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Søgne/Valle den 4. sept. 2014

VARSEL - OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSPLANARBEID -

Detaljregulering, Ãsafjellet vest, Søgne kommune. PlanlD 201406
INNLEDNING
I henhold til §§ 12-8 og 12-3 i Pbl varsles med dette at det blir satt i gangarbeid med privat detaljregulering, ÅSAFJELLET
VEST,Søgnekommune. Berørte eiendommer er: 28/5, 51, 208, 357, 358, 373, 396, 613. Planarbeidet er en ny regulering
med utgangspunkt i gjeldene kommuneplan.
PLANAVGRENSING OG FORSLAGSSTILLER

Planområdet er avgrenset slik:
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I løpet av planprosessen

-

kan planområdet

.

L'

.

bli justert/redusert.

Forslagsstiller

er Repstad Eiendom AS.

FORHOLDET TIL OVERORDNET PLAN, KOMMUNEPLANEN

Spørsmålet om âfremme del-regulering har vært behandlet politisk i kommunen og det er gitt klarsignal til oppstart av
planlegging av deler av omrâdet.
Det er avholdt plankonferanse med kommunen og føringer for planleggingen er gitt. Planarbeidet
er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning i samråd med kommunen. Planarbeidet vurderes ikke
konsekvensutredningsplikt så lenge man forholder seg til utbyggingsformàlene i kommuneplanens arealdel.

Plankontoret

Hallvard Homme AS

Avdelingskontor:

Pb95, 4747VALLE,
post@plankontoret.no
Telefon 379 37000

3890 Vinje,

ORG.NR.976010744MVA

4973Vegårshei,91547813, eiaas

Bankkonto: 2890.05.26476

41690212,

astettin@plankontoret.no

lankontoret.n0

â utløse

4

fl. i .
Plankontoret Hallvard Homme AS

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET

Hensikten med planarbeidet er â legge til rette for et boligområde pâ høydedraget, Åsafjellet. Omfanget av boligenheter
vil kunne være 8-12 enheter. Arealformâlene vil være i henhold til gjeldende kommuneplan.
SPESIELLEUTFORDRINGER

Adkomst: dagens vei til boligklyngen ved fiellfoten er bratt. Det vil være en veiteknisk utfordring å få til en god nok
løsning på adkomstspørsmâlet.
Terreng og landskap: Ãsafjellet har en krevende topografi og det vil stilles store krav til terrengtilpassing og minimering
av terrenginngrep. Eksponering til Iandskapsrommet Lunde-elva
må vies oppmerksomhet.
Biologisk

mangfold:

Lundeelva.

Det er oppgitt

Det er foretatt

i Artsdatabanken

full kartlegging

av biologisk

at rødlistearten
mangfold

spiss-siv

innenfor

(jancus

planområdet

actiflorus)
og rapporten

er registrert

ved

ligger ved dette

varslingsbrevet.
INFRASTRUKTUR

Gang- og sykkelvei går langs offentlig tilkomstvei. I denne traseen ligger offentlige VA»ledninger, med antatt tilfredsstillende kapasitet. Eventuell trykkforsterking skal utredes. Det vil bli utarbeidet full prosjektering av veiløsning innen
planområdet, og prinsippløsninger på VA og overvann.
FORHOLDTIL UTBYGGINGSAREALER
I NORD,JFR.KP
Kommunens intensjon om â se hele Ãsafellet boligområde som en enhet følges opp pâ den måten at ved planleggingen av feltets grøntstruktur og teknisk infrastruktur vil man ha et sideblikk pà arealene i nord.
UTBYGGINGSAVTALE
Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Denne avtalen skal regulere forholdet mellom
kommunen og utbygger om eventuell utbygging av felles infrastruktur.
INNSPILL OG MEDVIRKNING, INFO

Innspill til planarbeidet skal sendes til Plankontoret Hallvard Homme as, 4747 Valle innen 15. okt. 2014 ved elektronisk
post

bruk

denne:

post@plankontoret.no

postmottakQsognekommuneno

Nærmere

Send
informasjon

kopi
får

av
man

innspill
fra

til

Plankontoret

kommunens
Hallvard

37937000/959 37 000 (Hallvard) eller hos forslagsstiller på tlf. 917 74 747 (Ole Johan).
Med hilsen
Plankontoret Hallvard Homme AS
Hallvard Homme
Vedlegg:

