Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2011/1432 -1266/2013
Dag Arntsen
11.01.2013

Saksframlegg
Reguleringsplan for Kvernhustangen - offentlig ettersyn
Utv.saksnr
4/13

Utvalg
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtedato
22.01.2013

9/13

Eldrerådet

11.02.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne/Eldrerådet har ingen merknader til forslaget
til reguleringsplan for Kvernhustangen.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 22.1.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ingen merknader til forslaget til reguleringsplan
for Kvernhustangen.

Bakgrunn for saken:
Særutskriften fra plan- og miljøutvalget 12.12.12 og 15.08.12 ligger vedlagt. Saken burde vært
lagt fram for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet etter vedtaket i
plan- og miljøutvalget 15.08.12. Men ettersom det ble vedtatt å legge saken ut på nytt, 12.12.12
legges den nå fram for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Særutskrift - Merknadsbehandling - Områderegulering - Kvernhustangen
2 Særutskrift - Offentlig ettersyn - Områderegulering - Kvernhustangen
3 Plankart_180612
4 Revidert beskrivelse Kvernhustangen
5 Reviderte bestemmelser
6 Referat etter møte 05.07.12 - GB 20/464 - Kvernhustangen

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2011/1432 -34654/2012
Stig Erik Ørum
05.11.2012

Saksframlegg
Merknadsbehandling - Områderegulering - Kvernhustangen
Utv.saksnr
271/12

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
12.12.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget tar innkommende merknader og vurderinger gjort av disse til
orientering.
2. Plan- og miljøutvalget gjør følgende endringer i kartet:


Det gjøres en liten justering på brygge GB 17/286. Brygga flyttes noen meter mot øst.



Byggeområdet for GB 20/63 justeres i tråd med merknad.



Brygge/Molo på GB 20/464 legges inn på kartet.



Endre utforming av brygge på GB 20/98 i tråd med tillatelse 29.11.1968.



Byggeområdet på GB 20/98 endres noe i sørøstlig retning.



Hytte F2 justeres i tråd med tidligere søknad.

3. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret om følgende:


Søgne Kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for Kvernhustangen jfr.
plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 12.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Før plan- og miljøutvalget vedtar å legge områdereguleringsplan for Kvernhustangen ut
til nytt offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-11 rettes kart og bestemmelse
slik at:
1. Alle hyttetomter får en lik farge ned sjøen
2. Alle hyttetomter får regulert en brygge
3. Alle hyttetomter får mulighet til sjøbu
4. Alle hyttetomter får BRA 120/138 m²
5. Det tillates en hytte på GB 17/28
6. Brygger tillates med lengde 12 meter.
7. Det tillates en hytte på GB 20/93 Kart endres til bygge-område.
8. Det reguleres inn parkeringsplass vest for idrettsplassen ved Langenes skole.
9. Det reguleres inn en sjøbu på eiendom 17/16 (Kan tinglyses på 17/28)
10. Det gjøres en liten justering på brygge GB 17/286. Brygga flyttes noen meter mot øst.
11. Byggeområdet for GB 20/63 justeres i tråd med merknad.
12. Brygge/Molo på GB 20/464 legges inn på kartet.
13. Endre utforming av brygge på GB 20/98 i tråd med tillatelse 29.11.1968.
14. Byggeområdet på GB 20/98 endres noe i sørøstlig retning.
15. Hytte F2 justeres i tråd med tidligere søknad.
16. Anneks kan dersom terrengmessige og landskapsmessige årsaker taler for det, og
etter kommunens vurdering, plasseres lengre borte fra hytte en 8 meter.

Votering

Votering over rådmannens forslag punkt 1 og 2:

1. Plan- og miljøutvalget tar innkommende merknader og vurderinger gjort av disse til
orientering.
2. Plan- og miljøutvalget gjør følgende endringer i kartet:


Det gjøres en liten justering på brygge GB 17/286. Brygga flyttes noen meter mot øst.



Byggeområdet for GB 20/63 justeres i tråd med merknad.



Brygge/Molo på GB 20/464 legges inn på kartet.



Endre utforming av brygge på GB 20/98 i tråd med tillatelse 29.11.1968.



Byggeområdet på GB 20/98 endres noe i sørøstlig retning.



Hytte F2 justeres i tråd med tidligere søknad.

Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.

Punkt 10-15 i repr. Dalands (FRP) forslag er sammenfallende med rådmannens forslag.
Repr. Daland (FRP) trakk punkt 16 i sitt forslag.

Det ble votert punktvis over øvrige punkter i repr. Dalands (FRP) forslag til vedtak:
1. Alle hyttetomter får en lik farge ned sjøen
Votering:
Forslaget falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer (H, AP, V, KRF)

2. Alle hyttetomter får regulert en brygge
Votering:
Forslaget falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer (H, AP, V, KRF)
3. Alle hyttetomter får mulighet til sjøbu
Votering:
Forslaget falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer (H, AP, V, KRF)

4.Alle hyttetomter får BRA 120/138 m²
Votering:
Forslaget vedtatt med 6 stemmer (H, FRP, KRF) mot 3 stemmer (AP, V)

5. Det tillates en hytte på GB 17/28
Votering:
Forslaget falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer (H, AP, V, KRF)

6. Brygger tillates med lengde 12 meter.
Votering:
Forslaget vedtatt med 6 stemmer (H, FRP, KRF) mot 3 stemmer (AP, V)
7. Det tillates en hytte på GB 20/93 Kart endres til bygge-område
Votering:
Forslaget falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer (H, AP, V, KRF)

8. Det reguleres inn parkeringsplass vest for idrettsplassen ved Langenes skole.
Votering:
Forslaget falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer (H, AP, V, KRF)

Det ble ikke votert over punkt 3 i rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Løchen (H) fremmet forslag om at planforslaget med de vedtatte endringer legges ut til
nytt offentlig ettersyn.
Votering:
Repr. Løchens (H) forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Områdereguleringsplan for Kvernhustangen jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 legges
ut til nytt offentlig ettersyn med de vedtatte endringer:


Det gjøres en liten justering på brygge GB 17/286. Brygga flyttes noen meter mot
øst.



Byggeområdet for GB 20/63 justeres i tråd med merknad.



Brygge/Molo på GB 20/464 legges inn på kartet.



Endre utforming av brygge på GB 20/98 i tråd med tillatelse 29.11.1968.



Byggeområdet på GB 20/98 endres noe i sørøstlig retning.



Hytte F2 justeres i tråd med tidligere søknad.



Alle hyttetomter får BRA 120/138 m²



Brygger tillates med lengde 12 meter.

Bakgrunn for saken:
Områdereguleringsplanen for Kvernhustangen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn
15.08.2012 med høringsfrist til 31 oktober. Til saken er det kommet merknader til saken.
Nedenfor følger en gjennomgang og vurdering av disse.
Saksutredning:
Ellen og Karl Otto Fredriksen datert 24.09.2012


Ønsker at byggeområdet utvides 4-5 meter østover slik at det kan gjøres plass for en
bod.



Eiendomsgrensene på kartet stemmer ikke overens med skylddelingsforetningen som
ble gjennomført da eiendommen ble kjøpt.

Vurdering:
Jfr. kommuneplanen, så er det maks 1 uthus pr. eiendom. Sjøboden på eiendommen regnes
som et uthus. Administrasjonen har derfor problemer med å se hvorfor man skal utvide
byggeområdet for å gjøre plass til et nytt uthus. Byggeområdet skal være tilstrekkelig stort.
Det er foretatt en grensejustering i den senere tid.

Norsk Maritimt Museum datert 03.10.2012


Tiltak i sjø slik som moringer, mudring og peling må oversendes Norsk Maritimt
Museum for vurdering før det kan gis byggetillatelse.

Vurdering:
Tas til etterretning.

Gunnar Sletvold datert 16.10.2012


Ber om at brygga tilhørende F3 (GB 17/286) legges på den østlige delen av tomta.
Dersom det ikke etterkommes, så bes det om en befaring hvor nevnte grunneier får
delta. En brygge på nevnte tomt vil kunne sperre for atkomsten for brygga til Sletvold.



Ønsker at det også legges inn vei til hyttene fra øst på samme måte som det er gjort fra
vest. Det er også problemer med hærverk på bilene som står i nærheten av Langenes
Stadion/Kirka.

Vurdering:
Brygga bør kunne flyttes noe mot øst, men jo lenger øst man kommer, jo brattere blir det.
Mener det ikke er en gunstig løsning å flytte brygga helt øst på eiendommen.
Administrasjonen ser ønsket med en egen parkeringsplass, men man mener den plassen som
allerede eksisterer bør være tilfredsstillende. Hærverk greier man dessverre aldri å få bukt med
og man mener at en ny parkeringsplass ikke nødvendigvis vil løse nevnte plager.
Øyvind Andreassen datert 15.10.2012


Ønsker at byggeområdet for GB 20/63 utvides som vist på kart vedlagt merknaden.



