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VARSEL OM IGANGSETTING
24, br. nr. 14 og 60 I SØGNE

AV DETALJREGULERING,
KOMMUNE,

den 11. juni 2015

del av AMFENESET

(g.nr.

På vegne av Leif Hübert varsles det herved at Plankontoret Hallvard Homme AS setter i
gang med detaljregulering
av del av Amfeneset (eiendommene
24/14 og 60) i Søgne
kommune, i samsvar med Plan- og bygningsloven
§ 12-8.
Avgrensing
av planområdet
Forslag til planavgrensning
er vist på dette kartutsnitt:
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Plangrense
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Planavgrensningen
Hele planområdet
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er godkjent av Søgne kommune i oppstartsmøte
den 29. mai 2015.
er på ca. 3 da. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Plankontoret
Hallvard
Pb 95, 4747 VALLE,
post@plankontoret.no
Telefon 379 37000

Homme

AS

Avdelingskontor:

3890 Vinje,

41690212,

astettin@Qlankontoret.no
ORG.NR. 976010744MVA
Bankkonto:

2890.05.26476

4973 Vegårshei,

91547813,

eiaas

lankontoret.no

s

Plankontoret
Hallvard
HÉráFè
AS
100
m
Formål
Dette varsel erstatter tidligere varsel (2008). Formålet med detaljreguleringen
er å hjemle
bygging av 1 boligenhet med adkomst fra eksisterende privat vei. Det vil også bli vurdert
eget bryggeanlegg (småbåthavn).
Planstatus
Under utarbeiding av kommuneplanens
arealdel
for del av Amfeneset
ble det framforhandlet i megling at det kunne oppføres 1 bolig innenfor angitt plangrense.
Det ble da
akseptert en arealbruk i henhold til tidligere utkast til KDP for Amfeneset:

Meglingsskísse,

gult areaI= byggeareal

Ved en inkurie ble dette meglingsresultatet
ikke fulgt opp i sluttvedtaket
av kommuneplanen. Et planforslag vil således være i strid med vedtatt plankart, men kommunens
planadministrasjon
er av den oppfatning av den feil som er begått i KDP kan gjenopprettes via en detaljregulering.
Detaljreguleringen
har blitt vurdert i forhold til kravene i
PBL av 2008, samt

forskrift

om konsekvensutredning.

etter PBL § 12-3 tredje Iedd, jfr § 4-2. Det varsles
utbyggingsavtale,
jfr. Pbl § 17-4.

Plankontoret

Hallvard

Homme

AS

Planen

samtidig

utløser

oppstart

ikke

krav

om KU

av forhandlinger

Avdelingskontor:

Pb 95, 4747 VALLE,
post@plankontoret.no
Telefon 379 37000
astettin@glankontoret.ng

3890 Vinje,

ORG.NR. 976010744MVA

4973 Vegårshei,

Bankkonto:

2890.05.26476

41690212,

91547813,

fl‘:js@glankontoretJQ

om

Plankontoret

Hallvard

Homme

AS

Planens utforming
Detaljplanen vil gjøre rede for relevante problemstillinger
knyttet til tiltaket. Det vil bli lagt
stor vekt på minimering av terrenginngrep.
Boligbygget og terrenginngrep
vil bli visualisert for å avklare eksponeringen,
særlig mot sjøsiden. Planen vil avklare byggeareal
inkludert
småbåtanlegg/brygge,
volum, vegetasjonsskjerm,
tunareal
og inngrepsfrie
områder på tomten. Gulvhøyde
og mønehøyde/maks
takhøyde vil bli bundet opp i
bestemmelsene
til planen. Grønnstrukturen
i området skal avklares.
Innspill
Arbeidet vil bli startet opp straks og planforslag oversendt til kommunen i 3. kvartal 2015.
Frist for innspill settes til 3. august 2015.lnnspill
kan sendes til post@plankontoret.no
eller pr post til Plankontoret
Hallvard Homme AS, 4747 Valle. Ved spørsmål, ta kontakt
med Leif på telefon 905 86166.

