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VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING
KJELLANDSHEIA VEST lSØGNE
På vegne av Repstad Eiendom AS, varsles det herved at ViaNova Kristiansand
AS
setter i gang med detaljregulering
for området Kjellandsheia
Vest i Søgne kommune,
i samsvar med Plan- og bygningsloven
§ 12-8.
Avgrensing
av planområdet
Forslag til planavgrensning
er vist på vedlagte kartutsnitt, og ligger sør for
Uffortjønna,
vest Leireveien (fv. 204) og nord for det nye boligfeltet Norddalsheia.
Planavgrensningen
er fastsatt av Søgne kommune, og omfatter eiendommene
gnr/bnr 31/1, 2, 3, 5, 103, 149, 150, 154, 218 og 232. Under planarbeidet
kan
området bli mer avgrenset.
Formålet
med reguleringen
er å legge til rette for fremtidig bebyggelse
og anlegg
«B303-B304»
(boligbebyggelse
mm, opp mot ca. 230 boenheter),
infrastruktur
og
grønnstruktur.
ltillegg vurderes tiltak i friområde «o—FO307» i forbindelse med
bekkeløp og grønnstruktur
kombinert formål «o—AGH301 » (fordrøyning),
jf gjeldende

områdereguleringsplan.
Planstatus
l gjeldende områderegulering
for Kjellandsheia
avsatt til hovedsak formål boligbebyggelse.

Syd, vedtatt

17.12.2015,

er arealet

Følgende reguleringsplan
blir berørt:
«Områderegulering
for Kjellandsheia
syd» lD201219 vedtatt 17.12.2015,
er regulert
til boligbebyggelse,
kjøreveg, annen veggrunn, g/s—veg, friområde og grønnstruktur

kombinert formål.
Følgende reguleringsplan
er tilstøtende:
«Detaljregulering
for Norddalsheia»
lD1018_201414
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W”VIAN OVA
Kristiansand
Reguleringen
har blitt vurdert i forhold til kravene i PBL av 2008, samt forskrift
konsekvensutredning.
Planarbeidet
utløser ikke krav om konsekvensutredning
PBL § 12-3 tredje ledd, jf § 4-2.
Det er gjennomført

oppstartsmøte

Utbyggingsavtale
Det foreligger utbyggingsavtale

for området,

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

med Søgne

kommune

vedtatt

om
etter

den 20.11.2018.

10.05.2017.

at det ikke vil bli gitt nabovarsel

i byggesøknaden

jf.

deler av berørt reguleringsplan.

Planlegger
Planarbeidet

utføres

av ViaNova

Kristiansand

AS.

Innspill,
samråd og medvirkning
Eventuelle synspunkter,
merknader,
opplysninger
for planarbeidet
sendes skriftlig innen 16.01.2019

m.v. av interesse
til:

eller betydning

ViaNova Kristiansand
AS
Postboks 541, 4665 Kristiansand
S
eller på e-post til: even.lorentsen@vianova.no
fl)

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.: 91655848

Med

E-post:

even.Iorentsen@vianova.no

hilsen

ViaNova

Kristiansand
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Vedlegg: Kartutsnitt av planområdet
(Kjellandsheia
Vest)
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