 ved Fv. 1 ved Fie. Planlagt utbygging vil gi 
en økning i ÅDT på mellom 5 og 10, noe som må ansees som en ubetydelig økning. 
I realiteten vil det være størst sjanse for å merke økningen på kritiske tidspunkt og mot enden 
av kjørevegen. Kritiske tidspunkt er ved ankomst og avreise, eventuelt på spesielle dager i 
sommerferien som gjør at man velger å benytte bil (dårlig vær, arrangementer osv.) på samme 
tidspunkt. Selv da vil ikke trafikk fra 27 biler bli vesentlig merkbar på fylkesvegen eller den 
kommunale vegen, eller kapasitet på vegne bli sprengt, fordi den vil spre seg på 1-2 dager og 
over 1 eller flere timer, og oftest i samme retning.  
 
Det er ikke spesielt utsatte strekninger på adkomstvegene fra E18 til Sørbudal som trenger 
utbedring som følge av at det planlegges 27 nye hytter. Den kommunale vegen fra Fie – 
Åkvåg er nylig utbedret (2012). Den ble da breddeutvidet, asfaltert og siktsoner ryddet. Etter 
dette er det ikke bygd nye boliger eller hytter i området. Nylig utført utbedring har tatt høyde 
for fremtidig utvikling. 
 
Planlagte veier i feltet er smale grusveier med bredde 3,5 meter. Reell kjørehastighet er lav. 
Linjeføring, bredde på veiene, stigningsforhold og antall møtelommer vurderes som 
tilstrekkelig for den planlagte utbyggingen. Dette fordi det med maksimalt 100 - 150 biler i 
området (etter endt utbygging) er liten sjanse for at to biler møtes og må rygge og fordi det er 
god nok plass til at en gående /syklende og kjørende kan møtes. Sjenanse knyttet til støy og 
støv ansees også som liten. Støv kan motvirkes med salting av veiene.  
 
I fellesferien er det flest biler i området, men relativt lite bruk av bil. På denne tiden er det 
flest turgåere og mosjonister. Båt brukes mye som fremkomstmiddel ved utfarter, innkjøp osv. 
 
Ettersom de fleste hyttebrukerne ofte har innrykk og avreise i samme tidsrom, vil også 
trafikken i feltet stort sett bevege seg i samme retning. Utenom dette tidsrommet, i skulder- og 
vintersesongen, er det svært lite trafikk.   
 
Oppsummering 
Planlegger vurderer at kapasiteten på veiene er tilfredsstillende til gitte tiltak. Interne veger vil 
bli oppgradert som omtalt i første avsnitt i kap. 4.6. I planforslaget er det regulert tilstrekkelig 
mange parkeringsplasser til at ureglementert og tilfeldig parkering som kan være til hinder for 
trafikken ikke bør bli noe problem i fremtiden.  
 
Det er ikke fastboende med behov for kollektiv transport langs de siste kilometerne av 
innfartsveien, hyttebrukere benytter bil og båt eller går til fots i området. Det er således ikke 
planlagt tilrettelegging for kollektivtrafikk i planforslaget.  
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5.9 Barn og unges interesser, forskning og universell tilgjengelighet  

Alle områdene med nye hytter vil gi et utbygd sti- og veinett som øker tilgangen til 
friluftsområdene. I dag oppfattes dette som begrenset til bruk av eksisterende hytter. 
Opprydding i strandlinjen, en tydeligere struktur for båtfortøyning, samt et bedre utbygget 
nettverk av veier og stier, vil på en trygg måte øke tilgjengeligheten for sjønære aktiviteter og 
opplevelser. Forslagstiller og planlegger ser ikke noe behov for å regulere områder for lek i et 
hytteområde hvor det primært er sommerhytter. Området bør tvert imot stimulere til fri lek og 
opphold i natur, med og uten voksne, uten de vanlige tilrettelagte og organiserte tilbudene. 
Planforslaget vurderes med dette til å ivareta barn- og unges interesser i området.  
 
Det finnes ingen interessante områder for forskning eller undervisning innen planområdet. 

5.10 ENØK  

Det er ikke vurdert energifleksible varmesystemer. Dette er først og fremst sesonghytter til 
bruk om sommeren. Oppvarmingsbehovet er derfor ikke stort. 

5.11 ROS 

Nedenfor er det gjort en oppsummering og vurdering av resultatene fra ROS-analysen som 
ligger vedlagt planen. 
 
33 - Forurensning i sjø vassdrag 
Ulovlig søppelkasting i sjøen har vært og er et problem i området. Dette på grunn av dårlige 
veiforbindelser til avfallshåndtering og begrenset avfallsløsninger. Disse forholdene vil bli 
utbedret gjennom planforslaget.  
 
34 – Høyspentlinje 
Høyspentlinje går gjennom området, fareområde er regulert inn. Ingen bebyggelse planlegges 
i denne sonen. Farepotensialet vurderes derfor til å være lite. 
 
41 – Forurensning til sjø vassdrag 
Ved feil i infiltrasjonsrenseanleggene er det fare for forurensning til sjø og vassdrag. Disse 
skal etableres etter gjeldende forskrifter og det skal føres jevnlig tilsyn med dem. 
Farepotensialet vurderes derfor til å være lite. 
 
 
50 – Naturlige terrengformasjoner, stup/brattkanter 
Det er bratte fjellskråninger ved Åkvågsunda og enkelte andre steder innen området. Dette er 
naturlige farer en må forholde seg til som følge av det kuperte terrenget. Det anses ikke som 
nødvendig å sette i verk tiltak for å sikre disse kantene. 
 
