
Møteinnkalling

Utvalg: Verneområdesty ret for Oksøy -Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

Møtested: , Verftet, Ny-Hellesund
Dato: 27.05.2014
Tidspunkt : 12:30

Eventuelt forfall må meldes snarest til personlig vara. Vararepresentanter møter etter
nærmere beskjed.
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Fra: Eigeland, Lindsey Jeanette[fmvalje@fylkesmannen.no]
Dato: 04.04.2014 14:01:15
Til: Vikøyr, Bjørn
Tittel: VS: Merknad til oppføring av sjøbu på gnr 40 i Flekkefjord verneområde

Kan du legge denne inn i ephorte? Jeg finner ikke saken.

Lindsey

-----Opprinnelig melding-----
Fra: FMVA Postmottak
Sendt: 4. april 2014 13:06
Til: Eigeland, Lindsey Jeanette
Kopi: ogr@sjoly.no
Emne: VS: Merknad til oppføring av sjøbu på gnr 40 i Flekkefjord verneområde

Meldingen er mottatt og videresendes internt for journalføring.

Vennlig hilsen
Fylkesmannen i Vest-Agder
Dokumentsenteret v/Bodhil Norheim
fmvapostmottak@fylkesmannen.no tlf 38 17 61 00 www.fylkesmannen.no/va

Avsender har fått melding om at sendingen er mottatt - jf.e-forvaltningsforskriftens § 6

-----Opprinnelig melding-----
Fra: ogr@sjoly.no [mailto:ogr@sjoly.no]
Sendt: 4. april 2014 12:21
Til: 'Stangborli Oddbjørn'
Kopi: post@flekkefjord.kommune.no; FMVA Postmottak; postmottak@vaf.no
Emne: Merknad til oppføring av sjøbu på gnr 40 i Flekkefjord verneområde

Se vedlagt kommentar til søknaden.

Mvh
Ole Geir Reistad
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Til
StangborliBygg AS
post@stangborli-bygg.no

Ang. søknadom gjennoppføring av ”Libua” på G.nr. 40 i Flekkefjord kommune.
Nabovarseletkomforsinketfrem grunnetfeil angittadresse.

Vi harikke noei mot omdettillatesgjenoppføringav Libuaslik denvar før, menforståret
slik presserendevedtakvil betyatdeflestemedgamlemurermåtillateså gjenoppføre
tidligerebyggi verneområdet.

Ferdselsveiengårhelt inntil Libuasøstligefasade(mellomLibuaog Dåtlandsbua)og vil
stenges/hindresav omsøktinngangsdørmeddentrappi ferdselsveiensomløsningenvil
betinge.Vi berderforom atbuasinngangsdørflyttestil motståendefasademotvest,derden
var før.

Nårdetgjelderomsøkttoaletttil allmennbruk forventesat myndigheterkrevertilrettelegging
for personermednedsattfunksjonsevne.Toalettuten universellutformingvil medenavstand
påkun5 meterfra allmennhetensskjærgårdsbryggekunneoppfattessomulovlig trakassering
av personermednedsattfunksjonsevne.

Foto av ”Libua” til venstre; viser det ikke var dør ut mot ferdselsveien.

Libuahaddetakvinkel i trådmedlokal byggeskikkpå 40-45grader,søknadenopplyserikke
hvorfordetsøkesgodkjentannentakvinkel.

Hidra,den04.04.2014

Ole GeirReistad ReidunReistad

Kopi:
Flekkefjordkommune : post@flekkefjord.kommune.no
Verneområdestyret : fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Vest-Agderfylkeskommune: postmottak@vaf.no

Fasademot øst
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Fra: Trond Johanson[Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no]
Dato: 07.05.2014 09:16:59
Til: Vikøyr, Bjørn
Tittel: LVO - tiltak i Kristiansand

Vedlagtoversendessomavtalt forslagtil tiltak påFlekkerøysomvarment å diskuterei revisjonav
forvaltningsplanenfor LVO.
Tiltakeneble nevnt i møtemedarbeidsgruppafor revisjonavforvaltningsplanenfor LVO.

Dersomstyret for LVOalleredenåhar anledningtil å fatte vedtakpådisseer det ok for oss.

Dersomstyret sierja til tiltakenevil parkvesenetkvalitetssikreprosjekteneogstartedetaljprosjekteringog
søknadsprosessmedhensyntil byggetillatelser,søknadom tilskuddtil investeringogdrift, samtprioritering
avtiltak.

I denneomgangenber vi om akseptfor tiltakenei forhold til verneområdet.

Mvh

Trond Johanson
Naturforvalter,Parkvesenet,Teknisksektor
Mobil: +4791552835 | Kontor:+4738243187 | Sentralbord+4738075000 |
postmottak@kristiansand.kommune.no| Besøksadresse:Tollbodgt.22,3. etg

Beskrivels
e:
Beskrivels
e:
Beskrivels
e:
Beskrivels
e:
Beskrivels
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Vedl.1.0

ProsjektDaumannsholmen

Gjennreisningavbroer samtrestaurere/sikre SteinhusetpåDaumannsholmen
Sted:Flekkerøy-Daumannsholmen
Total kostnad: 1460000,-
Estimeringogprosjekteringutført avFlekkerøyByggASogSwecoNorgeAS

Presentasjon:
Prosjektetknytter segtil å gjenoppbyggeto tyskebroer til DaumannsholmenpåFlekkerøyfor igjenå
sikreallmenheten- inkl. rullestolbrukere– tilgangtil et avkommunenssydligsteogmestværutsatte
stedermedåpenthavhelt inn til Daumannsholmen.Detvisestil vedlagtsituasjonsplansomviserbegge
broene.
Ytterligeinngårrenoveringaven bæreveggi det gamletyskeSteinhusetsomliggermellombroeneslik
at dette byggverketikkekollapser,menblir et trygt okkupasjonshistorisksamlingspunkther helt ute i
havgapet.
Målsetning:ProsjektDaumannsholmen- en naturopplevelsefor ALLE!
Prosjekteter i henholdtil, ogen konkretiseringav, Regjeringensføringeri Nationalstrategifor
et aktivt friluftsliv T-1535/2013.(Sevedl.3.0.1-3.0.3). Brotil Daumannsholmener allerede
inntatt i Forvaltningsplanen (Sevedl.3.1.2)
StedetDaumannsholmener det enesteutkikks/opplevelsespunktet i Oksøy-Ryvingen
LandskapsvernområdesomkombinererSkjærgård,åpentutsynoverSkagerakogtilkomstmed
bil/rullestol.
DaumannsholmenkanbestsammenlignesmedLindesnesnårdet gjelderopplevelseavåpenthavpå
dagermedtungesydligevinder.Dener omgitt avFlekkerøyskjærgårdensbestefiskefeltpå3 siderogpå
smeigedagerom sommerener Daumannsholmenen svabergenesperlesomber om å bli mer benyttet-
noedette prosjektettar siktepå.Områdetliggernaturskjøntogsentraltplassert.Detharstor lokalog
okkupasjonshistoriskverdi.Områdeter lett tilgjengeligfrem til førstebrolanding,menferdselfrem til
øyenm/steinhuseter for desprekeog lettbente. Ferdselut til selveDaumannsholmener for deungeog
vågale.
Å gjenreisebroenegir heleområdetenny dimensjonmedmulighetentil å kjennesugeti magenover
havetsvillskapeller skjønnhet.Tilå ta deokkupasjonshistoriskerestenei nærmereøyensyneller ta seg
en dukkertfra deblankskurtesvabergene.Deter mulighetersomer sjeldenkost for en rullestolbruker
såvelsomalleandremedfysiskebegrensninger.Forutenå bringefolk ut til selveDaumannsholmenvil
denytterste broenmuliggjørefiskemedstangogsnøredirekte fra broen.

Budsjett

Inntekter:
Støtte fra lokale foreninger ogselskaper 100000,00kr
Dugnadsinnsats 150000,00kr
Motatt støtte fra Skillingsfondet 200000,00kr
Resterendetilskudd 1050000,00kr

Suminntekter 1500000,00kr

Utgifter:
Overslagkostnader 1460000,00kr
Søknaderogprosjektering 40000,00kr

Sumutgifter 1500000,00kr
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Vedl.1.1
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Vedl.1.4

«Steinhuset»

Steinhusetønskessikkretmot videreforfall. FlekkerøyVelønsker en vandalsikkerrestaurering
hovedsakligvedbruk avbetong.Prosjekteringønskesutført i sammrådmedArkivetfor bevaring
avkrigshistoriskformiddling.Eksempelpå restaureringkanvære:

o Tekketak for å hindreviderevanninntrengning.
o Fylleoppogstøypeinnvendiggulv.
o Gjenreiseinnvendigbærevegg.
o Gjenreisepipe ogmureåpenpeis/ildsted
o Lageinnvendigesitteplasseri betong
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Vedl.2.0

Prosjekt«Tyskerbrygger»
Muliggjøreilandstigningi Skjærgårdsparkenog O.R.Lmedutgangspunkti forfalte brygger.

Sted:Flekkerøy-Okslehavn,Belteviga,MålebuktaogRisleviga.
Total kostnad: 900000,-
Estimeringogprosjektering utført avSkjærgårdsbyggAS

Historikk:Omsøktebryggerble montert underkrigenavtyskerneogble etter krigenbrukt avForsvaret.
Etterat områdene ble frigitt for allmennferdsel, ble bryggenebrukt til friluftsformål.Bryggeneharetter
70 årsbruk forfalt til en tilstandlite egnetfor bruk.

Formål:I dager friområdene bryggeneliggeri vanskeligtilgjengeligefra sjøsiden.Samtidiger det god
sti/veiforbindelsepålandsiden.Bryggenesbeliggenheter tryggehavneri en lumskskjærgård.De
muligjørbesøktil noenavFlekkerøyasfinestefriområder,bryggeneåpneropp friområdenefra sjøsiden
Samtidigsomde vil tilgjengeliggjøreskjærgårdenfor friluftsfolk somkommerfra landsiden.
Deter i dagingenandreoffentligebryggeri området.Flekkerøygjennomgåren stor befolkningsøkning
ogbehovetfor allmenntilgangtil sjøen meduniversellutforminger sterkt økendesamtidigsomdet er
et viktigelementav folkehelseher dabryggenevil fungeresomturmål ogmøteplasserfor friluftsfolk til
landsogvann.
PåØstsidenavFlekkerøyer «Tyskerbryggene»Sudredalen,somogsåliggeri Oksøy-Ryvingen
Landskapsvernområde,samtKragevigaogKringkasterenblitt opprustetmedstor suksess. Vestsidenav
Flekkerøyhar 70%avøyasfriområder,mener i daglite tilgjengeliguten noenoffentligebrygger.
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Vedl.2.1
Beskrivelse:
Okslehavn- 12x2meter Trebrygge

Bryggenher ble anlagtunderkrigen- det er i dagbarerester igjen.Deter veinedtil bryggensombare
manglergrusfor å haen universellutforming.Områdetbryggengir adgangtil , er Flekkerøyasmest
brukte ogbesttilrettelagte friområde.