Hilsen
Plank

fi og

Hallvard

Homme

AS

fmme

o J /oka/iseríngskart
o
o

utdrag av vedtatt
plangrense

o

referat

o

flyfoto av omrâdet

o

adresseliste

kommuneplan

fra oppstartsmøtet

Plankontoret
Hallvard
Pb 95, 4747 VALLE,
post@plankontoret.no

Homme

AS

Avdelingskontor:

Telefon 379 37000
astettin@glankontoret.no

3890 Vinje,

ORG.NR. 976010744MVA
Bankkonto:
2890.05.26476

4973 Vegårshei,

41690212,
91547813,

eiaas@plankontoret.no
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Utdrag av KDP Amfeneset
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Tfirrizfenévset
LQ_;3.06.2015
Méiestokk
Plankontoret
1:500
HallvardHqmmeA/S i
§

formål/hensikt

Planens

Referent

Deltakere

Motetidspun

5 Møtested
kt/ ram me

2. Om oppsta rtsmotet

Forslagsstiller
Planfaglig ansvar

eiendommer

adresse

gjelder

Berørte

Tiltakets

Initiativet

Arbeidstittel

Mindre endring av:

Detaljregulering

gnr. 24. bnr. 14 og 60

Hallvard

Homme

Homme

:

Holm (saksbehandler)

Homme

Saksbehandler

Andre:

LeifHübert

Hallvard

Fra Forslagsstiller:

Glenn Austegard

Daniel

Fra kommunen:

Arealenheten, Rådhusveien
29.5.2015 kl. 13.00

AS,

I Søgne.

Epost: liallvardrcz.glankontoretno
Tlf: 95 93 70 O0

Hallvard

Prosjektansvarlig

Postboks 95. 4747 Valle

Firma:
Plankontoret

Amfenesveieii 130/1 34
Gnr. 24 bnr. 9,13,14,59 og 60
Regulere én ny boligtomt med tilhørende brygge under
eiendommene 24/60 og 24/14
Leif Hübert

x

Områderegulering

Plan med krav om KU

Detaljregulering for Amfenesveien

og forslagsstiller

fra oppstartsmøte

1. Om planinitiativet

Referat

l

3. Saksopplysninger
Arkivsaksnr

2015/1883

Planident

201507
Daniel

Holm

Saksbehandler

Navn:

Reg spm. behandlet som
i Planprinsippavklaring

Kontaktinfo: E-post: Daniel.Holmtcisognekommuneno
Tlf: 97 99 03 45
Positiv anbefaling
Negativ anbefaling

og miljøutvalget

x

4. Gjeldende

Ikke behandlet

planer

Planstatus
G'elder

Plan

Formål

Vedtaksdato

Eiendom 24/60 og 24/14 er avsatt
til LNFR.

20.12.2012

Fylkes(del)plan

x

Kommuneplanens

i
l

arealdel

I tidligere utkast til KDP for
Amfeneset

24560 og

er eiendom

2-1/ I4 avsatt til boligområde
nåværende.

med unntak

av et

belte langs sjoen hvor det LNF.

i
i
i

lht. KP bestemmelsene
ledd skal atkomsrveien
og sykkelvei

§ 4 tjerde
og gang-

fra Tovekrysset

til

avkjørselen ost for GB 24/51
være opparbeidet for
boligbygging kan tillates på
Amfeneset.
KDP for
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Planer, mindre
planområdet
Status

Plan

endringer,

i

dispensasjonssøknader
Form ål

under

utarbeidelse

i og inntil
Forslagsstiller

2

Andre
Aktuell

kommunale

planer,

vedtekter,

Dokument

utredninger

mm som er relevant

Merknad

KP samfunnsdel

Bamehagebehoväsplan
Folkehelseplan 20 l 1-20 14
Hovedplan for avlop og
vann 2013-2025
Norm for vei, vann og
avløp
Avfall teknisk nonn
Omsorgsplan 201 1-2020
Oppvekstplan 201 l-2020
Skiltvedtekter
Raskart
Flomsonekart
Geotekniske rapporter
Kommunale
Statlige

enkeltvedtak

planretningslinjer,

planbestemmelser,

nasjonale

forventinger

som er

relevant for planarbeidet
Aktuell

Merknad

Statlige

X

planretxiingslirijer for
samordnet bolig-, arealog transportplanlegging
Statlig planretningslinje
for klima- og
energiplanlegging i
kommunene
' Statlige
planretningslinjer for
differensiert forvaltning
av strandsonen langs
sjøen
Rikspolitiske
retningslinjer for vemede
vassdrag

.
1
.i

Landskapsvirkninger er relevant. Både størrelse på V
tiltak, utforming og plassering er av betydning.
Tidligere KDP for Amfeneset åpnet ikke for nye
tiltak i strandsonen da omrâdet er avsatt til LNF.

