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Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for praksisarealer
Søgne VGS – Plan ID 201708 (Søgnetunet) ut til offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse innarbeides følgende rekkefølgekrav:
-

Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor o_BU skal gang- og sykkelvei
være opparbeidet fra innkjøringen til Søgne gamle prestegård og fram til eksisterende
gang- og sykkelvei langs Stauslandsveien.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 21.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for praksisarealer Søgne VGS –
Plan ID 201708 (Søgnetunet) ut til offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse innarbeides følgende rekkefølgekrav:
-

Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor o_BU skal gang- og sykkelvei være
opparbeidet fra innkjøringen til Søgne gamle prestegård og fram til eksisterende gang- og
sykkelvei langs Stauslandsveien.

Repr. Reisvoll (H) fremmet tilleggsforslag:
Videre skal det igangsettes reguleringsarbeid med gang-og sykkelvei fra Hølleveien. Over
Linnegrøvann- Rohaven til Søgne videregående skole så snart dette er praktisk mulig.
Administrasjonen anmodes om å igangsette reguleringsarbeidet.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Tilleggsforslag fra H
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra H ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for praksisarealer Søgne
VGS – Plan ID 201708 (Søgnetunet) ut til offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse innarbeides følgende rekkefølgekrav:
-

Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor o_BU skal gang- og sykkelvei
være opparbeidet fra innkjøringen til Søgne gamle prestegård og fram til eksisterende
gang- og sykkelvei langs Stauslandsveien.

Videre skal det igangsettes reguleringsarbeid med gang-og sykkelvei fra Hølleveien. Over
Linnegrøvann- Rohaven til Søgne videregående skole så snart dette er praktisk mulig.
Administrasjonen anmodes om å igangsette reguleringsarbeidet.

Bakgrunn for saken:
Rambøll har på vegne av Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet forslag til detaljregulering for
praksisarealer på Søgne videregående skole.
Formålet med planen er å legge til rette for utbedring av praksisarealene til Søgne
videregående skole.
Dagens situasjon og planstatus:
I gjeldende reguleringsplan for området er arealet regulert til offentlige bygninger, idrett og
jordbruk og trafikkområder. Det er krav om bebyggelsesplan før det kan tillates utbygging.
Etter dagens plan- og bygningslov tilsvarer det en reguleringsplan. Området regulert til
offentlige bygninger er i stor grad bebygd og opparbeidet med anlegg til skolen. Øvrige arealer
er per i dag dyrka mark. Området vises i skråfoto under.

Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte den 17. november 2017. Rambøll meldte oppstart av
planarbeidet på vegne av Vest-Agder fylkeskommune med høringsfrist 05.01.18. Det kom inn
fire innspill til varselet om oppstart. Fylkeskommunen har kommet med en revidert uttalelse
09.03.18. Merknadene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i vedlegg til
planbeskrivelsen. Innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 5.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse inkl. ROS-analyse (vedlegg
1 – 3). Som vedlegg til planen er det utarbeidet notat om naturmangfold og grunnforurensning
(vedlegg 6 - 7).
Planen legger til rette for samling og utbedring av praksisarealene til Søgne videregående skole
i tråd med vedtatt romprogram. Det vises til planbeskrivelsen i vedlegg 3.
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Planforslaget er i stor grad en videreføring av formålene i gjeldende plan. Den største
endringen i forhold til gjeldende plan er at området regulert til idrett er innlemmet i bebyggelse
og anlegg.
Rekkefølgekrav
I gjeldende reguleringsplan for området er det satt et rekkefølgekrav om at før ny skole er
ferdig skal det være opparbeidet gang- og sykkelvei til sentrum. I innkommet planforslag er det
foreslått å ikke videreføre rekkefølgekravet.

Søgne kommune har nylig søkt om støtte (midler for økt sykkel, gange og kollektiv i ATPkommunene) for å komme i gang med opparbeidelse av regulert gang- og sykkelvei langs
Stauslandsveien/Søgneveien fram til Søgne gamle prestegård. I søknaden er det argumentert
med at strekningen blant annet blir benyttet av gående og syklende som skal til Søgne gamle
prestegård og kirke, samt til tur forbi området. Barn og unge er en viktig brukergruppe på
strekningen, både til den videregående skolen og til kulturskolen.
I og med at hoveddelen av den videregående skolen skal flyttes til Tangvall kan det vurderes
om rekkefølgekravet i gjeldende plan skal endres eller frafalles. Ut i fra eksisterende situasjon
og planlagt videre praksisdel ved Søgnetunet mener administrasjonen det er rimelig at det
stilles rekkefølgekrav til utbedring av løsningene for gående og syklende. Slik trafikken er i
området i dag anbefales det at rekkefølgekravet reduseres til å gjelde strekningen fra
planområdet til kobling mot eksisterende gang- og sykkelvei langs Stauslandsveien.
Forurensing
Det er gjennomført en miljøteknisk undersøkelse, hvor det er avklart at massene i
prøvepunktene er rene. Det er i rapporten (vedlegg 7) anbefalt ytterligere prøver under
eksisterende bygg når disse er revet. Det forutsettes at gjeldende regelverk for eventuelt
forurensede masser følges.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er gjennomført en vurdering av området ut i fra eksisterende kunnskap, se notat i vedlegg
6. Det er i notatet anbefalt en tilleggskartlegging i vekstsesongen. Området er bebygd og dyrket
opp, kunnskapsgrunnlaget er etter vår vurdering godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det
anses ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
Grunnforhold:
Området ligger under marin grense. I følge planbeskrivelsen er det gjennomført
grunnundersøkelser, men rapporten er ikke ferdigstilt. Det forutsettes at rapporten foreligger
før planen fremmes til sluttbehandling.
Kulturminner:
Det skal gjennomføres en arkeologisk registering av de ubebygde arealene. I gjeldende plan for
Søgne gamle prestegård er det registrert et område med automatisk fredet kulturminne med
spor fra middelalderen, dette berøres helt sør i planområdet. Forholdene knyttet til
kulturminner må være avklart før planen fremmes for sluttbehandling.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring. Det forutsettes
at manglende utredninger gjennomføres/sluttføres. Disse må foreligge før planen kan legges
fram til sluttbehandling.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til planforslaget.
Vedlegg
1 Plankart
2 12-03-18_Reguleringsbestemmelser_Søgnetunet
3 12_03_18_Planbeskrivelse_Oversendt_Søgnetunet
4 12_03_18_Sammendrag innkomne merknader
5 Innspill til oppstart
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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER - DETALJREGULERING
FOR Søgnetunet, Søgne KOMMUNE
Dato: 12.03.2018, revidert 26.03.18.

GENERELT
Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet
detaljregulering for Søgnetunet, datert 12.03.2018 i målestokk 1:1000.

§ 1 FELLESBESTEMMELSER
§ 1.1 Teknisk infrastruktur
a.

All teknisk infrastruktur som EL- forsyning, tele, bredbånd m.m. skal legges som jordkabel i
bakken.

b.

Anlegg og bygg som er nødvendig for teknisk infrastruktur tillates oppført på arealer satt
av til undervisning (BU), annen veigrunn (grøntarealer og teknisk anlegg) (SVG og SVT).

c.

Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre
tid, skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Vest-Agder fylkeskommune v/
seksjon for kulturminnevern, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.

1

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL § 12-5, nr. 1
§ 2.1 Undervisning (BU)
a.

Bebyggelse
I formålet inngår undervisningsrelaterte bygg som ridehall, stallbygg, fjøs, lager verksted,
paddokker osv.
Bebyggelse kan føres opp med både saltak og flatt tak/pulttak.
Maks mønehøyde er 10 meter. Maks gesimshøyde er 7.5 meter. Ved saltak gjelder
takvinkel på 15-30 grader. Høyden måles i fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Maks % BYA settes til 40%.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL § 12-5, nr. 2
§ 3.1 Tekniske planer
a.

For alle anlegg regulert under formålet skal det utarbeides tekniske planer.

§ 3.2 Kjørevei – SV1-2
a.

Ny vei og adkomst til Søgnetunet(SV2) skal opparbeides som en A1-veg og som vist på
plankartet. Vei og kryss er dimensjonert etter offentlig veinorm/håndbok. Vegen er privat.

b.

o_SV1 er eksisterende fylkesveg og er offentlig. Kryss inn til parkeringsområdet skal
utformes i tråd med plankartet.

§ 3.3 Fortau (SF1-2)
a.

Skal opparbeides med 3 meter bredde. Fortau skal inneha en funksjon som en del av en
Framtidig gang-/sykkelveg, både på nordsiden mot Tjomsemoen og på sørsiden mot
Stausland.

§ 3.4 Holdeplass (SKH1-2)
a.

Innenfor formålet tillates det bussholdeplass. SKH2 opparbeides etter
utbedringsstandarden. o_SKH1 er eksisterende holdeplass og beholdes i sin nåværende
form.

§ 3.5 Annen veggrunn grøntareal og tekniske anlegg; SVG og SVT
a.

Formålet skal ta opp sideareal som grøft og lignende til samferdselsanlegg, og kan
benyttes til snøopplag. Teknisk infrastruktur kan plasseres på/i dette arealet.

b.

Tilpassinger av tilgrensende samferdselsanlegg tillates.

c.

Terrenginngrep skal skje skånsomt. Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes eller tilsås
slik at de tilpasses tilgrensende arealer på en best mulig måte.

d.

Det tillates ikke sikthindrende tiltak innenfor siktlinjer.
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§ 4 REKKEFØLGEKRAV

§ 4.1 Igangsettingstillatelse
a.

Før det kan gis tillatelse til tiltak regulert under samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
skal det foreligge godkjente tekniske planer (godkjennes av ingeniørvesenet).

b.

Svartelistearter som er registrert i området og andre arter som eventuelt måtte dukke opp
under arbeid, skal håndteres i henhold til forskrift før det gis igangsettingstillatelse.

§ 4.2 Brukstillatelse
a.

Før det gis brukstillatelse til bygninger innenfor planområdet, skal ny adkomstveg,
bussholdeplasser, fortau og endring av adkomst inn til parkeringsområdet i tråd med
plankartet være fulført.

b.

Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor o_BU skal gang- og sykkelvei være
opparbeidet fra innkjøringen til Søgne gamle prestegård og fram til eksisterende gang- og
sykkelvei langs Stauslandsveien.
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SAMMENDRAG
Vest-Agder Fylkeskommune har vedtatt at det skal bygges ny videregående skole i Søgne.
Hoveddelen av skolen, det vil si undervisningen skal ligge på Tangvall i tilknytting til
ungdomsskolen. Praksisdelen av skolen skal ligge på Søgnetunet, rett i nærheten av Søgne
Gamle Prestegård.
Søgnetunet er i dag en del av Søgne Videregående skole som er lokalisert ved Søgne Gamle
Kirke og har eksistert siden slutten av 1800-tallet. Tidligere navn har vært Søgne
Landbruksskole.
I vedtak om ett Agder ble følgende lagt til grunn: «En vil styrke landbruksutdanningen ved
Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Holt. Det må være en naturlig arbeidsdeling
mellom tilbudene ved Holt og Søgne.
Det er sagt at Søgne skal ha fokus på hest og grønn/økologisk matproduksjon, mens Holt skal
fokusere på fjøs og storfe.
Det er krav om bebyggelsesplan (i reguleringsplan for Søgne Gamle Prestegård). Etter ny plan og
bygningslov heter det detaljregulering.
Forslag til detaljregulering legger til rette for ny ridehall, nye stallbygg, nytt fjøs, samt lager og
verksted. Totalt sett vil forslag til detaljregulering føre til mindre belastning på området enn hva
tilfellet er i dag, dersom man ser på dagens tilbud, antall elever sammenlignet den nye formen
på skolen hvor den største delen av skolen skal ligge på Tangvall.