Estimertkostnadfor gjennreising:
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Vedl.2.2
Belteviga-60m2brygge,HCrampe,plenogstrand

Gjenreisingavbryggeni Beltevigamedtilhørendestrandlikner oppgraderingen i Sudredalen,menmed
vissefordeler.Naturmessigvil strandenbli liggendeogdet skaperenbadeplasspåVestsidenavøyamed
tilkomst for alle.

Estimertkostnadfor gjenreising:
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Vedl.2.3
Målebukta- 6x4metertrebrygge

Dennebryggenfemståri dagsomuegnettil bruk.Pgabryggensværmessiggunstigeplasseringvarden
et yndet fortøyningspunkthelt frem til denrastesammen.Målebuktaliggeri le for vestavinden,bukten
blir fremdelesbrukt myesomankringssted,men ilandstigninger vanskelig. Enrestaureringavbryggen
er en fornuftig ogønskettilretteleggingavområdet.

Estimertkostnadfor gjennreising:
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Vedl.2.4
Risleviga-Brygge/brettseilerbrygge,Lformet bryggepå10+4meterlengdeog1meterbredde.

Gjenreisingavbryggeni Rislevigakanhaennøkkelrollei videreutviklingavFlekkerøyBrettseilerklubb.
FlekkerøyBrettseilerklubbhar sammenmedBerge& Andåsvelforeningtilgangtil husetvist i bildet
ovenfor. Klubbenbruker i dagbryggeni Åshavn,menpgadybdeogbryggensbeskaffenheter det et
sterkt behovfor en tilpassetbryggenærmøtelokaletfor å sikrevideresatsingpåbarnogunge.
Estimertkostnadfor gjennreising:

Side 23



Vedl.2.5
Noensammenlignbaretiltak utførte siste10år
i Oksøy-RyvingenlandskapsvernområdeogKristiansandogSøgnekommune:

ØstreRandøya:Ny kajakkrampefor HC

Sudredalen:Restaurertbryggeogopparbeidetstrandvedsidenav.

Dvergsøya:Ny bryggeogbadebukt.

Helgøya:

Kapelløya:
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Vedl.3.0.1

Utdrag av Nasjonalstrategifor etaktivt friluftsliv T-1535/2013m/kommentarer
Ensatsingpåfriluftsliv i hverdagen;2014–2020

1. Mål og hovedsatsinger:
• 8.4.Planleggingi kommuner,fylker og regionerskalmedvirketil å fremmeet aktivt friluftsliv ogskape

helsefremmende,trivselskapendeogmiljøvennligenærmiljø.
• øktsamarbeidogsamordningmellomsentraleaktørerinnenforfriluftsliv.
� Tilretteleggingavfriluftsområderfor personermednedsattfunksjonsevneog tiltak somstimulerertil

brukav friluftsområdeneer ensentralsatsing.Desomi dager lite fysisk aktiveer ensentral
målgruppefor detkortreistefriluftslivet. Enkle,mengodeturmuligheteri nærmiljøeter et
lavterskeltilbudsomkannåmange.

Kommentar:
- Veientil Daumannsholmenstartersentraltpå øyamedtilførselstierfra boligområder.
- ProsjektDaumannsholmengjør holmentil et mål og muliggjørat personermednedsatt

funksjonsevnekan nyte synetav Skageraki storm og stille.
- Daumannsholmenligger 1200meterfra P-Plassog boligområdeog 2Kmfra Eldresenterog

Omsorgsboligerfor personermednedsattfunksjonsevne.
- Prosjektetmuliggjørunikenaturopplevelseri nærmiljøetog får folk til å «gå densistebiten»

2. Hvorfor satsing på friluftsliv?
Strategienfremheverviktighetenavnærturerog lavterskelfremkommelighet somet viktigmomentfor å stimulere
til friluftsliv bedrefolkehelse.Regjeringenserpåfriluftsliv som
et vidt begrep,(2.3)deropplevelseav kulturminneri naturen,tidligeretidersbrukharetterlattmangemenneskelige
spori landskapet.Slikemenneskeligesporharoftestoreopplevelsesverdier.Mangeferdselsårerogstierer i segselv
kulturminner.

Kommentar:
- OmrådetDaumannsholmener opparbeidetunder 2. verdenskrigav russiskekrigsfanger.

Anleggog festningsverkforteller enhistoriesomikke må glemmes. Festningsverkenei området
må av sikkerhetshensynrestaurereseller destrueres, noesomer eiersansvar.FlekkerøyVel
ønsker Steinhusetrestaurertogbevartpga. sentral beliggenhet, denunike konstruksjonen,
bygningenssentraleoppgaveunder2.verdenskrigog mulighetenfor fornyetbruk. Husetgir ly
vedregnvær- ogblir enmøteplassi friområdet derbroenemuliggjør en lavterskel
fremkommelighet.

- ProsjektTyskerbryggermuliggjør ilandsettingav personermed nedsattfunksjonsevnei
Friområdet.Ønsketom tilretteleggingfor ferdselmedbåter minst like stort påFlekkerøysomi
Søgneskjærgården.

3. Sikre økt nærhet og tilgang til attraktive områder og ferdselsårer for friluftsliv
� Bedre ivaretakelse og tilrettelegging av viktig areal for ferdsel og opphold nær der folk bor-

Regjeringenønskerat detskalværeattraktiveutearealog grøntområderi byerog tettstedernærderfolk
bor.

� Friluftsområdersomkanbrukesav mangebrukergrupperskalprioriteresfor statlig sikring,slik at dekan
skapemestmulig aktivitet.

� Fysisktilrettelegginger oftenødvendigfor å bidratil at friluftslivsarealerblir tatt i bruk.
� Hvis ungdomfår medvirkei steds- og nærmiljøutviklingkandettebidratil meraktivitet, jf. folkehelseloven

ogplan- ogbygningsloven.
Kommentar:

- På Flekkerøyhar «Alle» værtvedendenav veientil Daumannsholmen» Mangehar værtpå
holmenm/Steinhusetog «Få» har værtutepåselveDaumannsholmen.Likevel er detå «Gåtur
til Daumanns» etståendebegrep.

- Områdeter Øyasmestbesøkte- ogdetførsteområdetmeduniversellutformetvei.
-
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Vedl.3.0.2

- Veienstoppervedresteneav broenog for å nå SteinhusetogDaumannsholmen, må man
forseresleiperullesteinog hoppefra steintil stein.

- FlekkerøySkiklubb-FløySki, blestarteti 2012, har ca.50aktivebarn/ungdommer bruker
løypenei områdettil skitreningvinterstidog løpetreningnår detikke er snø.Klubbenhar
flaggetønskeomå kunnebrukeSteinhusettil arrangementerogbidra til restaurering.

3.3 Fysisk aktivitet og friluftsliv som del av den statlige idrettspolitikken
� Innenforrammenav idrettspolitikkenvektleggesSammenhengenmellomfriluftsliv ogandreformerfor

egenorganiserteutendørsmosjons- og treningsaktivitet.Det følgerav Meld. St.26 (2011-2012)«Den
norskeidrettsmodellen»,atanleggfor idrett ogegenorganisertfysisk aktivitet i kommunene,herunder
friluftsliv, skalværeførsteprioritetfor denstatligeidrettspolitikkendenærmesteårene,og atsatsingenpå
slikeanleggskaløkes.Gjennom spillemidlenetil idrettsformålvil regjeringenleggetil rettefor atalle skal
hamulighettil å drive idrettog fysisk aktivitet i form avtreningogmosjon,herunderfriluftsliv.

Kommentar:
- Fløy Ski ønskervedengjenreisingav bro og restaureringav Steinhuså arrangereskirenn

yttersti havgapet.Deter enunik ogspennendemulighet. Viderevil Daumannsholmenbli en
«måutom»destinasjonfor deflesteaktiviteteri området,pga.denvoldsommenærhetentil havet
ogværet.

- «Tyskerbrygger»ogSteinhuset gjør detmulig for Padleklubbenå arrangere«Øya-rundt-
konkurranse»Med spørsmål& oppgaverpåbryggene.I dager distansenmellomoffentlige
bryggerpåsørvestsidenav øyafor storog tilretteleggingfor dårlig for enslik konkuranse.

3.4 Økt tilgjengelighet til friluftslivsområder
� Det erviktig at friluftslivsområderer tilgjengeligefor personermednedsattfunksjonsevneogspesielle

behov,ogat flere får mulighetentil variertefriluftslivsopplevelser.Det børvurdereshvordanuniversell
utformingogøkt tilgjengelighetkanivaretaspåenhensiktsmessigmåte.

Kommentar:
- I dager Steinhuset,Daumannsholmenog skjærgårdenpåsørvestsidenav øyaikke tilgjengelig

for personermednedsattfunksjonsevneogspesiellebehov.

3.4 Økt fokus på kulturminner som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv
� Kulturminnerer for mangeenviktig motivasjontil å utøvefriluftsliv. Selvom detå oppsøkedisse

områdeneikke nødvendigviser hovedgrunnentil å gåpåtur, vil dealler flestefinne atkulturminnerberiker
turenog gir denenekstradimensjon.I Meld. St.35 (2012-2013)«Framtidmedfotfeste»
(kulturminnemeldingen)framkommerat regjeringenvil fokuseremerpåsynliggjøringog formidling av
kulturminnerog kulturhistoriei naturenogkulturlandskapet.

� Regjeringenvil ogsåleggevektpåøktsamordningogsamarbeidmellomfrivillige ogstatligeaktørermed
siktepåå i størregradformidle,synliggjøreog ta i bruk kulturminneri sammenhengmedfr iluftsliv.