GB 20/93 ønskes som en framtidig hyttetomt. Ønsker derfor at formålet endres fra uteoppholdsareal til byggeområdet.

Vurdering:
Byggeområdet justeres.
Vedrørende nye hytter, se vurdering under ”konklusjonen”.

Kjølpevika Vel v/Per O Bergan datert 08.08.2012 og mail datert 25.10.2012.


Bruksarealet bør økes fra 100 til 120 m2



Det bør presiseres at krav til avløpsplan gjelder for den enkelte fritidsbolig og ikke et
felles anlegg for et større området.



Kravet om maks avstand til anneks på 8 meter bør frafalles.



Hver fritidsbolig bør ha mulighet for egen brygge. Har fått opplyst at dette er i tråd med
den nye kommuneplanen.



Hver fritidseiendom skal ha anledning til oppføring av en boenhet og et uthus/sjøbu.

Vurdering:
Det ligger an til 120 m2 BRA i kommuneplanen. Om dette skal gjelde i dette planområdet blir
opp til plan- og miljøutvalget å ta stilling til.
Det bør være et rekkefølgekrav som bør gjelde for nye hytter i området. Eksisterende hytter i
dag som har innlagt vann, skal ha en godkjent løsning for avløp. Utgangspunktet er å redusere
antall utslippsledninger i sjøen. Det bør derfor foreligge en overordnet plan for hvordan dette
med avløp skal løses. Administrasjonen ser utfordringer med de foreløpige planene for et felles
avløpsanlegg for hele Krossnesområdet.
Krav om maks avstand til anneks må bli som i kommuneplanen.
I utgangspunktet så har man lagt opp til at alle hytter får en bryggemulighet.
Når det gjelder antall hytter, så har man lagt gjeldende reguleringsplan til grunn.
Administrasjonen ser fortettingspotensialet i området, men skal man åpne opp for flere hytter,
så må dette gjelde for hele området. Fylkesmannens miljøvernavdeling har påklaget flere
sjøboder i området og vunnet frem med det. Administrasjonen anser det som i strid med
nasjonale retningslinjer dersom man legger opp til flere sjøboder i området.
Kosvika Vannverk v/Per Juel Larsen datert 22.10.2012
Ønsker at det totale bruksareal økes opp til 120 m2 BRA. Dette har betydning for flere hytter i
forhold til å kunne bygge ut med et toalettrom.
Behandling av områdereguleringsplanen bør avventes inntil man får en avklaring på det tillatte
totale bruksarealet og at Kvernhustangen kan innarbeides med T-BRA 120 m2.
Vurdering:
Se vurdering under Kjølpevika Vel i forhold til bruksarealet.
Politikerne får avgjøre om de vil vente på kommuneplanen eller ikke.
Per Juell Larsen datert 23.10.2012 og 26.10.2012 og møte 10.10.2012.


Det ønskes en parkeringsplass til ca 20 biler vest for idrettsplassen ved Langenes skole.
Kostnadene bæres av hytteeierne. Det oppleves herværk på bilene i større eller mindre
grad. Grunneierne av grunnen plassen er tenkt opparbeidet på, har ingen innvendinger
mot tiltaket.



Protesterer på plassering av brygge på GB 20/51 for hytteeiendom GB 20/543. Området
er regulert som et friluftsområdet i gammel plan. Dette er et området som skal kunne
benyttes av allmennheten. Naturlig vegetasjon og terreng skal bevares.



Det jobbes med en felles avløpsplan for hele området. Hadde gjerne sett at kommunen
hadde vært litt mer delaktig, spesielt i forhold til Kvernhushytta.



Ønsker at det kan lages en oversikt over hva som tillates i ute- og oppholdsarealet.
Dette er litt uklart.



Har sendt inn en byggesøknad på å røste taket på hytta. Denne er stilt i bero som følge
av bygge- og deleforbudet.



Hvordan regnes høyden på hytta.

Vurdering:
Se vurdering under Gunnar Sletvold.
Området består av naturlig svaberg og en brygge i dette området kan få presedensvirkning.
Administrasjonen anbefalte en utvidelse av eksisterende brygge på GB 20/464 og de nevnte
eiendommer måtte dele en felles brygge. Plan- og miljøutvalget ønsket å gå for en brygge i
friluftsområdet slik grunneier ønsket, men med en annen plassering.
Kommunen skal opptre som en grunneier på lik linje med andre grunneeiere i området.
Samtidig er avløpsplanen et privat initiativ og det kan gi presedensvirkninger dersom
kommunen skal gå inn i enkeltprosjekter.
En kort oversikt over hva som tillates i ute- og oppholdsarealet skal lages og legges frem i
møte.
Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen.

Møvik Byggetjeneste på vegne av Øyvind Tvedt datert 28.10.2012.


Planen inneholder ikke godkjent bryggeanlegg for GB 20/464. Viser til tidligere
merknad datert 30.07.2012.

Vurdering:
Saken er gjennomgått. Kart datert 16.03.1992 viser godkjent sjøbu, samt brygge rett sør for
sjøbua og en liten molo som stikker ut sør/øst for sjøbua. Sistnevnte molo er ikke tegnet inn på
kartet i forbindelse med offentlig ettersyn. Dette vil bli gjort.

Håkon Bergan datert 25.10.2012.


Endre tillatt bruksareal fra 100 til 120 m2.



Fjerne forslaget om gesimshøyde for fritidsboliger med flatt tak.



Har tidligere spilt inn brygge på GB 20/98. Denne er i dag steinsatt og har enn annen
utforming enn plankartet viser. Ønsker fortsatt at plankartet endres slik som tidligere
innspill.



Man trenger et tilleggsareal for å kunne plassere et anneks i tilknytting til eksisterende
fritidsbolig på GB 20/98.

Vurdering:
Se vurdering under Kjølpevika Vel.
Administrasjonen står for forslaget om å begrense høyden for fritidsboliger med flatt tak.
Det foreligger en tillatelse til båthus og brygge godkjent av Søgne Bygningsråd 29.11.1968.
Kartet endres i tråd med denne tillatelsen.
Byggeområdet justeres noe mot sør slik at det kan plasseres et anneks øst for eksisterende
hytte.

Kjølpevika Vel v/Unni Tvedt brev datert 08.08.2012 og mail datert 28.10.2012.


Områdereguleringsplanen bør følge kommuneplanen, også når det gjelder
bryggelengder og byggeareal.



Kjølpevika har tinglyst 20 plasser i planområdet. Vil presisere at dette er kun for
hyttene vest for bekken. Antall plasser bør justeres opp til 30 for å ta høyde for hytter
som i dag ikke er bygd.

Vurdering:
I utgangspunktet følger man kommuneplanen når det utbyggingsmuligheter.
Man utvider ikke parkeringsplassen utover det som er foreslått.

Per Reidar Pedersen og Dag Pedersen datert 25.10.2012.


Eier eiendommene GB 17/16 og 28.



Ønsker at det kan legges til rette for å bygge hytte på GB 17/28.



Ønsker også at det kan legges til rette for å bygge en sjøbu på eiendommen GB 17/16.
Søgne kommune har tidligere gitt tillatelse til sjøbu, men denne ble stoppet av
Fylkesmannen.



Grunneier mener det har vært gjort forskjellsbehandling i området tidligere. Andre har
fått tillatelse til å bygge sjøbu i samme periode som Fylkesmannen stoppet nevnte sak.

Vurdering:
Se vurderingen under ”konklusjonen” vedrørende nye hytter innenfor Kvernhustangen.
Sjøbu på tomten er problematisk. En sjøbu vil også være i konflikt med de statlige
planretningslinjene. Presedensvirkningen vil sannsynligvis være til stede dersom man går inn
for en sjøbu som ønsket.
Administrasjonen mener det ikke er holdepunkter for at det er gjort forskjellsbehandling fra
kommunen sin side.

Naturvernforbundet i Søgne datert 30.10.2012.


Naturvernforbundet antar at byggeområdet på ”Krogstads” hytte er for lovlig å kunne
sette opp hytta dersom den skulle brenne ned og ikke at hytta skal selges.



Det oppfattes som problematisk med bruk av området FR2 (GB 20/51) i forhold til
nærliggende hytter. Sti ned til slike områder burde merkes og tilrettelegges for
allmennheten. Dette gjelder også for F4.
Naturvernforbundet er kritisk til parkeringsplass P2 på Krossneset. Det er flere store
parkeringsplasser på begge sider av vannet og det framstår derfor som merkverdig at
man skal legge en parkeringsplass midt inne i et naturområdet.





De to ishustomtene burde fredes og vedlikeholdes på lik linje medsteinalderboplassen
på nordsiden av Kvernhusvannet.