Rikspolitisk bestemmelse
om kjøpesentre
Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke
bam og unges interesser i
planleggingen

3

5. Viktige

tema i planarbeidet

Tabellen under angir viktige, planfaglige tema som må vurderes i det videre planarbeidet.
og som skal koinmenteres nærmere i planbeskrivelscn.
F* .°°.\’.°‘."‘:‘=‘.‘*’!"
Forslagsstiller må selv —på bakgrunn av blant annet innspill i forvarslingen A vurdere om
det er flere forhold som er relevant â vurdere i saken.
Relevant

x

Merknad

Tema

l . Konsekvensutredning

Administrasjonen mener tiltaket ikke
utløser konsekvensutredning forutsatt at
man holder seg innen for arealbruken som
KDP for Amfeneset forutsatte.
Begrunnelsen er at arealbruken tidligere ble
konsekvensutredet som en del av prosessen
med KDP.
Kommunen fikk gjennom
innsigelsesdrøfielser under rullering av
kommuneplanens arealdel medhold i at
område kunne nyttes som vist i tidligere
KDP utkast. Så lenge reguleringsplanen
stadfester noe som tidligere er utredet og
myndighetene (tidligere) har akseptert
arealbruken er det ikke behov for nye
utredninger.

l
i

s X

i

Bv- og stedsutvikling
Bams interesser
Byggeskikk og estetikk
Demografiske forhold
Folkehelse
Friluftsliv
Landskap
C
Lokalklima
lO. Miljøvennlig/alt.
energiforsyning
ll. Naturressurser
1’) _Risiko- og sårbarhet

I
l

Det må utarbeides en risiko og
sårbarhetsanalyse. Havnivåstigning og
stormflo har betydning for tiltak i
strandsonen.

13. Sosial infrastruktur
I4. Teknisk infrastruktur
15. Trafikkforhold
16. Universell utforming
17. Verneverdier
18. Gjennomføring

4

kn-hwru

6. Varsel

om oppstart

- krav til materiale:

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet,
standardtekster og adresseliste.

og er gjort kjent med maler,

Merknad

Annonse

i én lokalavis

Annonse på kommunens h_'Emmeside
Brev til berørte parter:
- oversiktskart
- kart med planavgrensning
- redegjørelse for planens hensikt
- kart med dagens planstatus
- om tiltaket faller inn under forskrift
om konsekvensutredning
Evt. informasjonsmøte/andre
info-tiltak?
Planprogram (ved KU)

7. Innlevering

av planforslag

Konsulent

oversender

annonse

- krav til materiale
Merknad

l . Plankart
Evt. i altemativer

. Bestemmelser/retningslinjer
. Planbeskrivelse
. Kopi av innspill under Varslingen
. Kopi av annonser

Leveres på SOSI-format og i samsvar med
gjeldende nasjonal produktspesifikasjon
for
arealplaner.
Søgne kommunes mal benyttes
Søgne kommunes mal benyttes

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

5

8. Foreløpig

oppsummering/konklusjon

Planstatus

ix

Planinitiativet

SAWSVARER

x

Planinitiativet

STRIDER

x

Ja
Nei*
Omrâderegulering

Kreves KU

P13T1kf3V

x
i
x

Anbefaling

fra kommunen
med overordnet/gjeldende

med overordnet/gjeldende

plan*

plan*

e

Detaljregulering
Mindre endring
Anbefaler oppstart av planarbeid
Anbefaler ikke oppstart av planarbeid
Anbefaler at reguleringsspørsmålet
fremmes som
prinsippavklaring
til planutvalget

Planavgrensning

x

i
i

i
i

l

* Der vises ii! konunenrarer'

under plunsmtus

og pkr. 5 konsekvensutredning.