Kommentar:
Hus, bryggerog broer var alle delav «FestungNorwegen»SammenmedMøvik Fort forteller deen
historieom befestningenrundt Kristiansand.Bevaringav dissekulturminnenestimulerernysgjerrighet
og gjentagendefriluftsaktiv itet.
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Vedl.3.0.3

Regjeringen vil sikre, opparbeide og tilrettelegge viktige områder for friluftsliv
� Statligsikringog tilretteleggingav friluftslivsområderi ogvedbyerog tettstedersomkanbrukesav mange

brukergrupperskalprioriteres.
� Regjeringenvil økesatsingenogsamarbeidetmellomsektorerog medfriluftslivsorganisasjoneneom

etableringav ferdselsårerfor friluftsliv.
� Anleggfor idrettogegenorganisertfysisk aktivitet i kommunene,herunderfriluftsliv, skalvære

førsteprioritetfor denstatligeidrettspolitikkendenærmesteårene.
� Regjeringenvil økesatsingenpåkulturminnersomopplevelsesressursog motivasjonsfaktori friluftsliv.
� Samordningog samarbeidmellomFrivillige organisasjonerogstatligeaktørerskaløkes.

Kommentar:
BådeProsjektDaumannsholmenogProsjektTyskerbryggerer i FlekkerøyVel’s forståelseenmaterialisering av
Regjeringensmålsetninger ogønsker.

4. Stimulere til friluftslivsaktivitet
� De frivillige organisasjoneneer sværtviktige i arbeidetmedå få befolkningenaktiv i friluftsliv. Dette

underbyggesblantannetav folkehelseloven.
� Aspektersomstillhet og ro, klatring,fisking, detå oppleveplanterogdyr, åbli kjent medkulturminnerog

områdershistorie,samværmedfamilie ogvennerogbehovfor sosialemøteplasserer for mangeblantde
viktigstemotivasjonsfaktorenefor å utøvefriluftsliv.

� Forendeler detå hatilgangtil enkle,mengodeturmulighetersammenmedandredetsomskaltil for å
kommesegut

� Økt samarbeidogsamordningbørogsåtilstrebesvedutvikling og utvidelseav interkommunaltsamarbeid.

Kommentar:
- Prosjekteneinnebærerstorgrad av dugnadsinnsatssomgir eierskaptil tiltakeneogområdet,de

stimulerertil bruk, gjenbrukog besøk.
- Trygg fremkommelighet,sikker ilandstigning,mulighetfor ly for en regnbyge,trygg fortøyning,

enkeltilkomst til svaberg ogbadeplasserfra land oghav,fisking fra en rullestol, eller bare
synetav Skagerrak fra denyttersteholme- er alle viktigemotivasjonsfaktorerfor å utøve
friluftsliv.

Sitater:MiljøvernministerBårdVegarSolhjell,Oslo,august2013
Kommentarer:FlekkerøyVels temagruppefor friluftsliv og friområder,Flekkerøy,Februar2014

Strategienkanbestilleshos
bestilling@miljodir.no
eller lastesnedpå
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/rapporter_planer/planer/2013/strategi-aktivt-friluftsliv.html?id=734341
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Vedl.3.1.1

Utdrag fra Forvaltningsplan for Oksøy-RyvingenLandskapsvernområde
m/kommentarer

3.4. Forvaltning av skjærgårdsparkområdene
InnenforOksøy- Ryvingenlandskapsvernområdeerdetområdersomharstatussomskjærgårdspark.
Skjærgårdsparkenerområderi skjærgårdensomstatenharsikretvedservituttavtalermellom
grunneiereogMiljøverndepartementet.I dagligtaleomfatterSkjærgårdsparkenogsåområdersomer
kjøpt inn avstatellerkommunetil friluftsformål.Avtaleninnebæreratområdenestillestil varig
rådighetsomfriluftsområdefor allmennheten.Statenharpådisseområdenerett til å leggetil rettefor
friluftslivet medblantannetstier, brygger,toalettermedmeri trådmedforvaltningsplan.

Kommentar:
Alle tiltak ligger innforbi Skjærgårdsparken

4.2. Friluftsliv
StatusFriluftsliveter endelavverneformåleti Oksøy– Ryvingenlandskapsvernområde.
Dagensfriluftsliv harsin bakgrunn,delsi detgamlebondesamfunnetsbrukavnaturentil
blantannetjakt ogfiske,dels i friluftslivet somenklassiskfritidsaktivitetfra midtenavdet
18.århundre.Medøkt fritid ogbedretøkonomifår nåfriluftslivet størreogstørreoppslutning
blantfolk. Detnaturvennligefriluftslivet somer basertpådenfrie ferdselsretten,utgjør en
viktig delavvårnasjonaleidentitetogkulturarv.
Øyeneogsjøarealenei landskapsvernområdeter sværtattraktivefor utøvelseavfriluftsliv
spesieltsommerstid.Båtliv,bading,solingogfiskepåenvarmsommerdager såavgjorten
delavdet gode livetpåSørlandet.
Målsetting Besøkendeskalfølesegvelkommentil Oksøy- Ryvingenlandskapsvernområde.
Områdetskalværegodt tilrettelagt for et naturvennligfriluftsliv innenrammenavvern.Det
er derforbehovfor informasjonstiltak,samttilretteleggingstiltak.

Kommentar:
I dagopplevestilkomst til Daumannsholmenog skjærgårdeni sørvestpå Flekkerøysomvanskeligog
utstrakt lokalkunskaper nødvendig.

Allmennhetenskalhamulighettil naturopplevelsergjennomutøvelseavtradisjoneltogenkelt
friluftsliv medliten gradavteknisktilrettelegging(jf § 2). Områdeter vernetmotinngrepsom
vesentligkanendreeller virke inn på landskapetsart eller karakter( § 3.1.1)Bestemmelsenei §
3.1.1er ikketil hinderfor:
� Vedlikeholdav merkedestier,skilt, bruerog løyperi samsvarmedforvaltningsplan

Forvaltningsmyndighetenkanettersøknadgi tillatelsetil:
� Skånsomtilretteleggingfor friluftsliv i samsvarmedforvaltningsplan(tilretteleggingi
samsvarmedgodkjentforvaltningsplanfor skjærgårdsparkensfriluftsområderkreverikke
søknad(jf § 31.3pkt i)).

Kommentar:
Tiltakeneer alle restaureringeller gjenreisingav kulturminner somstyrkerforståelsenav landskapets
art ogkarakter.Tiltakeneer skånsomei dengradav at dehar værtder i 70år og ikke medførersjenanse
for fauna og flora.
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Vedl.3.1.2
� UniverselltilretteleggingDeter enmålsettingat alleskalhaenmulighettil oppleve

kvalitetenei Oksøy- Ryvingenlandskapsvernområde.Enkeltetilretteleggingstiltak med
universellutforminger derfornødvendig.Dissetiltakenevil somregelkrevenoestørre
anleggogsøknadsendesforvaltningsmyndigheten.Tiltakenebørleggestil utvalgteområder
innenfordenenkeltekommunehvorforholdeneliggertil rette for det oghvorgradenav
øvrigtilretteleggingalleredeer høy.
Kommentar:

- ProsjektDaumannsholmenligger 1200meterfra P-plassoger landskapsvenområdetsmest
sentraleogbrukteområde.

- P-forhold er godeogveienfrem til brorester er universeltutformet og avhøystandard.
- Områdetbrukesogsåfor rekreasjonfor eldreog funksjonshemmendebeboerepå Flekkerøy

omsorgsbolig.Men disseer forskånetfor mulighetentil å oppleveSteinhuset,
Daumannsholmenogutsikt utoverdetåpnehav.

Tiltaki Skjærgårdsparken:

Kommentar:
- I Forvaltningsplanfor Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområdeer det alleredeforeslått bro til

Daumannsholmen.
- Uten sikring/ restaureringav Steinhuset, utgjør byggetensikkerhetsrisiko- tilta k er ikke

foreslått i planen,menbørsnarest mulig tas medda eierav området har et ansvarfor bygget
og evt. skaderdette kan påførebesøkendei området.

- Planenåpnerfor eventuelletillatelser av bryggeri skjærgårdsparken.Alleomsøktebrygger
ligger i Skjærgårdsparken. Utforming vil bli endretetter eiersønske.

Til slutt ønskerFlekkerøyVelå nevneat lokalbefolkningendssterkeønskefor tiltakene,dugnadsiverog
viljen til privat finansieringer ellementerbådegammelogny Regjeringhar fremmet somprioriterte
satsningsområderdet ønskeså leggetilrette for.

‘
Kommentarer:FlekkerøyVels temagruppefor friluftsliv og friområder,Flekkerøy,Februar2014
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Forvaltningsplanenkanlastesnedpå:
http://www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/Planer-og-publikasjoner/Forvaltningsplan/Forvvaltningsplan-for-Oksoy-
Ryvingen-landskapsvernomrade/
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Fra:flekkerøyvel[temagruppa@gmail.com]Dato:11.05.201419:55:49Til: Vikøyr, BjørnTittel:
Re:LVO - tiltak i Kristiansand
Takk for denBjørn.Daer formalitetenei orden:-)

Vi hari etterkantfått oversendtForsvaretsområdekartfra 1950-52
Fint omdu harmulighettil å leggedemedPresentasjonenvedvideresendingtil restenav styret.
Sevedl.

Ha enfin uke
Thomas

9. mai2014kl. 14.01skrevVikøyr, Bjørn <fmvabvi@fylkesmannen.no>:

Fikk dennefra Trond

Vennlig hilsen

BjørnVikøyr

verneområdeforvaltertlf +4741473 912– +47 3817 6219 fmvabvi@fylkesmannen.no.

Fra: Trond Johanson[mailto: Trond.Johanson@kristiansand.kommune.no]
Sendt: 7. mai 2014 09:17
Til: Vikøyr, Bjørn
Emne: LVO- tiltak i Kristiansand

Vedlagtoversendessomavtalt forslagtil tiltak påFlekkerøysomvar mentå diskuterei revisjon
av forvaltningsplanenfor LVO.

Tiltakeneble nevnti møtemedarbeidsgruppafor revisjonav forvaltningsplanenfor LVO.

VERNEOMRÅDESTYRET FOR

OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD
LANDSKAPSVERNOMRÅDER
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Dersomstyretfor LVO alleredenåharanledningtil å fattevedtakpådisseerdetok for oss.

Dersomstyretsierja til tiltakenevil parkvesenetkvalitetssikreprosjekteneogstarte
detaljprosjekteringogsøknadsprosessmedhensyntil byggetillatelser,søknadomtilskuddtil
investeringog drift, samtprioriteringav tiltak.

I denneomgangenbervi om akseptfor tiltakenei forhold til verneområdet.