Menneskeskapte risikoforhold 
Brannstasjon og legetjeneste er lokalisert i Risør. Utrykkingstid til planområdet er ikke lengre 
enn til andre utbygde deler av kommunen. Dyrket mark anses som trygt og tilstrekkelig areal 
ved behov for helikopterlanding. Kommunen må vurdere behovet for å endre sine beredskaps- 
eller kriseplaner, og justere eller utarbeide tiltakskort til bruk i forbindelse med uønskede 
hendelser. Med hensyn til brann er det tilgang på sjøvann, et tjern, og en rekke borevannshull. 
Adkomsten i tilfelle brann vil bedres med et internt bedre utbygd veinett, og vil bli langt bedre 
enn ved dagens situasjon. 

5.12 Vann, avløp, renovasjon, strøm, telefon, Tv, bredbånd m.m. 

Det er planlagt å legge strøm, avløp, vann og kommunikasjon i bakken under nytt veinett og 
heller bygge ut dette fullstendig, fremfor luftspenn og separate kabelgater. Dette vil 
imøtekomme nye gjeldende krav fra bla. AE nett og sikrer utbygging av en moderne og 
fremtidsrettet infrastruktur i de nærmeste årene. Dette vil også fremstå som en skånsom og 



Reguleringsplan, Detaljregulering Sørbudalen 

Plankontoret Hallvard Homme AS, avd. Vegårshei, Prosjekt nr. 2420            
 

Side 29 av 30

usynlig anleggelse på de ellers så bare fjellene i området. Utbyggingen vil bidra til et mer 
tilgjengelig og sikrere arbeidsområde for driftere av tele, strøm, osv. 
 
Det antas at det i fremtiden kan bli vanskeligere å finne hygienisk trygt drikkevann. 
Eksisterende og planlagt utbygging krever drikkevann. Det er derfor nødvendig med et visst 
utbyggingsvolum for å kunne finansiere en fremtidig felles lokal drikkevannsforsyning, eller å 
kunne føre frem kommunalt vann, samt for å finansiere felles renseanlegg (også for de 
eksisterende hyttene i strandsonen).  
 
Avløp lar seg løse med lokale renseanlegg som ikke gir noen negative virkninger. Flere like 
anlegg i området gir styrket kompetanse og arbeidsplasser lokalt. Sistnevnte planlegges i 
egnede Klaro-renseanlegg eller ved tilkobling til Tvedestrand kommune dersom dette nettet 
får kapasitet og utbygges fra sjøsiden. Risør kommune har ikke planer om utbygging av vann 
og avløp i området. En samlet større utbygging vil med dette være fremtidsrettet og riktig 
utbygget, uten behov for å til stadighet påbegynne gravearbeider for nye tilkoblinger eller 
utbedringer. 
 
RTA har en utfordrende oppgave med å løse avfallsinnhentingen har etablert lokal 
kildesortering i avfallsbod. Utbyggingen bidrar også til rask og god løsning på problemet og 
en større kundemasse for selskapet.  

5.13 Landbruksfaglige vurderinger 

Det er svært små arealer med dyrkningspotensiale i området, og de beste av disse har vært og 
dyrkes fortsatt med gress til melkeproduksjon i distriktet. Det er ikke skog av betydning. 
Denne har lav skogsbonitet og er preget av mye bart fjell. Tømmer tas i ut ved plukkhogst, og 
da i hovedsak til egen bruk. Konsekvensen av utbygging fører i større grad til pleie av 
områdene med ønske om å tilby et pent grøntområde, og gir større vilje til investering i 
skogområdene og utlån av marka, fremfor at det skulle komme til å føre til forringelse av 
dette.  

5.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen og næring  

Det er ikke kjente forhold som på noe vis vil bidra negativt for kommunens økonomi. 
Sannsynligheten er stor for at dette vil bidra til arbeidsplasser og gode inntekter for de lokale 
handverkerne og tilbydere av varer og tjenester til de nye hyttene. Utbyggingen er også 
essensiell for grunneiers planer om å kunne finansiere opprusting av gården, eiendommen for 
øvrig og å kunne planlegge for en helårsbolig på eiendommen med veier, infrastruktur, brygge 
og tilhørende fasiliteter.  

5.15 Interessemotsetninger og juridiske forhold 

5.15.1 Åkvågveien 
En innspiller stiller spørsmål vedrørende virkingen planen har for den private delen av 
Åkvågveien forbi Åkvåg. Dette løses i anlagt og pågående jordskiftesak.  
 
I rettsmøte 25.11.2015 ble det vedtatt følgende: ”Gnr. 3 Bnr. 3 i Risør kan gi vegrett til 27 

nye hyttetomter og den andre virksomheten som er planlagt i forbindelse med 
reguleringsplanutkastet datert 01.12.2015”   
Sak nr. 0900-2014-0010 Åkvåg, Aust Agder jorrdskifterett. 
 
Saken er krevet videre av jordskifteoverretten som ”bruksordning” for samtlige brukere av 
veien med bruksrett. 
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5.15.2 Ordalsveien 
Ordalsveien veiforening har behandlet forespørsel fra tiltakshaver om adkomstvei til 
Nordskau (området som nå er tatt ut av planforslaget) over Ordalsveien.  
Spørsmålet om bruksrett på denne veien er ikke lenger aktuelt. 
 
 
 
Øvrige potensielle private og allmenne/offentlige interessemotsetninger er omtalt i øvrige 
delkapitler i dette hovedkapittelet. 