Figur 1 Overordnet skisse, grisskrent strøk (Rambøll)
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2.

BAKGRUNN

2.1

Hensikten med planen
Det skal utarbeides en detaljregulering for Søgnetunet. Det primære grepet i reguleringsplan er å
legge til rette for å rive eksisterende bygningsmasse for å kunne bygge ny bebyggelse.
Utbygging av Søgnetunet er planlagt å skje i to trinn. Bygg og anlegg som er relatert til hest som
ridehall, staller, garderober og oppholdsarealer som det viktigste i byggetrinn 1. I byggetrinn 1
legger man opp til at Teknologi og industriell produksjon skal bestå, men flytte faget over i et
eksisterende bygg som beholdes inntil videre (samme areal som nytt fjøs er planlagt på).
I et byggetrinn 2, sannsynligvis i 2024, så vil bygget som Teknologi og industriell produksjon har
hatt sitt tilholdssted i, bli revet. Her skal et nytt fjøs bygges. Fram til nytt fjøs bygges, benyttes
eksisterende fjøs vest for planområdet. Dette vil bli noe oppgradert som følge av at det vil bli
benyttet videre.
Grønt-delen av skolen er planlagt å ligge ved eksisterende drivhus, noe lenger sør enn
Søgnetunet. Dette området er ikke en del av foreslått detaljreguleringsplan.

2.2

Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Vest Agder Fylkeskommune. Fylkeskommunen er også grunneier og utbygger.

Prosjektledelse utføres av WSP:
Eirin Reinskou, mob: 481 00 963, e-post: Eirin.Reinskou@wsp.com
Eivind Eikeland, mob: 982 10 620, e-post: Eivind.Eikeland@wsp.com

Konsulent for plan, arkitekt, geotekniske-/miljøundersøkelser er Rambøll. Oppdragsleder i
Rambøll er:
Per Husebø, mob: 91360849, e-post per.husebo@ramboll.no
Stig Erik Ørum har stått for utarbeidelse av plandokumenter som planbeskrivelse og
planbestemmelser.
Lars Jøran Sundsdal har stått for utarbeidelsen av plankart.
Åse Vatne Førsvoll har vært arkitekt i oppdraget.
Morten Tveit/Charlotte Fürst har stått for geotekniske undersøkelser
Kristine Opofte Solberg har stått for miljøundersøkelser.

Rambøll

SØGNE VGS - PRAKSISAREALER

7 (36)

Eierforhold

Figur 2 Grunneier i planområdet

Planområdet ligger innenfor GB 1/1 i Søgne Kommune. Grunneier er Vest-Agder fylkeskommune.
Planområdet ligger i sin helhet innenfor GB 1/1. Vest for planområdet ligger noen bolighus. Ellers
er Søgne Landbruksskole, Søgne Gamle kirke og Søgne Gamle Prestegård nærliggende naboer.

2.3

Tidligere vedtak i saken
Fylkestinget fattet i møte 12.12.2017 følgende vedtak:
Skisseprosjekt for praksisarealer naturbruk på Søgnetunet, datert 03.11.2017,
godkjennes innenfor rammen på 47,2 mill. kr inkl. mva. Byggearbeidene
ferdigstillelse i hovedsak til skolestart 2019, og avsluttes senest innen utgangen av
2019.

2.4

Krav om konsekvensutredning (KU)
Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis
hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes.
Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Det er ikke registrert
motforestillinger til denne vurdering i forbindelse med oppstart.
Planforslaget skal beskrive virkninger av planen.

Ramboll
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3.

PLANPROSESSEN

3.1

Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt i Søgne 17.11.2017.
Viktige tema som ble diskutert var vei/trafikk, vann/avløp/teknisk infrastruktur, dyrka mark,
barn og unges interesser, støy/forurensing, naturmangfold, universell utforming, ROS-analyse,
kulturminner og konsekvensutredning. Se referat datert 20.11.2017 for nærmere omtale av de
forskjellige tema.

3.2

Varsel om oppstart
Det ble meldt oppstart av planarbeidet med høringsfrist til 05.01.2018. Til saken kom det inn 4
innspill. Disse var fra Fylkesmannen, Vest-Agder fylkeskommune, Statens Vegvesen og NVE. Det
følger et sammendrag av innkomne innspill og forslagsstillers vurdering av disse som vedlegg til
planbeskrivelsen.
Fokus i innspillene som er kommet inn går på gang-/sykkelveger, klima, forurensing,
trafikksikkerhet og kollektiv-trafikk. Det er mottatt et innspill som et tillegg til Fylkeskommunens
opprinnelige innspill. Ønsket fra fylkeskommunen er en redegjørelse for behov for
opprettholdelse av rekkefølgekrav vedrørende gang-/sykkelveg mellom Tangvall og Søgnetunet.
Se vedlagte innspill og sammendrag av innspill for utfyllende beskrivelse.
Forslag til plankart er oversendt AKT ved Inge Os for uttalelse vedrørende utforming av
busslommer. Se kap. 6.5 og 7.6 i dette dokument for nærmere beskrivelse.
Planområdet er noe utvidet mot sør i forhold til hva som det er melt oppstart på. Dette for å få
en helhet i de trafikale løsningene. Det er ikke meldt om utvidet planområdet.

3.3

Politisk behandling av planforslag og offentlig ettersyn
Planforslag ble behandlet i utvalg xxx
Offentlig ettersyn var i perioden xxxx
Merknader er vurdert i vedlegg /kapittel «innkomne innspill»

3.4

Øvrig medvirkning
Det har vært avholdt brukermøte med ledere, verneombud og elever på Søgne Videregående
skole.
Det har ikke vært avholdt folkemøte eller møter som har involvert andre enn ansatte/elever på
skolen og kommunen.
Behov for møter igjennom prosessen vurderes fortløpende.

Rambøll

SØGNE VGS - PRAKSISAREALER

4.

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1

Statlige planer og føringer
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Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging, samordnet bolig, areal, og
transportplanlegging, samt rikspolitiske retningslinjer for barn og unge ligger til grunn for
planarbeidet.

4.2

Regionale planer
Det er bestemt at det skal bygges en ny Videregående skole i Søgne. Naturbruksdelen av skolen
er planlagt lagt ved Søgnetunet. Søgnetunet ligger i et område med mange interesser. Området
og planarbeidet kan i forhold til hvordan man definerer det, gripe inn i flere regionale planer.
I denne sammenheng vises det til regionplan Agder 2020.
Planens har fem hovedsatsingsområder.
• Klima: Høye mål – lave utslipp.
• Det gode livet: Agder for alle.
• Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.
• Kommunikasjon: De viktige veivalgene.
• Kultur: Opplevelser for livet

Skolene i Søgne og på Holt i Tvedestrand i sammenheng representerer viktige bidrag om å nå
disse målene. Verdiskapning bygd på kunnskap kan gi et bedre klima gjennom et Agder for alle.
Her foretar skolelever veivalg som kan være med på å forme vårt samfunn og gi opplevelser for
livet.

4.3

Kommunale (overordnede) planer

4.3.1 Kommuneplanen

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 20.12.2012 og gjelder for perioden 2012-2020.
Bestemmelsene ble revidert 17.11.2014.
Planområdet er avsatt offentlig/privat tjenesteyting og LNFR. Planområdet ligger også innenfor
sikringssone til nedslagsfelt for Søgneelva og hensynssone for Tjomsemoen.

4.3.2 Revisjon av kommuneplan

Søgne kommune har startet opp arbeid med å revidere kommuneplanen for Søgne. Det er
usikkert hva som skjer videre i kommuneplansammenheng i forbindelse med at Søgne,
Songdalen og Kristiansand skal slås sammen. Det er ikke avklart om Søgne skal revidere egen
kommuneplan nå eller om denne skal denne inngå som en del av kommuneplan for nye
Kristiansand kommune.

Ramboll
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Figur 3 Gjeldende kommuneplan for Søgne (www.sogne.kommune.no)

4.3.3 Kommunedelplan for Sykkel

Kommunedelplan for Sykkel ble vedtatt i Søgne kommune 03.11.2014. Kommunedelplanen
skiller mellom nåværende (svarte) og fremtidige (røde) gang-/sykkelveger. 2-tallet betyr rute
nr. 2 mellom Linnegrøvan på Tangvall og Romsvika.

Rambøll
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Figur 4 Kommunedelplan for Sykkel (www.vegvesen.no)

4.4

Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplan for planområdet er Søgne Gamle Prestegård, vedtatt i 1999. Formål er
anlegg for idrett og sport, allmennyttig formål – kirke og kjøreveg.
Nærmeste tilgrensede reguleringsplaner er Tjomsemoen fra 1976 og G/S fra Hølleveien til Søgne
Videregående skole fra 2002. Ingen av reguleringsplanene har betydning for planområdet.

Ramboll
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Figur 5 Gjeldende plansituasjon (Reguleringsplan for Søgne Gamle Prestegård)

4.5

Analyser og utredninger
Det er utført geoteknisk undersøkelse i forbindelse med grunnforhold og miljøteknisk
grunnundersøkelse for forurenset grunn og. for Søgnetunet. Resultat og konklusjoner følger
under kapittel kap. 5.12 og 5.14.

Rambøll
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5.

EKSISTERENDE FORHOLD

5.1

Beliggenhet
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Figur 6 Oversiktskart (www.norgeskart.no)

Planområdet ligger på Søgnetunet, rett i nærheten av Søgne Gamle Kirke, ca. 3 km øst for
Tangvall sentrum. Man kjører av E-39 ved Tangvall og fortsetter videre på fylkesvegene 456, 114
og 167.
Planområdet er på ca. 20 daa og ligger rett nord for fv. 167. Søgne Gamle Kirke ligger rett
sørøst, mens Søgne Gamle Prestegård ligger sørvest for planområde.

Ramboll
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Figur 7 Planområdet, ca. 20 daa. (Rambøll og Søgne Kommune)

5.2

Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk
Planområdet er i dag benyttet til verkstedsdrift, lagring av maskiner og utstyr i forbindelse med
Søgne Videregående skole, tidligere Søgne Landbruksskole. Planområdets østlige og nordlige er
dyrka mark. Det er også en liten stripe med dyrka mark i planområdet vestlige del. Den dyrka
marka er regulert til utbygging og kjøreveg i gjeldende reguleringsplan.

Rambøll
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Figur 8 Dagens hovedadkomst og bygninger som hører til Søgne Videregående skole. Alle røde bygninger
inngår i planområdet.