Mvh

Trond Johanson

Naturforvalter,Parkvesenet,Teknisksektor
Mobil: +4791552835 | Kontor: +4738 2431 87 | Sentralbord+4738 0750 00 |

postmottak@kristiansand.kommune.no| Besøksadresse:Tollbodgt.22,3. etg

Beskrivels
e:
Beskrivels
e:
Beskrivels
e:
Beskrivels
e:
Beskrivels
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD
LANDSKAPSVERNOMRÅDER

Styrenotat

POSTADRESSE:
VERNEOMRÅDESTYRET
POSTBOKS 513 LUNDSIDEN
4605 KRISTIANSAND

TELEFON SENTRAL: 38176000
DIREKTENUMMER:+47 414 73 912
BESØKSADRESSE: FYLKESHUSET, TORDENSKJOLDSGT65

KRISTIANSAND

E-POST: FMVABVI@FYLKESMANNEN.NO
WEB: HTTP://WWW.NASJONALPARKSTYRE.NO/OKSOY-RYVINGEN/
ORG.NR: NO974 762 994

9. mai2014
Notat til verneområdestyret

- fraverneområdeforvalteren

Ulovlig tiltak i Skålevik gnr 2/11Kristiansand kommune,Oksøy-
Ryvingen landskapsvernområde

Innstilling fra verneområdeforvalter
Verneområdestyretsynesdeteruakseptabeltat noentarsegtil rettei landskapsvernområdet.
Byggingav vei og parkerings-/snuplass,medomfattendeutskiftingav naturligemasseri
landskapsvernområdeter i strid medverneformålet. Leggingav bann- og kloakkledningkrever
tillatelsefra forskriftenfor Oksøy-RyvingenlandskapsvernområdePådennebakgrunnber
verneområdestyretKristiansandkommuneom åfølgeoppsakenmedsiktepåtilbakeføringtil den
økologisketilstandensomvar i området,sålangtmulig før tiltaketble iverksatt.Verneområdestyret
forutsetterat tiltakshaverfremmerensøknadom tillatelsetil framføringav vann- ogkloakkledning,
fra forskriftenfor Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde.

Bakgrunn
Kristiansandskommuneharbedtmegutformeet notatom naturvernfagligeforhold knyttettil
ulovlig tiltak pågnr2/11 i Kristiansandkommune.

Tiltakshaverharfått tillatelsefra kommunentil å føreframvannogkloakk gjennom
landskapsvernområde,til to hyttersomliggerutenforlandskapsvernområdet.Kommunenstillatelse
forutsetterat terrenginngrepetikke forårsakerødeleggelseav trærogviktig kulturlandskap.Deter
ikke søktom dispensasjon/tillatelsefra forskriftenfor Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde.

Områdetervernetmot inngrepsom
vesentligkanendreellervirke inn på
landskapetsartellerkarakterjf
forskriftenfor Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde § 3 punkt1.1.
Forvaltningsmyndighetenkanetter
søknadgi tillatelsetil etableringav
kloakkanlegg,brønneller
vannledningtil eksisterende
fritidsbolig jf verneforskriften§ 3
punkt 1.3f.

Status
Deter ført framvann- og
avløpsledning,samtvei og
parkerings-/snuplasstil to hytter,
samtpåkoblingsmulighettil en
regulerthyttetomtmellomdeto

Figur 1. Vei er vist med tykk svart strek, parkerings-/snuplassrød
heldekkendeflate, landskapsvernområderød skravert.
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VERNEOMRÅDESTYRETFOR OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORDLANDSKAPSVERNOMRÅDER SIDE 2

hyttene,påsammegardsnummer.
Ifølgegrunneierharentreprenørenavsluttetarbeidet.Grunneierneharselvtil hensiktå gjørenoe
pynting,for å få detfint, slik deønskeråhadet.

Detharskjeddomfattendeutskiftingavmasserogdrenering.Tiltakeneframstårsomlangtstørreenn
detsomvurderessomnødvendigfor å leggevann- ogavløpsledning.Det tidligerekulturlandskapet
framstårsomvesentligendretbådei overflatenogøkologisk.Jegviserhertil etterfølgendebildersom
viseranleggetognærliggendekulturlandskap.
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VERNEOMRÅDESTYRETFOR OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORDLANDSKAPSVERNOMRÅDER SIDE 9

Vurdering
Tiltaketerutentvil søknadspliktigetterverneforskriften§ 3 punkt1.1. Det børderforkrevesat
søknadom leggingavvann- og avløpsledningsendesinn for behandling.Det ervanlig praksisat
slike sakerbehandlessomom tiltaket ikke vargjennomført.

Tiltaketharetvesentligstørreomfangenndetjeg vurderersomnødvendigoghensiktsmessigfor å
føreframvann- og avløpsledning,slik verneområdestyretharspesifiserthjemmeltil å tillate.
Verneområdestyretharikke enspesifiserthjemmeltil å dispensere for eller tillate byggingav privat
vei og parkeringsplassi landskapsvernområdet.Eneventuellsøknadombyggingavvei og
parkerings-/snuplassbørfølgesavensærskiltgodtbegrunnelse.Dennemåeventueltbehandlesetter
dengennerelledispensasjonshjemmeleni naturmangfoldloven§ 48.Konsekvenserfor
landskapsvernetav gjennomførtetiltak somframstårsomvei ogparkerings-/snuplass,vurdererjeg
somsåomfattendeatdetersværttvilsomt omjegkantenkesåville innstille påå tillate etablering
av vei og parkerings-/snuplassi området.

Pådettegrunnlagmenerjegkommunenbørstilleskravomat områdeti hovedsaktilbakeførestil
slik detvar før tiltaketble utført.Jegvurdererdetsamtidigsomsannsynligatskånsomleggingav
vann- og avløpsledningkantenkesåværeaktueltå tillate i forhold til verneforskriften,i dette
området. Mendapåspesifisertevilkår, somblantannetforutsetterminimal tilførsel av fremmede
masser,og tilbakeføring avområdetslik detvar før.

Jegforventeratkommunenavklarerforhold avbetydningknyttettil dentillatelsenkommunenhar
gitt vedrørendeframføringavvann- og avløpsledning.Jegviserhertil vilkåret omat tiltaket ikke
skalforårsakeødeleggelseav trærogviktig kulturlandskap.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2013/4542-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 12.05.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

27/14 27.05.2014

Retningslinjer for behandling av søknader om tillatelse til omby gging
og mindre tilby gg til eksisterende bygninger fra forskriftene for
Oksøy -Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

Forvalters innstilling

Verneområdestyret vil i sin forvaltningleggetil grunnfølgende:

Retningslinjerfor behandlingavsøknaderomtillatelsetil ombyggingogmindre tilbygg til
eksisterendebygningerfra forskriftene for Oksøy-Ryvingenog Flekkefjord landskapsvern-
områder

Ombyggingog riving av bygningerer i prinsippetforbudti landskapsvernområder. For-
valtningsmyndighetenkangi tillatelsetil ombyggingog tilbygg til eksisterendebygningjf
verneforskriftenefor Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområder§ 3 punkt 1.1og
1.3punktb.

Verneområdestyret vil vedbehandlingav søknaderomombyggingog tilbygg til eksisterende
bygning, leggetil grunnfølgendemål:

I landskapsvernområdetskalbygningershistorie,landskapsplassering,landskapstilpasningog
byggeform i ulike tidsepoker, bevaresogkommetil uttrykk.Tilbyggog ombyggingkan
unntaksvisskjedersomdetteikkeer til skadefor landskapet,naturmangfoldet,kulturminner
eller allmenhetensfriluftsliv. Utformingav tilbygg ogombyggingskaltilpassesbygningsmiljøet
og omgivelsene.Dethistoriskelandskapetmedkarakteristiskeelementersomslåttemarker,
naturbeitemarker,steingjerder,tufter, rydningsrøysermedvidereskal ivaretasog styrkes.

Ved behandlingavsøknadom dispensasjonfor tiltak skalverneområdestyret leggetil grunn
følgendeprinsipper:

1. Landskapetskalbevares.Bygningerskalikke utvideseller byggesomslik at deblir mer
dominerendei landskapet,kommerfor nærtursti eller påannenmåteer til ulempefor
allmenheten.Eiendommermedrelativt høyt bebygd areal,måikke forventeutvidelseav
bebygdareal.I slike tilfeller erdetsomregelombyggingelleromdisponeringav arealpå
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annenmåte,somkanværeaktueltå vurderdersomprinsippenei disseretningslinjeneer
oppfylt.

2. Naturmangfoldetog kulturminnerskalbevares.
3. Eksisterendebygningersomharenhistoriskellerarkitektoniskverdi skalbevares.
4. Tilbakeføringav bygningsfasaderersomhovedregelpositivt.Ulike delerav bygningmed

ulik alder,kani noentilfeller vurderessærskilt.
5. Tilbygg skalunderordneshovedbygg for eksempelvedmerkbartsenketmønehøydeog

underordnetstørrelse.Hvis eksisterendebyggharhøygrunnmur,kanlaveregrunnmurpå
tilbyggbidratil dette.Totaltbebygdarealpåeiendommenvil bli tillagt vekt i
saksbehandlingen.

6. Opprinneligtakvinkel,mønehøyde,material- og farvebrukpåeksisterendebygg,skali
hovedtrekkvidereføres.Dersomikke andrehensyn er tungtveiende,skalmaterialvalgog
fargebrukskjeut fra ønsketom ågjørebygningenminstmulig synlig i landskapet.

7. Fasadermåvurderesi detenkeltetilfelle i forhold til byggetskarakterog øvrigeuttrykk.
Vesentligeendringeri fasademånormaltikke skje.

8. Det måikke foretasgraving,planering,masseutskifting,påfylling eller tildekkingsom
endrerlandskapsbildet,naturmangfoldeteller terrengprofilen.

9. Søknader skalførstfremmessomsøknadomdispensasjonoverforverneområdestyret.
Dersomsøknadensendeskommunen,videreformidlerkommunendennetil verneområde-
styret. Verneområdestyret stiller følgendekrav til søknad:

a. Situasjonsplan1:500/1:1000
b. Oversiktskart1:1000/1:5000
c. Fasadetegningeravalle fasaderi ønsketframtidig bygg,målsatt1:50/1:100
d. Terrengprofil1:50/1:100
e. Begrunnelseinkludertangivelseav eksisterendebebygd areal/bruksarealpå

eiendommen,spesifisertpr bygning,ogcaalderpåbygninger/bygningsdeler
f. Oversiktsfotoog foto avalle fasader

10.Verneområdestyret skalinnhenteuttalelsefra fylkeskonservatoreni søknaderom ombygging
eller rivning av følgendetyperbygninger:

a. Bygningereldreenn1900
b. SEFRAK-registrertebygninger
c. Bygningersomligger i områderregulerttil bevaring.