Vurdering:
Administrasjonen mener det er fornuftig at det er byggeområdet på ”Krogstads hytte” i forhold
til eventuell gjenoppføring. Det er ikke planer om å selge hytta. Hytta er punktregulert og det
er ikke mulighet for noen utvidelse.
Vedrørende friluftsområdet, så er utgangspunktet at naturlig terreng og vegetasjon skal
bevares. Samtidig har man ingen makt til å hindre at en grunneier høgger trær på egen
eiendom. Det eneste som er klart innenfor et friluftsområdet, er at man ikke får noen form for
byggetillatelse i området, men utover dette så er det uklart hva som er lov og hva som ikke er
lov. Det er i løpet av sommeren gjort tiltak på GB 20/543 som man kan diskutere lovligheten
av. Området har fått en annen karakter enn før arbeidet ble gjort. Samtidig er det foreslått
under forrige møte i plan- og miljøutvalget, at det kan bygges en brygge på samme
friluftsområdet, GB 20/51. Brygga i kombinasjon med det som er foretatt på nevnte hyttetomt,
gjør at dette friluftsområdet har mindre verdi som et friluftsområdet. Skal man sikre
allmennhetens bruk av området, så må kommunen overta arealet. Arealet må da reguleres som

et offentlig friområdet. Slik området har fremstått frem til og med sommeren, så kunne
området godt ha fungert som et offentlig området. Det har ligget usjenert til i forhold til
eksisterende bebyggelse, det er svaberg som området attraktivt som et bade- og fiskeområdet.
Når det gjelder FR4, så er dette området mindre interessant da det er forholds bratt og ulendt.
Hytteeiere opplever det som et problem med hærverk på biler som står langs Krossnesveien.
Ved å flytte parkeringsplassen til hytteeierne bort i fra veien, så håper man å få bukt med dette
problemet. Veien inn til parkeringsplassen er tenkt benyttet som en del av kyststien kommunen
planlegger i forbindelse med kommunen. Kyststien skal gå i fra Høllen og fram til Helleviga på
Langenes.
Ishusene er foreslått med en hensynssone i reguleringsplanen. Det er ikke tatt stilling til
ytterligere opprusting eller vedlikehold.
Aslak Tveita datert 29.10.2012.


Ønsker muligheten for at det kan bygges sjøbod på tomten. Det er ikke mulighet for å
oppbevare utstyr andre plasser enn på hytten.

Vurdering:
Det legges ikke opp til at det kan bygges flere uthus/lager i området. Dette anses som
konfliktfylt i forhold til statlige retningslinjer. Fylkesmannen har også påklaget vedtak
vedrørende sjøbuer i området og fått gjennomslag for dette i påfølgende klagesaksbehandling.

Astrid og Salve Linnebo datert 30.07.2012 og 30.10.2012 møte 10.10.2012
Førstnevnte brev


Mener det er urimelig at man blir hindret oppføring av hytte før det er etablert en
kommunal ordning med vann og kloakk. Det har vært søkt om denne hytte allerede i
2007 og grunn til at denne ikke er oppført enda, skyldes kommunens trege
saksbehandling.



Man støtter Kosevika Velforening sitt utspill om ønske om egen brygge og båthus til
hver enkelt hytteeiendom.



Det bes om en lik og rettferdig saksbehandling i likhet med Øyvind Tvedt.

Sistnevnte brev


Hytten som er planlagt på F2, skal ligge på eiendom GB 20/51 og ikke GB 20/100 som
reguleringsplanen viser.



Det søkes om brygge for GB 20/100. Vedlagte kart viser plassering. Det er lagt opp til
en bryggeutvidelse mot øst på GB 20/51. Denne bryggeutvidelsen vil ødelegge en liten
båthavn som har eksistert i 50 år. GB 20/51 har brygge og sjøbod i dag. GB 20/51 er et
felleseie mellom Astrid Linnebo og Øyvind Tvedt.

Møte 10 oktober.
Er redskapsbod/lysthus en del av det totale bruksarealet. Hytte F2 er plassert feil. Denne skal
stort sett ligge på GB 20/51 og litt inn på GB 20/100. Ny hytte vil få en størrelse på ca. 60 m2.
Ny brygge ønskes på GB 20/100, denne tomten har ikke brygge i dag.

Vurdering:
Utgangspunktet er å redusere antall utslippsledninger ut i sjø. For å få dette til, er man nødt til å
ha en overordnet plan for området. Denne planen trenger ikke være så omfattende at den vil
stoppe en byggesak.
Administrasjonen behandler alle saker etter plan- og bygningsloven og kommuneplanen.
Administrasjonen har ikke holdepunkter for at det gjøres forskjellsbehandling i området.
Byggeområdet for hytte F2 justeres.
Det legges ikke opp til flere brygger for GB 20/51 og 20/100. Grunneier ønsker ikke en
utvidelse av eksisterende brygge på GB 20/51, denne utvidelsen tas derfor ut.
Fylkesmannen datert 31.10.2012.


Fraråder at hytte i område F2 og brygge for eiendom GB 20/543



Det er uheldig med parkeringsplass P2 og veien inn til denne plassen. Veien bør i
tillegg åpnes opp for bruk av allmennheten.

Hytte område F2 ligger inne som en endring av reguleringsplanen på lik linje med hytte på GB
20/543.
Veien vil være åpen for allmenn ferdsel.
Vest-Agder fylkeskommune 02.11.2012
Brygge til GB 20/543 bør ha en annen plassering.
Veien inn til parkeringsplassen bør legges skånsomt i terrenget.
Vurdering:
Politikerne får eventuelt endre bryggas plassering.
Veien er lagt skånsomt i terrenget.

Oppsummering og konklusjon på innkommende merknader
Det er flere grunneiere i området som ønsker å bygge hytter på egen eiendom. To eksempler på
dette er GB 20/93 og GB 17/28. Disse tomtene er i gjeldende plan regulert som byggeområdet.
GB 17/28 er fradelt som egen tomt i 1963. Da gjeldende plan ble laget på midten av 1980
tallet, så tok man for så vidt stilling til hvor det kunne bygges hytter. Disse nye hyttene ble vist
som egne symboler i kartet. I bestemmelsene ble det presisert at det ikke var tillatt med nye
hytter utover det som kartet viste.
Administrasjonen mener at hytteområdet fint kan tåle flere hytter i området uten at det går ut
over miljø og samfunn.
I forbindelse med melding om oppstart, så har grunneiere og andre adgang til å gå komme med
innspill og ønsker til planarbeidet. For at innspill og ønsker skal kunne innarbeides i planen på
en god måte, er det viktig at det kommer i oppstartsfasen. Innspill og ønsker om mer
bebyggelse senere i prosessen er mer utfordrende å få til. Det var ikke registrert innspill om
hytte på de nevnte eiendommene i oppstartsfasen. Disse ønskene er kommet i forbindelse med
offentlig ettersyn.
Det har vært gjennomført mekling på kommuneplanen. Utgangspunktet for tillatt BRA, er at
denne økes til 120 m2. For hytteeiendommer med kjørevei fram til hytta, så gjelder 138 m2
BRA. Dette fordi man skal regne 1 parkeringsplass for eiendommer med kjøreatkomst fram til
bebyggelsen. Kommuneplanen vedtas forhåpentligvis i nærmeste framtid. Politikerne vedtok
100 m2 BRA (som i gjeldende kommuneplan) før utsending til offentlig ettersyn.
Administrasjonen opprettholder derfor 100 m2 BRA.
Administrasjonen vil overfor plan- og miljøutvalget foreslå følgende endringer:


Det gjøres en liten justering på brygge GB 17/286. Brygga flyttes noen meter mot øst.



Byggeområdet for GB 20/63 justeres i tråd med merknad.



Brygge/Molo på GB 20/464 legges inn på kartet.



Endre utforming av brygge på GB 20/98 i tråd med tillatelse 29.11.1968.



Byggeområdet på GB 20/98 endres noe i sørøstlig retning.



Hytte F2 justeres i tråd med tidligere søknad.

