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VARSEL OM IGANGSETTING AV OMRÅDEREGULERING
FOR KJELLANDSHEIA NORD - MJÅLAND,
lSØGNE KOMMUNE
På vegne av Søgne kommune og Repstad Eiendom AS, varsles det herved at
ViaNova Kristiansand
AS setter i gang med områderegulering,
i samsvar med Plan-

og bygningsloven

§ 12-8. Området består av to parseller. Området for Søgne

kommune Kjellandsheia
nord, ligger øst for Kjellandsvannet
og vest for Leireveien og
omfatter boligområdet.
Område for Repstad Eiendom AS omfatter veganlegget,
nye
kryss på E39 og atkomst til Lunde og Kjellandsheia
i Søgne kommune.
Avgrensing
av planområdet
Forslag til planavgrensning
er vist på vedlagte kartutsnitt. Området ligger øst for
Kjellandsvannet,
vest for Leireveien (fv. 204), sør for Lohne/Lundeveien
(fv. 114) og
nord for tilstøtende
boligområde
8302 i områdeplan
for Kjellandsheia
Syd.
Planavgrensningen
er fastsatt av Søgne kommune og omfatter bl.a. eiendommene

gnr/bnr 29/1, 5, 7, 8, 11, 70, 86, 31/150, 70/3, 4, 5, 6, 18, 71/2, 19, 22, 38, 45, 115,
175, 385, 548, 200/8,
mer avgrenset.

Formålet

9, 202/8,

221/1 og 300/1.

med områdereguleringen

Under

planarbeidet

kan området

bli

er å legge til rette for fremtidig bebyggelse og

anlegg «81, 82 og BS» (boligbebyggelse
mm, maks 200 boenheter),
infrastruktur
grønnstruktur,
samt vurdere offentlige boliger «01 », jf. kommunedelplan
for
Kjellandsheia.
Tidligere område «02» i kommunedelplanen
er regulert inn som
barnehagetomt
i områdeplan
for Kjellandsheia
Syd og er derfor nå utenfor varslet
planområde.
Nye tilknytninger
til E39 for Kjellandsheia
og Lundevegen
i plan
reguleres og erstatter tidligere regulert planskilt kryss. Eksisterende
høyspentlinjer
innenfor planområdet
vurderes lagt i bakken og/eller flyttet.

og

Planstatus
Følgende requlerinqsmaner
blir berørt:
Kommunedelplan
for Kjellandsheia
vedtatt 16.06.2011.
Berørt område er i hovedsak
avsatt til byggeområde
framtidig, offentlig bebyggelse
framtidig, vegareal og veg
framtidig, LNF nåværende
og høyspentlinje.
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«Reguleringsplan
Lunde» lD20050908-1
vedtatt 08.09.2005.
Berørt område er
regulert til offentlig bebyggelse,
boliger, offentlig friområde,
kjørevei, annen
veggrunn, gang/sykkel—vei, turvei, jord- og skogbruk, trafikkområde
i sjø og vassdrag,
friluftsområde
i sjø og vassdrag, friluftsområde,
faresone (høyspentlinje),
og
flomfarlig areal.
«Områderegulering
område er regulert
og nærmiljøanlegg.

for Lund skole - Hakleiva» lD201101 vedtatt 20.12.2012.
Berørt
til kjøreveg, annen veggrunn, kollektivholdeplass,
gang/sykkelveg

«Områderegulering
for Leireheia» lD201220 vedtatt 22.03.2018.
Berørt område
regulert til veg, annen veggrunn, gang/sykkeI-veg,
parkeringsplasser
og
samferdselsanlegg.

Følqende

requlerinqsplaner

er

er tilgrensende:

«Områderegulering

for Kjellandsheia

Syd» lD201219

«Områderegulering

for Lund og skole-Hakleiva»

vedtatt

lD201101

17.12.2015.
vedtatt

20.12.2012.

Reguleringen
har blitt vurdert i forhold til kravene i PBL av 2008, samt forskrift
konsekvensutredning.
Planarbeidet
utløser ikke krav om konsekvensutredning

om
etter

PBL § 12—3tredje ledd, jf § 4-2.
Det er gjennomført

oppstartsmøte

med Søgne

kommune

den 13.12.2018.

Utbyggingsavtale
Det varsles samtidig at det igangsettes
forhandlinger
om utbyggingsavtale
for det
aktuelle område jf. Plan- og bygningsloven
§ 17-4. Avtalen gjelder mellom berørte
parter (utbygger eller grunneier og kommunen)
og regulerer forholdet omkring

utbyggingen av området.
Nabovarsel
Planforslaget
kan bli så detaljert
PBL § 21-3 femte ledd.
Oppheving
av planer
Forslag til plan vil oppheve

at det ikke vil bli gitt nabovarsel

deler av berørte

i byggesøknaden

reguleringsplaner.

Planlegger
Planarbeidet

Innspill,

utføres

samråd

av ViaNova

Kristiansand

AS.

og medvirkning

Eventuelle synspunkter,
merknader,
opplysninger
m.v. av interesse eller betydning
for planarbeidet
eller utbyggingsavtalen
sendes skriftlig innen 13.02.2019 til:
ViaNova
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Postboks 541, 4665 Kristiansand
S
eller på e-post til: even.lorentsen@vianova.no
Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.
Tiltakshaver
vurderer mottatte
innspill. Innspill til planarbeidet
vil følge saken som vedlegg når den sendes over til
kommunen.
Kommunen
vurderer og kommenterer
innspillene før planen legges ut til
offentlig ettersyn/høring.
Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene
utover
dette.

Tlf.: 916 55 848

Med

E-post: even.lorentsen@vianova.no

hilsen

ViaNova

Kristiansand
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