Planinitiativ Reguleringsplan for Vikingland
I hht forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. oversendes et
planinitiativ til kommunen i forbindelse med forespørsel om oppstartskonferanse.
Formålet er detaljregulering for endring av fritidspark til et mindre hytteområde uten
publikumstilstrømning.
Virkninger utenfor planområdet
Nær inntil Vikingland ligger Storulykke bedriften GE. Vikingland ligger i sikkerhetssonene rundt
denne. Hverken Vikingland eller ny fritidsplan virker inn på GE, men sikkerhetssonen rundt GE virker
inn på Vikingland/fritidsplanen.
Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Det planlegges fritidsboliger i den delen av reguleringsplan for Vikingland som ligger lengst bort fra
GE. Reguleringsplan for Vikingland planlegges opphevet ved vedtak om fritidsboligplan.
Utbyggingsvolum og byggehøyder.
Innenfor kommuneplanens begrensninger.
Funksjonell og miljømessig kvalitet og Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser
Formålet er å tilpasse bebyggelsen til eksisterende bebyggelse i Vikingland. Denne vil harmonere
med landskapet.
Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer og pågående
planarbeid
Planen er i strid med gjeldende reguleringsplan for Vikingland, men formålet er å oppheve denne ved
vedtak om ny reg.plan fordi gjeldende plan er sterkt i strid med hensynene som nærheten til en
storulykkebedrift krever.
Vesentlige interesser som berøres av planarbeidet
Storulykkebedriften og dens sikkerhetssoner.
Strandsone problematikk.
Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
Mulighet for teltovernattinger fjernes, og all overnatting legges utenfor rød sone i sikkerhetssonene.
Antall besøkende og overnattende reduseres betydelig.
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, DSB, kommunen, Statens vegvesen, Brannvesenet, Agder energi
nett, Telenor nettutbygging, velforeninger og naboer.
Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere naboer og
andre berørte
Det planlegges dialog med DSB, og ved evt. tvil om det kan planlegges fritidsboliger vil kommunen
konsulteres før detaljregulering utarbeides.

Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i
tilfelle vil kunne bli ivaretatt
Planområdet faller ikke inn under kriteriene som er satt for å vurdere om det skal utarbeider
planprogram og konsekvensutredning.
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