5.3

Stedets karakter, bebyggelse og landskap
Området er landlig, stille og fredelig. Planområdet er helt flatt, mens området er omkranset av
mindre åser. Søgneelva ligger rett øst for planområdet. Eksisterende bebyggelse er delvis fra
1940-tallet og er i forholdsvis dårlig forfatning og lite moderne. Garasjen som ses lengst bak i
bildet(figur 8) skal bestå, mens resten er planlagt revet. Teknologi og industriell produksjon
benytter i dag deler av bygget til høyre, men skal i en overgangsfase flytte over til bygget til
venstre i bildet. I 2024 er planen at også bygget til venstre bildet skal rives til fordel for et nytt
fjøs.

5.4

Kulturminner og kulturmiljø
Planområdet er ikke i konflikt med hittil kjente kulturminner, men utsnittet under viser, er det
registrert kulturminner i nærheten av planområdet. Det skal gjennomføres en arkeologisk
registrering av ubebygde arealer innenfor planområdet, det vil si øst og nord for eksisterende
bebyggelse.

Ramboll
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Figur 9 Utsnitt av Askeladden (www.askeladden.no)

5.5

Naturmangfold

Figur 10 Det er ingen kjente naturtyper i planområdet, men like sørøst finnes flere. I kartbildet vises Aområdet Kjerkeneset (1) og en punktlokalitet med store hule trær (2).

Rambøll
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Det er ikke registrert arter av nasjonalforvaltningsinteresse, naturtyper, fugleobservasjoner eller
svartelistet arter innenfor planområdet. Men det er registrert flere funn rett utenfor planområdet.
Blant annet er det gjort flere fugleobservasjoner på jordene rundt planområdet.

5.6

Landbruk / naturressurser
Det er ca. 10 daa dyrka mark som vil bli beslaglagt som følge av planforslaget.

Figur 11 Ca. 10 daa dyrka mark vil gå med til utbygging som følge av planforslaget.
(www.sogne.kommune.no)
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Trafikkforhold

Figur 12 Norsk Vegdatabank (www.vegdatabanken.no)

Det er fv. 167 som går forbi planområdet. Fylkesvegen har en ÅDT på 350. Det er ikke registrert
ulykker forbi planområdet. Fartsgrense er 50. Vegen er noe uoversiktlig forbi planområde. Vegen
svinger 90 garder mot sør og Stausland. Det er ikke gang-/sykkelveg, fortau eller lys langs med
strekningen.
Kollektivtilbud
Buss nr. 50 mellom Tangvall og Kristiansand via Langenes har 7-8 avganger fra mandag til
fredag som går via Søgne Videregående skole.

5.8

Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder
Området benyttes delvis til tur i området som f.eks Tjomsevannet og Søgneelva. Det er mulig å
parkere i området for turer videre inn mot Tjomsevannet. Vegen via Søgne Gamle Kirke er også
en populær sykkelveg. Søgne Gamle Prestegård og Søgne Videregående skole er et stort
uteområde rett sør for planområdet. Området blir mye benyttet i forbindelse med arrangementer
på Søgne Gamle Prestegård.

5.9

Barns interesser
Det er lite boligbebyggelse i området. Plasser som er tilrettelagt spesielt for barn er det mindre
av for området. Dette har sin naturlige forklaring at det er lite boligbebyggelse i området og at
Søgne Videregående skole slik den fremstår i dag er for ungdommer i alderen 16/18 år. Samtidig
er Søgne Gamle Prestegård et stort uteområde med mange store grønne plener som benyttes i
forbindelse med arrangementer på Søgne Gamle Prestegård.

Rambøll

SØGNE VGS - PRAKSISAREALER

19 (36)

5.10 Universell tilgjengelighet
Området er ikke spesielt tilrettelagt for universell utforming i dag. Samtidig er mye av området
flatt og det er delvis lett og ta seg frem. Framtidige område, bygg og funksjoner vil bli tilrettelagt
etter Tek17 som ivaretar universell tilgjengelighet.

5.11 Teknisk infrastruktur
Det er et eksisterende vann og avløpsnett til området i dag.
Status for vannforsyning er usikker. I forbindelse med søknad om rammetillatelse, må
tilstrekkelig brannvannstrykk kunne dokumenteres.
Det er ikke noe overvannsnett for området i dag. Overvann løses som regel lokalt ved lokale
fordrøynings-/infiltrasjonsløsninger. Området består av mye grønt og naturlig fordrøyning i dag.
Det er ingen kommunale veger i eller i nærheten av planområdet.

5.12 Grunnforhold
Rapport kommer.

5.13 Støyforhold
Det er en liten stripe langs med eksisterende fylkesveg som har gul sone. Det er ingen andre
kjente støyende aktiviteter utover litt traktorkjøring i forbindelse med skoleundervisning.

5.14 Forurensning (Grunn, vann og luft)
Eiendommen har siden 1895 vært brukt til skoledrift, hovedsakelig som landbruksskole, med
diverse gartnerier og verksted. I den sammenheng er det blitt brukt forskjellige typer
plantevernmiddel og forurensing kan komme fra dette både ved bruk, men og ved lagring.
Verkstedene er kilder til oljer, metaller, PAH, løsemidler mm. Det er og kjennskap til to
nedgravde oljetanker på tiltaksområdet, en 3000L fyringsoljetank og en 6000L dieseltank. Knut
Sigurd Haugå, avdelingsleder ved Søgne videregående skole, har gitt informasjon om lokalisering
av disse forurensningskildene som kan bli sett i Figur 13.
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Figur 13 Oversiktskart over forurensningskilder på tiltaksområdet, gitt av Knut Sigurd Haugå,
avdelingsleder ved Søgne Videregående skole (Rambøll)

Rambøll har foretatt en miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 1) og en miljøteknisk
grunnundersøkelse (fase 2) for området.
Oppsummering av Fase 1 undersøkelsen
Områdets historikk tilsier at det er mistanke om forurensning på området fra landbruk/gartneri
og verksted. Det er derfor behov for en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse for å få en
tilfredsstillende oversikt over forurensningen på området.
Oppsummering av fase 2 undersøkelsen
Rambølls samlede vurdering av forurensningssituasjonen på området er vist i Figur 14.
Massene som ble prøvetatt på tiltaksområdet ved den miljøtekniske grunnundersøkelsen, er
vurdert til bare masser i tilstandsklasse 1 som betyr at forurensningstilstanden til massene på
området er «meget god».
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Figur 14 Kartet viser en oversikt over forurensningssituasjonen på tiltaksområdet Søgnetunet etter at
Rambøll har vurdert og tolket analyseresultatene for jordprøvene.
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6.

PLANFORSLAGET

6.1

Planens hensikt, avgrensning

Figur 15 Utsnitt plankart (Rambøll)

Planens hensikt er å legge til rette for praksisdelen av nye Søgne Videregående skole.
Planområdet forholder seg stort sett til samme avgrensing slik Søgnetunet er vist i
reguleringsplan for Søgne Gamle Prestegård.

6.2

Reguleringsformål
REGULERINGSFORMÅL

BETEGNELSE

(PBL §12-5)

(jf. Kart)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Rambøll

STØRRELSE
(daa)
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Undervisning
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o_BU

18.5

Kjøreveg

o_SV1

2.0

Bussholdeplass (samt leskur)

o_SKH1-2

0.2

Fortau

SF1-2

0.3

Annen veggrunn (Tekniske anlegg)

SVG

0.3

Annen veggrunn (grøntareal)

SVT

0.7

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur

6.3

Bebyggelsens plassering og utforming

Figur 16 Illustrasjonsplan for Søgnetunet (Rambøll)
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Plassering
Reguleringsplanen legger opp til bygging av ca. 4 nye bygg som i hovedsak er et nytt fjøs og en
ny ridehall med garderober, stall, verksted, garasje og lager.
Ridehallen er plassert i den sørøstligste delen av planområdet. Her vil det kunne være mulig med
en utvidelse fra 20x40 til 20x60 dersom det skulle være behov for det en gang i fremtiden.
Hestefaget på Søgne Videregående skole er planlagt å være spydspissen for dette i Agder.
Fjøsen er planlagt plassert sør/vest i planområdet.
Eksisterende lager/garasje midt i området skal bestå (benevnt med verksted i illustrasjonsplan).
Plassering av planlagt bebyggelse er foreløpige skisser. Det kan bli endringer vedrørende
plassering av de ulike funksjoner.

Høyder
Bebyggelsen som planlegges innenfor området er i hovedsak lav bebyggelse. Eksisterende
garasje/lagerbygning som har en sørøst/nordvest retning, skal beholdes i sin nåværende form og
størrelse. Ridehallen vil være det høyeste bygget i området, men selv høyden her blir begrenset
til 10 meter mønehøyde med takvinkel på 15-30 grader. Gesimshøyde settes til 7.5 m.
Takform
Det kan bygges med saltak, flatt tak og pultak. Ved saltak gjelder maks mønehøyde og takvinkel.
Ved flatt tak og pultak, gjelder maks gesimshøyde.
Utnyttelse
Det legges opp til følgende utnyttelse på BYA =40%.
Materialvalg
Det settes ingen bestemmelser i forhold til materialvalg. Det velges den løsning som er
kostnadseffektiv og best egnet til formålet på det aktuelle tidspunkt.
Byggegrenser
Det settes en byggegrense på 20 meter mot fylkesvegen.

6.4

Parkering
Antallet plasser på eksisterende parkeringsplass på sørsiden av fylkesvegen er i dag ca. 40
plasser. Antall elever og ansatte som vil være på Søgnetunet samtidig er 55 stykker. Kristiansand
kommuneplan sine bestemmelser vedrørende parkering (§11a) sier at krav til
biloppstillingsplasser skal fastsettes ved regulering innen rammen av 0.2 til 0.6 plasser pr. ansatt
av kommunen. Antallet ovenfor (55) er belastningen av både elever og ansatte på Søgnetunet
samtidig. Dersom man tar 0.6 og ganger med 55, får man 33 plasser.
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Nevnte parkeringsplass på sørsiden av Søgnetunet vurderes til å være dekkende for
dimensjoneringsgrunnlaget som er lagt til grunn for naturbruksdelen av Søgne Videregående
skole. Parkeringsområde er ikke en del av planområdet, men grenser opp til den sørlige delen av
planområdet.
De aller fleste elever som skal benytte naturbruksdelen av Søgne Videregående skole, vil ha det
meste av undervisning på Tangvall. Elever planlegges å bli fraktet mellom Tangvall og
Søgnetunet i buss.
Sykkelparkering og mopedparkering vil foregå innenfor området. Det skal ifølge kommuneplanen
til Kristiansand kommune, avsettes 30 sykkelparkeringsplasser pr. 100 elever. Dersom man
legger opp til 15-20 sykkelparkeringsplasser og 10 mopedplasser inne i planområdet, så skal
dette være tilstrekkelig.

6.5

Trafikk
I forbindelse med innspill i oppstart av reguleringsarbeidet, ble det fokusert på gang/sykkelveger, trafikksikkerhet, bussholdeplasser, parkeringsplasser for bil, sykkel og mopeder.
Vest-Agder fylkeskommune anbefalte et møte med blant annet Vegvesenet for å diskutere
trafikksikre løsninger. Skisse i figur 17 ble diskutert i møte og ligger til grunn for utarbeidelse av
plankartet. I møte ble det diskutert plassering av busslommer, adkomst til Søgne Gamle
Prestegård, adkomst til planområdet og gang-/sykkelveger.