I
0

Planavgrensning,
utdrag av kommuneplanen,
oversyn over reg.planer

i området,

ref. fra oppstartsmøtet,
partsliste
Biologisk rapport

Plankontoret

Hallvard Homme AS

Avdelingskontor:

Pb95, 4747VALLE,
post@plankontoret.no
Telefon 379 37000
ORG.NR. 976010744MVA

Bankkonto: 2890.05.26476

3890 Vinje,
41690212,
4973 Vegårshei, 91547813,

astettin@plankontoret.no
eiaas@plankontoret.no

Homme

planavdeling,
AS pà tlf.
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Gpeldendereguleringsplaner med
plangrenseAsafiellel vest
OB07 2014

jinanesuokx
1.20007

Søgne kommune

"I
Dares ref:

AREALENHETEN

Arkivkode.
L12

Saksbehandler:
DanielHolm

Vår ref:

20 13/2954

Dato:
01072014

Referat fra oppstartsmøte
1. Om planinitiativet og forslagsstiller
Plnntittel
Initiativet

Detaljreguleringfor Åsaljelletvest
Plan med krav om KU

gjelder

Områderegulering
x

Detaljregulering
Mindre endring av:

Tiltakets

adresse

Eikeveien

Berørte eiendommer
i

Hjemmelshaver

28/208

ANDRESEN

28/373

EKREM ELISABETH

HELGE OG JARL

28/358

EKREM MAGNAR

28/357

ANDRESEN

LUNDE

ODDVAR

JAMES

ERIK HAGERUP

28/357

MØLMENHILDESØRBU

28/613

ANDRESENJARL

28/5l

ANDRESENHELGE

28/396

LARSEN

MARIT

28/5

LARSEN

TOR MAGNE

Planens formål/hensikt

Etablere smàhusbcbyggelse

Forslngsstiller
Planfnglig nnsvnr

Det planlegges enebolig og tomannsboliger, ca. 10 boenheter.
Repstad Eiendom ASpä veglte av Helge og Jarl Andresen
Firma:Plankontoret Hallvard Homme AS

med tilhørende infrastruktur og lekeplass.

Prosjektansvarlig:Alexander Settin
Kontaktinfo:Tlf: 41690212. e-post alexander@plan.kontoret.no

2. Om oppstartsmøtet
Møtested

Arealenheten,

Møtetidspunkt/ramme

03.7.14 kl. 12.00

Rådhusveien

Deltakere

Fra kommunen:
Daniel Holm, saksbehandler

l, Søgne.

Fra Forslagsstiller:
Ole Johan Bueklev, Repstad Eiendom AS
Halvard Homme, Plankontoret Hallvard Homme AS
Referent

Saksbehandler

3. Saksoppljsniger
Arkivsaksnr
Planident
Saksbehandler

2013/2954
201406
Navn: Daniel Holm
Kontaktinfo: E-post: Daniel.Holmullsoggekommuneno

Reg spm. behandlet som

x

Tlf: 97 99 03 45
prinsippavklaring
miljøutvalget

Positiv anbefaling

i plan- og

Negativ anbefaling
Ikke behandlet.

4. Gjeldende

planer

Planstatus

Gjelder

Plan

x

Regional plan for Kristiansand
regionen 2011-2050
Kommuneplanens
arealdel

Formål

Vedtaksdatn

Avsatt til eksisterende og fremtidig
boligområde, samt LNFR. Det foreligger
sone om at reguleringsplan
fortsatt skal

20.12.12

gjelde og hensynsone landbruk for hele
området.

x

Reguleringsplan for
Eik/Sangvik

Planområdet er regulert til jord og
skogbruk med unntak av boliger som

l9 5 I982

allerede er etablert i området. Det er
åpnet for en ny bolig under gnr/bnr

28/373.
Planer, mindre endringer, dispensasjonssoknader under utarbeidelse i og inntil planområdet
Status
Plan
Formål
Forslagsstiller

Andre planer,

Aktuell
x

vedtekter,

utredninger,

Dokument
Bestemmelser

veiledere,

normaler

mm som er relevant

Merknader
til

kommuneplanens arealdel

Uteopgholdsarealer

I

2012-2020

og parkering:

Minste uteoppholdsareal per boenhet er 80m: jf.
bestemmelsene.