11.Arkitekttegningkankrevesi spesielletilfeller vedsøknadomvesentligombyggingeller
tilbygg.

12.Tilstandsrapportkankrevesi spesielletilfeller derheleellerhoveddelav hytte/fritidshus
søkesrevet.

Disseretningslinjeneharværtpåadministrativhøringi Kristiansand,Søgne,Mandalog
Flekkefjordkommuner,Fylkesmanneni Vest-Agder,Vest-Agderfylkeskommuneog
Miljødirektoratetfør vedtak.De vil bli tatt inn i utkasttil revidertforvaltningsplanfor
landskapsvernområdenei 2014-15.

Verneområdestyret berkommuneneleggedisseretningslinjenetil grunnfor sin dialogog
veiledning.

Verneområdeforvalterbørsomfølgeavdisseretningslinjene,haformell kompetansepå
bygningsbevaring.
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Saksopplysninger

Bakgrunn
Verneområdestyret harpåbakgrunnav et fåtall byggesøknaderi landskapsvernområdet,bedt
verneområdeforvalterfremmeensakom retningslinjer for ombygging/mindretilbygg til
fritidshus/hytter i landskapsvernområdet.Det visestil at forskriftenefor FlekkefjordogOksøy-
Ryvingenlandskapsvernområderharenspesifiserthjemmelsomsierat verneområdestyretkan
gi tillatelseetterforskriften til «Ombyggingog tilbygg/mindretilbygg til eksisterendebygning.»
jf verneforskriften§ 3 punkt1.3b. Erfaringtilsier atdeterønskeligat hytteeierefår klarere
beskjedom hvilke rammerog retningslinjersomgjelderi slike saker.

Det finnesca95 fritidsboliger i Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområde:
Kristiansand23,Søgne26,Mandal13.Det finnesca4 våningshus,30 fritidsboligersamt3
størreløerog17 sjøboderi Flekkefjordlandskapsvernområde.

Utgangspunkteti verneformåleneog vernebestemmelseneer atbyggingikke er tillatt jf
verneforskriften§ 3 punkt1.1.

Forskriftenefor FlekkefjordogOksøy-Ryvingenlandskapsvernområderharenspesifisert
hjemmelsomsieratverneområdestyretkangi tillatelseetternaturvernforskriften til
«Ombyggingog tilbygg/mindretilbygg til eksisterendebygning.».

Forvaltningsplanenfor Flekkefjordlandskapsvernområde(2010)harfølgendemål knyttet til
fritidsbebyggelse:Fritidsbebyggelseskalframståsånøytralesommulig i landskapet.Eiereav
fritidsbebyggelseskaloppleveforutsigbarhetog likebehandlingi forhold til søknaderom
ombyggingog tilbygg.Gamlevåningshusskal framståi trådmedtradisjonellbyggestilpå
stedet.

Planenharfølgenderetningslinjer:Bygningeri verneområdet(utenomgamlevåningshus/uthus)
bør tilpassesomgivelseneslik at deblir minstmuligdominerende.Det bør brukesmørke
naturtilpassedeog ikkereflekterendefargerog materialer.Det måpåregnesat detteblir satt
somvilkår vedeventuellesøknaderomutvidelseeller ombyggingav eksisterendehytter.Søknad
omøkonomisktilskuddfor endringtil mernaturtilpassetfargepåeksisterendebyggkanrettes
til forvaltningsmyndigheten.Arbeidsgruppahar valgt ikkeå utformeretningslinjerfor søknader
omriving av bygning,ombyggingog tilbygg til eksisterendebygning,gjenoppføringav bygning
somgår taptvedbranneller naturskadejf verneforskriften§ 3 punkt1.3a-c.

Forvaltningsplanenfor Oksøy-Ryvingenlandskapsvernområde(2010)harfølgendemål knyttet
til bygninger:Eiereav fritidsbebyggelseskaloppleveforutsigbarhetog likebehandlingi forhold
til forvaltningenav landskapsvernområdet.

Utdragfra retningslinjenei forvaltningsplanen(2010):
Søknadom dispensasjonsomkrevertillatelsefra flere lovverk,behandlesetterdetstrengeste
lovverketførst.Søknadensendestil forvaltningsmyndighetensomførstbehandlersakeni
forhold til verneforskriften,før kommunenbehandlersakenetterplan- og bygningsloven.Bygg
somendrerlandskapetsarteller karakter,ellerpåannenmåteer i strid medverneformåletkan
ikke tillates.Områdetsgradav urørthetog landskapetstålegrensefor inngrepvil bli tillagt stor
vekt,vedbehandlingavbyggesakeretterverneforskriften.

Gjenoppføringetterbrannellernaturskadeersøknadspliktig.Det vil normaltbli gitt tillatelsetil
dette,sålengeplassering,utformingogstørrelseer i trådmedopprinneligbygg.Hvis
gjenoppføringavspesiellehensyn ikke kantillatesskalmanforsøkeå finnealternativplassering
hvorgjenoppføringkanaksepteres.
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Eksemplerpåmomentersomkantilleggesvekt vedsøknadomoppføringav nytt tilbygg er:

� Tilbyggetsomfangi forhold til eksisterendebygning.
� Hvorvidt bygningenendrerytrekaraktersomfor eksempelfarge,takvinkel,takdekke,

innsetting/blendingav vindu,sprosserm.m.
� Om oppføringav tilbyggetskjeri sammenhengmedenbruksendringavdetopprinnelige

bygget.
� Tidligeretilbygg ogutvidelservurderesi sammenhengmedomsøktetilbygg.
� Det totalebyggetsstørrelseogdominans.Manønskeråunngåstorebygningersom

dominerendei detøvrigelandskapet.
� Eventuelleeffekterpålandskapetsarteller karakter.

Andrehensynvedgjennomføringav tiltak
Det erønskeligateksisterendebyggog nye bygg tilpassesomgivelseneslik at deblir minst
mulig dominerendeinnenforlandskapsvernområdet.Detbørbrukesmørkenaturtilpassedeog
ikke reflekterendefargerogmaterialer.Materialerbørværeav ikke-giftig kvalitet.Søknadom
økonomisktilskuddfor endringtil mernaturtilpassetfargepåeksisterendebygg kanrettestil
forvaltningsmyndigheten.

UthavnenUdvår
Dekarakteristiskeuthavneneer endelavverneformålet.Udvåri Søgnekommuneharetpregsom
gjøratdetkankarakteriseressomenuthavn.Vedlikeholdogmenneskeligtilstedeværelseer en
forutsetningfor atUdvårskalkunnebevares.Detkanderforvurderesååpnefor mindre
tilbygg/påbygg/fasadeendringer,samtetableringavstiermellomhusene,sålengedetteikke skjerpå
enmåtesomforringerdettradisjonellepreget.Aktuelletiltak måimidlertid vurderesi hverenkelt
sakettersøknad.Vedvurderingavsøknadombygningsmessigetiltak i disseområdene,skaldeti
tillegg til nevntemomentertashensyntil atutformingavbyggetskalfølgetradisjonellbyggestili
nærområdet.Det innebæreratdetskalleggesvektpåfargepåbygget,takvinkel(30- 50grader),
takdekke(fortrinnsvisrødteglstein),innsetting/blendingavvindu,sprossermv.

Vurdering
Hytteeierkansomfølgeav byggeforbudetikke forventeå få utvideellerbyggeom enbygningi
landskapsvernområde.

Såkanmantenkesegtilfeller deret tilbygg/ombyggingikke er til skadefor landskapet,
naturmangfoldet,kulturminnereller allmenhetensfriluftsliv. Med tilbyggmenesutvidelseav
grunnflate.Ombyggingvurderessomendringav byggetinnenforeksisterendegrunnflate.

Hensiktenmedretningslinjerfor mindretilbygg/ombyggingav bygningermådaværeå
klargjøre:

A. Et godtmål for bygningsbevaringi landskapsvernområdet.
B. Når eret tilbygg/ombyggingikke til skadefor landskapet,naturmangfoldet,kulturminner

ellerallmenhetensfriluftsliv.
C. Hvordanmåi såfall tilbygg/ombyggingskje,for atdetikke skalskadelandskapet,

naturmangfoldet,kulturminnerellerallmenhetensfriluftsliv.
D. Hvordanbørsakenefremmesog behandlesfor å fremmekunnskapsbasertogeffektiv

behandling.

A. Godemål for bygningsbevaringi landskapsvernområdet.
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Det eret genereltmål for bygningsbevaringi Norgeå bevarebygningsuttrykk fra ulike
tidsepoker.Jegmenervernområdestyretbørfølgeoppdettei landskapsvernområdet.Jeg
anbefalerverneområdestyretderforå leggetil grunnfølgendemål for bygningeri
landskapsvernområdet:

I landskapsvernområdetskalbygningershistorie,landskapsplassering,landskapstilpasningog
byggeformi ulike tidsepoker, bevaresogkommetil uttrykk.Tilbyggogombyggingkan
unntaksvisskjedersomdetteikkeer til skadefor landskapet,naturmangfoldet,kulturminner
eller allmenhetensfriluftsliv. Utformingav tilbyggog ombyggingskaltilpassesbygningsmiljøet
og omgivelsene.Dethistoriskelandskapetmedkarakteristiskeelementersomslåttemarker,
naturbeitemarker,steingjerder,tufter, rydningsrøysermedvidereskal ivaretasog styrkes.

I detteligger atvi følgeroppnasjonalebevaringshensyn innenvårt forvaltningsområde.Jeg
menerdettegir enpositivvinkling pået for mange,viktig temai skjærgårdengenerelt,og i
landskapsvernområdetspesielt.Jegtror detvil væreenfordel i forvaltningen,at vi levendegjør
mennesketshistoriskeognåværendefritidsbruk somtemai vårvirksomhetblantannetinnen
formidling.

Såer detslik at fritidshusoghytter i skjærgårdenfortellerenhistorieom varierendetilgangpå
materialer,bygningskompetanseog ideeromhvordanet fritidshusskalseut, og lokalevaria-
sjoner.Her ergodeeksemplerpålokal tilpassetutformingog totalt settet mangeslunkentog
spennendeuttrykk. Forå bevaredettebygningsmangfoldetoggi rom for envidereutvikling,
innenrammenav vern,harvi valgtå ikke gåinn påstringentearealrammerverkentotalt
bygningsarealellerstørrelsepåtilbygg.Disseretningslinjenefokusererderforpåkvalitetog
unik vurderingi denenkeltesak.Jeganbefalerstyretå leggetil grunnengjennomgåendetanke
at eiendommermedrelativthøyt bebygdareal, ikke kanforventeutvidelseav bebygdareal.I
slike tilfeller erdetsomregelombyggingelleromdisponeringavarealpåannenmåte, sombør
vurderes.