Figur 17 Skisse lagt frem i møte med vegvesenet og fylkeskommunen. (Rambøll)
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Rambøll forslår følgende løsninger basert på det som ble diskutert i møte med Vegvesenet og
fylkeskommunen:
•

Eksisterende fylkesveg er eksisterende og foreslås ikke utvidet. Kjøremønster C i henhold til
N-100. Vegklasse som er nærmest eksisterende veg er SA1-vei.

•

Ny adkomst inn til Søgnetunet som følger samme trase som den ligger i reguleringsplan for
Søgne Gamle Prestegård. Reguleres som en A1-veg. Vegen vil være privat.

•

Kryss inn til eksisterende parkeringsområde og undervisningsbygg for dagens videregående
skole strammes opp slik at det blir et mer definert og tydelig kjøremønster.

•

Busslomme 1 og 2 planlegges på samme sted, men for hver kjøreretning. Grunnet lite trafikk
på fylkesvegen og lav frekvens på kollektivtrafikken, vurderes dette som en akseptabel
løsning. Det ble diskutert et kantstopp for trafikk mot Tangvall lenger øst men slik området
fremstår i dag, så vil det være lettere å etablere en fornuftig kryssing av fylkesvegen slik det
er vist i skissen ovenfor. Med et kantstopp lenger øst, så må elever og ansatte som tar
bussen gå langs fylkesvegen for å komme til Søgnetunet, Andre som bruker bussen på
ettermiddag og kveldstid vil kanskje bare krysse rett over der hvor bussen stopper.

•

Busslomme nord vil også få et venteskur.

•

Kryssing av fylkesvegen vil ligge som vist på skissen og plankartet. Kryssingen vil være foran
bussen som kjører mot Tangvall og bak bussen som kommer fra Tangvall. Kryssingen vil
være i umiddelbar nærhet til parkeringsplasser på sørsiden av fylkesvegen, gangadkomst til
Søgnetunet, av og påstigning for buss i begge retninger.

•

Gang-/sykkelveger skal ivaretas i planarbeidet ved at det legges til rette for kryssing av
fylkesvegen (se skisse), samt at det er areal til videreføring av gang-/sykkelvegen på
sørsiden av fylkesvegen videre mot Stausland og mot Tjomsemoen.

Figur 18 Forslag til vegløsning (Rambøll)
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Figur 18 viser geometritegning som utgangspunkt for opptegning av detaljreguleringskart.
Tegningen følger vegnormalen der det lar seg gjøre.
Utgangspunktet er å gjøre så lite endring som mulig. Eksisterende fylkesveg reguleres slik som
den er i dag, det vil si at den avviker en del fra regulert situasjon, spesielt i krysset i øst hvor
man har en 90 graders sving mot sør.
Det legges ikke inn gang-/sykkelveg fra Tangvall slik den er vist i reguleringsplan for Søgne
Gamle Prestegård eller i kommunedelplan for sykkel. Pr. dags dato er det ingenting som tilsier at
denne strekningen vil bli prioritert i forbindelse med tildeling av gang-/sykkelvegmidler.
Eksisterende busslomme for trafikk mot sør blir liggende mens man får inn en ny busslomme for
trafikk mot Tangvall. Eksisterende busslomme mot sør ligger delvis innenfor avgrensing av
sikringssone i detaljregulering for Søgne Gamle Prestegård.
Alle de trafikale løsningene bør opparbeides samtidig slik at man kan etablere et trafikkmønster
med en gang. Området er lite og henger i sammen, slik at det vil være fornuftig å se dette i
sammenheng.
Det var fokus på gang-/sykkelveger i møte med fylkeskommunen og Vegvesenet. Se kapittel 7.6
hvor det drøftes noe rundt dette.

6.6

Miljøfokus
Søgne Videregående skole vil ha en grønn profil i utgangspunktet ved at man legger opp til fokus
på økologisk mat og dyrevelferd.
Elever og ansatte vil farte i mellom Søgnetunet og Tangvall i løpet av en skoledag. Det bør legges
til rette for et miljøvennlig transportmiddel mellom de nevnte steder. Hva slags løsning som er
aktuell, er ikke avklart i dag. Det vil sannsynligvis bli benyttet minibusser, mopeder og sykler i en
overgangsordning. Planområdet vil legge til rette for parkering av sykler og mopeder. Parkering
for bil vil bli på eksisterende parkeringsområde for dagens videregående skole.

6.7

Uteoppholdsareal
Det planlegges ingen boligbebyggelse innenfor planområdet. Det vil derfor ikke være behov for
lekeplasser innenfor planområdet.
Skolens elever vil trenge noe uteareal som opphold i pauser/friminutter osv. Det finnes litt lite
dokumentasjon for skolens uteareal på nasjonalt nivå. De få veiledere som finnes, er produsert
tidlig på 2000-tallet. Disse dokumentene viser variasjon i arealkrav avhengig av hvor du er i
landet. Tromsø opererer med arealkrav på 70 m2 pr. elev, mens andre sier 70 m2 pr.
barneskoleelev og 50 m2 pr. ungdomsskoleelev. Andre bruker arealkrav på pr. klasse. Dersom vi
på Søgnetunet bruker 50 m2 pr. elev og ganger dette med 55 får man et totalt uteareal på 2750
m2. Planområdet er på ca. 20 daa og med en BYA på 40%, vil det være god plass til å lage et
uteareal for elevene. En framtidig situasjonsplan vil vise utearealer for planområdet.
Fagene som er planlagt innenfor planområdet er teknologi og industriell produksjon, hest-/ og
husdyrfag. Ved praktisering av fagene, vil mye av tiden til dette foregå ute. Det må allikevel
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være areal som innbyr til sosiale treffpunkter både i skoletiden, mens også ettermiddag og
kveldstid.
I tilknytting til Søgnetunet ligger Søgne Gamle Prestegård med store grønne arealer i umiddelbar
nærhet. Her vil det være fine muligheter for ballspillaktiviteter.

6.8

Kulturminner
Det er utført arkeologisk registrering innenfor planområdet. Det er ikke registrert nye automatisk
fredete kulturminner.
Busslomme sør (SKH1) og fortau vil berøre avgrensingsområde for automatisk fredet kulturminne
(se figur 19). Det er kun snakk om en mindre del av sikringssonen for kulturminne. Busslommen
er eksisterende i dag og foreslås regulert slik eksisterende situasjon er.

Figur 19 Avgrensning på eksisterende kulturminne i forhold til forslag detaljreguleringsplan

6.9

Teknisk infrastruktur
Renovasjon
Renovasjon må løses internt på området og benytte planlagte adkomst slik de er vist på
reguleringskartet. Det vil være begrenset med vanlig avfall siden det stort sett er snakk om et
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fjøs og ridehall m.m. Det meste av avfallet er organisk og skal håndteres i en kompost i
nærheten av planområdet.
Overvann
Overvann løses som et utgangspunkt lokalt. Man må sikre fordrøyning og flomveier. Området har
mye naturlig fordrøyning i dag.
Vann og avløp
Vann og avløp følger i utgangspunktet det samme som gjelder for Søgne Videregående skole i
dag. Samtidig er dagens ledninger og kapasitet dimensjonert etter andre krav/regler, så dette
må gjennomgås på nytt for å sikre tilstrekkelig dimensjon for ny skole. Det er usikkerhet knyttet
til vannforsyning. Det gjelder spesielt brannvannstrykk. Dette må løses i forbindelse med
prosjektering.

7.

VIRKNINGER

7.1

Overordnede planer
Forslag til detaljregulering er i hovedsak i tråd med kommuneplan for Søgne. Den nordlige delen
av planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNFR. I reguleringsplan er arealet avsatt til anlegg
for idrett og sport. I møte med Søgne kommune er den nordlige delen avklart til f.eks ridehall.
Grunnet andre forhold som grunnforhold og avstand til fylkesveg, så vil kun enkle tiltak som
paddocker ligge på den nordlige delen.

7.2

Stedets karakter, byform, estetikk og landskap
Stedet vil få en oppstramming ved at det meste av den gamle bebyggelsen rives og erstattes
med nye moderne bygninger.
Aktiviteten vil fortsatt være på området, men i en noe annen form enn dagens Søgne
Videregående skole.

7.3

Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi
Det er litt usikkerhet rundt planområdets grense i forhold til fylkesvegen og løsninger for
trafikksikkerhet som vil være viktig for planområdet som helhet. Det ligger en registrert lokalitet
(142890-1 Bosettings-aktivitetsområdet) rett sør for eksisterende bussholdeplass for trafikk mot
Stausland. Dersom man regulerer inn eksisterende buss og fortau, så vil man berøre den nordlige
avgrensing av kulturminne. Busslommen er eksisterende og forslag til reguleringsplan forholder
seg til denne situasjonen. Det eneste nye er fortauet på 3 meter som er foreslått på innsiden og
som areal for de som går av bussen, samt dersom det en gang kommer en gang-/sykkelveg fra
Tangvall og skal fortsette videre mot Stausland.
Det er utført arkeologiske registreringer på eksisterende jordbruksområder som inngår i
planområdet. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor dette området.

7.4

Forholdet til naturmangfoldloven
Kunnskapsgrunnlaget

Ramboll

30 (36)

SØGNE VGS - PRAKSISAREALER

På grunn av området er svært lett tilgjengelig og at området er sterkt påvirket av menneskelig
aktivitet, er det rimelig å anta at det ikke er potensiale for funn av svært sjeldne plantearter
i planområdet. Derimot er det grunn til å tro at kunnskap om forekomster av svartelistearter
er dårlig. Kunnskapsgrunnlaget for fugl anses som meget godt, siden det er et område
som jevnlig oppsøkes av hobbyornitologer som registrerer sine funn i Artsobservasjoner.
Supplerende undersøkelser
Det anbefales å kartlegge området i vekstsesongen. Det vil styrke kunnskapsgrunnlaget
med tanke på botanikk betraktelig. Potensialet for funn av svartelistede arter er godt til
stede, og til en viss grad vil det også kunne avdekkes rødlistearter, selv om sannsynligheten
for dette er betraktelig mindre.

7.5

Landbruk / Naturressurser
Det vil gå med ca. 10 daa dyrka mark i forbindelse med planforslaget. Arealet er avsatt som LNF
i kommuneplanen, men er regulert som sport og idrett i reguleringsplan for Søgne Gamle
Prestegård. Vi anser dyrka mark som avklart i forhold til utbygging jamfør referat fra
oppstartsmøte 20.11.2017.