I

0

2 parkeringsplasser pr boenhet der l plass skal
være i garasje eller parkeringskjeller. Boenheter
under 50m2 BRA er det krav om 1
parkeringsplass.
Minst 50 % av nye boenheter skal oppfylle krav til
tilgjengelig boenhetjf. byggeteknisk forskrifi.

Kravtil lekeplasser:
KP har i utgangspunktetkrav til både sandlekeplassog
kvartalslekeplassjf bestemmelsene§ (tb andre ledd ved

utbyggingi nyeelleretablerteområderfor bebyggelse
og
anlegg. Det formelle kravet er da 2,25 daa.

Administrasjonen
serat deter vanskeligá innfridette
kravetpå mindrefortettingsprosjekter.
Forslagfra
administrasjonen
er at detberegnesminimum50m:
lekearealpr nyeboenhetdermindreutleieenheterikke
medregnes.Minstestønelse
på lekeplassskaluavhengigav
nyeboenheterværeminimum250m2.
Eksempel:
10 eneboligtomter
x 50m2 = 500m2 lekeplass.
Forslagsstilleropplyser at de vil vurdere størrelsepå
lekeareal ut fi-ade nødvendige funksjoner som skal inn på
lekeplassen.

Funksjonskravene
i bestemmelsene
§ 6a må følges:Sol
rninsthalvearealetklokkenl5 vårjevndøgn,arealbrattere
enn l:3 er ikke tellende i arealberegningen med mindre det
har ñtnksjon.
X

Statensvegvesenhåndbok

Vei inni områdetfra Eikeveienforutsettes
prosjektenog

N 100

anlagt som dimensjoneringsklasseAl (3,5 meter
kjørebane). Sideareal på minimum 1 meter (hver side).
Maksimalt 8 % stigning. Kjøretøy for renovasjon må

kommesegoppi feltet.
Forslagsstiller
opplyserat de vil sepå muligheterfor felles
renovasjonsløsning
lengernedpga.stigningpå vei. Det
vurderesogsåmuligheterfor varmekableri vet.
Forslagsstiller
opplyserat detikke vil væremuligå oppnå8
% stigning.

Det bør vurderesutvidetskulderoppbakkenav hensyntil
gående/syklende
og møtendetrafikk.
Tilsvarende skal vendehammer dimensjoneres etter

håndbokN100. Med planenskaldetvedleggeslengde-og
tverrprofilerpå veien.
Det bør seespå mulighetfor å sarnkjørede parallelleveiene
inn fra Eikeveiensomen del av planarbeidet.
Saksbehandler
hargjennomførten befaringav denaktuelle
veieninn områdettil de øversteboligene.Stigningpå veien
er langtutenfornormkravenepåen adkomstvei etter
dagensstandard.Ellersaksbehandlers
syner det myesom
tyder på at onu-ådetg
kan løsesut langs eksisterendevei
trase pga. stigningen. Det anbefales derfor å prosjektere vei

Kommunal VA norm

inn i områdeti førsteomgang.Dettefor ä seomprosjektet
er realiserbart.
Somendel av planarbeidetmådetutarbeidesen
rammeplanfor vann-og avløp. Planenmå visehvordan
vann-ogavløpogovervannforutsettesløst.
lngeniørvesenet
opplyserat tilkoblingspunktantageligvil
måttebli Eikeveien.Det antasat deter tilstrekkelig
kapasitetpå nettetlangsEikeveien.Kontaktperson
Eeniørvesenet er Pål Kristensen.

Statlige retningslinjer, planbestemmelser, nasjonale forventinger som er relevant for planarbeidet
Aktuell

Merknad
Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og

X

transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjerfer
å styrke ham og unges
interesser i planleggingen

Bam og unges interesser må vurderessom en del av
planarbeidet. Herunder lekearealer, eventuelle stier eller

tråkksom måtte være i planområdet.

Rikspolitiske retningslinjer for

vemede vassdrag
Statlige planretningslinjerfor
differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen
Statlig planretningslinje for
klima» og energiplanlegging i

kommunene
Ríkspolitisk bestemmelse

om

kjøpesentre

5. Viktige tema i planarbeidet
Tabellen under angir viktige, planfaglige tema som må vurderes /utredes nærmere i det videre planarbeidet.

Forslagsstiller rnâselv - på bakgrunnav bla innspill i forvarslingen vurdereom det er flere forhold som er relevant
å vurderei saken.

Relevant
X

Tema
1.