Rådmannens merknader:
Har ingen ytterligere merknader til saken.
Vedlegg
1 Reviderte bestemmelser
2 Revidert beskrivelse Kvernhustangen
3 Plankart_180612
4 Merknader

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2011/1432 -22811/2012
Stig Erik Ørum
06.07.2012

Saksframlegg
Offentlig ettersyn - Områderegulering - Kvernhustangen
Utv.saksnr
186/12

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
15.08.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget vedtar å legge områdereguleringsplan for Kvernhustangen ut til
offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-11.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 15.08.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget vedtar å legge områdereguleringsplan for Kvernhustangen ut til
offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-11
Repr. Langland (H) Informerte 26.06.11 utvalget om at han har levert innspill i saken, ang
fremtidig lyssetting av løype rundt Kvernhusvannet.
Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Før plan- og miljøutvalget vedtar å legge områdereguleringsplan for Kvernhustangen ut til
offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-11rettes kart og bestemmelse slik av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alle hyttetomter får en lik farge ned sjøen
Alle hyttetomter får regulert en brygge
Alle hyttetomter får mulighet til sjøbu
Alle hyttetomter får BRA 120 m²
Det tillates en hytte på GB 17/28
Brygger tillates med lengde 12 meter

Repr. Ribe (H) fremmet tilleggsforslag til rådmannens forslag på vegne av Høyre og KRF:

Det tillates brygge på GB 20/51 rett øst for sjøbod på eiendom Gb 20/464. Bryggen tinglyses
bruksrett til eiendom GB 20/543. Rettighetene kan ikke oppheves.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:




FRP sitt forslag falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer.
Felles tilleggsforslag fra Høyre og KRF vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (A, V).
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget vedtar å legge områdereguleringsplan for Kvernhustangen
ut til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-11
2. Det tillates brygge på GB 20/51 rett øst for sjøbod på eiendom Gb 20/464. Bryggen
tinglyses bruksrett til eiendom GB 20/543. Rettighetene kan ikke oppheves

Bakgrunn for saken:
Det fremmes forslag til områdereguleringsplan for Kvernhustangen, mellom Langenes og
Åros.
Søgne Kommune meldte sommeren 2011 oppstart av reguleringsarbeid for
områdereguleringsplan for Kvernhustangen og Kvernhusvannet. Formålet med
reguleringsplanarbeidet er å revidere reguleringsplanen fra 1986. Bestemmelsene til planen er
utydelige og utilstrekkelig. I forbindelse med en byggesak på en eiendom som inngår i
planområdet, så risikerte man å få en bebyggelse som ville gå i mot kommune/reguleringsplanens bestemmelser i forhold til grad av utnytting for fritidseiendommer. I slike
tilfeller hvor man mener at en reguleringsplan ikke gir tilstrekkelig styring, så har kommunen
anledning til å legge ned midlertidig forbud mot tiltak slik at man får muligheten til å rette opp
reguleringsplanen i tråd med overordnede føringer. Plan- og miljøutvalget vedtok i møte
08.12.2010 et midlertidig forbud mot tiltak i forbindelse med reguleringsplan for
Kvernhustangen.
Reguleringsplanen kan ses som en miljørevisjon av eldre reguleringsplan som omfatter areal i
100-metersbeltet. I forhold til ny plan- og bygningslov blir dette planarbeidet retningsgivende
for framtidige planer i Søgne kommune.
I løpet av våren 2012 er det kommet en avgjørelse fra departementet i forbindelse med
reguleringsplan for Pålsneset. Denne planen grenser opp til Kvernhustangen i vest.
Pålsnesplanen legger opp til punktregulering av eksisterende fritidsbebyggelse. Dette vil si at
eksisterende fritidsbebyggelse ikke kan utvides. Det er grunn til å anta at når departementet
avgjør en reguleringssak, så får denne avgjørelsen også konsekvenser i forhold til
sammenlignbare saker. Forskjellen mellom Kvernhustangen og Pålsneset, er at for førstnevnte
plan, så er det en gjeldende plan i dag som revideres. Pålsneset har tidligere vært uregulert.
Saken var oppe til behandling i plan- og miljøutvalget 27 juni. Saken ble da utsatt i påvente av
møte mellom Øyvind Tvedt. Dette er møte er avholdt og referatet følger vedlagt.

Saksutredning:
2. mai gjennomførte kommunen et folkemøte i forbindelse med planarbeidet. Administrasjonen
la frem et forslag i møte. Det ble stilt noen spørsmål til administrasjonen. Spørsmålene gikk ut
på prinspippet om gjenoppføring etter eventuell brann eller naturskade for godkjent bebyggelse
videreføres, størrelsen på privat småbåtanlegg sjø, vei fra øst og at det jobbes med en felles
avløpsplan. Dette med type tak, byggehøyde og bruksareal var også nevnt.
Søgne Kommune jobber med revisjon av kommuneplanen. Her er det er lagt opp til at tillatt
bruks areal (BRA) for fritidsbebyggelse økes fra 100 m2 til 120m2. Administrasjonen vil
forholde seg til gjeldende kommuneplan som sier 100 m2 BRA.
Det reviderte forslag til områdereguleringsplanen, legger opp til en videreføring av
eksisterende reguleringsplan for Kvernhustangen, vedtatt 1986. Dette vil si at 6 hytter som i
følge 86-planen ikke var bygd, foreslås opprettholdt. 3 hytter av disse 6, er allerede bygd.
Det er lagt opp til to nye brygger i planområdet, samt en mindre utvidelse av to eksisterende
brygger.
Det er også lagt opp til ny vei fra vest for hytteeiere innenfor planområdet. På folkemøtet kom
det inn ønske om vei fra øst også. Folk opplever problemer med hærværk på biler og ønsker
derfor en parkeringsplass som ligger litt skjermet. Administrasjonen anbefaler at det ikke
reguleres ny vei som ønsket. Det er et mer krevende terreng å legge en vei i den østlige delen
av området enn motsatt.
Planforslaget legger opp til å skille mellom typer tak. Flatt tak/pultak får en lavere høyde enn
bebyggelse med saltak. En enkel hytte får krav om flatt tak/pultak for å oppnå god
landskapstilpassning.
Hytteeiere ønsker at areal for privat småbåtanlegg sjø utvides slik at moringer og lignende
ligger innenfor nevnte areal. Moringer er søknadspliktige tiltak, men det er vanskelig å ta
høyde for slike i en reguleringsplan. Noen vil ha de nærme brygga, andre vil ha dem langt ut.
Det er også vær avhengig av eksponering hvor langt ute en moring skal ligge.
Administrasjonen anbefaler at arealet privat småbåtanlegg sjø omfatter eventuelle uteriggere,
men ikke slike tiltak som moringer og lignende. Disse må det søkes dispensasjon for.
Det jobbes med en felles avløpsplan for området. Det er vanskelig å ta høyde for en avløpsplan
som er under planlegging, i gjeldende planarbeid. Det må derfor søkes dispensasjon når planen
er klar. Det kan bli en felles dispensasjon for alle hytteiere, eller som enkeltvise dispensasjoner.
Administrasjonen har endret formål naturområde til friluftsområdet. Dette for å unngå
eventuelle tolkninger mellom disse to formålene. Friluftsområdet har en annen grønnfarge enn
naturområdet. Dette gjør at det er mulig å se forskjell på f.eks friluftsområdet og friområdet.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler plan- og miljøutvalget å legge områdereguleringsplan for
Kvernhustangen ut til offentlig ettersyn.
Rådmannens merknader:
Har ingen ytterligere merknader til saken.

Vedlegg
1 Plankart_180612
2 Revidert beskrivelse Kvernhustangen
3 Reviderte bestemmelser
4 Referat etter møte 05.07.12 - GB
20/464 - Kvernhustangen
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Sammendrag
Administrasjonen fremmer forslag til områdereguleringsplan for Kvernhustangen. Formålet
med planarbeidet er å revidere gjeldende reguleringsplan for Kvernhustangen.
Utbyggingspotensialet som ligger i gjeldende plan videreføres i ny plan, samt 2 nye brygger
og 2 utvidelser av eksisterende brygger. I forhold til gjeldende plan, reduseres byggeområdet
til å omfatte areal til bebyggelse og privat sone rundt bebyggelsen. Resterende areal vises som
ute- og oppholdsareal. Det er en litt annen måte å definere hvor på tomten man kan bygge og
hvor det ikke skal skje tiltak. I løpet av våren 2012, så er det kommet en avgjørelse i
forbindelse med reguleringsplan for Pålsneset. Pålsnesplanen grenser opp til Kvernhustangen
i vest. Fritidsbebyggelsen i nevnte reguleringsplan er punktregulert. Det vil si at det ikke er
mulighet for utvidelse. I og med at det er departementet som har avgjort reguleringsplanen for
Pålsnes, har man da sagt noe om hvilken praksis man skal legge seg på i forhold til
Kvernhustangen?

Bakgrunn
Søgne Kommune meldte sommeren 2011 oppstart av reguleringsarbeid for
områdereguleringsplan for Kvernhustangen og Kvernhusvannet. Formålet med
reguleringsplanarbeidet er å revidere reguleringsplanen fra 1986. Bestemmelsene til planen er
utydelige og utilstrekkelig. I forbindelse med en byggesak på en eiendom som inngår i
planområdet, så risikerte man å få en bebyggelse som ville gå i mot kommuneplanens
bestemmelser i forhold til grad av utnytting for fritidseiendommer. I slike tilfeller hvor man
mener at en reguleringsplan ikke gir tilstrekkelig styring, så har kommunen anledning til å
legge ned bygge- og deleforbud slik at man får muligheten til å rette opp reguleringsplanen i
tråd med overordnede føringer. Plan- og miljøutvalget vedtok i møte 08.12.2010 et
midlertidig forbud mot tiltak i forbindelse med reguleringsplan for Kvernhustangen.
Reguleringsplanen kan ses som en miljørevisjon av eldre reguleringsplan som omfatter areal i
100-metersbeltet. I forhold til ny plan- og bygningslov blir dette planarbeidet retningsgivende
for framtidige planer i Søgne kommune.