7.6

Trafikkforhold
Foreslåtte løsning for området rundt Søgnetunet vil etter Rambøll vurdering bedre sikkerheten
mye. Det vil bli opprettet naturlig krysningspunkt mellom Søgnetunet, parkeringsområdet og
bussholdeplasser. Plassering av bussholdeplasser anses som den mest egnende plassering for
elever, ansatte ved skolen, samt andre brukere ved voksenopplæringen og andre aktiviteter på
Søgne Gamle Prestegård. Fylkesvegen forbi planområdet er i dag mørk og uten noen form for lys.
God lyssetting i området vill sannsynligvis ha mye å si for trafikksikkerheten.
Forslag til plankart er oversendt AKT ved Inge Os og innspill er mottatt vedrørende utforming av
busslommer. Det er lagt til grunn utbedringsstandard for regulering av busslomme nord. Dersom
denne ikke er tilstrekkelig, må denne justeres i høringsperioden. Leskur for trafikk er foreslått
regulert inn for busslomme nord. Fortau på nordsiden av fylkesvegen går fram til og med forslag
til kryssing av fylkesvegen. Revidert plankart viser forslag til kryssing. Det er ikke forslått fortau
langs med SV2. Busslomme sør foreslås opprettholdt slik den er i dag. Dette har med avgrensing
av automatisk fredet kulturminne sør for fylkesvegen.
Gang-/sykkelvegene er foreslått ikke regulert i detaljregulering for Søgnetunet. Dette har med at
gang-/sykkelveg er regulert både i reguleringsplan for Søgne Gamle Prestegård og
kommunedelplan for sykkel. Det er pr. i dag høyst usikkert om gang-/sykkelvegen noen gang blir
bygd. Det er sannsynligvis andre tiltak langs samme strekning som vil bli prioritert før en
eventuelt gang-/sykkelveg, som f.eks lys.
Når skolen på Tangvall er ferdig etablert, så vil det være noe trafikk mellom undervisningsdelen
på Tangvall og praksisdelen på Tangvall. Belastningsgraden er sagt til å være 55 ansatte/elever
samtidig. Søgne Videregående skole i dag har 110 elever. Det vil derfor ikke medføre enn økning
i trafikken når full skole er etablert på Tangvall slik Rambøll ser det. Det er sannsynlig at det kan
bli en reduksjon i trafikken når alt er ferdig.
Det er ikke sagt noe om økning eller reduksjon i kollektivtilbudet som følge av praksisdelen.
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Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder
Detaljreguleringen vil ikke føre til forringelse av rekreasjonsinteresser i området. En utbygging av
praksisdelen med mer moderne bebyggelse vil etter all sannsynlighet heve verdien av området.

7.8

Barns interesser
Barn og unges interesser vil ikke bli berørt.

7.9

Universell tilgjengelighet
Tek 17 ivaretar universell tilgjengelighet.

7.10 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp må prosjekteres og dimensjoneres etter planlagte tiltak. Det er usikkerhet rundt
eksisterende vannforsyning.
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8.

RISIKO OG SÅRBARHET

8.1

Metode
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risikoog sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.

8.2

Evaluering av risiko

1

Kons
Risik
Kommentar
ekve
o
ns
Natur- og miljøforhold. Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan
planen/tiltaket medføre risiko for
-masseras- /skred?
Nei

2
3

-snø- eller isras?
-flomras?

Nei
Nei

4

-flom i elv/bekk/lukket bekk?

Nei

5

-radongass (er det radon i
grunnen?)
-utglidning (er området
geoteknisk ustabilt)?

Nei

7

-overvannsproblematikk.

Nei

8

-skader ved forventet
Nei
Havnivåstigning/
springflo? Eller som følge av
klimaendringer?
Natur- og miljøforhold: Vær, vindeksponering. Er området:
-(spesielt) vindutsatt?
Nei
-(spesielt) nedbørutsatt?
Nei

Nr.

6

9
10

Hendelse/Situasjon

Aktuelt
?

Sann
synlig

Nei

Området ligger under marin
grense. Se rapport for
geoteknik.
Et overvannsystem må
håndtere lokale forhold.

Natur- og miljøforhold: Natur og kulturområder, medfører planen/tiltaket skade på:
11
12
13

-sårbar flora (eller rødlistearter)?
-sårbar fauna/fisk?
-verneområder (herunder
kulturlandskap eller bymiljø)
Vassdragsområder

Ja
Nei
Nei

15

-fornminner (afk - automatisk
fredete) eller verneverdige bygg?

Nei

16

- Kulturminne/-miljø

Nei

14

Se kap. 5.5

Nei
Eksisterende bussholdeplass
berører et automatisk fredet
kulturminne, se kap. 5.4.
Det er gjennomført
arkeologiske registreringer
for området.

Menneskeskapte forhold: Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få
konsekvenser for:
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17

-(hendelser på) vei, bru
knutepunkt?

Nei

18
19

-Havn, kaianlegg
-Sykehus/-hjem, kirke

Nei
Nei

20
21

-Brann/politi/sivilforsvar
-Kraftforsyning

Nei
Nei

22
23

-Vannforsyning
-Forsvarsområde

Nei
Nei

24
25

-Tilfluktsrom
-Område for idrett/lek

Nei
Nei

26
27

-Rekreasjonsområde
-Vannområde for friluftsliv

Nei
Nei

28

Annet

Menneskeskapte forhold: Forurensningskilder. Berøres planområdet av
29

-Akutt forurensning (giftige
gasser/ væsker, til
grunn/sjø/vassdrag?
-Permanent forurensning? (tidl.
industrivirksomhet, herunder
avfallsdeponering)

Nei

31

-Støv/støy/lukt fra industri?

Nei

32
33
34
35

-Støv og støy fra trafikk
-Forurenset grunn
-Forurensning i sjø/vassdrag
-Høyspentlinje (stråling,
elektromagnetiske felt). Andre
kilder for uønsket stråling

Nei
Nei
Nei
Ja

36

-Risikofylt industri mm
(kjemikalier/ eksplosiver,
storulykkepotensiale?
-Avfallsbehandling
-Oljekatastrofeområde

Nei

30

37
38

Ja

3

2

6

Området har vært benyttet
som landbruksskole i over
100 år. Det er grunn tl å
anta noe forurensing. Se
kapittel 5.14.

Se nr. 31

Nei
Nei

39

Annet
Menneskeskapte forhold: Medfører planen/tiltaket:

40

-Fare for akutt forurensning
(giftige gasser/ væsker, til
grunn/sjø/vassdrag?

Nei

41
42

-Støv og støy fra trafikk
-Støv/støy/lukt fra andre kilder?

Nei
Nei

43

-Forurensning til sjø/vassdrag

Nei

44

-Risikofylt industri mm
(kjemikalier/ eksplosiver,
storulykkepotensiale?

Nei
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-spesielt brannfarlige anlegg
Nei
/Bebyggelse med stor fare for
brannspredning?
Har området utilstrekkelig
Nei
3
2
brannvannforsyning (mengde og
trykk)?
Menneskeskapte forhold: Transport. Er det risiko for:
-Ulykker med farlig gods
(brennbar/farlig veske el.
gass/eksplosiver mv.)
-Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området
Har området flere adkomstveier
for rednings- og
slukkemannskap?
-redusert fremkommelighet for
rednings- og slukkemannskap til
tilliggende bebyggelse?

6

Dette er usikkert melder
kommunen.

Nei
Nei

Ikke spesielle forhold for
dette tiltaket.

Ja
Nei

Menneskeskapte forhold: Trafikksikkerhet
51

Ulykke i av-/påkjørsler

52

Ulykke med gående/syklende (til Nei
skole/barnehage,
nærmiljøanlegg, forretning,
busstopp)
Andre ulykkespunkter
Nei
Trafikkulykke ved
Nei
anleggsgjennomføring
Skolebarn ferdes gjennom
Nei
området
Menneskeskapte forhold: Andre forhold

53
54
55

56
57
58

59
60
61
62

Rambøll

Ja

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/ terrormål?
Finnes det potensielle sabotasje/ terrormål i nærheten?
Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstrand, mv.

Nei

Naturlige terreng-formasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)?
Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc.
Er det spesiell klatrefare i
forbindelse med master?
Annet

Nei

Nei
Nei

Nei
Nei

2

1

2

Det vil bli etablert en ny
adkomst inn til Søgnetunet
som vil følge eksisterende
trase vest for Søgnetunet.
Samtidig vil eksisterende
adkomst til
parkeringsområde sør for
fylkesvegen bli strammet
opp.Totalt sett vil det bli en
mer trafikksikker situasjon.
Det legges opp til en
definert kryssing av
fylkesvegen.
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1.
Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig/en
viss fare

3. Betydelig/
kritisk

4.
Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig
4. Meget
sannsynlig/Periodevis,
lengre varighet

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller

3

6
30, 46

9

12

15

2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller

2
51

4

6

8

10

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1

2

3

4

5

Sannsynlighet:

30 – Det gjennomføres miljøundersøkelser for planområdet, samt at det foreslås eventuelle tiltak
for å begrense eller fjerne forurensing.
46 – Brannvannstrykk er noe usikkert for området. Dette skal imidlertid løses i forbindelse med
søknadsprosessen. Dette skal være ivaretatt.
51 – Det vil et noe endret trafikkmønster, men etter Rambølls vurdering vil det være til det
bedre. Adkomster stenges og strammes opp, samt at det legges opp til definert krysningspunkt
for gående og syklende. Lys vil øke trafikksikkerheten enda mer. Område er i dag mørkt på
kveldstid.

8.3

Konklusjon
Det gjennomføres en miljøteknisk undersøkelse hvor det foreslås eventuelle tiltak. Miljø og
forurensning er forutsatt ivaretatt gjennom disse undersøkelsene.
I forbindelse med rammesøknad, skal tilstrekkelig vanntrykk dokumenteres. Brannvann
forutsettes ivaretatt igjennom søknadsprosessen.
Det er ikke lys langs med fylkesvegen forbi Søgne Gamle Prestegård og planområdet. Området
oppleves derfor som et veldig mørkt sted vintertid og på kvelder ellers i året. Lys langs
fylkesvegen forbi planområdet vil øke trafikksikkerheten rundt Søgnetunet både for bilister og
myke trafikanter.
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10. VEDLEGG
10.1 Referat fra oppstartsmøte
10.2 Innspill (ved varsel om oppstart)
10.3 Sammendrag av innspill
10.4 Vurdering av krav til konsekvensutredning (se referat fra oppstartsmøte)
10.5 ROS-analyse (ligger som en del av planbeskrivelsen)
10.6 Naturmangfoldloven (rapport)
10.7 Eventuelle utredninger (geoteknikk og miljø)

Rambøll

Melding om oppstart reguleringsplan for Søgnetunet i Søgne kommune – sammendrag av
innkomne merknader
Frist for innspill gikk ut 5. januar. Det er kommet 3 innspill. Nedenfor følger et sammendrag og
oppdragsgivers vurdering av dette. Det mottatt et innspill fra Vest-Agder fylkeskommune datert
08.03.2018 som et tillegg til deres innspill i forbindelse med oppstart (04.01.2018).

