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Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Anderåsen, plan ID 201004
Søgne kommune ved Plan- og miljøutvalget besluttet i møte 21.3.2018 at detaljregulering for
Anderåsen skal legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring jf. plan- og
bygningsloven §§12-10.
Reguleringsplanen legger til rette for etablering av 3 nye boliger på åsen over Øygardsheia
boligfelt, samt gang- og sykkelvei langs Langenesveien.
Planen med alle saksdokumenter fra behandlingen er tilgjengelig på biblioteket Søgne
rådhus. Planen med saksdokumenter kan også leses og lastes ned fra nettsiden
www.sogne.kommune.no/plan
Som beboer, grunneier, nabo eller rettighetshaver i området kan du gi innspill til planen.
De som har innspill og merknader til planen blir bedt om sende disse skriftlig til Søgne
kommune v/ Arealenheten, pb. 1051, 4682 Søgne, innen 25. mai 2018. Det kan også sendes
innspill på e-post adresse: postmottak@sogne.kommune.no

Med hilsen
Daniel Holm
arealplanlegger
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Vedlegg:
1. Saksutredning og protokoll fra behandling Plan- og miljøutvalget
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4. Planbeskrivelse
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Saksframlegg
Førstegangsbehandling - detaljregulering for Anderåsen – plan ID
201004
Utv.saksnr
66/18

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
21.03.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 legges detaljregulering for Anderåsen ut
på offentlig ettersyn og høring med følgende endringer:







Det knyttes rekkefølgekrav om at før det kan gis igangsettingstillatelse til nye boliger
skal det etableres gangfelt eller over-/undergang over Hølleveien tilknyttet Anderåsen.
Hele naboeiendom 23/298 innlemmes i planen.
Nødvendige arealer for fyllingsutslag til veiformål under eiendom 23/656 innlemmes i
planen.
Det tas inn bestemmelser om størrelse på garasjer og krav til parkeringsplasser pr.
boenhet iht. kommuneplanbestemmelsene.
Utnyttelsesgraden økes fra 35 til 40 % BYA i samsvar med kommuneplanen.
Sokkelhøydebegrepet i bestemmelsene utgår og erstattes/tilpasses til H01/U01 eller
TLG som begrep.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 21.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 legges detaljregulering for Anderåsen ut på
offentlig ettersyn og høring med følgende endringer:





Det knyttes rekkefølgekrav om at før det kan gis igangsettingstillatelse til nye boliger skal det
etableres gangfelt eller over-/undergang over Hølleveien tilknyttet Anderåsen.
Hele naboeiendom 23/298 innlemmes i planen.
Nødvendige arealer for fyllingsutslag til veiformål under eiendom 23/656 innlemmes i planen.
Det tas inn bestemmelser om størrelse på garasjer og krav til parkeringsplasser pr. boenhet iht.
kommuneplanbestemmelsene.




Utnyttelsesgraden økes fra 35 til 40 % BYA i samsvar med kommuneplanen.
Sokkelhøydebegrepet i bestemmelsene utgår og erstattes/tilpasses til H01/U01 eller TLG som
begrep.

Repr. Langenes (H) fremmet endringsforslag:
Erstatning til kulepunkt 1:


Det knyttes rekkefølgekrav om at før det kan gis igangsettingstillatelse til nye boliger skal det
etableres gangfelt over Hølleveien tilknyttet Anderåsen.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag minus kulepunkt 1
Rådmannens kulepunkt 1 satt opp mot Høyres kulepunkt 1
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 1 (MDG) stemmer.
Høyres kulepunkt 1 ble vedtatt med 5 mot 2 (KRF, V) stemmer.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 legges detaljregulering for Anderåsen ut på
offentlig ettersyn og høring med følgende endringer:







Det knyttes rekkefølgekrav om at før det kan gis igangsettingstillatelse til nye boliger skal
det etableres gangfelt over Hølleveien tilknyttet Anderåsen.
Hele naboeiendom 23/298 innlemmes i planen.
Nødvendige arealer for fyllingsutslag til veiformål under eiendom 23/656 innlemmes i
planen.
Det tas inn bestemmelser om størrelse på garasjer og krav til parkeringsplasser pr.
boenhet iht. kommuneplanbestemmelsene.
Utnyttelsesgraden økes fra 35 til 40 % BYA i samsvar med kommuneplanen.
Sokkelhøydebegrepet i bestemmelsene utgår og erstattes/tilpasses til H01/U01 eller TLG
som begrep.