6

Det anbefales utarbeidet en enkel 3D modell som viser
tiltakenes høyde og volum fra sjøen (fra ulike vinkler).
som myndigheter
Det vil vise landskapsvirkingene
tidligere har etterlyst.

Annet

stiller

Administrasjonen

seg i utgangspunktet

positiv

til at

i samsvar med
det fremmes et reguleringsplanforslag
Bygget
boligen.
planlagte
den
av
skisser
tidligere
og
høyde
lav
med
fremstår som landskapstilpasset
utforming som følger kollen naturlig. Det tas forbehold
om at man ikke har sett bygget i 3D modell fra sjøen.
Administrasjonen er også positiv til å benytte areal under
bakken som erstatning for eksempel uthus dersom det
medfører mindre inngrep og synlige virkninger i
strandsonen.
Etablering
Dersom

av brygge er i strid med overordnet

forslagstiller

velger

å fremme

forslag

plan.
der brygge

at størrelsen begrenses
inngår, anbefaler administrasjonen
(bør ikke overgå størrelser på brygge i kommuneplanen,
som er 12 meters

kaifront,

maks

30m2

BRA).

9. Framdrift
Søgne koinmune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven.
fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak i saken er
Saksbehandlingstid
12 uker.

Fiamdriften er blant annet avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig
ettersyn. Konsulenten antyder et arbeidsmøte i midten av august med administrasjonen.
Konsulenten

tar initiativ

til et eventuelt

møte.

7
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Fylkesmannen
Vest-Agder

i Vest-Agder

fylkeskommune

Statens vegvesen

Region Sør

Postboks

513 Lundsiden

4605 KRISTIANSAND S

rmvapustmottdk@?yIkesm(mne-nno

Postboks

517 Lundsiden

4605 KRISTIANSAND S

pos1rn(m.ak@vaf.no

Serviceboks

723

4808

hrrrmposl

Arendal

s0r@veg\.-exscm

NVE region sør

Postboks

2124

3103 Tønsberg

Politiet

Postboks

514 Lundsiden

4605 KRISTIANSAND S

;Jos1agdvr§;pos:H=Lno

Kystverket

Postboks

1502

6025 Ålesund

pO>I;1rky>'«\/&'rkeI

0286 Oslo

’:=l\e»uL)\[@Jn1arVnusPurv
uosuncItav<V@nskeHd<r

Norsk Maritimt

Museum

Fiskeridirektoratet

Agder energi

Region

Sør

Nett AS

Kristiansand

Brann og Redning

Naturvernforbundet
Midt-Agder

Bygdøynesveien

IKS

i Søgne v/Dag Øysten

Kerlefsen

Friluftsråd

Norsk Ornitologisk

Forening,

Kristiansand

lokallag

Avfall Sør AS
Søgne

kommune

Barnas

representant

v/ Anette

Skeime

m,

5804 Bergen

Postboks

603 Lundsiden

4606 Kristiansand

Postboks

250

4663 Kristiansand

KDVL/Uktll no

4640 Søgne

ddg(g>pka_~. no

Q(_J_>l(1_Ur_Y1ldl_
agLde_>I,T_r_:_lu11”pu

Langenesveien

381

Postboks

207

4662 Kristiansand

Postboks

355

4663 Kristiansand

Postboks

4094

4689 Kristiansand

Postboks

1051

4682 Søgne

Postboks

1051

4682 Søgne

Postboks

1051

4682 Søgne

Eldrerådet

Rådet for mennesker

Søgne

v/Kommuneoverlegen

Postboks

1051

4682 Søgne

v/lngeniørvesenet

Postboks

1051

4682 Søgne

Søgne kommune

fic-

185 Sentrum

Søgne kommune

med neds. Funksj. v/ Liv Tone Askildsen

we

no

Postboks

Søgne kommune

kommune

v/ Liv Tone Askildsen

37

?sw;’UV\\/E‘

s

no

hvnmpost@ae.ne

_0o5t@dv1alIs0r

no