Fylkesmannen datert 11.12.2017

Barn og unges interesser skal ivaretas.
Dersom areal som brukes av barn og unge i dag skal omdisponeres, skal fullverdig erstatningsareal
skaffes.
Oppdragsgivers kommentar:
Areal som inngår i planområdet, brukes til skole og landbruk i dag. Det er ikke registrert areal
innenfor planområdet som er spesielt viktig for barn og unge utover at dette er en videregående
skole. Forslag til detaljreguleringsplan legger opp til stort sett samme bruk.
Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i skole og barnehager
Kommunen skal godkjenne virksomheten / skolen etter Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler jf.§6. Kommunenes godkjenningsmyndighet er som regel lagt til
kommuneoverlegen.
Godkjenningsordningen er delt opp i to trinn. Trinn 1 bør behandles samtidig med rammesøknaden
etter plan og bygningsloven, mens trinn 2 er før oppstart. Det er blant annet krav til store nok
oppholdsareal og gode nok trafikksikkerhetsforhold blir vurdert. Godkjenningsmyndighet bør
involveres tidlig i dette arbeidet tidlig.
Oppdragsgivers kommentar:
Dette håndteres i planarbeidet.
Gang-/sykkelveg
Fylkesmannen forutsetter at gang- og sykkelvei blir regulert inn for planområdet, men anbefaler
samtidig at det settes rekkefølgegrav med hensyn til å sikre helhetlig gang- og sykkelvei så snart som
mulig mellom trafikknutepunktet på Tangvall og skoleområdet.
Oppdragsgivers kommentar:
Dette håndteres i planarbeidet.

Klima
Tiltak for å redusere bruken av privatbiler må beskrives, bl.a. gjennom tilrettelegging for
kollektivbruk, sykkel og gange. Det bør stimuleres til bruk av sykkel ved etablering av bl.a. sikker
sykkelparkering, gjerne med mulighet for enkelt vedlikehold, samt spyleplass og innendørs parkering
for å tilrettelegge for vintersykling.
En restriktiv parkeringspolitikk gjennom begrenset parkeringsdekning og avgiftsbelagt parkering vil
bidra til redusert bilbruk. Redusert areal til parkering vil dessuten frigjøre arealer til andre formål.
Vi minner om at fylkeskommunen, som eier av videregående skoler, kan søke tilskudd gjennom
«Klimasats»-ordningen for ev. merkostnader ved valg av mer klimavennlige løsninger. Det bør også
sikres tilrettelegging for lading av elbiler, hvilket også innebærer en vurdering av om elforsyningen
har tilstrekkelig effekt.
Oppdragsgivers kommentar:
Dette håndteres i planarbeidet.
Forurensing
Vi ber derfor om at forurensningsforskriften og kommunens egne regler knyttet til massedisponering
følges ved gjennomføring av planen.
Grenseverdier for støy må overholdes.
Oppdragsgivers kommentar:
Miljøundersøkelser skal foretas. Rapport og eventuelle tiltak innarbeides i detaljreguleringsplanen.
Naturmangfold/fremmede arter
Naturmangfold og fremmede arter må håndteres.
Oppdragsgivers kommentar:
Det skal utarbeides en biologisk mangfold kartlegging. Siden det er vinter og lite som gror for tiden,
så vil det bli foretatt en overordnet kartlegging nå. Det vil bli tatt forbehold om en kvalitetssjekk av
denne kartleggingen en gang i april/mai, altså før planen legges frem for endelig godkjenning.
ROS-analyse
ROS-analyse skal utarbeides.
Oppdragsgivers kommentar:
Dette håndteres i planarbeidet.

Fylkeskommunen datert 04.01.2018
Samferdsel/trafikksikkerhet
Rekkefølgekrav for gang-/sykkelveg anses ikke som nødvendig for den nå aktuelle utbyggingen.
Det må kunne vises til satsing på kollektivtransport, sykkel- og gange. Det må etableres en
trafikktrygg kryssing av fylkesveg i forbindelse med bussholdeplass. Statens Vegvesen bes tatt med
på råd?
Oppdragsgivers kommentar:
Det er diskutert løsninger med EL-busser som kan trafikkere strekningen Tangvall-Søgnetunet. Dette
følges opp i planarbeidet og planbeskrivelsen vil inneholde noe om dette.
Trafikale løsninger for gående, syklende og kjøretøyer skal løses i planarbeidet. Vegvesenet vil bli
involvert i dette.
Kollektivtrafikk
Rutetilbudet må vurderes i forhold til transport mellom teoriundervisning på Tangvall og praksisplass
ved Søgnetunet.
Oppdragsgivers kommentar:
Se kommentar ovenfor (Samferdsel/trafikksikkerhet).
Kulturminner
Planen kan ikke godkjennes før kulturminner er avklart.
Oppdragsgivers kommentar:
Arkeologisk registreringer er bestilt og vil bli utført i løpet av våren 2018.

Fylkeskommunen datert 09.03.2018
Fylkeskommunen ber om at behovet for opprettholdelse av rekkefølgekrav vedrørende gang/sykkelveg blir vurdert i det videre planarbeidet.
Det bes konkret om en redegjørelse tilknyttet forventet omfang av pendling mellom hovedfagbygget
og praksisdelen, hva tiltaket vil generere av trafikk (inkl. gående og syklende) med tilhørende
trafikksikkerhetsvurderinger. Vurderingen bør også omfatte de resterende byggeområdene i
gjeldende reguleringsplan.

Oppdragsgivers kommentar:

Denne merknaden kommer litt sent i prosessen. Rekkefølgekravet vedrørende gang-/sykkelveg ble
diskutert i møte mellom samferdselsavdelingen i fylkeskommunen og Statens Vegvesen. Her var det
enighet om at det var lav årsdøgntrafikk og at dette ikke var et prioritert område for større
samferdselsmessige investeringer.
I forslag til detaljregulering har Rambøll foreslått å ikke videreføre rekkefølgekravet vedrørende
gang-/sykkelveg i ny plan. Rekkefølgekrav i gjeldende regulering blir fortsatt gjeldende. Det er ikke
foretatt en oppheving av eller gjort endringer i gjeldende plan annet enn at den nye planen legger
seg over gjeldende plan for omsøkte planområdet.
Hvordan transport mellom teoridelen på Tangvall og praksisdelen på Søgnetunet skal løses, er ikke
avklart i dag, men det er foreslått buss, moped og sykkel. Bil vil nok også til en viss grad bli benyttet i
en overgangsfase.

Statens Vegvesen datert 14.12.2017
I det videre planarbeidet vil Statens vegvesen bl.a. vektlegge trafikksikre løsninger for alle
trafikantgrupper, tilrettelegging for kollektiv, parkering for elever og ansatte (sykkel, moped, og bil)
og at kommunedelplan for sykkel følges opp. Det er spesielt viktig at det på egen eiendom reguleres
inn nødvendig snuareal for melkebil mv.
Oppdragsgivers kommentar:
Dette håndteres i planarbeidet.

NVE datert 05.01.2018.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen.
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den
enkelte saken.
Oppdragsgivers kommentar:
Skred vil bli svart ut i forbindelse med grunnundersøkelsene. Erosjon og flom vil bli sjekket ut i
forbindelse NVE sine karttjenester og håndtert i planarbeidet. NVE sitt aktsomhetskart for flom viser
at planområdet ligger utenfor aktsomhetssonen i forhold til Søgneelva. NVE vil bli kontaktet ved
behov.

Rambøll 16.01.2018, revidert 12.03.2018 (SEOR)

Rambøll Norge AS avd Kristiansand
Postboks 116
4662 KRISTIANSAND S
Stig Erik Ørum

Vår ref.: 17/09200-6

Deres ref.:

Dato: 04.01.2018

Søgne kommune - Uttalelse til melding om oppstart av detaljregulering - Søgne
videregående skole
Viser til oversendelse av 27.11.2017 der det meldes om oppstart av detaljregulering i
overnevnte område.
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide detaljreguleringsplan for praksisdelen av
Søgne videregående skole. Planen skal legge til rette for stall, ridehall, fjøs, garderobe og
klubblokale. I gjeldende reguleringsplan for Søgne gamle prestegård (1999) er området i
hovedsak avsatt til offentlige byggeområder og idrett.
Det blir opplyst at mellom 6-7 daa dyrka mark vil gå med i planarbeidet. Dersom det er
hensiktsmessig bør bebyggelsen legges slik at det blir gjort beslag på minst mulig dyrka
mark.
Fylkeskommunen har innspill knyttet til følgende forhold:



Samferdsel/trafikksikkerhet/kollektivtrafikk
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø

Samferdsel/trafikksikkerhet
Gjeldende reguleringsplan for området er Søgne gamle prestegård (1999). Denne omfatter
blant annet regulering av busslommer (begge sider), gang-/sykkelveg, kryssing av veg og
kjøreveger for området. Planen er i begrenset omfang realisert. Det foreligger følgende
rekkefølgebestemmelse: "Før ny skole er ferdig skal det opparbeides g/s vei fram til
sentrum".
Rekkefølgekravet anses imidlertid ikke nødvendig for den nå aktuelle utbyggingen.
I sammenheng med tilrettelegging av parkeringsplasser og sykkelparkering, må det kunne
vises til satsing på kollektivtransport, sykkel- og gange.
Det må etableres trafikktrygg kryssing av fylkesveien ved bussholdeplassen. Statens
vegvesen bes tatt med på råd når det gjelder konkret utforming av trafikksikkerhetstiltak.
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Kollektivtrafikk
Det er i dag et begrenset kollektivtilbud morgen og ettermiddag mellom Tangvall og Søgne
videregående skole. Dette dekker hovedsakelig reisebehovet for elevenes begynnelse- og
sluttider på skolen og det er holdeplasser på Fv.167 rett ved skolen. Når det blir bygget ny
videregående skole på Tangvall må rutetilbudet vurderes i forhold til behov for transport
mellom teoriundervisning på Tangvall og praksisplass ved Søgnetunet.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø
Fylkeskonservator skal gjennomføre arkeologisk registrering innenfor planområdet i løpet
av våren 2018. Planen kan ikke godkjennes før forholdet til kulturminner er avklart.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
kst. seksjonsleder

Silje Utne Bjørke
rådgiver

Adresselister:
Mottakere:
Stig Erik Ørum, Rambøll Norge AS avd Kristiansand
Kopi til:
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Postadresse:
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
E-postadresse:
postmottak@vaf.no

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65
4614 KRISTIANSAND
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:

Miljøvernavdelingen

Rambøll Norge AS
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2017/11180

Dato
11.12.2017

Innspill til oppstart av detaljregulering for Søgne videregående skole
(Søgnetunet) i Søgne kommune
Vi viser til melding datert 27.11.2017.
Planområdet utgjør nærmere 20 dekar og er i dag del av reguleringsplan fra 1999 for Søgne
gamle prestegård. Arealet er der i hovedsak regulert til byggeområde for offentlig bebyggelse,
samt friområde – idrett. Kommunedelplan for sykkel viser at planområdet omfatter del av
planlagt gang- og sykkelvei langs fv 167 gjennom planområdet.
Formålet med planarbeidet er oppgitt å utarbeide detaljreguleringsplan for praksisdelen av
Søgne Videregående skole med tilrettelegging for aktiv stall, ridehall, fjøs, garderobe og
klubblokale. Aktuelle reguleringsformål er undervisning, idrett og vei. Følgende sentrale
problemstillinger skal belyses:
 Fornuftig fordeling av arealer til ulike formål innenfor praksisdelen av Søgne
Videregående skole.
 Trafikksystem for henting av melk, vareleveranse og myke trafikanter.
 Avklare eventuelle automatisk fredete kulturminner.