Bakgrunn for saken:
BN-Konsult AS har på vegne av Kjetil og Audun Byklum utarbeidet forslag til detaljregulering
for deler av Anderåsen.
Formålet med planen er å etablere 3 nye eneboligtomter med tilhørende sandlekeplass under
gnr. 28 bnr. 827.
Plan- og miljøutvalget anbefalte 8.9.2010 at det kunne utarbeides områderegulering for hele
Anderåsen. Det har senere vist seg vanskelig å få alle grunneierne i planområdet med på en
områderegulering.
Av den grunn fremmes det nå en privat detaljregulering som kun omhandler Byklums eiendom
og prosjekt.

Dagens situasjon og planstatus:
Gjeldende planstatus for Anderåsen er kommuneplanens arealdel hvor de sydligste deler er
bebygd og avsatt til eksisterende boligbebyggelse. Nordlige deler (toppen) med randsone er
avsatt til LNFR.

Kartutsnitt: Viser kommuneplanens arealdel, med eiendomsgrenser i rødt. Fiolett linje viser
plangrensen til det private planforslaget.
Planområdet har høydeforskjeller på opptil 19 meter. Det laveste punktet er på kote +19, og det
høyeste punktet er kote + 38. Terrenget stiger bratt opp fra de eksisterende boligtomtene i
Anderåsen.
Det planlagte byggeområdet ligger i en sørvendt skråning ovenfor eksisterende bebyggelse på
nordsiden av veien.
Melding om oppstart:
Det ble meldt oppstart av planarbeid i 2010 for hele Anderåsen i forbindelse med
områdereguleringsarbeidet. Administrasjonen har lagt til grunn at oppstartsmeldingen er
tilstrekkelig for å gå videre med en detaljregulering. Innspillene er kommentert av
forslagsstiller i planbeskrivelsen.
Planens innhold:
Reguleringsplanen består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse med vedlegg som
lengdeprofiler på vei og ROS-analyse m.m. (se vedlegg 1-11).
I planforslaget foreslås det 3 nye eneboligtomter tilknyttet en ny felles vei som kobles på
eksisterende vei opp til Anderåsen.
Den største tomta i forslaget er på ca. 1000 m2, og den minste på i underkant av 500 m2.

Kartutsnitt: Viser reguleringsplanforslaget.
Sør for tomtene er det avsatt areal på ca. 150 m2 til lekeplass. Den foreslåtte fellesveien har en
stigning på 10 % (1:10 m). Det avsatte veiformålet har en bredde på 4 meter og viser ikke
fylling eller skråningsutslag.
Tomtene er planlagt med sokkelhøyde på kote +29,5, 30 og +34. For ordens skyld kan det
nevnes at definisjon på sokkelhøyde er høyden på overkant ferdig grunnmur, som er lik
underkant av første bjelkelag.
Maks mønehøyde er 5,5 meter over sokkelhøyde. En av boligene skal oppfylle krav til
tilgjengelig boenhet jf. bestemmelsene § 1.1.2.
Vendehammer syd for boligtomtene er planlagt på kote +28.
Administrasjonens vurdering:
Problemstillingene som planen reiser har i utgangspunktet mange likhetstrekk med
detaljregulering for Åsafjellet:





Oppnås det tilstrekkelig kvalitet bygge-/reguleringsprosjektet? Er det en god
planløsning eller vil man kunne oppnå bedre løsninger med avvente større helhetlig
plan?
Vil planen kunne vanskeliggjøre utvikling av resterende avsatt byggeområde for bolig?
Det er krevende terreng som antagelig begrenser mulige fremtidige atkomster inn i
området.
Har området god nok infrastruktur pr. i dag til at det kan/bør etableres flere boliger?
Felles/større lekeplass? Opprusting av dagens atkomstvei? Trygg skolevei/kryssing av
fylkesveien o.l.

Konkrete vurderinger av planforslaget:
De siste innsendte lengdeprofilene viser at veien skal ha stigning på 10,0 % (1:10) som er
innenfor stigningskravet til privat vei i kommunens vegnormal. Det må presiseres at veien i
opprinnelige utkast hadde vesentlig høyere stigning og har i flere omganger blitt justert ned.
Sist fra 12,5 til 10 %.