B. Når er et tilbygg/ombygging ikke til skadefor landskapet,naturmangfoldet,
kulturminner eller allmenhetensfriluftsliv ?

1. Landskapetskalbevares.Bygningerskalikke utvideseller byggesomslik at deblir mer
dominerendei landskapet,kommerfor nærtursti eller påannenmåteer til ulempefor
allmenheten.Eiendommermedrelativthøyt bebygd areal,måikke forventeutvidelseav
bebygdareal.I slike tilfeller erdetsomregelombyggingelleromdisponeringav arealpå
annenmåte,somkanværeaktueltå vurderdersomprinsippenei disseretningslinjeneer
oppfylt.

2. Nårnaturmangfoldetog kulturminnerbevares.
3. Nåreksisterendebygningersomharenhistoriskellerarkitektoniskverdibevares.

Dersomet tilbygg/ombyggingkanskjeutenå brytemedpunktB 1, 2 og3, kandispensasjontil
tilbygg/ombyggingværeaktuelt.

JegmenerovernevtepunktB 1,2og3 påentilstrekkeligmåteivaretarallmenhetensinteresseri
landskapsvernområdet.

C. Hvordan må i såfall tilbygg/ombyggingskje for at det ikke skal skadelandskapet,
naturmangfoldet, kulturminner eller allmenhetensfriluf tsliv?

1. Tilbakeføringav bygningsfasaderersomhovedregelpositivt.Ulike delerav bygningmed
ulik alder,kani noentilfeller vurderessærskilt.

2. Tilbygg skalunderordneshovedbygg for eksempelvedmerkbartsenketmønehøydeog
underordnetstørrelse.Hvis eksisterendebyggharhøygrunnmur,kanlaveregrunnmurpå
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tilbyggbidratil dette.Totaltbebygdarealpåeiendommenvil bli tillagt vekt i
saksbehandlingen.

3. Opprinneligtakvinkel,mønehøyde,material- og farvebrukpåeksisterendebygg, skali
hovedtrekkvidereføres.Dersomikke andrehensyn er tungtveiende,skalmaterialvalgog
fargebrukskjeut fra ønsketom ågjørebygningenminstmulig synlig i landskapet.

4. Fasadermåvurderesi detenkeltetilfelle i forhold til byggetskarakterogøvrigeuttrykk.
Vesentligeendringeri fasademånormaltikke skje.

5. Det måikke foretasgraving,planering,masseutskifting,påfylling eller tildekkingsom
endrerlandskapsbildet,naturmangfoldeteller terrengprofilen.

JegmenerovernevntepunktC 1,2,3, 4 og 5 påentilstrekkeligmåteivaretarallmenhetens
interesseri landskapsvernområdet.

D. Hvordan bør søknaderom tilbygg/ombygging i landskapsvernområdetfremmesog
behandlesfor å ivareta ønsketom kunnskapsbasert ogeffektiv behandling?

1. Søknader skalførstfremmessomsøknadomdispensasjonoverforverneområdestyret.
Dersomsøknadensendeskommunen,videreformidlerkommunendennetil verneområde-
styret. Verneområdestyret stiller følgendekrav til søknad:

a. Situasjonsplan1:500/1:1000
b. Oversiktskart1:1000/1:5000
c. Fasadetegningerav alle fasaderi ønsketframtidig bygg,målsatt1:50/1:100
d. Terrengprofil1:50/1:100
e. Begrunnelseinkludertangivelseav eksisterendebebygdareal/bruksarealpå

eiendommen,spesifisertpr bygning,og caalderpåbygninger/bygningsdeler
f. Oversiktsfotoog foto av alle fasader

2. Verneområdestyret skalinnhenteuttalelsefra fylkeskonservatoreni søknaderom
ombyggingeller rivning av følgendetyperbygninger:
a. Bygningereldreenn1900
b. SEFRAK-registrertebygninger
c. Bygningersomligger i områderregulerttil bevaring.

3. Arkitekttegningkankrevesi spesielletilfeller vedsøknadomvesentligombyggingeller
tilbygg.

4. Tilstandsrapportkankrevesi spesielletilfeller derheleeller hoveddelav hytte/fritidshus
søkesrevet.

Hensiktenmedovennevntekrav til søknader åbalanseremellomverneområdestyretsbehovfor
kunnskapog informasjon,og samtidigikke påførersøkerunødigomfattendesøknadsarbeid,før
deteravklartombyggingkanværeaktuelt.

Antall sakersomomfattesav punkt2 antasåværefå, ogvil førstog fremstværeknyttet til
punkt2c.

Det er lav praksispåbrukav arkitektpåsmåtilbygg.Av hensyn til historiskpraksisfinner jeg
deturimelig åkrevearkitekttegningsomstandard.Men i spesielletilfeller kanarkitekttegning
væreønskeligfor eksempelderfylkeskonservatormenerdetteer ønskelig.

Det er lav praksispåkravomtilstandsrapportvedsøknadav riving av fritidsbygg i skjærgården.
Vi erkjent medat endel fritidsbygg fra periodenetter1945avhistoriskeårsaker, harlav
bygningsmessigstandard.Av hensyn til historiskpraksisfinner jegdeturimelig åkreve
tilstandsrapportsomstandardvedriving av mindreuthusbygningeller bygningsdelpå
hytte/fritidshus.Men i spesielletilfeller kantilstandsrapportværeønskelig,for eksempelnårdet
søkesomriving av helehytta/fritidshusetellerhvis fylkeskonservatorenmenerdetteer ønskelig.
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E. Kompetanse
Verneområdestyret vil støttesegpåbygningsvernkompetansei kommuneneogVest-Agder
fylkeskommune.Ettermin vurdering børverneområdeforvalterhaformell kompetansepå
fagområdet.Dettehengersammenmedatverneområdeforvaltersinnstilling kanværeførende
for kommunenesbyggesaksbehandling.Jegviserhertil praktiskerfaringfra saksområderdet
kanværenaturligå sammenlignemed.

F. Bygningsepoker
I Flekkefjordharvi noeneksemplerpåsenempirevåningshus(1840-70).For øvriger defleste
bygningenei Oksøy-Ryvingenog Flekkefjordlandskapsvernområdetfra 1900-tallet.De fleste
fordelersegpåetterkrigsfunksonalismen(1945-60), typehus-perioden(1960-80),
postmodernismen(1986-2000)og nyfunksjonalismen(etter2000).Det viseshertil «Veilederi
vedlikeholdog utbedringav bevaringsverdigbebyggelsei Flekkefjordsentrum» og «Vinduer
gjennomtidene– vedlikeholdog utbedring»utarbeidetav Byggeskikksentereti Flekkefjordog
Fylkeskonservatoreni Vest-Agder.

Andre saksopplysninger
Verneområdestyrethartidligerefått fremlagtetåpentnotattil drøftingsombeskriver
retningslinjerfor tilbygg i andreverneområderogkommuneplaner.Her følgerretningslinjerfor
tilbygg i JærstrendeneogRaetlandskapsvernområderogrelevantekommuneplaner:

Jærstrendenelandskapsvernområdeharenlikelydenderegeli forskriften.Til trossfor detteblir
utvidingog tilbyggpåhytterbehandletetternaturmangfoldloven§ 48(tidligereverneforskriften
§ 6). Økt hytteareal,flerevinduerogny terrassekreverdispensasjon.Naturpregatomtearealskal
ikke opparbeides.Hyttenegir uttrykk for enkulturhistoriskutvikling medhensyn til
bygningshistorikkog fritidskultur langskysten.Vedsøknadomomfattenderehabiliteringeller
utvidelseskaleni hvertenkelttilfelle søkeå ivaretabyggetsitt tidstypiskekulturuttrykk.
Rammenefor å imøtekommemermodernekrav til komfort blir dermedsværtavgrensa.Det er
ekslusivtå hahytte i verneområdet,mendetførertil at enikke kanbyggestorehytter.Slike
ønskermåevt realiseresi andreområder.

- Bebygdarealetteroppføringaveventuelttilbygg skalsomhovedregelikke værestørre
ennsamla60 m2.Medbebygd arealmenerensamlaareali horisontalprojeksjonfor
bådeselvebygningenogalle andreåpneeller lukkedebygningsdelerdirekteknyttettil
hovedbygget(f eksgarasje,terrasse,buer,overbygg,halvtakmm).Dennearealnormaer
envidereføringav forvaltningspraksisfra 1977i samrådmedtilsynsutvalgetfor
Jærstrendene.

- Ved riving av hytte for nybygg (erstatningshytte) skalenta utgangspunkti opprinnelig
størrelse,utseende(tidstypiskkulturuttrykk) og landskapstilpasning.Eventuelendra
plasseringog utseendeskalkunnetillatesdersomdetteerenfordel for landskapsbildet
ellerandreverneverdier.

- Vedpåbyggellergjenoppbyggingskalbyggetframstålavestrådi terrenget.
- Vedpåbyggingskaltakvinkelog taktekke,gavl og raft værei trådmedbygningenellers.
- Dispensasjontil byggingav terrasse,leveggellerskilleveggutendørs,kannormaltikke

påregnes.
- Hytterog hyttetomtskalikke gjerdesinn utenettertillatelsefra

forvaltningsmyndigheten.

AssfylkesmiljøvernsjefPerKristian AustbøhosFylkesmanneni Rogalandgir uttrykk for at
retningslinjene«virker godtettermangeår».
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Raet landskapsvernområde(116hytter, totalt 134bygninger)
Fylkesmannenharut fra deforeliggendetall vurdertat enøkningpåinntil 10 % i dentotale
bygningsmasseni Raetlvo kanforsvaressomenfremtidigøvregrensefor densamlede
belastning
somfølgeav byggetiltak.Når manfordelerdenneøkningeni bygningsmassepåalle
eiendommenefår vi 11,5m2 pereiendom,hvilket vi vurderererenøkningsomgenereltikke vil
forandreområdetsartogkarakter.

Det ereksklusivtå boellereiehytte i et vernetområde.Det sikreratdetikke skjervesentlige
endringermedområdetmanbor i, mendetleggerogsånoenbegrensningerpågrunneiers
handlefrihetpåegeneiendom.Det stårsentralti formåletmedvernetat områdetsart ogkarakter
ikke skalendres.Deter derforklart at detikke er ønskeligmedenutvikling deralle hyttene
utvidesoppmotenmaksimumsgrenseog harenensartetutforming.Detskalværeet spenni
hyttenesform ogstørrelsefor åopprettholdelandskapsbildetsompåvernetidspunktet.