Merknad
Plangrense

Administrasjonen

foreslår å utvide plangrense lil å

omfatte frisiktsonerog tilpasninger mot
eksisterende plan, samt at tomt 28/396 tas med i
planen da denne hører naturlig til i planen. Det
foreslås også at en mindre del av erjordet tas med

(gnr/bnr/28/5). Dette for å vurdere parkeringog snu
muligheter for buss i forbindelse med
museumsaktiviteten som i dag foregår på eiendom
28/396.

2.

Konsekvensutredning

Arealhruken må avklares med grunneierne

før planen fremmes.
Forulsattat reguleringsplanen forholder seg til
område som er avsatt til eksisterende og fremtidig

boligbebyggelse legges de til grunn at
reguleringsplanen ikke utløser krav om
konsekvensutredning.
Dersom man skal gå utenfor disse arealene vil det
måtte utarbeides i planprogram jf. pbl. §§ 4-1, 12-9.
X

3.

Naturmangfold

Det foreligger i følge Miljndirektoratetsnaturbase
rødlisteart i planområdet(Spisssiv). Som en del av
planarbeidet må det gjøres en kartlegging av
naturmangfoldet

i planområdet som danner

grunnlag for vurderingetter naturmangfoldloven.

4.

x

Trafikkforhold

Det måvurderesen gang-ogsykkelveikoblingeller
turforbindelse fra feltet og nordover til resterende

delerav Åsatjelletsomer avsatttil boligbebyggelse.
Det måsikresen muligforbindelse/kobling
for
myketrafikantermotdetteområdet.
x

5.

Landskap

Området er kupert og det må hensyntasved

planlegging.Det børi størstemuliggradunngås
skjzeringer
og tungeterrengmessige
inngrep.
Derplanlagtetomterforutsettervesentlig
terrenginngrep skal disse vises med terrengsnitt som
viser eksisterendeterreng og planlagt terreng.

x

6.

Risiko-ogsårbarhet

Kravom risikoog sårbarhetsanalyse
jf. pbl. §4-3.

x

7.

Gjennomføringog

Området er innenfor kommuneplanens
rekkefølgekrav § 4 om etablering av kryss ved

rekkefølgekrav

Kjellandsheia.
KommunensfriområdevedTorvesanden
er under
planlegging for opprustning. Det er Søgne
menighetsforening som ser nærmere på en mulig

oppgradering
av områdeti samarbeidmed
kommunen. Det vil kunne bli stilt krav om at en

utbyggingav Åsaljelletvestskalbidra
forholdsmessig
til opprustningen
av området.
8.
9.
I0

Byggeskikkogestetikk
Demografiskeforhold
Folkehelse

ll.
12.
13.
14.
15.
16.

Frilufisliv
Lokalklima
Naturressurser
Sosial infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Vemeverdier

6. Varsel om oppstart - krav til materiale
Forslagsstiller
skalvarsleoppstartav planarbeidetogkunngjørei avis.Saksbehandler
vil oversendeadresseliste.
Merknad

Annonsei én lokalavis
Annonsepåkommunenshjemmeside
Brev til berørte parter og myndigheter:
oversiktskart

-

kan medplanavgrensning
redegørelseforplanenshensikt

-

kart med dagensplanstatus
om tiltaket faller inn under forskrifl om

konsekvensutredning
Evt informasjonsmøte/andre info-tiltak

Planprogram(ved KU)

Konsulentoversenderannonsetil saksbehandler
i
redigerbartformat.

7. Innlevering av planforslag - krav til materiale
Merknad
Leveres i siste gjeldende SOSI standardpå

l. Plankart
Evt. i altemativcr

2. Bestemmelser/retningslinjer

innleveringstidspunktet. Kart skal være i samsvar
med gjeldende nasjonal produktspesifikasjon for
arealplaner.
Leveres digitalt i redigerbart fomiat, eksempelvis

Microsofl Ollice Word.
Leveres digitalt i redigerhartformat,eksempelvis
MicrosoROffice Word.

3. Planbeskrivelse
4. Kopi av innspill under Varslingen
5. Kopi av annonser

Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. Planforslaget blir ikke behandlet før
materialet er komplett og i hht maler og avtaler med kommunen på oppstartsmøtet.