Figur: Viser lengdeprofil på den planlagte veien.
Som det fremgår av lengdeprofilen vil det betinge betydelige terrenginngrep i form av
fyllinger for å kunne etablere veien. Administrasjonen er usikker på vurderingene som ligger
bak den tekniske planleggingen, og viser til at profil 50 i snittet over viser at terrenget skal
heves fra kote +21 til 25,3 (4,3 meter i høydeforskjell). Veien med sin utforming og plassering
i terrenget er fastlåst som følge av en avtale med nabogrunneier 23/656. Veien tillates ikke (av
grunneier) flyttet lenger vest som ville gjort det mulig å legge inn en kurve som kan ta opp
terrenget mer naturlig.
Vegprofilet viser at veien skal bygges på fylling som bare delvis fremkommer av plankartet. På
vestsiden vises ikke alt nødvendig areal til fylling inn på eiendom 23/656. Det må inngå i
planen.
På østsiden foreligger det en skriftlig avtale om at det tillates utfylling inn på boligeiendom
23/298. Fyllingen stopper med terrassen til boligtomten:

Kartutsnitt: Forslagsstillers veiprofil med fylling. Eiendomsgrense er påtegnet av
administrasjonen med rødlinje.
Reguleringsplanen viser bare halve boligtomten (tomt 4) med bestemmelser om at det tillates
utfylling. Administrasjonen foreslår at hele boligeiendommen 23/298 tas inn i planen ettersom
den inngår i arealet det er meldt oppstart, og at det vurderes som lite hensiktsmessig at halve
boligtomter reguleres. Arealet hvor de nye boligene skal ha sitt renovasjonsanlegg ligger også
inne på samme eiendom. Med å ta med eiendommen vil man samtidig kunne regulere inn
område for renovasjonsanlegg.
Planløsning og utnyttelse i selve byggeområdet B1 virker å være veldig styrt av eksisterende
eiendomsstruktur og formålsgrenser i kommuneplanen. Som nevnt under beskrivelsen av
planforslaget er det store høydeforskjeller på de planlagte tomtene. Skal området bygges ut vil
det betinge vesentlige terrenginngrep i form av høye skjæringer og murer med tilbakefylling.

Kartutsnitt: Skisse som viser prinsipper for hvordan området kan bygges ut med plassering av
boliger, garasjer og avkjørsel.

Det er ikke utarbeidet detaljerte planer for hvordan tomtene skal planeres i terrenget. Men om
man tar utgangspunkt i alt arealet nord for boligen på tomt B1 skal planeres ut til samme nivå
som boligen – helt ut til eiendomsgrensen– vil det gi ei skjæring på opp til 8 meter. I
byggesaken vil det derfor måtte vurderes nærmere hvordan tomtene faktisk skal planeres for å
gi en best mulig terrengtilpasning.
Lekeplassen som er en del mindre enn normkravene i kommuneplanen er planlagt rett over
eksisterende bolig under 23/298. Skal den anlegges på samme nivå som veien vil terrenget
måtte heves med opp til 2 meter. Det betinger en mur som tar opp terrenget mot eksisterende
boligtomt. Alternativet er å legge lekeplassen på et lavere platå enn veien.
I forhold til landskapshensyn er administrasjonen usikker på om planen i tilstrekkelig grad tar
nok hensyn.
Dersom det var en forutsetning at det skal bygges 3 boligtomter burde planen omfattet mer
areal slik at det kan foretas terrengarronderinger som er tilpasset tomtestrukturen i planen.
Eksempelvis LNFR med bestemmelsesområdet som angir at det tillates foretatt
terrengtilpasning mot tomtene i planen. Det vil trolig gitt bedre løsninger.
Alternativ måte å tilnærme seg problemstillingen er å si at forslagsstiller har det avsatte
byggeområdet å forholde seg til. I et slikt perspektiv har planen muligens for høy utnyttelse.
Med å ta ut ei tomt vil man kunne bruke dette «ledige arealet» som buffer til å arrondere de
gjenværende tomtene. Det medfører følgelig justering av tomteplasseringer.
Skolevei:
Andre problemstillinger saken har reist er om skoleveien er god nok ut fra dagens krav.
Det er pr. i dag ikke etablert overgang på Hølleveien fra Anderåsen til gang- og sykkelveien på
motsatt side. Ut ifra administrasjonens vurderinger må man krysse Hølleveien imellom en
rekkverksåpning som er etablert for å slippe biler ut av krysset på motsatt side av veien:

Forslagsstiller har undersøkt med Statens vegvesen som uttaler at gangfelt er underlagt
skiltforskriften, og kan således ikke inngå i reguleringsplan. Videre uttaler Statens vegvesen at
ut fra dagens situasjon, antas kriteriene for etablering av gangfelt ikke oppfylt på stedet.