Våre innspill
Barn og unge og universell utforming
Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. Vi viser spesielt til at
dersom arealer som i dag brukes av barn og unge omdisponeres til andre formål, skal
fullverdige erstatningsarealer skaffes (jf. RPR pkt. 5d). Det vises i denne sammenheng til de
vurderinger/beskrivelser som skal følge planer etter PBL med hensyn til konsekvenser for barn
og unge, samt for funksjonshemmede, jfr. Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn
og planlegging, samt rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle.
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Godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.
Kommunen skal godkjenne virksomheten / skolen etter Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler jf.§6. Kommunenes godkjenningsmyndighet er som regel lagt til
kommuneoverlegen.
Skoleeiere/barnehageeier og rektor/virksomhetsleder har ansvar for å søke om godkjenning
etter denne forskriften. Godkjenning forutsetter at virksomheten tilfredsstiller kravene i
forskriften. Det er ikke anledning til å gi midlertidig godkjenning eller godkjenning på vilkår,
men kommunen har anledning til å gi dispensasjon jf § 26.
Det er krav til godkjenning og søknad skal fremlegges godkjenningsmyndigheten når det
foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomhet (jf. veileder IS- 2072 og IS2073). Det er hensiktsmessig at godkjenningen skjer i to trinn:
Trinn 1 – virksomhetseier søker om samtykke til planer for ny virksomhet eller større
endringer/utvidelser/rehabiliteringer/tilbygg mv. Samtykke bør gis samtidig med at plan- og
bygningsmyndigheten behandler rammesøknaden for tiltaket.
Trinn 2 – virksomhetsleder søker om godkjenning ifølge bestemmelser omkring driften av
skolen. Godkjenning gis så vidt mulig før oppstart. Det kan være aktuelt for
godkjenningsmyndigheten å be om å få vurdere skolens IK-system igjen etter noen måneders
drift da ikke alt vil være helt på plass ved oppstart. (Eksempler vil finnes på Forum for miljø og
helse sine hjemmesider www.fmh.no)
I denne godkjenningsordningen er det krav til gode og store nok uteoppholdsareal, gode
trafikksikkerhetsforhold mm. Det er derfor viktig at godkjenningsmyndigheten blir involvert
tidlig for å se om plassering og avsatt areal er i tråd med forskriftens krav og kan gi samtykke
til dette.
Gang- og sykkelvei
Ifølge kommunedelplan for sykkel er det planlagt gang- og sykkelvei langs fylkesveien både
fra vest og sør. Avstanden fra Tangvall til planområdet er ca. 2,2 km fra vest og 2,7 km fra sør
via Linnegrøvan-Linneflaten og Stauslandsveien. Korteste planlagt trase er via Linnegrøvan
med etablering av ny bro over Søgneelva fram til Søgneveien. Avstanden vil da bli ca. 2 km.
Fylkesmannen forutsetter at gang- og sykkelvei blir regulert inn for planområdet, men
anbefaler samtidig at det settes rekkefølgegrav med hensyn til å sikre helhetlig gang- og
sykkelvei så snart som mulig mellom trafikknutepunktet på Tangvall og skoleområdet.
Klima
Transport står for over 80 prosent av de direkte klimagassutslippene i Søgne kommune i
henhold til klimaregnskapet for 2015 utarbeidet av CEMASYS.com. Tiltak for å redusere
transportbehovet vil derfor utgjøre en helt sentral del av Søgnes bidrag til å redusere
klimagassutslippene i tråd med forpliktelsene i Parisavtalen. For å vurdere planforslagets
virkninger på klimagassutslipp vil en vurdering av hvor mye transport planforsIaget genererer
stå sentralt. Tiltak for å redusere bruken av privatbiler må beskrives, bl.a. gjennom
tilrettelegging for kollektivbruk, sykkel og gange. Det bør stimuleres til bruk av sykkel ved
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etablering av bl.a. sikker sykkelparkering, gjerne med mulighet for enkelt vedlikehold, samt
spyleplass og innendørs parkering for å tilrettelegge for vintersykling.
Undersøkelser viser at tilgang til gratis parkering på destinasjonen er den fremste årsaken til
at folk velger bil som transportmiddel. En restriktiv parkeringspolitikk gjennom begrenset
parkeringsdekning og avgiftsbelagt parkering vil bidra til redusert bilbruk. Redusert areal til
parkering vil dessuten frigjøre arealer til andre formål.
Videre kan det f.eks. i planbestemmelsene kreves bruk av fornybare materialer i byggene
(fortrinnsvis tre som også innebærer karbonbinding), samt løsninger for å redusere
energibruk. Vi minner om at fylkeskommunen, som eier av videregående skoler, kan søke
tilskudd gjennom «Klimasats»-ordningen for ev. merkostnader ved valg av mer klimavennlige
løsninger. Det bør også sikres tilrettelegging for lading av elbiler, hvilket også innebærer en
vurdering av om elforsyningen har tilstrekkelig effekt.
Forurensning
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften kapittel 2 (bygge- og
graveforskriften) som kommunen har fått delegert. Både ved utarbeiding og gjennomføring av
planer skal det tas hensyn til eventuelle forurensede masser og hvor overskuddsmasser
hentes og dumpes. Vi ber derfor om at forurensningsforskriften og kommunens egne regler
knyttet til massedisponering følges ved gjennomføring av planen.
Grenseverdier for støy må overholdes. Vi minner i denne sammenheng om at Klima- og
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) skal
legges til grunn for planarbeidet. Det forutsettes at tillatte grenseverdier for støy må
overholdes, samt at eventuelle krav om nødvendig støyskjerming må innarbeides i
planbestemmelsene.
Naturmangfold
Hensynet til naturmangfoldet i området må vurderes og gjøres rede for, i tråd med
naturmangfoldlovens §§ 8-12. I henhold til § 7 i samme lov skal vurderingene gå fram av
plandokumentet.

Fremmede arter
Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem.
Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) har i kap. 5 krav til aktsomhet og til
virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer. Vi ber derfor om
at det gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede arter innenfor planområdet i
planbeskrivelsen. Planarbeidet bør ta høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede
arter i forbindelse med f.eks. massetransport i anleggsfasen. Reguleringsbestemmelsene bør
derfor sikre at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å
inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede arter. Vi minner i den forbindelse
om rapporten «Veileder massehåndtering og fremmede arter» utgitt av Fylkesmannen i AustAgder i 2015. Rapporten er å finne på våre nettsider under tema forurensning.
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Risiko og sårbarhet
Ved utarbeiding av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risikoog sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl. § 4-3. Risiko- og sårbarhet kan knytte seg til
naturgitte forhold ved arealet, f.eks. at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. For
øvrig kan det også være virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av
arealbruken, f. eks ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et
viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til
avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser, jf. pbl. §§ 12-6 og 12-7.

Når planforslag legges ut til høring, må virkningene av planen være beskrevet, jf. pbl. § 4-2.
Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser som gjør seg gjeldende i
området. Miljøvirkningene av en eventuell utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i
en helhetlig sammenheng. Vi påpeker at mangler ved planbeskrivelsen kan føre til
saksbehandlingsfeil.

Med hilsen

Thomas Christian Kiland-Langeland (e.f.)
fagdirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf: 38 17 62 07

Kopi til:
Søgne kommune
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 1051
Postboks 517 Lund

4682
4605

SØGNE
KRISTIANSAND S
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Fra: NVE [mailto:NVE@nve.no]
Sendt: 5. januar 2018 16:27
Til: Firmapost Kristiansand <kristiansand@ramboll.no>
Emne: NVEs generelle innspill - Melding om oppstart - Detaljregulering for Søgne videregående skole
- Søgnetunet - Søgne kommune
Vår ref.: 201709578
Vi viser til varsel om oppstart datert 27.11.2017
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft.
NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av
arealplaner etter plan- og bygningsloven.
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader
eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan
avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt
i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen
må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:
 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.
 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.
 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no.

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen.
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den
enkelte saken.
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Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22959595 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no

Rambøll Norge AS - Kristiansand
Postboks 116
4662 KRISTIANSAND S
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Steinar Ånesland / 38121525

17/210540-2
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Melding om oppstart av detaljregulering for Søgne videregående skole
(Søgnetunet) - uttalelse
Vi viser til mail fra dere av 27.11.17 med melding om oppstart av detaljregulering for Søgne
videregående skole.
Formålet med planarbeidet er å lage reguleringsplan for praksisdelen av Søgne videregående
skole.
I det videre planarbeidet vil Statens vegvesen bl.a. vektlegge trafikksikre løsninger for alle
trafikantgrupper, tilrettelegging for kollektiv, parkering for elever og ansatte (sykkel, moped,
og bil) og at kommunedelplan for sykkel følges opp. Det er spesielt viktig at det på egen
eiendom reguleres inn nødvendig snuareal for melkebil mv., slik at rygging inn fra eller ut på
fylkesvegen unngås.
Både gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan for sykkel legger opp til gang/sykkelveg langs fylkesvegen.
Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5
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Fra: Ose, Vidar[Vidar.Ose@vaf.no]
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Til: Postmottak
Tittel: Søgne kommune – Uttalelse til melding om oppstart av detaljregulering – Søgne videregående skole. Tillegg.

Vi viser til vårt brev datert 04.01.2018 (ref: 17/09200-6).
Etter en nærmere vurdering av saken vil vi anmode om at behovet for opprettholdelse av
rekkefølgekrav til gang- sykkelveg i gjeldende reguleringsplan blir vurdert i det videre planarbeidet.
Dette blir en rettelse i samsvar med kommunens uttalelse i oppstartskonferansen til saken.
Planarbeidet omfatter etablering av praksisdelen til Søgne videregående skole. Planen skal legge til
rette for stall, ridehall, fjøs, garderobe og klubblokale. Det opplyses at reguleringen omfatter et
trafikksystem for henting av melk, vareleveranser og myke trafikanter. Det bes konkret om en
redegjørelse tilknyttet forventet omfang av pendling mellom hovedbygget og praksisdelen, hva tiltaket
vil generere av trafikk (inkl. gående og syklende) med tilhørende trafikksikkerhetsvurderinger.
Vurderingen bør også omfatte de resterende byggeområdene i gjeldende reguleringsplan.
Med vennlig hilsen
Vidar Ose
Samferdselssjef
Tlf.: 905 27 101 / 38 07 45 59 | E‐post/Lync: vos@vaf.no
Hjemmeside: www.vaf.no
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12/02/2018

Til
Vest-Agder fylkeskommune
Utarbeidet av Lars Jøran Sundsdal
Kopi
[Navn]

SØGNE VGS, PRAKSISAREALER SØGNETUNET
- NATURMANGFOLD
Gjennomgang av eksisterende informasjon og vurdering av behov for supplerende feltundersøkelser
1.