8. Foreløpig oppsummering/konklusjon
Planstatus

x

Planinitiativet SAMSVARER

fra kommunen

med overordnet/gjeldende

plan

Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldendeplan
Kreves KU

Ja

x
Plankrav

x

Nei
Områderegulering
Detaljregulering

Anbefaling

x

Mindre endring
Anbefaler oppstart av planarbeid med forbehold om at man klarer krav til vei inn

i området.
Anbefaler ikke oppstart av planarbeid
Anbefaler at reguleringsspørsmâlet

fremmes som prinsippavklaring

til

planutvalget
Annet

9. F ramdrift
Søgne kommune har informertom saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett
planforslager mottatttil første gangs vedtak i saken er l2 uker.
Framdriflener blantannet avhengig av hvilke innspill som kommer underoffentlig ettersyn. Det er ikke avtalt noe
særskilt fremdriftsplan.

10. Gebyr
Merknad

Sakshehandlingener gebyrbelagt. Gjeldende
gebyrregulativer tilgjengelig på kommunens
hjemmeside: wwwsoznekommuneno

ll. Godkjenning av referat
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Ãsafjelletvest
Utarbeidet av:

Plankontoret Hallvard Homme AS. Prosjektnr: 2652
i

n

Ved naturforvalter

Ida Larsen, 01.09.2014

Sammendrag
Tiltakshaver Repstad eiendom ASønsker å etablere småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur i
Søgne kommune. Det har blitt utført feltarbeid i området og en biologisk mangfoldrapport er
utarbeidet. Plankontoret Hallvard Homme AS står for den faglige utarbeidelsen av denne rapporten.
Den vestlige delen av planområdet er flat og består av dyrka mark. Helt øst er det blåbærskog. Området
imellom består av boligbebyggelse og vegetasjonen bærer preg av dette. Det har blitt undersøkt i
omrâdet

Lunde-elva/Amfeneset

tidligere,

og rødlistede

funn har blitt registrert.

Dette gjelder den

kritisk truete arten spiss-siv (Juncus acutiflorus) og den sterkt truete dverglin (Radio/a Iinoides).
Dverglin ble registrert

så tidlig som i

1861av en botaniker. Denne planten ble ikke funnet igjen ved

denne registreringen. Mye tyder på at det har skjedd store forandringer i artssammensetning der siden
den tid. Området den ble registrert i er i dag dyrka mark.
Spiss-siv ble tidligst registrert i området i 1967og har senere blitt registrert der i
planområdet ble det ikke registrert spiss<sivved denne registreringen.

1991.
innenfor

Verdivurderingen av området settes til liten. Det leggestil grunn at den tvil som ble reist om et funn i
en veggrøft kunne være spiss-siv er satt tilside, med bakgrunn i en avklarende

befaring den 29. sept.

2014 der representant fra Agder naturmuseum og botaniske hage deltok. Etter gransking og
sammenlikning mellom plant fra lokaliteten av spiss-siv bak pumpestasjonen i Amfeneset og spiss-siv
lignende

plantefunn

som ble lokalisert

i veggrøft

mellom

eiendommene

28/5 og 28/51

ble det

konkludert med at det aktuelle funnet er ryllsiv og IKKEspiss-siv. Planlegger følger denne konklusjonen.
Grunnlaget for analysen og vurderinger av omfang og konsekvens vurderes som tilstrekkelige.
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l Innled ning
Tiltakshaver Repstad eiendom ASønsker å etablere småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Planområdet ligger i Søgnekommune, sør for E39, Lundeelva er nærliggende i vest.
Det har blitt utført feltarbeid i området og en biologisk mangfold rapport er utarbeida. Plankontoret
Hallvard Homme ASstår for den faglige utarbeidelsen av denne rapporten.

l

i-

(5

(- Planområdet

Figur 1.1: Lokalisering av planområdet

2 Utbyggingspla ner og influensområdet
Formålet med planarbeidet

er å utvide det eksisterende

boligområdet

med småhusbebyggelse

med

tilhørende infrastruktur og lekeplass. l kommuneplanens arealdel er området satt av til eksisterende
og fremtidig bolig- og LNFR-omrâde.En sone om at reguleringsplanen for omrâdet fortsatt skal gjelde
foreligger, med en hensynssone for landbruk for hele området.

Det er åpnet for ny bolig under gnr/bnr

28/373.

2 1 influensornràdet
Den vestlige delen av planområdet er flat og består av dyrka mark. I Øst er det blåbærskog. Området i
mellom består av boligbebyggelse og vegetasjonen bærer preg av dette. Vegkant og annen skrotemark
er dominerende

rundt bebyggelsen.