Planprosess
Plan- og miljøutvalget vedtok midlertidig forbud mot tiltak 08.12.2010 for området som
inngår i reguleringsplan for Kvernhustangen. Sommeren meldte administrasjon opp melding
om oppstart av reguleringsarbeid for Kvernhustangen. Til oppstarten mottok man 15 innspill.
Nedenfor følger en gjennomgang og vurdering av disse.
2 mai ble det gjennomført et folkemøte for grunneiere som er berørt av reguleringsarbeidet.
Kommunen mottok noen innspill til planarbeidet som vil bli vurdert før planen legges ut til
offentlig ettersyn.
Planforslaget forventes lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2012.

Planstatus
Gjeldende plan
For området gjelder reguleringsplan for Kvernhustangen, vedtatt 20.10.1986.
Reguleringsplanen går på sørsiden av Kvernhusvannet og grenser opp til Krossnesveien i vest,
reguleringsplan for Pålsnes og (Stokkelandsskogen øst) i øst.
Vedrørende hyttebebyggelsen i området, sier reguleringsplanen bestemmelser at det kan
bygges 6 nye hytter som vist i planen. Eksisterende hytter tillates oppført ved eventuell brann
eller riving. Maksimal grunnflate er 100 m2. Uthus skal fortrinnsvis legges i samband med
hyttene. Innredningen av uthus til hytteformål er ikke tillatt. Utover dette skal det
tilrettelegges for allmennheten med toalett og renovasjon.
Tilgrensede planer
Kvernhustangen grenser opp til følgende reguleringsplaner:
Øst:
Pålsnes (stadfestet 2012), Kossevigheia (vedtatt 1990), Stokkelandsskogen (vedtatt 1973)
Nord:
Stokkelandsskogen (vedtatt 1970), Felt E og F Årosskogen (vedtatt 1987), Felt G og H
Årosskogen (vedtatt 1981)
Vest:
Krossneset/Stifjell (vedtatt 2012)
Sør:
Leirkilen (vedtatt 2001)
For den østlige delen av planområdet gjelder det en skjærgårdsparkavtale. Her foreligger det
egne regler.
Kommuneplanen for Søgne Kommune
Gjennom kommuneplanen er området avsatt som bolig, friområde og friluftsområde. I
kommuneplanen er området delt i to. Bebyggelsen i Kjølpevika er avsatt som byggeområdet
”bolig” mens hyttene på Kvernhustangen eller øst for ”Vaskeplassen” er avsatt som LNF. Det
var samme plansituasjon i kommuneplanen fra 1999. Grunnen til at kommuneplanen har
avsatt området som et boligområdet, er nok at man en gang i tiden har sett for seg et
boligområdet vest for vaskeplassen. Dette er ikke aktuelt nå. Formålet med planarbeidet er å
opprettholde fritidsbebyggelsen slik den foreligger i dag, samt at de ubenyttede
utbyggingsmulighetene videreføres.

Beskrivelse av planområdet
Kvernhusvannet og området rundt er et av kommunens viktigste friluftsområder. Turløypa
rundt kvernhusvannet er mye brukt til rekreasjon og friluftsliv. Det er mulighet for parkering i
begge ender av løypa, henholdsvis Krossnesveien og Langenes skole. Det er mulighet til å
komme seg inn på stien fra flere plasser, f.eks fra Stokkelandsskogen. Området rundt
Kvernhusvannet er et typisk kystterreng med mye furuskog. Terrenget er stedviss ganske
kupert. Gjennom den vestlige delen av planområdet går strømforsyningen ut til Ny-Hellesund.
I planområdet ligger Krogstads hytte som er eid av Søgne Kommune. I tillegg til hytten er det
bygd toalett, sjøbu og brygge. Området er tilrettelagt for barnefamilier. Området som blir
benevnt som ”vaskeplassen” er et området som ble brukt i forbindelse med isproduksjon i
gamle dager. To plasser i planområdet er det tufter av ishus. Kvernhusvannet er viktig i
forhold til biologisk mangfold som et leve-/og oppholdsområdet for fugleliv. Helt øst i
planområdet er det utarbeidet en skjærgårdsparkavtalen som sier noe om bruken av området.
Skjærgårdsparkavtalen berører så vidt deler av et byggeområdet.

Statlige planretningslinjer
Planforslaget behandles etter ny plan- og bygningslov vedtatt sommeren 2008. For
sørlandskysten er det utarbeidet statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen. Disse ble vedtatt med Kongelig resolusjon sommeren 2011.
Gjennom disse statlige planretningslinjene har man delt landet inn i områder i forhold til hvor
stort presset er på strandsonen i det aktuelle området. For Oslofjorden har det vært
rikspolitiske retningslinjer i lang tid, mens nå er det innført retningslinjer også for resten av
landet. Hensikten med retningslinjene at man har foretatt en geografisk differensiering av
landet. For de områder hvor presset er stort, så vil det være et sterkere vern enn de områdene
hvor det er mindre press. Sørlandet er definert som et område med stort press. Men selv
innenfor Sørlandet, kan man foreta en differensiering mellom pressområder og ikke
pressområder.

Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget legger opp til en videreføring av gjeldende plan.
For fritidsbebyggelsen foreslår man at det totale antall hytter ikke skal økes i forhold til
gjeldende plan. Pr. dags dato er ikke alle utbyggingsmulighetene som ligger i eksisterende
plan blitt benyttet. Revidert planforslag legger opp til ubenyttede utbyggingsmulighetene
videreføres.
For kommunens friluftsområder, så er formålet med reguleringen også å få formalisert
turveisystemet i mye større grad enn tidligere. Bl.a har det vært ønske om å lyssette hele
turløypen.

På den enkelte eiendom er område for søknadspliktige tiltak vist som byggeområdet, mens ute
og oppholdsarealet er et areal hvor det ikke kan bygges. Tidligere har det vært byggegrense
som har vist hvor man kunne bygge. Man mener at et grøntområde framfor et byggeområdet
utenfor byggegrense har en psykologisk effekt. Folk oppfatter et grøntareal som et område det
ikke kan bygges på. Byggeområdet er vist med en størrelse som gjør at man har mulighet til å
justere en plassering dersom hytten rives ned for gjennoppbygging eller at man ønsker å
utvide eksisterende hytte. Byggeområdet er også utformet med tanke på hva som er den
private sone rundt bebyggelsen. Administrasjonen har gjort en vurdering av hver enkelt tomt.

Bebyggelse og anlegg.
Fritidsbebyggelse
F1 - Det tillates 1 ny hytte på GB 20/74. Det er krav til fradeling av tomten GB 20/74 før
byggetillatelse kan gis.
F2 –Det tillates 1 ny hytte på GB 20/100. Det er krav til fradeling av GB 20/100 før
byggetillatelse kan gis.
F3 – Det tillates 1 hytte på GB 17/286.
Kommunen eier bl.a en hytte på GB 17/14 (Krogstads hytte). Området er regulert til offentlig
friområde og formålet foreslås opprettholdt i revidert plan. Hytta er i gjeldende plan regulert
som friområdet. I revidert plan foreslås hytte punktregulert som byggeområdet
fritidsbebyggelse. I dag står speiderne for vedlikeholdet av hytten.
Ute- og oppholdsareal
På alle fritidstomter er det foreslått ute-/oppholdsareal for de deler av tomten hvor det ikke
skal være byggeområdet. Ute-/oppholdsareal vil være den ubebygde del av tomten, men
samtidig en del av den private eiendomsrett. Selv om det er grønt, ligger formålet under
bebyggelse og anlegg. Allmennheten har ingen ferdselsrett etter plan- og bygningsloven.
Eksisterende godkjente tiltak på eiendommen som ikke omfattes av byggeområdet
opprettholdes i sin nåværende form og størrelse. Det tillates ingen nye tiltak innenfor ute- og
oppholdsarealet.
Det er ikke foreslått nye bod/lager i området. Eksisterende godkjente bod/lager videreføres.
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
Det tillates ny brygge i forbindelse med hytte på F1og F2 og en utvidelse av eksisterende
brygge på GB 20/51 (parsellen som ligger lengst vest) og GB 20/464.
Eksisterende godkjente brygger videreføres.