Barn og unges representant har stilt spørsmål ved om dagens løsning er å anse som sikker for å
komme til gang- og sykkelveien på motsatt side tilknyttet bussforbindelser, skole og
idrettsanlegg. Videre oppfordres det til å se på mulige alternative og mer hensiktsmessige
løsninger i nærområdet for å forbedre situasjonen.
Administrasjonen deler bekymringen rundt en skolevei som forutsetter kryssing av Hølleveien
uten noe form for tilrettelegging.
Dersom det ikke kan etableres gangfelt med krysset til Anderåsen som Statens vegvesen
signaliserer, så bør det vurderes andre løsninger som øker trafikksikkerheten. Eksempel å lede
de myke trafikantene til et sted hvor det er mulig å anlegge gangfelt eller over-/undergang.
Statens vegvesen som planlegger Hølleveien vurderer muligheter for å tilrettelegge for
kryssing mellom busstopp nordøst for Anderåsen:

Det er høyst usikkert om det vil bli tilrettelagt for noe gangfelt her, da løsningene ikke ferdig
drøftet. Det er videre knyttet utfordringer til hvordan man kommer seg til et slikt gangfelt fra
Anderåsen ettersom det ikke er noe gang- og sykkelvei eller fortau i mellom områdene på
vestsiden av Hølleveien.
Administrasjonen er kjent med at det går en sti lenger nord på Anderåsen som starter i området
hvor det vurderes kryssing mellom busstoppene. Forutsatt at det ble anlagt gangfelt med
busstoppet, kunne man vurdert en sti eller gangvei som vist med fiolett linje i kartutsnitt under:

Det er tekniske utfordringer med en slik løsning pga. store høydeforskjeller i terrenget. Med
den informasjonen administrasjonen besitter vurderes løsningen som lite reell. Selv om det var
mulig å få til direkte forbindelse som illustrert ovenfor vil det antagelig – i et større perspektiv
– være bedre å etablere gang- og sykkelvei fra krysset til Anderåsen og nordover ettersom det
vil kunne fange opp flere brukere.
Overforstående er eksempel på utfordringer som større planer har bedre forutsetninger for å
løse. Det vil dessuten være lettere å løfte den her type infrastruktur, som å bygge gang- og
sykkelvei eller over-/undergang.
Administrasjonen er i likhet med barn og unges representant enig i at det er betydelig tvil til
om det foreligger en god nok løsning for barn- og unge. Spørsmålet er da om man skal innstille
for å avslutte planarbeidet med henstilling til at planen ikke tar hensyn barn og unges interesser
i tilstrekkelig grad.
Det kan også nevnes at det pr. i dag heller ikke er noe større lekeplass på Anderåsen. Det vil
absolutt være styrke om man fikk inn en noe større lekeplass i boligfeltet. En plassering mer i
senter av boligområdet – som når ut til flere husstander – ville heller ikke være ulempe om man
så området under ett.
Det presiseres at større lekeplass vil være fordelaktig, men det er ikke vurdert slik at planen
ikke kan gjennomføres om det ikke etableres. Derimot er usikkerheten knyttet til trygg skolevei
mer problematisk.
Som et alternativ til å innstille på at planen forkastes, vil administrasjonen foreslå at det tas inn
rekkefølgekrav om at det ikke kan gis igangsettingstillatelse til boliger før det er etablert
gangfelt eller over-/undergang til Anderåsen. Om det skjer i kryssområdet til Anderåsen eller