Ved søknadomutvidelseeller omfattenderehabiliteringskalmani et hverttilfelle forsøkeå
ivaretabyggetstidstypiskekulturuttrykk.

Ved beregningav bebygdareal skalalle formerfor bygningsmassemedregnes.Detvil betyat
ogsåannekser,boder,terrasser,plattingerog overbygg mv. skaltasmed.Enkeltfortalt skalall
bygningsmassesomsetter«fotavtrykk» settovenfratasmedi BYA 1, uansetthøydeover
terrenget. DagensBYA påeiendommenerutgangspunktetvedsøknad.Følgende
størrelsesbegrensninger
settespåBYA for nye tiltak. Søknaderom byggetiltakpåfritidseiendommåholdesinnenfor
dissearealrammene:

TabellR-5: Visergjeldendearealklasserfor fritidseiendommeri Raetlvo, ogarealgrensenefor
eventuellenyetiltak på eiendommen.

EksisterendeBYA BYA-grensefor nytt tiltak
på eiendommen (tilleggsareal)
20-29m2 30m2
30-49m2 25m2
50-69m2 20m2
70-89m2 10m2
90-109m2 2 m2
110-149m2 2 m2
150-199m2 2 m2
200-249m2 2 m2
250-299m2 2 m2

1 BYA erdetarealetsombygningenellerbygningeneopptarav terrenget(”fotavtrykket”).
Inkludererbygningsdelsomliggermerenn0,5m overplanertterreng.
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300-349m2 2 m2

Dispensasjonssøknadervil fortsattgjennomgåskjønnsmessigevurderinger,hvordefaktiske
forhold i hverenkeltsaksom:eksponering-, beliggenhet-, terrengvurderingerog
landskapsvurderingermv. vil væreavgjørendefor utfallet.Retningslinjeneer mentå gi signaler
somkanstyresøknaderinn mot hvasomer realistiskåoppnåpådenenkelteeiendom.

- Tiltak dermanutnytter alleredebebygdarealblir foretrukket.Fotavtrykket avden totale
bygningsmassenbørbli minstmulig. Det vil si at mankansøkeomå ombyggeentype
bebygdarealtil et annetformål.Eksempelnr.1:Riveanneksfor å oppføretilbygg.
Eksempelnr. 2: Fjernedelerav verandafor å oppføremindretilbygg.

- Pådestørrehyttene(hytterovergjennomsnittet90-350m2)erBYA-grensenpå2 m2
mentsomen“sikkerhetsventil”somkanbenytteskunvedspesiellebehovdersom
ombygging/endringinnenforeksisterendearealerkreverdet.

- Vedpåbyggskalbyggetfremstålavestmulig i terrenget.Mønehøydenpåeksisterende
hytteskalværeretningsgivende.

- Takvinkelog takdekke,gavl og raft skalværei trådmedbygningenellers.Kvist kan
normaltikke påregnes.

- Dispensasjontil byggingav terrasse,leveggellerskilleveggutendørs,kannormaltikke
påregnes.

- Det skalalltid tilstrebeså byggeminstmulig eksponert.Dettevil i mangetilfeller være
påbaksidenav bygget,bort fra sjøsiden.

ProsjektlederGeir-AndreHommehosFylkesmanneni Aust-Agderopplyserat retningslinjeneer
«benyttetpåengoddel«byggesøknader»nå,og detserut til å fungererelativt brai veldig
mangesaker.Det ersikkertrom for utbedringerogpresiseringer,mendeter jo ogsåen
balansegangift. handlingsrommetogdetskjønnet/vurderingeneengjør i hverenkelt sak.»

Retningslinjerfor tilbygg i kommuneplanene

Mandal kommuneplan (2006-17):
- Maksstørrelsefor hytte (inkl sovehytte,bodetc)fastsettestil 120m2(T-BRA2)
- Hytteneskalværelave.Maksmønehøyde5,5m. Gesimshøydeikke over4 meter.Maks

høydefundament/søyler 1 meter.
- Samletarealfor terrasse/plattingskalikke overstige50 m2og denskalværeforbundet

medhytte/sovehytte.
- Leveggskalikke i noentilfeller overstige1,5meter.

Redskapsbodskalikke hastørrearealenn12 m2og utformesslik atdetgårklart fram hvilken
funksjondenhar,nemligsomlagerbygg.Dettebetyr at byggetmåhafå ogsmåvindusåpninger.

2 BRA for bebyggelsenpåentomtersummenav bruksarealetfor alle bygningerog åpent
overbygdarealpåtomten.
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Bodenskalikke innredestil overnattingellerhyttemessigopphold.Denskalikke utstyresmed
pipeeller ovn.

RådgiverHallfrid Jostedti Mandalkommuneopplyseratdei kommuneplanrevisjonen«prøver
å leggeinn begrensingerpåhvorstortarealrundthytta somkanopparbeides,noeom flere
takformer,levegghøydeøkestil 1,8m ogredskapsboderøkestil 15m2 (dettefor tilpasningtil
TEK?).»

Kristiansand kommuneplan (2011-22)
Retningslinjerfor dispensasjonsbehandling:

- I LNF-områdenekandet,etterbehandlingav enkeltsøknader,gis dispensasjonfor
mindretilbyggog påbygg til eksisterendeboenhet.

- Små,eldrehyttermedmanglendeeller dårligefasiliteterpåbadog kjøkkentillatesetter
søknadtilbyggpåinntil 20m2 for å gi mulighetfor åbedrestandarden.Total størrelse
måikke overstige100m2.

- Tiltakenemåikke kommei konflikt medviktige friluftslivsinteresser,andreviktige
allmennehensyn somskalivaretasfor å fremmeengodarealbruki områdeteller
kommuneplanensbestemmelser.

- Sjøboderskalværebygningfor lagringav fiske- og fangstredskaperog betegnes
bod/lager.Boderog lagervedsjøen,naustogbåthusskalikke innredesfor og brukestil
beboelse.Bygningene erå betraktesomuthustilhørendebolig eller fritidsbolig innen
rimelig nærhet.

Søgnekommuneplan (2012-20)
Maksimalttillatt bruksareal(BRA) er120m2for tomterfor fritidsbebyggelsesomikke hareller
får parkeringsarealpåegentomt.Det tillateskunenboenhetpr tomt.Maksmønehøyde5,5
meterog maksgesimshøyde4 meter.AnneksmedmaksBRA = 20m2 ogmaksmønehøyde4
meterogmaksgesimshøyde3 meterkankun oppføresdertotalt bruksarealikke overstigermaks
tillatt bruksarealpåtomta,og skalliggenærmerefritidsbolig enn8 meter.

Flekkefjord kommune haringenretningslinjer.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR
OKSØY-RYVINGEN OG
FLEKKEFJORD

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2014/925-0

Saksbehandler: Bjørn Vikøyr

Dato: 12.05.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

19/14 22.04.2014

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomr.

28/14 27.05.2014
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Kristiansand - Krossholmen - gnr 3 bnr 187 - søknad om riving av
eksisterende og oppføring av ny hytte - søker: Tove Torjussen

Saksprotokoll i Verneområdesty ret for Oksøy -
Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. -
22.04.2014

Behandling
Fungerende styreleder gikk gjennom epost fra
søker mottatt i sekretariatet 18. april.

Styret foreslår følgende vedtak:
Styret ønsker å befare søknaden og foreslår
utsettelse av behandling til neste møte.

Det ble stemt over styrets forslag.

Vedtak

Styret ønsker å befare søknaden og foreslår
utsettelse av behandling til neste møte
(enstemmig).

Vedlegg

1 Søknad om rivning og oppføring av ny hytte

2 Gammel hytte - Bilder og lengder

3 503

4 501

5 502

Forvalters innstilling

Verneområdestyret avslår med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 søknaden om å rive
og bygge ny hytte på gnr 3/187, Krossholmen, Kristiansand kommune. Begrunnelsen
for avslaget er at opprinnelig hytte vurderes til å ha historisk og arkitektonisk verdi. Ei
ny og vesentlig høyere hytte på 1,5 etasjer vil framstå som en vesentlig endring i
landskapet i forhold til tilstanden i 2005. Rivingen og bygging av ny vesentlig høyere
hytte vil i tillegg kunne danne presedens i forhold til lignende saker, og kan således
være uheldig for verneområdet.
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Saksopply sninger

Tove Torjussen søker om å rive eksisterende en etasjes hytte med hems og grunnareal
på 53 m2. Eiendommen har i tillegg frittliggende utedo på ca 5 m2 og sjøbod 7 m2. Hun
ønsker å sette opp ei ny hytte i 1,5 etasjer med bruksareal i første etasje på (BRA) 58,9
m2. Eksisterende 41 m2 terrasser på sør- og vestsiden ønskes opprettholdt.

Søker opplyser at hytta er uisolert og oppført etter standard 1960/-80. Omfattende
renovering er nødvendig, og må utføres snarest. De største utbedringer som er
påkrevd er ifølge søker:

� Taket er konstruert for svakt. Det har medført at taket har seget og presset
yttervegg på sør siden utover. For å forhindre ytterligere sig er det satt opp en
midlertidig støtte fram hems og til møne.

� Tilbygg er bygd direkte mot opprinnelig hyttes nordvegg. Det er svak
konstruksjon, noe som medfører lekkasje i tak mellom opprinnelig hytte og
tilbygg.

� Gulv i tilbygg er lagt på stendere uten undergulv eller stubbgulv. Det er mye
vannsig under hytta. Dette har medført at gulv har seget og det er gliper mellom
yttervegg og gulv på soverom. Vi antar at siget er et resultat av at gulvstendere
er råtne. Soverommet er også blitt tiltakende fuktig de senere år. Det er ikke
mulig å få tilgang til gulv fra utsiden.

� På hyttas øst side har det for noen år tilbake vært skadedyr (maur). Denne
veggen må derfor utbedres.

Verneområdeforvalteren tilføyer at dette er en av fire hytter på Krossholmen sørøst for
Skålevik. Krossholmen er den eneste bebygde holmen av ca 10 frittliggende holmer i
rekke (arkipel) fra Asperøya til Fladskjer sørøst for Flekkerøy. Hytta ligger godt
eksponert fra øst og sør ca 40 m fra sjøen. Det er mye bart fjell og sparsomt med
vegetasjon på øya.

Hjemmel
Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre
eller virke inn på landskapets art eller karakter jf forskriften for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde § 3 punkt 1.1.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til ombygging og mindre tilbygg
til eksisterende bygninger (jf § 3 pkt 1.3 b).