4

3 Metode
31%;

s:.e'e"-Je caiag'

ap,

Artsdatabanken har registrert flere planter i området, og de fleste registreringene er fra 1967. Øvrig
generell informasjon

finnes på databasene til Arealis.

3 2 verktøy for Ka': eggmg og verd og konsekvensotreca og
For å kartlegge og vurdere funnene ble følgende litteratur benyttet:
Fremstad, E. (1997). Vegetasjonstyper i Norge. NINA: temahefte 12. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet.

Fremstad, E. & Moen, A. (2001). Truede vegetasjonstyper i Norge. Trondheim: NTNU vitenskaps»
museet.
Lid, D.T. & Lid, J. (1994). Norskflora.

Oslo: Det Norske Samlaget.

Mossberg, B. & Stenberg, L. (2010). Gyldendals Nordiske Feltflora. Oslo: Gyldendal Norsk forlag AS.

3 3 Feitregistrervger
Det ble foretatt en feltundersøkelsene den 30. juli 2014. Undersøkelsene ble utført av Ida Larsen,
naturforvalter og arealplanlegger for Plankontoret Hallvard Homme AS.Planområdet ble gjennomsøkt
og plantene ble loggført på stedet samt i etterkant av feltundersøkelsene.
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4 Resultater

4.1Registrerte
arter
iområdet
Detharblitt utført
botaniske
registreringer
í området
tidligere,
tidligst
registrert
i1861avenbotaniker,
men ogsåi1967 og 1991.Rødlistete
arter
harvedalle
tidligere
undersøkelser
blitt
registrert.
Deter

kunidenvestre
delen
avplanområdet
dettidligere
harblitt
gjort
registreringer.
Detharblant
annet
tidligere
blitt
registrert
vintereik
(Quercus
petraea)
derhvor
detnåerdyrka
mark.
Noenavdetidligere
registreríngene
serderfor
ikke
uttil
å stemmelenger.
Deterregistrert
tofremmedartete
planter
iplanområdet,
hagelupin
(Lupinus
polyphyllus)
og stor-

mjølke
(Epilobium
hirsutum).
Hagelupin
eroppført
påNorsk
Svarteliste
(2012)
medsvært
høyrisiko.

Figur
1.2:
Kartutsnitt
fraArtsdatabanken;
viser
registrerte
arter
iområdet.
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5 Naturgrunnlaget
`> l Bergggwinrl og løsmasse'
Berggrunnen i området består av diorittísk til granittisk gneis og migmatitt, næringsfattige bergarter.
Løsmassenei den østlige delen av planområdet består av hav»og fjordavsetnlnger, mens den vestre
delen består av humus/torvdekke.

3 2 Bo" ltet
Den vestlige delen av planområdet

består av dyrka mark. I øst bak bebyggelsen er det barskog av lav

bonitet og blandingsskog av høy bonitet.
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Figur 1.3: Bonitetskart fra Skog og Landskap.

5.3 Vilt
Det er ikke registrert noe vilt i området i de kjente databasene, og det ble heller ikke registrert noe
under feltundersøkelsene.

3 A Rwoiste arter
Artsdatabanken har registrert spiss-siv (Juncus acutiflorus) i området, en art som står oppført som
kritisk trua på Norsk Rødliste for arter (2010). Det vil si at denne arten har ekstremt høy risiko for â dø
ut. Disse registreringene ble gjort i 1967 og 1991. De som bor i området sier de aldri har sett denne
planten der før.
Under denne feltundersøkelsen

i juli 2014 ble det registrert

en plante i vegrøften

mellom tilkomst

vegen til eiendommene 28/51 og 28/5 som man først trodde kunne være spiss-siv. Funnet har vært
gjenstand for grundig vurdering.
Det leggestil grunn, at den tvil som ble reist om funnet i veggrøften kunne være spiss-siv,er satt tilside.
Dette er gjort med bakgrunn i en avklarende
naturmuseum

befaring den 29. sept. 2014 der representant

og botaniske hage deltok. Etter gransking og sammenlikning

fra Agder

mellom planteindivid

fra

lokaliteten av spiss-siv bak pumpestasjonen i Amfeneset og spiss-siv lignende plantefunn som ble

7

lokalisert i veggrøft mellom eiendommene ble det konkludert med at det aktuelle funnet er ryllsiv
(luncus articulatus)

og IKKE spiss-siv. Planlegger følger denne konklusjonen.