om det bygges gang- og sykkelvei nordover til en lokalitet hvor Statens vegvesen vil gi
tillatelse til å etablere gangfelt eller over/-undergang tas ikke konkret stilling til. Kravet må
innebære at det minst skal oppfylle kravet til en offentlig gangatkomst, dvs. at en sti gjennom
skogen ikke vil oppfylle kravet.
Det gjøres oppmerksom på at det å knytte et slikt rekkefølgekrav til planen er en høyst usikker
løsning som i verste fall kan medføre at planen ikke kan gjennomføres uten at det lages nye
planer som gir hjemmel til oppfylle rekkefølgekravet.
Så lenge problemet er påpekt av kommunen og ikke løst av forslagsstiller er begrenset hva
kommunen kan foreta seg. Alternativet er følgelig å si at planarbeidet avsluttes som følge av at
man ikke får løst det som er nødvendig i planen.
Konklusjon:
Administrasjonen har vært usikker på hvordan man skal forholde seg til planen ved
behandling.
Planprosessen har pågått i over 8 år med lite driv eller fremdrift, og som til slutt har resultert i
at man ikke kan anbefale noe annet enn at det fremmes en privat detaljregulering, om det er
ønskelig å prøve en utbyggingssak på eiendommen.
Som gjennomgangen over viser er kanskje ikke resultatet optimalt, men det nødvendig å
komme videre i prosessen. Om utvalget mener planen ikke er tilfredsstillende kan et alternativ
være å avslutte planarbeidet.
Når administrasjonen har innstilt på å justere forslaget og legge det ut på offentlig ettersyn er
det lagt betydelig vekt på praksis fra utvalget i tilsvarende saker. Plan- og miljøutvalget har i
den senere tid vært forholdsvis lempelig med å tillate mindre fortetningsreguleringer, selv om
det er knyttet en del utfordringer til den her type planlegging som gjennomgangen viser. Med
bakgrunn i den etablerte praksisen vil administrasjonen anbefale at forslaget legges ut på
offentlig ettersyn med de justeringer som fremkommer av innstillingen.
Alternativ innstilling:
Planarbeidet avsluttes.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1
Plankart
2
reguleringsplanbestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
ROS-analyse
5
Rammeplan VA
6
Veiprofil
7
Snitt boliger
8
Skisse plassering av renovasjon
9
Notat geoteknikk
10 Bekreftelse - utfylling naboeiendom
11 Uttalelse fra Barn og unges representant
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ANDERÅSEN - SØGNE
KOMMUNE – DETALJREGULERING
1. Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1 )
1.1 bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse.
1.1.1. Bebyggelsestype
Innenfor byggeområdet B1 tillates oppført 4 eneboliger som vist i plan. Alle med
underetasje.
Frittstående garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m2 og
med maks gesimshøyde 3 meter og maks mønehøyde 5 meter.
1.1.2 Universell utforming
En av boligene i området skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet ved at alle
hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan.
1.1.3 Utnyttelse/ byggegrenser
Bebygget areal er for tomtene i områdene skal være 40 %. Byggegrensene skal kun
regulere plassering av bolig.
På tomt 4 kan areal mot vei anvendes som fylling som vist med bestemmelsesområde.
1.1.4 Høyder
Mønehøyder skal ikke overstige 8,5 meter målt fra U01 angitt i plankart for tomt 1-3.
Mønehøyder skal ikke overstige 8,5 meter for tomt 4 målt fra gjennomsnittlig planert
terreng.
1.1.4 Parkeringskrav
2 plasser pr. boenhet på egen eiendom og minst 1 plass skal være i garasje.
1.1.5 Ute-/oppholdsareal
Minstekrav til uteareal er 80 m2 for hver tomt.
1.1.6 Radon
Dersom det i byggeområdene viser seg å være radonforekomster over tillatte
grenseverdier, skal det under hver enkelt bygg, legges radonsperre i tråd med
teknisk forskrift.

2. Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)
5.1.1 Det skal utarbeides teknisk plan for veiene i området.
Veiene i området er felles.

4. Grøntstruktur (pbl. § 12-5 nr 3 )
4.1.1 Friområde
Sandlekeplass skal opparbeides som vist på plankart.

5. Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr 10 )
5.1.2 Før arbeider igangsettes i området skal det utarbeides og godkjennes teknisk plan.
5.1.3 Før nye boliger tas i bruk skal sandlekeplass og veier være opparbeidet.
5.1.4 Etter sprengning skal skråninger / steinsprang sikres.
5.1.5 Før det gis igangsettingstillatelse til nye boliger skal det være etablert gangfelt over
Hølleveien tilknyttet Anderåsen.

PLANBESKRIVELSE ANDERÅSEN SØGNE KOMMUNE DETALJPLAN
1.Innledning
Kommuneplan for Søgne kommune viser området Anderåsen som et
utbyggingsområde for boliger.
Det ble varslet oppstart av planarbeid i 2008 med sikte på å fremme bebyggelsesplan for området. Det kom inne en del merknader fra diverse offentlige instanser.
Kommunen mente etter foretatt varsling om regulering, at i henhold til ny
kommuneplan var det nødvendig med utarbeidelse av plan. Planen måtte avgrenses
slik at man tok med seg hele området som var avsatt som boligområde i
kommuneplanen.
Plan-og miljøutvalget gav i møte 08.09 sin tilslutning til at planarbeider for en
områderegulering for Anderåsen kunne igangsettes.
Det ble stilt følgende vilkår:


Tiltakshaver står for planarbeid og kostnadene ved utarbeidelse av et
planutkast som sendes kommunen til behandling. Kart, bestemmelser,
beskrivelse og sosifil av plankartet skal følge oversendelsen.