Innledning
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan
på eiendom Gnr. 1 / Bnr. 1 i Søgne kommune for praksisdelen av
Søgne Videregående Skole. Det er ønskelig å legge til rette for aktiv
stall, ridehall, fjøs, garderobe og klubblokale innenfor avgrenset
planområde (figur 1). Området som skal reguleres ligger like nord
for skolebygningene ved Søgne VGS.
Aktuelle reguleringsformål er undervisning, idrett og veg.
Forslagsstiller er Vest-Agder fylkeskommune.

Dato 12/02/2018

Rambøll
Henrik Wergelandsgt. 29
Pb 116
N-4662 Kristiansand
T +47 99 42 81 00
F +47 38 12 81 01
www.ramboll.no

Figur 1: Planområdet ved Søgne videregående skole.
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Rambøll Norge AS
NO 915 251 293 MVA

Figur 2: I gjeldende reguleringsplan fra 1999 er området regulert til offentlige bygg(rød), idrett (mørk
grønn) og vei (grå).

2.

Metode
Undersøkelsen er utført som en skrivebordsstudie, basert på eksisterende tilgjengelig informasjon om området. Metodikken er lagt opp etter Statens vegvesen sin håndbok V712,
Konsekvensanalyser. Følgende er kartlagt:
• Områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold (viktige naturtyper) etter DNhåndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007)
• Utvalgte naturtyper iht. Naturmangfoldloven og Forskrift om utvalgte naturtyper (Lovdata
2017).
• Forekomster av rødlistearter (Henriksen og Hilmo 2015) og fremmede arter (Gjederaas
m.fl. 2012).
Undersøkelsen gir en sammenfatning av hvilke naturverdier som per i dag er kjent i eller
nær området.

2.1

Kategorisering av arter
Der arter som er rød- eller svartelistet er omtalt i rapporten, gjelder følgende kategorisering:

2.1.1

Rødlistede arter
Rødlistevurdering av arter baserer seg på tilstanden og utviklingen til artens bestander eller
leveområder. En art kan bli rødlista hvis noen av følgende forutsetninger er tilstede:
• Artens bestander eller leveområder gjennomgår en rask reduksjon.
• Bestandene eller leveområdene er små og fragmenterte og de er i nedgang.
• Det finnes svært få individer av arten eller den finnes på svært få lokaliteter.
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Følgende kategorier benyttes i rødlisten over arter:
RE = Regionalt utryddet
CR = Kritisk truet
EN = Sterkt truet
VU = Sårbar
NT = Nær truet
DD = Datamangel
Artene i kategoriene CR, EN og VU defineres som truet. Kategoriseringen av artene er hentet fra Norsk rødliste for arter 2015.
2.1.2

Fremmede arter
Alle arter som ikke naturlig hører hjemme i norsk natur, vurderes med tanke på om de utgjør en økologisk risiko for stedegne arter og/eller naturtyper. Den økologiske risikovurderinga er en kombinasjon av invasjonspotensial og økologisk effekt, og det er disse to faktorene som avgjør hvilken kategori arten havner i.
SE = Svært høy risiko
HI = Høy risiko
PH = Potensielt høy risiko
LO = Lav risiko

2.1.3

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Miljødirektoratet har samlet Norges viktigste arter under samlebetegnelsen «Arter av nasjonal forvaltningsmessig interesse». Totalt utgjør dette rundt 4600 forskjellige arter - fordelt
på tre hensynskategorier og åtte underkategorier. Dette er arter som det særlig vil være
viktige å ta hensyn til i planprosesser og ved inngrep som berører biologisk mangfold.
(http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Arter-av-nasjonal-forvaltningsinteresse/).

2.2

Utredning i henhold til naturmangfoldloven (NML) §§8-12
Prinsippene for i nml §§ 8-12 skal legges til grunn ved offentlig beslutningstaking. Dette innebærer følgende vurderinger:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»
§ 9 – Føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
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skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningsvedtak.»
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.»
§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets skadens karakter.»
§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samt vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.»

3.

Områdebeskrivelse
I planområdet ligger det i dag fire større bygninger knyttet til praksisdelen av Søgne VGS.
Ett redskapsbygg, ett materiallager og to verkstedbygg ligger i en klynge med asfaltert areal
i midten. Områdene rundt er fulldyrka mark og beite. I sør går plangrensa langs fylkesvei
167. Området ligger i Søgne kommune, om lag 8 meter over havet. Se figur 3.

Figur 3: Skråfoto som viser planområdet sett fra sør (www.1881.no).

O:\2016\1350013669 Vest-Agder fylkeskommune - rammeavtale\015 Søgne VGS, praksisarealer Søgnetunet\7 PRODUKSJON - ARBEIDSFILER\MMiljø\Naturmangfold_notat_SøgneVGS_2018-02-12.docx
4/10

3.1

Geologiske forhold
Informasjon om berggrunn er ikke kjent for dette området. Området ligger på gamle avsetninger avsatt av elv (figur 4). Sand og grus dominerer og materialet er sortert og rundet.
Området ligger under marin grense.

Figur 4: Området ligger på elveavsetninger (NGU, 2018).

3.2

Naturtypelokaliteter
Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor planområdet. Om lag 100 meter sørøst for
planområdet ligger naturtypen Kjerkeneset som er et A-område i kategorien kroksjøer,
flomdammer og meandrerende elveparti. Her er også registrert punktnaturtyper med store
gamle trær (figur 5).

3.3

Utvalgte naturtyper
Punktnaturtypene nevnt i kapittelet overfor er også en utvalgt naturtype; hule eiker.

3.4

Miljøregistreringer i skog (MiS)
Det er ingen MiS-registreringer innenfor plangrensa. Rett utenfor planområdet i nordre del, i
kantsonen til dyrkamarka, er det en registrering på hule gamle trær (figur 6). Det foreligger
ikke ytterligere informasjon om dette objektet.
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Figur 5: Det er ingen naturtyper i planområdet, men like sørøst finnes flere. I kartbildet vises A-området
Kjerkeneset (1) og en punktlokalitet med store hule trær (2).

Figur 6: Like utenfor planområdet i nord er det registrert ett funn av hule lauvtrær.
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3.5

Arter
I Artsdatabankens kartløsning Artskart er det ikke kartfestet noen funn innenfor plangrensa.
I nærområdet til planen nord og øst er det tre funnlokaliteter med livskraftige arter av klubbebrunlav og grynmessinglav (punkt 1 i figur 7), gul gelesopp (2) og sommerfuglen hvit c
(3). Rett utenfor plangrensa i sør (4) er det en funnlokalitet med vann- og nordflaggermus.
Disse artene er vanlig forekommende i området.
På jordet rett vest for planområdet og i skoletunet rett sør for planområdet er det til sammen fire funnlokaliteter som det er knyttet et stort antall arter til. Dette er i all hovedsak
observasjoner av fugl som er rapportert inn gjennom den allmenne tjenesten Artsobservasjoner. Slik disse lokalitetene er registrert, er de ment å omfatte et større areal og planområdet er en naturlig del av dette. Funnene viser at området er viktig for en rekke fuglearter.
De viktigste nevnes under neste delkapittel.

Figur 7: Kartet viser artsfunn i planens nærområde, registrert i Artskart.

3.6

Rødlistearter
Som nevnt i forrige kapittel er det ingen funn med rødlistearter innenfor plangrensa, men til
sammen fire registreringspunkter ligger i umiddelbar nærhet og er relevante for planområdet. Tilknyttet disse punktene er det gjort en rekke observasjoner av rødlistede fuglearter.
Punkt 1 i figur 8 ligger i tunet til Søgne VGS og her er det observert følgende rødlistearter
en eller flere ganger:

O:\2016\1350013669 Vest-Agder fylkeskommune - rammeavtale\015 Søgne VGS, praksisarealer Søgnetunet\7 PRODUKSJON - ARBEIDSFILER\MMiljø\Naturmangfold_notat_SøgneVGS_2018-02-12.docx
7/10

ART
Bergirisk
Brushane
Fiskemåke
Fiskeørn
Gjøk
Gulspurv
Hønsehauk
Kornkråke
Sandsvale
Sanglerke
Sivspurv
Storspove
Stær
Svartrødstjert
Svartstrupe
Sædgås
Taksvale
Trelerke
Tyrkerdue
Vepsevåk
Vipe

Rødlistestatus
Nær truet (NT)
Sterkt truet (EN)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Sårbar (VU)
Nær truet (NT)
Sårbar (VU)
Nær truet (NT)
Sårbar (VU)
Sterkt truet (EN)
Sårbar (VU)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Sterkt truet (EN)

Siste registreringsår
2016
2010
2017
2017
2014
2016
2015
2000
2013
2013
2016
2013
2017
2009
2009
2011
2017
2013
2015
2014
1985

Punkt 2, 3 og 4 ligger på dyrkamark like vest for planområdet. Følgende rødlistearter er observert her en eller flere ganger:
Art
Brushane
Fiskemåke
Gulspurv
Hønsehauk
Sandsvale
Sanglerke
Stær
Taksvale

Rødlistestatus
Sterkt truet (EN)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Sårbar (VU)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)

Siste registreringsår
2017
2017
2016
2015
2016
1992
2016
2017

Lokale hobbyornitologer bekrefter at kulturlandskapet i og rundt planområdet er svært viktige områder, spesielt i trekkperiodene. Da er det et yrende fugleliv her og vår kilde trekker
fram linerle, heipipelerke, heilo og trostefugl som typiske arter som bruker området mye. En
viktig årsak til at området er godt egnet for fugl, er nok nærheten til det svært attraktive
området ca 500 m vest, nemlig jordbrukslandskapet på Tjomsemoen(Moen) og Tjomsevannet nord for dette. Nærheten til Søgneelva i syd er også med på å øke verdien av området
for fugl.
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Figur 8: Kartet viser observasjoner av rødlistede fuglearter i nærheten av planområdet.

3.7

Fremmede arter
Innenfor planområdet er det ikke observasjoner av fremmede arter, mens det er knyttet to
observasjoner av mandarinand (definert som en fremmed art) til lokalitet nr. 1 (se figur 8).
Art
Mandarinand

Svartelistestatus
Lav risiko (LO)

Siste registreringsår
2017

3.8

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor planområdet, men
knyttet til observasjonspunktene for rødlistearter er det også et antall arter i denne kategorien. Eksempler er gråtrost, vandrefalk, bjørkefink, heipiplerke, musvåk, gråspett, gråsisik,
dvergspett, havørn, lappiplerke, trelerke.

4.

Naturmangfoldloven § 8 – Kunnskapsgrunnlaget
På grunn av området er svært lett tilgjengelig og at området er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, er det rimelig å anta at det ikke er potensiale for funn av svært sjeldne plantearter i planområdet. Derimot er det grunn til å tro at kunnskap om forekomster av svartelistearter er dårlig. Kunnskapsgrunnlaget for fugl anses som meget godt, siden det er et område som jevnlig oppsøkes av hobbyornitologer som registrerer sine funn i Artsobservasjoner.
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5.

Supplerende undersøkelser
Det anbefales å kartlegge området i vekstsesongen. Det vil styrke kunnskapsgrunnlaget
med tanke på botanikk betraktelig. Potensialet for funn av svartelistede arter er godt til
stede, og til en viss grad vil det også kunne avdekkes rødlistearter, selv om sannsynligheten
for dette er betraktelig mindre.

6.
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