Uthus
Det tillates ingen nye uthus i området.
Eksisterende godkjente uthus videreføres.
Samferdsel og teknisk infrastruktur
Kjørevei
Krossnesveien er offentlig og opprettholdes slik den foreligger i dag. I forbindelse med
utbygging i området ved krysset Krossnesveien/Stifjellveien, så er det regulert inn en gang/sykkelvei fram til og med nevnte kryss. Ved en framtidig utbygging videre ut på Krossneset,
bør gang-/sykkelveien videreføres.
Parkering
P1
Eksisterende parkeringsområdet i forbindelse med turløypa rundt Kvernhustangen
opprettholdes som offentlig parkeringsplass.
P2
Det foreslås ny parkeringsplass for hytteeiere. Parkeringsplassen er felles for alle hytteeiere
innenfor planområdet.
Grønnstruktur
Turvei
Området foreslås som offentlig turvei. Området er i dag bare delvis i offentlig. og er en del av
Kvernhusløypa. Man har foreslått en 10 meter brei korridor.
Friområdet
Området foreslås som offentlig friområdet. Området er i dag bare delvis i offentlig eie. Tiltak
utover det som fremmer formålet i disse områdene, er ikke tillatt.
Landbruk, natur og friluftsformål
Friluftsformål
I forbindelse med kartet som ble lagt frem på folkemøtet 2 mai, så var det valgt naturområde
på områder som fortsatt skulle være i privat eie, men der det ikke planlegges nye tiltak. Dette

er områder som i gjeldende plan delvis består som et friluftsformål i dag. For å unngå
eventuelle uklare tolkninger av forskjellen mellom frilufstformål under LNF-kategorien og
naturområdet under Grønnstruktur-kategorien, så bruker vi friluftsformål på det som er vist
som naturområdet på kartet lagt frem på folkemøtet 02.05.2012. Friluftsformålet har en annen
grønnfarge som gjør det mulig å skille friområdet fra friluftsformål.
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Småbåthavn
I dette området inngår arealet som hører til den enkelte private brygge. I dette areal kan
uteriggere som er nødvendig for fortøying av båt anlegges.
Friluftsområde i sjø og vassdrag
I området kan normal ferdsel foregå.

Virkninger av planforslaget
Nedenfor følger en gjennomgang av de interesser som er registrert i området samt interesser
basert ut i fra tilgjengelig kunnskap.
Det er ikke lagt opp til at det skal utarbeides en konsekvensutredning i forbindelse med
planarbeidet for Kvernhustangen. Dette fordi det pågående planarbeid er en videreføring av
gjeldende plan for Kvernhustangen. Det tillates ingen nye tiltak utover det som ligger i
gjeldende plan fra 1986, bortsett fra 2 brygger.
Naturmiljø
Følgende naturtyper er registrert:
Leirkilen
Området er registrert som strandeng og strandsump. Området har funksjon for vade-, måkeog alkefugler og prioriteres som et B-området.
Kvernhusvannet
Ferskvann/Våtmark – beite og yngleområder for andefugler, og raste- og overvintringsområde
for Vannrikse. Området er svært viktig (A).
Ferksvann/Våtmark – beite og yngleområder for andefugler, bl.a bergand og havelle. Området
er viktig (B).
Kosseviga
Havstrand/kyst – Viktigste overvintringsområdet for fugl i Søgne. Området er viktig (B).

Ålegress
Det er vist flere lokaliteter med Ålegress i planområdet. Områdene med ålegress har C-verdi.
Kulturmiljø
I planområdet er det registrert to områder med rester etter et ishus. Disse stammer fra en
isproduksjon som ble gjennomført fra tidligere tider.
Friluftsliv
Området rundt Kvernhusvannet er et av kommunens viktigste friluftsområder. Det har lenge
vært stor turaktivitet rundt vannet, men det er i de siste 10-15 årene lagt veldig godt til rette
for at flest mulig skal kunne bruke området. Det er gode parkeringsmuligheter i begge ender
av vannet med gode påkoblingspunkter til selve rundløypa. Selve traseen rundt vannet er på
ca. 3.3 km. Nord for vannet, så grenser området til Stokkelandsskogen boligområdet.
Kvernhusvannet er et viktig område for folk i alle aldere og ligger spesielt i umiddelbar
nærhet for de som bor i Stokkelandsskogen. Det er blant annet mindre sandstrand på
nordsiden av vannet som er mye brukt på sommeren. Om vinteren er vannet brukt til skøyteis.
På sørsiden av vannet er det forholdsvis kort avstand mellom sjøen og Kvernhusvannet.
Områdets verdi som et friluftsområdet for allmennheten er klart størst i dette området. Her er
det bademuligheter både i sjøen og i Kvernhusvannet. Mot sjøen er det større områder med
glatte svaberg som mye av sørlandskysten er kjent for. Området ligger åpent med gode
solforhold hele dagen. Mot sjøen så er det to områder som er satt av til allmennheten. Dette er
Krogstads hytte (Sandviga) som er en skjermet vik med bademuligheter, bryggeplass og
toalett. Det andre området er Vaskeplassen. Det er dette området hvor det kortest avstand
mellom sjøen og Kvernhusvannet. Området er ikke anlagt med bryggemuligheter for
allmennheten.
Som friluftsområde er Kvernhusvannet og området rundt mest brukt som et turområdet med
rastemuligheter ved Krogstads hytte. Ellers er det en del fiske ut i Kvernhusvannet og på
svabergene i Kossevigfjorden. Utover dette brukes området i liten grad til bading og soling.
De private hyttene ligger i områder hvor dette kan være aktuelt.
Landskap
Området er et typisk kystterreng. Området øst for vaskeplassen fremstår som mer åpent og
urørt enn vest for vaskeplassen (Kjølpeviga). I Kjølpeviga er tettheten av bebyggelsen
forholdsvis høy, samt at terrengets beskaffenhet og tett vegetasjon gjør dette området mindre
aktuelt for allmennheten. Øst for Vaskeplassen er muligheten for at allmennheten kan ferdes
større. Bygging i dette området vil få større konsekvenser for friluftslivet enn bygging i
Kjølpeviga.
Konklusjon
Administrasjonen kan ikke se at planforslaget vil ha nevneverdig negative virkninger på de
overnevnte interesser. Planarbeidet er en videreføring av gjeldende plan for området. De
resterende utbyggingsmulighetene som ligger gjeldende plan vil derfor kunne realiseres

gjennom revidert plan. For natur og friluftsinteresser medfører planforslaget etter
administrasjonens vurdering ingen negative konsekvenser. For landskapets del, så vil bygging
av nye hytter kunne medføre økt eksponering ut mot fjorden. De fleste hyttene i området er
bygd i en tid hvor hyttebygging hadde en litt annen dimensjon enn hva tilfellet er i dag.
Enkelte av sjøbuene har en større eksponering enn selve hytten på eiendommen. I forbindelse
medbygging av nye hytter i området, bør bestemmelsene i kommuneplanen i forhold til
fritidsbebyggelse, strammes noe inn for områdereguleringsplan for Kvernhustangen. For
hytten lengst øst i området, burde alternative plasseringer vært valgt. Administrasjonen har
vært ute sett på ulike plasseringer for denne hytten. Andre alternativer for plasseringer vil
ligge utenfor eksisterende eiendomsgrenser. Man har derfor valgt å bruke plasseringen som
ligger i gjeldende plan, men at bestemmelsene vil si noe om tilpassing til eksisterende terreng.
Det planlegges 2 nye brygge i forhold gjeldende plan. Bryggene vil ikke komme i konflikt
med ålegresslokalitetene. Det er heller ingen ting som tyder på at en ekstra brygge vil være
negativt i forhold til Kosseviga som et viktig overvintringsområdet.
Området i Leirkilen foreslås regulert til naturområdet.

Innkommende innspill
Møvik Byggetjenester på vegne av Øyvind Tvedt
GB 20/51 m.fl.
Grunneieren eier flere eiendommer, både sammen med sin søster Astrid Linnebo og sine barn.
Deler av eiendommen er byggeområde, mens resterende er friluftsområdet.
Tvedt har meldt inn innspill til planarbeidet. Her ønskes det en brygge til tomt GB 20/543.
Dette er den eneste tomten i området som ikke har brygge. Det er ikke adkomst til hytten og
en brygge vil lette transporten av en del ting. Det foreslås også en bod i tilknytting til brygga.
Det er foreslått 4 alternativer til plassering. Alle plasseringene vil ligge i friluftsformål slik
planen er i dag. Alle plasseringene ligger også i områder hvor det er naturlige svaberger.
Det er også ønskelig å utvide tomt GB 20/543, denne er i dag liten og utearealene er
begrenset. Hytten plassering ble av kommunen valgt på et området som hadde egnet seg som
uteområdet for hytten.
Det er viktig at eksisterende bebyggelse, volum, størrelse og plasseringer opprettholdes i ny
plan.
Ønsker også at eksisterende brygger, sjøboder, flaggstenger og andre opparbeidete arealer får
formålet byggeområde og at det respekteres at disse eiendommene ikke allmenn betydning.
Vurdering av innspillet:
Administrasjonen legger ikke opp til nye uthus i området.