Tiltakshaver står for melding om oppstart i den mest leste avisen i området og
samt skriftlig brev til alle berørte grunneiere, høringsfrist er seks uker fra
kunngjøringsdato.



I tillegg til de forhold tiltakshaver nevner i brev av datert 14.02 2010, så skal
krav til parkering, ute-/ oppholdsareal og livsløpstandard tas med.



Det tas høyde for at man skal komme tilbake til utnyttelsesgraden av området,
men BYA skal ikke være mer enn 40 %.

2. Regulant
Regulanter er Kjetil og Audun Byklum. Planarbeidet utføres av BN-konsult AS
3. Grunneiere
Følgende grunneiere ligger innenfor mulig planområde:
23/298
23/485
23/173
23/486,827
23/679
23/761
23/297
23/656

Anderåsen 6
Anderåsen 4
Anderåsen 2 B
Anderåsen 4
Anderåsen 2 C
Anderåsen 1
Anderåsen 3
Anderåsen 8

Karl Meiholt
Knut Byklum
Jan I. Ingebretsen
Marit Borø Byklum
Bjørn Sverre Evenmo
Hege Byklum Ås
Vegar Severinsen
Ernst Severinsen
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23/435,791 Anderåsen 2A
23/62
Anderåsen 8

Rune Mykkeltvedt
Ellen Randi .B.Severinsen

4. Forhold til overordnede og andre planer.
Hoveddelen av planområdet er i kommuneplan for Søgne kommune i avsatt som
byggeområde boliger. Mot åsen i nord er området avsatt til LNF-område. Området er
uregulert.
Tilstøtende planer er gnr. 23 bnr. 194 m.m Sangvik datert 16.12 1987, veikryss HølleSangvikveien datert 15.03 1990, samt Hølleveien datert 26.04 1979.

5. Planform og planløsning.
Plan må fremmes etter ny plan- og bygningslov. I møte med kommunen den 26.06
2009 ble det fra kommunens side konkludert med at det måtte utarbeides
områderegulering. Videre at avgrensing av området måtte følge eks. planer i
området.
Plan-og miljøutvalget har i møte 08.09 vedtatt at det for området må utarbeides
områdeplan. Det anses ikke nødvendig med planprogram og konsekvensutredning
da reguleringen forholder seg til kommuneplanen.
Utgangspunktet for planen var å få innregulert fire tomter opp mot Anderåsen på
eiendommen 23/827, videre en tomt på eiendommen 23/486. Det er i det
vesentligste tatt hensyn til de registrerte krigsminner på eiendommen.
Det er tatt kontakt med de øvrige grunneierne innenfor planområdet. Eiendommen
23/62 har et stort potensial for utbygging. Eier ønsker imidlertid at det avsettes en
tomt og at resten av området avsettes som byggeområde. De øvrige tomteeierne
hadde ikke ønsker om å være med i planen.
Vei av nødvendig standard og lekeplass etter kommunens norm er innregulert. For
øvrig vil man legge inn nødvendige krav og bestemmelser vedr. utnyttelse /
parkering/ ute-/oppholdsareal og livsløpsstandard.
Ved oppstart av planarbeid ble et noe vidt område varslet. Områdeplanens
begrensning mot nord ( Anderåsen) ligger innenfor kommuneplanens byggeområde.

6. Varsel om oppstart av planarbeid.
Etter vedtak i plan-og miljøutvalget om at planarbeid kunne igangsettes ble det den
20.09 2010 sendt ut varsel til offentlige instanser og grunneiere innenfor planområdet
samt tilgrensende naboer.
Oppstart av planarbeid ble også varslet i Fædrelandsvennen og Søgne budstikke.
Til oppstartsmeldingen innkom følgende merknader:

2

Innkomne merknader
Mail av 29.09 2010 fra
Per T. og Silje Sangvik
gnr. 23 bnr 169

Merknad
Viser til brev mottatt fra
Kristiansand Byggrådgivning
der det informeres om at det
skal igangsettes
områderegulering i
Anderåsen. I forbindelse
med innregulering av tomter
ønsker de å melde sin
interesse for å innregulere
tomter på deres grunn og
ønsker mer informasjon om
planprosessen, samt
hvordan planene er videre.