Dverglin (Radio/a línoídes) ble også registrert i området av en botaniker i 1861. Denne arten står
oppført som sterkt truet på Norsk Rødliste for arter (2010). Den ble ikke gjenfunnet ved denne
registreringen. Trolig har det skjedd store forandringer i artssammensetning i dette området siden
1800-taIlet. Ask (Fraxinus excelsior) ble ved denne undersøkelsen registrert midt i planområdet ved
eksisterende bebyggelse. Den er oppført som nær truet på Norsk Rødliste for arter (2010).

,,\

_

_

_ _ _ .__ YT,

_ ____u

Figur 1.4: kartutsnitt fra Artsdatabanken med de tidligere funnene av spiss-siv
og dverglin.

5.5 Terrestrisk

miljø

A4 Biäbaerskog ~ A4a Blåbær-utforming
Skogsområdet øst i planområdet er artsfattig og består av lite kravfulle arter. Området klassifiseres til
A4 B/åbærskog - A4a Blåbær-utforming. Denne utformingen vurderes som livskraftig i «Truede
vegetasjonstyperi Norge» (Fremstad og Moen 2001).

lZ ~ vegetasjon på vegkanter og annen skrotemark
Resterende områder, utenom den dyrka marka, klassifiseres til I2 —vegetasjon på vegkanter og annen

skrotemark. Området bærer preg av menneskelig påvirkning. vegetasjonen har ved flere anledninger
blitt utsatt for sprøytemidler som Roundup og ved nedbrenning om våren. Utformingen klassifiseres
som livskraftig i «Truede vegetasjonstyperi Norge» (Fremstad og Moen 2001).
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5.6 Konklusjon
verdivurdering
Middels

Liten

Stor

X

Verdivurderingenav omrâdet settestil liten da det er avklartat det ikkefinnesspiss-siviplan-omrédet.
Agdernaturmuseumog botaniskehage har konkludertmed at det er ryllsivog at det dermed ikke vil
ha noen stor konsekvens ved utbygging.

Naturtyper

Liten verdi

A4 Blåbærskog- Ada
Blåbær-utforming
l2 - vegetasjon på
vegkanterog annen

X

Middels verdi

X

skrotemark

9

Stor verdi

6 Virkning av tiltaket - omfang og konsekvens
Omfang
Stor negativitet

Middels
negativitet

Lite/intet

Middels positivt

Stort positivt

X

Utbygging i nærhet av spiss~sivplant vil kunne få svært negative konsekvenser. Det er ekstremt høy
risiko for at denne planten kan dø ut, og det er derfor viktig å verne om denne planten. Den er skjør i
forhold til utbygging av veger og annen menneskelig påvirkning, og forandringer i nærliggende
områder kan også være med på å påvirke planten negativt.
Planlegger velger å følge Agder naturmuseum

og botaniske

hage sin konklusjon

om at planten

i

veggrøft er ryllsiv og utbygging vil derfor ikke få noen stor negativ konsekvens. Lokaliteten av spiss-siv
bak pumpestasjonen ved Amfeneset ligger i betryggende avstand fra aktuelle anleggstiltak innen det
gitte planområdet.
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7 Usikkerhet
3’L Qeg strefifgsuskktvrct?
Feltundersøkelsene

ble utført i slutten av juli. Dette er midt i vekstsesongen og er derfor en gunstig tid

å utføre disse registreringene på. Det er liten registreringsusikkerhet i planområdet.

7.2 usrkkerret =vurderzng av verd
Det er liten usikkerhet i forhold til vurdering av verdi når det kommer til naturtypene. Disseområdene
er av lav biologisk verdi ifølge gjeldende føringer.

7.3 Usikkerhet i vurdering av konsekvens
Grunnlaget for analysen og vurderinger

av omfang og konsekvens vurderes som tilstrekkelige.

Vinje, den 01.09.2014
Ida larsen
Naturforvalter,
Plankontoret

arealplanlegger
Hallvard Homme AS
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Data baser
Artsdatabanken

- Norsk Rødliste for arter (2010), Fremmede arter i Norge, med norsk svarteliste

(2012)
Naturbasen - prioriterte naturtyper, artsforekomster og verneområder
NGU - berggrunn og Iøsmassekart
Skog og landskap - bonítetskart
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