Når det gjelder brygge for GB 20/543, så legger administrasjonen opp til at eksisterende
brygge kan utvides 5 meter mot sørvest på GB 20/464. Brygga vil da være felles for de nevnte
eiendommer. Administrasjonen finner ingen gode argumenter for at man skal legge opp til en
brygge i et friluftsområde for en allerede bebygd hytte.
Når det gjelder et økt uteareal for GB 20/543, så mener man at det ikke er grunnlag for utvide
denne tomten. Tomten har en størrelse på ca. 400 m2. 100 m2 går med til bebyggelsen, 300
m2 burde være tilstrekkelig for utearealet. Tomten er fradelt og bebygd og er i sin helhet
regulert til byggeområdet.
Eksisterende godkjent bebyggelse, volum og størrelse opprettholdes som i gammel plan.
Eksisterende brygge og uthus får byggeformål, mens flaggstangen ikke gjør det. Eksisterende
godkjente tiltak innenfor ute- og oppholdsarealet opprettholdes, men det vil ikke bli tillatt
med nye tiltak.
Statens Vegvesen
Har ingen merknader til saken.
Tor Inge Larsen
Er rørlegger og ønsker å informere om at det fortsatt jobbes med ny vannledning og
kloakkpumpeledning til hytteeiendommer innenfor området begrenset til Sletvolds eiendom i
øst og i vest ved krossnesveien.
Vurdering:
Det jobbes med fellesløsninger for vann og kloakk. Spørsmålet i forbindelse med folkemøte,
var om ledningene i hovedsak skal gå på land eller i sjøen. Landarealet er mest ønskelig fra
kommunens side. Dette arbeidet vil sannsynligvis ikke blir sluttført før gjeldende planarbeid
er ferdig. Man bør derfor ta høyde for eventuelle tiltak som kan komme i forbindelse med
arbeidet.
Håkon Bergan 27.06.2011
Det var søkers hytte som utløste bygge- og deleforbudet. Det er forskjellen mellom
reguleringsbestemmelsene og kommuneplanen. I reguleringsplanen står det 100 kvm i
grunnflate, kommuneplanen sier 100 kvm T-BRA.
I forbindelse med bruksareal, så har grunneier også sett på andre eiendommer i området, samt
eiendommenes opplysninger. Stiller spørsmål om det er rett at de fleste hytter har over 100
m2 i grunnflate?
Vurdering:

Tomten ligger forholdsvis eksponert til i landskapet. Grunneiers omsøkte prosjekt gir et
bruksareal på ca. 140 m2. Etter gjeldende reguleringsplan for Kvernhustangen, så bruker man
begrepet ”grunnflate”. Dette begrepet er ikke en definert størrelse i grad av utnytting.
Kommuneplanen bruker 100 m2 BRA. I grad av utnytting er det regler om hvordan dette skal
beregnes. Kommuneplanens bestemmelser gjelder i reguleringsplaner hvor det ikke er
bestemmelser om tilsvarende. Derfor slår kommuneplanens bestemmelser inn i gjeldende sak.
Grunneiers prosjekt holder seg innenfor høydebegrensingene i kommuneplanen, men er i
konflikt med BRA. Kommuneplanens bestemmelser om 100 m2 BRA har vært en
bestemmelse i kommuneplanen over tid og det finnes lignende bestemmelser i
nabokommunene. Svært få reguleringsplaner legger ikke opp til BRA over 100 m2. Der det i
tilfelle gjør det, så tolker man det slik at anneks kommer i tillegg til 100 m2 BRA.
NVE 27.06.2011
Har ikke kapasitet til å komme med innspill til oppstart av planarbeidet, men viser til nye
retningslinjer ”Flaum og skredfare i arealplaner”. NVE kommer tilbake til en nærmere
uttalelse ved offentlig ettersyn.
Vurdering:
Har gått igjennom ulike veiledere og vurdert disse opp i mot området som skal reguleres. Det
er ikke kjente elementer som kan utgjøre en risiko for liv, helse og bygninger. Bebyggelse for
beboelse er plassert høyt i terrenget og vil ikke være problematisk i forbindelse med eventuell
springflo.
Erik Langeland 26.06.2011
Det er en arbeidsgruppe fra Langenes som jobber for lys i turveitraseen rundt
Kvernhusvannet. Ber derfor om at arealplanen kan legge opp til lys rundt vannet.
Vurdering:
Det er laget en egen sak vedrørende lysløyper i Søgne. Kommunen vil sannsynligvis gå for et
prosjekt hvor man lager en lysløype. Kvernshusløypa er et av områdene som vurderes i
forhold til lys.
Sigrun Bygland 26.06.2011
Ønsker vei fra Krossnesveien og inn til myra innenfor Kjølpevika hvor hyttene i området har
tinglyste parkeringsplasser.
Vurdering:
Det er lagt inn et forslag til trasee.

Astrid og Salve Linnebo 22.06.2011
Fikk i 1995 i samarbeid med sin bror Øyvind Tvedt godkjenning på oppføring av 2 hytter.
Hytten til Tvedt er ført opp, mens det er søkt om rammetillatelse for hytte nr. 2.
Administrasjonen i kommunen avslo søknaden, mens politikerne sa ja til søknaden.
Fylkesmannen klaget på saken. Siden er saken lagt på is i påvente av planarbeidet.
Ønsker samme behandling som sin bror.
Vurdering:
Søknaden er stilt i bero inntil at revideringen av reguleringsplane for Kvernhustangen er
avklart. Planforslaget legger opp til planlagte hytte (vist som F2) kan bygges. Brygge i
tilknytting til hytten kan skje med en utvidelse av eksisterende brygge GB 20/51, 5 meter mot
øst. Brygga vil være felles for GB 20/100 og planlagt hytte.
Øivind Andreassen 20.06.2011
Minner om at han har tinglyst rett til adkomst i den nåværende turvei, samt tinglyst rett til
parkeringsplass.
Vurdering:
Mener planforslaget ikke legger noen hindringer for utøvelse av tinglyste rettigheter.
Vedrørende parkeringsplass, så er det lagt opp til en felles parkeringsplass for alle hytteeiere
innenfor området.
Vest-Agder Fylkeskommune 21.06.2011
Viktig at friluftslivet blir hensyntatt i planleggingen.
Det skal være murer etter et ishus på GB 17/9 ”Flåda”, Stokkeland. Det skal ha vært engelske
hummerkjøpere som skar is i Kvernhusvannet. Dette var en liten, men interessant næring i
distriktet. Ber om at kommunen sjekker opp dette.
Vurdering:
Planarbeidet har stort fokus på dette med friluftsliv. Kvernhusvannet er et av kommunens
viktigste friluftsområder. Det er to områder hvor det er tufter etter isproduksjon. Disse er vist
som bevaringsområder.
Ellen og Karl Otto Fredriksen 17.06.2011
Deres hytte står delvis på grøntområdet og delvis på byggeområdet. Det har vært gjennomført
en mindre endring i forhold til justering av byggeområdet. Dette er ikke blitt lagt inn i planen.
Har søkt om å få sette opp en redskapsbod, men fått avslag. Bruksarealet på eiendommen i
dag er på 98 m2.

Vurdering:
Plankartet er justert, slik at hele hytten ligger innenfor byggeområdet.
Vedrørende en redskapsbod, så er det totale areal på 100 m2. Bl.a redskapsboder inngår i
dette totale arealet.
Karl Gustav Johansen 19.06.2011
Har en ubebygd hyttetomt på GB 17/286. Ønsker at det kan innreguleres en brygge på tomten
som har en kort strandlinje, samt en brygge på grøntområdet GB 17/9. Det har vært
gjennomført en befaring i forbindelse med opprettelse av skjærgårdsparken sammen med en
representant fra kommunen. Da besluttet man å legge bryggene der vedlagte kart viser.
Vurdering:
Hytten på GB 17/286 opprettholdes som i gjeldende plan. Det foreslås en brygge på tomten.
Det legges ikke noen ny brygge på GB 17/9.
Helge Ravnberg 09.06.2011
Ønsker at byggegrense for hytte på GB 17/286 kan flyttes to meter mot sør.
Vurdering:
Byggegrensen flyttes ikke noe mot sør. Hytten vil få bestemmelser som begrenser høyden og
muligheten for valg av takform.
Per Bergan 24.05.2011
Det er tidligere gitt tillatelse for oppføring av hytte på tidligere GB 20/94, nå sammenføyd
med GB 20/74.
Vurdering:
Hytten opprettholdes i planforslaget (vist som F1 i planforslaget).
Fylkesmannen 09.06.2011
Vurderer å reise innsigelse til nye tiltak.
Området er viktig sett i forhold til biologisk mangfold og friluftsliv.
Vurdering:

Av nye tiltak som gjeldende plan ikke gir åpning for, så er det foreslått to brygger i tilknytting
til F1 og F3. Utover dette ser ikke administrasjonen at det er grunnlag for noen innsigelse til
planforslaget.
Det er gjort en gjennomgang av biologisk mangfold i og rundt Kvernhusvannet. Ut i fra nye
tiltak som foreslås i planforslaget, så mener administrasjonen at dette ikke vil medføre noe
negative konsekvenser for biologisk mangfold.
Når det gjelder friluftsliv, så er dette godt ivaretatt i planforslaget.

Vianova på vegne av Agderbygg 27.05.2011
Regner med at planen ikke får negative konsekvenser for områdereguleringsplan for
Krossnesveien/Stifjellet.
Vurdering:
Planforslaget vil ikke få negative konsekvenser for områdereguleringsplan
Krossnesveien/Stifjellet.