Kommentar
Det ble gitt
tilbakemelding om at
mulige tomter ville bli
vurdert senere.
Eiendommen ligger
imidlertid utenfor
planområdet og er i
kommuneplanen avsatt
som LNF-område.

Uttalelse av 23.09 fra
Statens vegvesen.

I planarbeidet vil statens
vegvesen vektlegge
byggegrense langs fv.165,
samt oppstramming av og
sikt i avkjørsel til fylkesveien.

Planen ivaretar de
forhold som Statens
vegvesen anmerker.

Uttalelse av 28.09 fra
Agder energi nett

De har ingen merknader til
planarbeidet.

Forholdet vil bli vurdert i
forbindelse med evt.
utbygging.

Innenfor planområdet er det
bare lavspent nett (blå
streker).
Det kan bli behov for å
forsterke nettet hvis det
kommer flere boliger i dette
området.
Uttalelse av 15.10 fra
Fylkesmannen i VestAgder – miljøvernavdelingen

Planarbeidet omfatter arealer
som i kommuneplanen er
avsatt dels som
byggeområde , dels som
LNF-område. Det er viktig å
bevare LNF- området som et
uberørt landskapselement ut
mot
Jordbrukslandskapet. Velger
man å gå utover kommuneplanens byggeområde med
utbygging, må både
landbruksavdelingen og
miljøveravdelingen vurdere å
reise innsigelse.

I oppstartsmeldingen er
anført at området kunne
reduseres under planarbeidet.
Områdeplanens
begrensning mot nord
( Anderåsen) vil ligge
innenfor kommuneplanens byggeområde.
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Uttalelse av 27.10 2010
fra Vest-Agder
fylkeskommune, plan og
miljøavdelinen.

De har ingen spesielle
merknader til igangsetting av
planarbeide. De forutsetter at
planarbeidet forholder seg til
de føringer som ligger i
gjeldende kommuneplan.
De er generelt opptatt av
 Trafikksikkerhet
 Barn og unges
interesser
 Gode boligområder tilrettelagt for ulike
brukergrupper
 Landskap
 Forholdet til
kulturminner og
kulturmiljø

De ulike forhold som er
påpekt, er omtalt i
planbeskrivelsen.
Når det gjelder
kulturminner er det
foretatt arkeologiske
undersøkelser som
viser at det ikke er
påvist automatisk
fredede
Kulturminner. Det er
Imidlertid registrert
Krigsminner fra 2.
verdenskrig.
Fylkeskonservator anmoder om at det tas
hensyn til disse ved
regulering av området.
Det er tatt hensyn til de
fleste av de registrerte
krigsminner.

7. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Planområdet omfattet i utgangspunktet ca. 33 daa som ligger på vestsiden av Hølleveien
nord for rundkjøring. Atkomstvei med moderat stigning går inn i området. Terrenget stiger
mot Anderåsen og mot høydedrag i sør. Mellom disse høydedragene er et større
myrområde. Deler av området er skogbevokst, hovedsakelig med furuskog.

I området finnes en del eldre bebyggelse. De fleste bygg var oppført rund 70-tallet.
Planavdelingen foreslo i møte den 21.08 14 at planen ble fremmet som detaljregulering og at planområdet ble redusert til å gjelde selve byggeområdet for 3
boliger samt atkomstvei.

8. BESKRIVELSE AV PLANEN
8.1 Bebyggelse
For området ble opprinnelig fremmet områdeplan. Mesteparten av eks, bebyggelse i
området er fra slutten av 70- tallet. Noen boliger mot fylkesvei er av eldre dato.
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Etter de nye signaler fra kommunen fremmes nå plan med redusert omfang som
viser 3 eneboligtomter med atkomstvei.
Det er i tråd med kommunens krav utarbeidet snitt for plassering av boliger
se vedl. II
8.2 Atkomst
Atkomstvei er vist opp til tomtene i byggefeltet. Profil for veien er
er utarbeidet – se vedlegg III