Forvaltningsplanen nevner følgende momenter som kan tillegges vekt:

� Tilbyggets omfang i forhold til eksisterende bygning.
� Hvorvidt bygningen endrer ytre karakter som for eksempel farge, takvinkel,

takdekke, innsetting/ blending av vindu, sprosser m.m. Om oppføring av
tilbygget skjer i sammenheng med en bruksendring av det opprinnelige bygget.

� Tidligere tilbygg og utvidelser vurderes i sammenheng med omsøkte tilbygg.
� Det totale byggets størrelse og dominans. Man ønsker å unngå store bygninger

som dominerende i det øvrige landskapet.
� Eventuelle effekter på landskapets art eller karakter.
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Spørsmålet om riving av hytte er ikke berørt i verneplanen for Oksøy-Ryvingen
landskapsvernområde.

Dette spørsmålet må derfor vurderes etter naturmangfoldloven § 48 (utdrag):

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.

Søknad om dispensasjon skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets
virkning på verneverdiene. I dispensasjonen skal begrunnelsen for vedtaket vise
hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan
få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Formålet med Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er å:

ta vare på et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av
tekniske inngrep, og som er representativt for sørlandskysten. Dette
skjærgårdslandskapet karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av mange
lave, avslepne øyer, holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora, fauna,
kulturminner og kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske
uthavnene.

Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser gjennom utøvelse av
tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Vurdering

Dagens hytte framstår som ei klassisk hytte fra 1960-tallet, med senere tilbygg på
baksiden sett fra sjøen. Den opprinnelige bygningen vurderes ut fra søknaden og
tilgjengelig fotografier å ha en historisk og arkitektonisk verdi.

Riving av ei hytte og en utvidelse på ca 6 m2, pluss vesentlig økt høyde berører 5
prinsipper som kan tenkes å danne modell (presedens) for lignende saker og dermed
gi en uønsket negativ samlet effekt for landskapet i landskapsvernområdet.

1. Landskapet skal bevares. Bygninger skal ikke rives uten at det er dokumentert at de
ikke er i en bevaringsverdig tilstand. Bygninger skal ikke utvides eller bygges om
slik at de blir mer dominerende i landskapet, kommer for nær tursti eller på annen
måte er til ulempe for allmenheten.

Hovedhytta framstår ut fra søknaden, ikke i en så dårlig forfatning at den bør rives.
Tilbygget fra 1980 vurderes til å kunne ha en rivingsverdig tilstand. Jeg mener
terskelen for riving bør være høy i landskapsvernområdet. Jeg vurderer på basis av
søknaden at riving av hovedhytta i dette tilfellet, kun bør skje på bakgrunn av en
tilstandserklæring fra kompetent fagperson innen bygningsbevaring.

Ny hytte framstår med vesentlig økning i takhøyde. Dette er et særlig kritisk punkt i
forhold til landskapseffekten på en slik lav avslepet holme i en skjærgård der alle
omkringliggende holmer er ubebygde. Jeg mener takhøyden i dette tilfelle ikke må
økes av hensyn til landskapseffekten. Ei høyere hytte bryter med hovedprinsippene om
å ta vare på landskapet slik det var ved vernevedtaket i 2005 og ikke tillate inngrep
som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.
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Omsøkt hytte framstår som en ny og annerledes hytte som er vesentlig mer synlig i
landskapet. Jeg vurderer ny takhøyde som en stor utvidelse som isolert sett er i strid
med verneformålet. Verneområdestyret har dermed ikke hjemmel verken i forskriften
for landskapsvernområdet eller § 48 i naturmangfoldloven til å gi dispensasjon i dette
tilfellet.

2. Naturmangfoldet og kulturminner skal bevares.

Det er ikke registrert viktige kulturminner, naturtyper eller sjeldne arter i området jf
naturmangfoldloven §§ 8-9. Området som skal bebygges er tidligere tomt, fjell i dagen
og plen som er anlagt for mange år siden. Det er ikke påvist/mistanke om sjeldne arter
som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

3. Eksisterende bygninger som har en historisk eller arkitektonisk verdi skal bevares.

Den opprinnelige hytta vurderes ut fra søknaden til å kunne ha bevaringsverdi som et
eksempel på ei hytte fra «typehus-perioden» (1960-80).

4. Tilbakeføring av bygningsfasader er som hovedregel positivt. Ulike deler av bygning
med ulik alder, kan i noen tilfeller vurderes særskilt.

Dette hensynet bør legges til grunn for behandlingen.

5. Tilbygg skal underordnes hovedbygg for eksempel ved merkbart senket
mønehøyde og underordnet størrelse. Hvis eksisterende bygg har høy grunnmur,
kan grunnmur på tilbygg gjøres lavere. Totalt bebygd areal på eiendommen vil bli
tillagt vekt i saksbehandlingen.

Søknaden om utvidelse av grunnflate med 6 m2 berører prinsippet om det er ønskelig å
åpne for utvidelse av det totale bebygd arealet på eiendommen (det totale fotavtrykket)
generelt og spesielt i dette ene tilfellet. Jeg vurderer at det bør være mulig i dette tilfelle
å utvide hytta med et areal på nordsiden tilsvarende frittliggende toalett under
forutsetning av at eksisterende toalett rives. Her henviser jeg til et prinsipp om å
opprettholde totalt bebygd areal på eiendommen som er 65 m2.

Det forutsettes generelt at tiltak på eiendommen skjer som vedlikehold og i tråd med
byggeskikk på stedet jf naturmangfoldloven §§ 11-12.

Jeg mener vernet ikke bør være til hinder for å erstatte eksisterende tilbygg som
vurderes til å være i svært dårlig forfatning, skifte tak og tilbakeføre utseget sørvegg.
Dette krever imidlertid ny søknad.
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Fylkesmanneni Vest– Agder
v/Bjørn Vikøyr
Postboks513, Lundsiden
4605 Kristiansand

Kristiansand,14.2.2014

Søknad om rivning og oppføring av ny hytte - Krossholmen, gnr 3/b nr187
Kristiansand kommune

Det søkesmeddette om tillatelse til å rive eksisterendehytte, ogoppføring av ny hytte
på sammetomt på eiendomKrossholmengnr 3/bnr 187 i Kristiansand kommune.

Bakgrunn
Eiendommener bebygdmedhytte, sjøbodogutedo.

Hytten ble byggeti 1960, ogutvidet i 1980 med et tilbygg. Hyttas grunnareal er på ca.
53m2 medhemsi tillegg.
Utedohar et grunnareal på ca. 5m2 ogsjøbodhar et grunnareal på ca. 7m2. Samlet
bebygdarealpå eiendommener ca. 65m2.

Foran hyttas sørsideer det oppført veranda,terrasseog trapp i mur. Samletareal
oppført i mur er ca16m2. Detteer oppført i ca1960 når hytta ble bygd.
Pågrunn av sprekker i murverk ble terasseogverandakledd med trevikre, samtidig ble
terasseutvidet. Samletareal med kledd terasseogverandaer ca.25m2

Eiendommenble i 1960 festet for 35 år, ogble ved utløp av festeperioden i 1995 kjøpt
av familien. I forbindelse med generasjonsskifteble det i 2013 bestemtav familien at ett
av barna (datter ) skal overta eiendommen.

Nåsituasjon
Hytta er oppført etter datidensstandard oger ikke isolert. Omfattenderenovering er
nødvendig,ogmå utføres snarest. Destørste utbedringer somer påkrevd er;

- Taket er konstruert for svakt.Det har medført at taket har segetogpresset
yttervegg på sør siden utover. For å forhindre ytterligere sig er det satt opp en
midlertidig støtte fram hemsog til møne.

- Tilbygg er bygd direkte mot opprinnelig hyttes nordvegg.Det er svak
konstruksjon, noesommedfører lekkasjei tak mellom opprinnelig hytte og
tilbygg.

- Gulv i tilbygg er lagt på stendereuten undergulv eller stubbgulv.Det er mye
vannsigunder hytta. Dette har medført at gulv har segetog det er gliper mellom
yttervegg oggulv på soverom.Vi antar at siget er et resultat av at gulvstendereer
råtne. Soverommeter ogsåblitt tiltakende fuktig de senereår. Det er ikke mulig å
få tilgang til gulv fra utsiden.
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- Påhyttas østside har det for noenår tilbake vært skadedyr (maur). Denne
veggenmå derfor utbedres.

Funksjonalitet/s ikkerhet
Vi ønskerogsåat hytta skal bli mer funksjonell. Pågrunn av mangelpå isolering og
enkel standard er sesongennormalt sett fra mai til begynnelsenav september.
Mangelpå isolering gjør at hytta blir rå og fuktig i perioden utenom

Eiendommenhar utedo.Dennetrenger ogsåomfattenderenovering. Det trenger
vann i kammeret,ogderfor er det ogsålekkasjeut. For å løsedette må utedoenrives
ogsettesopp på ny. Vi ønskerå oppnåen mer ordnet og funksjonell løsningmeden
biodo/snurrdass løsning i ny hytte.

Det er ikke strøm på holmen,og kun mulighet for sommervanntil hyttevegg
Derfor benyttesgasstil koking og til kjøleskap.Kjøleskaphar åpenflamme ogdet er
plassert gassbeholderpå siden av kjøleskapogved komfyr. Vi ønskeren mer sikker
løsninghvor gassbeholdereer utenfor hytta og mednytt røropplegg for gassinn til
brukerstedene.

Det er laget tegninger av ny hytte hvor bebygdareal (hytte og terasse)er omtrent
somi dag. Hytten kan i hovedsaksesfra sjøsidenfra syd.Vi mener å ha fått lageten
tegning somgir et mer estetisk inntrykk enn dagens.

Konklusjon
Medbakgrunn i ovennevntehar vi vurdert det sommer lønnsomå rive eksisterende
hytte ogoppføre en ny. Dette vil gi ossmer igjen i forhold til bruk og funksjonalitet,
ogderfor mer fremtidsrettet løsning.

Vedlagter bilder av nåværendehytte og tegninger på ny hytte somønskesoppført
på sammetomt.

Skulledet værebehovfor ytterligere opplysninger,befaring etc i forbindelse med
vurdering av ber vi dere ta kontakt.

Vi håper på et positivt svar,ogser fram til å høre fra dere igjen.

Vennlig hilsen

ToveTorjussen
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Settfra nordsiden

Settfra sørsiden

Sør:L=710cm

Nord:L=623cm

L=87cm
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Settfra vestsiden

Settfra østsiden

Øst:L=513cm

L=250cm

Vest:L=768cm

H=490cm(grunnmurtil møne)
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