Bestemmelser – Områdereguleringsplan for Kvernhustangen, Søgne
Kommune – 12.06.2012, 18.06.2012

1. Generelle bestemmelser
Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5 til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg.
Område for fritidsbebyggelse
Område uthus/bod/lager
Område for privat småbåtanlegg (land)
Ute- oppholdsareal
Samferdsel og tekniske anlegg
Vegareal
Parkeringsareal
Grønnstruktur
Turdrag
Friområdet
LNF
Friluftsområdet
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Ferdsel
Småbåthavn
Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler og vann- og avløpsledninger gjennom
byggeområder, område for samferdsel og tekniske anlegg, naturområde, turdrag.
Det kan etableres nedgravd minirenseanlegg på den enkelte fritidstomt. Privat avløpsledning
skal påkobles felles avløpsledning som er vist i plan. Hvert anlegg skal godkjennes av
kommunen. Eventuelle eksisterende avløpsledninger innenfor planområdet skal om mulig,
påkobles ny felles avløpsledning.

2. Rekkefølgekrav
Det må foreligge godkjent felles avløpsplan innenfor planområdet før det kan gis
byggetillatelse til nye fritidseiendommer.

3. Bebyggelse og anlegg
3.1 Eksisterende fritidsbebyggelse
Godkjente eksisterende hytter, anneks og uthus tillates gjennoppbygget i sin
opprinnelige form og størrelse. Eksisterende godkjente hytter tillates utvidet inntil 100
m2 BRA. Eventuelle uthus eller anneks inngår i det totale bruksarealet på 100 m2
BRA.
3.2 Ny fritidsbebyggelse
Det tillates 3 nye hytter på F1, F2 og F3. Nye hytter tillates bygd med maks BRA på
100 m2. Topp grunnmur/pilar/såle skal ikke overstige 1,0 meter over gjennomsnittlig
terreng. Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget. Endelig plassering og utforming av
bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad
om byggetillatelse. For bebyggelse gjelder byggehøyde over normal vannstand den til
en hver tid gjeldende byggehøyde (teknisk forskrift).
Det er krav til fradeling av tomten GB 20/74 og 100 før byggetillatelse kan gis.
For hytte F3, settes det krav til flatt tak/pultak
3.3 Byggehøyder
Maks mønehøyde/gesimshøyde settes til følgende:
Hytter med saltak – maks 5.5 m mønehøyde og en gesimshøyde på 4 m. Maks
takvinkel settes til 22 – 36.
Hytter med flatt tak/pultak – maks 3.5 m gesimshøyde.
3.4 Anneks
Anneks med bruksareal maks 20 m2 BRA kan oppføres der totalt bruksareal ikke
overstiger BRA 100 m2 og skal ligge nærmere fritidsboligen enn 8 meter. Maks
mønehøyde settes til 3.5 m.
3.5 Brygger

Det tillates 2 nye brygger i tilknytting til F3 og F1, samt en utvidelse av eksisterende
brygge mot øst på GB 20/51 (parsellen som ligger lengst vest) og mot vest for GB
20/464. Brygger skal gis en god terrengtilpassing og utformes slik at de ikke
eksponerer seg selv eller virker dominerende. Brygger, båtfester og andre varige
konstruksjoner og anlegg skal ta hensyn til allmenn ferdsel og utformes nøkternt.
Bryggefront skal utføres i ubehandlet tre og/eller naturstein. Maks lengde på kaifront
pr tomt = 9 meter og maks areal 20 m2.
3.6 Ute- oppholdsareal
Eksisterende godkjente tiltak slik som trapper, murer, uthus, boder og lignende tillates
opprettholdt. Det tillates ingen nye tiltak.
4. Samferdsel og teknisk infrastruktur
Kjøreveg/gangvei
Kjøreveier og gangveier må opparbeides som vist på plankartet. Det kan gjøres mindre
justeringer i samråd med Søgne Kommune.
Adkomstvei til hyttene er regulert til felles adkomstvei og kan bygges som vist på
plankartet med en regulert bredde på 3 meter.
Parkeringsareal.
Parkering for Kvernhusløypa (P1) er offentlig.
Parkering for hyttene er regulert til felles parkering (P2) og kan bygges som vist på
plankartet.
5. Grønnstruktur
Turvei
Turveien (Kvernhusløypa) er offentlig.
Friområdet
Området er offentlig. Vanlig vegetasjonsskjøtsel kan utføres. Arealene kan opparbeides
med benker og bord.
6. Friluftsområdet

I område skal naturlig terreng og vegetasjon bevares.
7. Bruk og vern av sjø og vassdrag
Friluftsområde i sjø og vassdrag.
I området tillates normal ferdsel.
Småbåtanlegg sjø og vassdrag.
Området er privat og det kan tillates flytebryggeanlegg for fortøyning av båter.
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Referat etter møte 05.07.12 - GB 20/464 - Kvernhustangen
Det vises til protokoll fra plan- og miljøutvalgets møte 27.06.2011. I protokollen står det at saken
utsettes inntil det er avholdt et møte med Øyvind Tvedt.
Til stede på møte fra tiltakshaver: Anne Karen Birkeland og Øyvind Tvedt.
Fra kommunen: Stig Erik Ørum og Egil Terkelsen (leder av plan- og miljøutvalget).
Øyvind Tvedt ønsker at han skal behandles likt med andre grunneiere innenfor planområdet. Han
mener det er gjort forskjell både når det gjelder brygger i området, grønne formål og at godkjent
bebyggelse og tiltak opprettholdes i ny plan.
Tvedt mener at siden saken er utsatt i påvente av møtet, så ligger det i saken at da ønsker plan- og
miljøutvalget endringer i det forslaget som ligger til behandling. Egil Terkelsen sier at det er kun
dette møtet som skulle holdes og ikke noe mer. Det er ikke gitt noen politiske signaler i vedtaket.
Brygger
Administrasjonen argumenterer med at det er likebehandling i planområdet. Dette har vært fokus
helt i fra starten av. Det er 3 hytter som pr. dags dato ikke er bygd. To av disse har ikke tilgang til
brygge i dag og derfor er det lagt inn ny brygge på disse to hyttetomtene. Ubebygd hytte til Astrid
Linnebo og eksisterende hytte til Øyvind Tvedt får sine bryggemuligheter ved å utvide eksisterende
brygger. Administrasjonen mener det er rimelig at to hytter må kunne dele en brygge seg i mellom.
Dette har kommunen lignende saker på.
Man ønsker heller ikke å ta hull på et eksisterende friluftsområde for å løse et bryggebehov i dette
området.
Grønne formål
Når det gjelder grønne formål i planen, så har administrasjonen vurdert ulike grønne farger på
plankartet og hvilke konsekvenser det får for grunneiere og privat eiendomsrett. Utgangspunktet er
at den private eiendomsrett opprettholdes og allmennheten har således ingen adgang.
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Rådhusveien 1
4682 Søgne
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Man har konkludert med at man går for grønne formål tilsvarende det som gjelder i gjeldende plan.
For den private tomt, så er det vist byggeområdet for der bebyggelsen står og det som kan defineres
som den private sfære. For den resterende del av den private tomt, så vises dette som ute- og
oppholdsareal. I bestemmelsene så er det sagt at eksisterende godkjente tiltak består, men det tillates
ingen nye tiltak.
Eksisterende hytter
Vedrørende eksisterende godkjent bebyggelse, så er det tatt inn en bestemmelse hvor eksisterende
godkjent bebyggelse kan føres opp på nytt i samme form og størrelse dersom bebyggelsen skulle
brenne ned eller skades på andre måter. Dette gjelder også der bruksarealet er større enn tillatt areal.
Tvedt mener det foreligger en tillatelse på en brygge/molo på østsiden av eksisterende uthus (sjøbod)
og utover sjøen i østlig retning.
Tvedt spør om muligheten for å legge en båt i Kvernhusviga ved dårlig vær. Administrasjonen
forklarer at gjennom reguleringsplanen, så legges grunnlaget for framtidige søknader om tiltak.
Dersom det ikke ligger inne noen brygge, så vil man sannsynligvis ikke få det heller. Det at man
ønsker å legge en båt i ly for dårlig vær, kan alle gjøre og er noe man ikke tar opp i forbindelse med
en reguleringssak. (Det ble ikke nevnt i møtet, men moringer og blåser er søknadspliktige tiltak som
må søkes på vanlig måte).
Birkeland stilte spørsmål om hvorfor det ikke er samsvar mellom formålene i tittelfeltet og
formålbetegnelsen i bestemmelsen. Administrasjonen mener at man kanskje kunne vært enda mer
tydelig, men at innholdet vil være det samme.
Administrasjonen mener det ikke er kommet argumenter som skulle tilsi at planen burde endres.
Administrasjonen opprettholder derfor forslaget.

Kommentar til Tvedts påstand om tillatelse til brygge på GB 20/464. (Ikke sagt i møte)
Byggetillatelser gitt i 1992 er å anse som utgått jfr. plan- og bygningsloven av 1985, § 96.

Anne Karén Birkeland
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Øyvind Tvedt
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