8.3 Tekniske installasjoner
Området har kommunalt tilknyttet vann. Kloakkledning er for kort tid siden lagt om.
Det forutsettes at nye tomter tilknyttes det kommunale vann -og kloakknettet.
Enkel teknisk plan er utarbeidet - vedlegg IV
8.4 Landskap
Anderåsen vil bli bevart som grøntområde som vist i kommuneplan. Det er også i stor
grad tatt hensyn til registrerte krigsminner mot toppen av åsen.
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8.5 Friluftsliv
Kommunen har opplyst at området er lite brukt som friluftsområde. Sti nord for
reguleringsområdet brukes som atkomst opp mot Anderåsen.
8.6 Geotekniske forhold
Det er gjort overfladisk undersøkelse av området og spesielt fjellskråning mot nord.
Området ovenfor de nye tomtene, består av en slakt skrånende kolle. Der er ingen
overheng eller løse blokker i overkant, heller ingen rasfare. Det vil ved søknad om
rammetillatelse om tomter opp mot Anderåsen, bli vurdert geologiske undersøkelser.
Vedl, V

9. KONSEKVENSER AV PLANEN
9.1 Analyse av risiko og sårbarhet
Analyse av risiko og sårbarhet er utarbeidet i forbindelse med reguleringen. Det er for
området ingen kritiske forhold.
9.2 Konsekvenser for barn og unge
Det er ikke kjent at området er i bruk av barn og unge. Det vil bli anlagt sandlekeplass i området, som ivaretar barn og unges interesser. Anderåsen er i
kommuneplanen avsatt som LNF-område. Det er kort vei til skole og idrettsanlegg via
gang-/sykkelsti langs Hølleveien.
Kommunen har i forbindelse med at revidert plan fremmes satt krav om at det
redegjøres for skolevei og manglende gangfelt/undergang/overgang over fylkesvei.
Vi har hatt kontakt med vegvesenet som har gitt følgende uttalelse:
Etablering av gangfelt er underlagt skiltforskriften, og kan således ikke inngå i
reguleringsplan.
Ut fra dagens situasjon, antas kriteriene for etablering av gangfelt ikke oppfylt på
stedet
Dette ville være mer naturlig å se på i forbindelse med godkjenning av skiltplan, som
del av byggeplan for området.
Kryssing av fv. anses som sikker ved at det skjer på en lang rettstrekning.
9.3 Støy
Den eks. bebyggelsen som er boliger ligger mot fylkesvei 203. Det er I felt B4 og B5
ikke regulert inn ny bebyggelse liggende mot vei, derfor vil det ikke være behov for
noen støyvurdering/ skjerming. Vegvesenet har i sine trafikkdata ikke oversikt hvor
stor trafikk denne veien har, men anslås til ca. 2000 – 2500 ÅDT.
9.4 Biologisk mangfold
Det er gjort oppslag i naturvernbasen, og det er ikke funnet utsatte arter innenfor det
angitte planområdet.
6

9.5 Arkeologiske undersøkelser
Fylkeskonservator har foretatt undersøkelser i området. Det er ikke funnet automatisk
fredede kulturminner. Det er imidlertid registrert krigsminner fra 2. verdenskrig.
Det er tatt hensyn til de fleste av de registrerte krigsminner.
Kristiansand 30.01 2016 Rev. 08.03 2016
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Navn
Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder
Vest‐Agder fylkeskommune
Statens vegvesen Region Sør
Agder energi Nett AS
Avfall Sør AS
Kristiansand Brann og Redning IKS
Naturvernforbundet i Søgne v/Dag Øystein Kerlefsen
Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand lokallag v/ Odd Kindberg
Søgne kommune Barnas representant v/Yngvild Grummedal
Søgne kommune Eldrerådet v/ Anne Kristin Høyem
Søgne kommune Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ Anne Kristin Høyem
Søgne barne og ungdomsråd v / Tor Stonny Knutsen
Søgne kommune v/Kommuneoverlegen
Søgne kommune v/Ingeniørvesenet

Adresse
Postboks 788 Stoa
Postboks 517 Lundsiden
Postboks 723
Postboks 603 Lundsiden
Postboks 4094
Postboks 250
Langenesveien 381
Postboks 355
Postboks 1051
Postboks 1051
Postboks 1051
Postboks 1051
Postboks 1051
Postboks 1051

Poststed
4809 ARENDAL
4605 KRISTIANSAND S
4808 Arendal
4606 Kristiansand s
4689 Kristiansand
4663 Kristiansand
4640 Søgne
4663 Kristiansand
4682 Søgne
4682 Søgne
4682 Søgne
4682 Søgne
4682 Søgne
4682 Søgne

e‐post
fmavpost@fylkesmannen.no
postmottak@vaf.no
firmapost‐sor@vegvesen.no
firmapost@ae.no
post@avfallsor.no
kbr@kbr.no
dag@pkas.no
okindb@powermail.no

