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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesmannen anmodes om å innkalle til mekling om følgende innsigelser som ikke tas til
følge:
Innsigelser fra fylkesmannen:
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Salthaug – næringsområde og kai
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
Innsigelser fra Vest-Agder fylkeskommune:
- Øygardsheia boligområde
- Hundskilen – sjøboder
- Salthaug næringsområde og kai
- Hallandvik båthavn (nord)
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
- Utvidelsen av brygger: kaifront fra 8 meter til 12 meter og bryggeareal fra 20 m2 til 30
m2
2. Arealplankart, bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel vedtas slik de
framgår av vedlagte notat 12.09.12 og vedlagte arealplankart.

Bakgrunn for saken:
Forslag til kommuneplanens areadel har vært på nytt offentlig ettersyn i perioden fram til 10.
september, saksprotokoll fra formannskapet 31.05.12:
Behandling:
Saken lagt fram uten forslag til vedtak.

Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Arealene som i forslag til kommunedelsplan for Amfenes er avsatt til næringsområde for hotell
og byggeområde for bolig B8, tas ut av planen for at arealbruken vurderes nærmere gjennom
utarbeidelse av områdeplan og som legges frem som egen sak.
Votering:
Høyres forslag vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer (AP,V).
Et enstemmig formannskap sluttet seg til forslag fra administrasjonen fremmet i møtet:
Kommuneplanens arealdel legges ut til nytt offentlig ettersyn med følgende endringer:
- Amfenesområdet reguleres etter formannskapets vedtak 31.05.12
- Hensynssone for bevaringsverdig bebyggelse legges inn
- Regulerings- og bebyggelsesplaner hvor kommuneplanens bestemmelser skal gjelde
spesifiseres
Vedtak:
Arealene som i forslag til kommunedelsplan for Amfenes er avsatt til næringsområde for
hotell og byggeområde for bolig B8, tas ut av planen for at arealbruken vurderes
nærmere gjennom utarbeidelse av områdeplan og som legges frem som egen sak.
Kommuneplanens arealdel legges ut til nytt offentlig ettersyn med følgende endringer:
- Amfenesområdet reguleres etter formannskapets vedtak 31.05.12
- Hensynssone for bevaringsverdig bebyggelse legges inn
- Regulerings- og bebyggelsesplaner hvor kommuneplanens bestemmelser skal
gjelde spesifiseres

Ved høringsfristen utløp var det kommet inn følgende merknader:
- Fylkesmannen i Vest-Agder, 04.09.12
- Vest-Agder fylkeskommune, 02.10.12
- Fiskeridirektoratet, 28.09.12
- Kystverket sørøst, 05.09.12
- Statens vegvesen, 14.08.12
- Foreldrerepresentanter ved Solstrålen barnehage, 13.09.12
- Naturvernforbundet, 06.09.12
- Søgne bondelag, 04.09.12
- Advokatfirmaet Kjær, 10.09.12
- Arvid Andersen, 06.09.12
- Einar Ruud med flere, 04.09.12
- Strek Arkitekter AS, 10.09.12
Saksutredning:
Det er kun fylkesmannen og fylkeskommunen som har innsigelser til planforslaget.
Fylkesmannen i Vest-Agder, 04.09.12 har innsigelse til:
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Salthaug – næringsområde og kai
- Vognsneset – 10 båtplasser

-

Amfeneset – boligfelt i sørvest

Andre merknader fra fylkesmannen:
- Båthavn Hallandvik (nord) - tidligere reiste innsigelse trekkes under forutsetning av at
atkomsten legges utenfor det som er regulert til friområde i Rivenesplanen
- Hundskilen sjøboder - tidligere reiste innsigelse trekkes, men fylkesmannen
forbeholder seg retten til å reise innsigelse ved regulering eller påklage
dispensasjonsvedtak fordi området ligger i 100-metersbeltet og det ikke er vist
byggegrenser mot sjøen i kommuneplanen
- 100-metersbeltet – fylkesmannen forbeholder seg retten til å reise innsigelse når det
skal utarbeides reguleringsplaner fordi det ikke er vist byggegrenser mot sjøen i nye
byggeområder i kommuneplanen
- Flomsonene for Søgneelva og Lundeelva bør avmerkes på plankartet
Fylkesmannen har merknader til bestemmelsene. Det er kommentert i vedlagte notat om
bestemmelsene.
Vest-Agder fylkeskommune, 02.10.12 har innsigelse til:
- Øygardsheia/Ytre Kilen boligområde
- Hundskilen – sjøboder
- Salthaug næringsområde og kai
- Hallandvik båthavn (nord)
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
- Utvidelsen av brygger: kaifront fra 8 meter til 12 meter og bryggeareal fra 20 m2 til 30
m2 (gjelder § 5 h og § § 12 d).
Andre momenter:
- fylkeskommunen forbeholder seg retten til å reise innsigelse til byggeområder i 100metersbeltet langs sjøen.
Administrasjonens vurdering av merknadene fra fylkesmannen og fylkeskommunen
Fylkesmannens innsigelse til båtplasser Vognsneset ble imøtekommet i møte 22.03.12 og det
må bero på en misforståelse at fylkesmannen reiser innsigelse til dette. De reiste innsigelsene
imøtekommes ikke og de bør avklares med mekling eller at partene drøfter seg fram til enighet.
Fylkeskommunen har signalisert at de ønsker å ha et nytt drøftingsmøte med kommunen før en
eventuell mekling. For Øygardsheia er det laget en fysisk modell som viser mulig utbygging.
Vilkårene som fylkesmannen legger til grunn for å trekke innsigelser; Hallandvik båthavn
(nord) og Hundskilen, bør kommunen akseptere.
Fiskeridirektoratet, 28.09.12 har merknader til §12 i bestemmelsene. Det er rettet opp.
Kystverket sørøst, 05.09.12 har ingen merknader.
Statens vegvesen, 14.08.12 påpeker at kravet om maks 400 boenheter før første etappe av nytt
kryss på Kjelland skal være på plass må framgå av bestemmelsene.
Administrasjonens vurdering

I bestemmelsenes §4 står det: ”Før det gis byggetillatelse til nye boenheter….…må det være
etablert kryss.” Bestemmelsene er formulert strengere enn det Vegvesenet påpeker.
Foreldrerepresentanter ved Solstrålen barnehage, 13.09.12 viser til at de opplever stor
usikkerhet om driften av Solstrålen barnehage og at det derfor må planlegges for etablering av
ny barnehage på Langenes.
Administrasjonens vurdering
Forslaget om barnehagetomt ved Langenes skole strandet på grunn av Skjærgårdsparkavtaler.
Kommunen rekker ikke i denne revisjonen av kommuneplanen å få avklart ny barnehagetomt.
Ved neste revisjon av kommuneplanen avklarer nye areal til barnehageformål i området. Ny
barnehagetomt i Øygardsheia boligfelt kan være et alternativ.
Naturvernforbundet, 06.09.12 mener at det ikke bør legges inn nye areal til boligbygging i
denne kommuneplanrevisjonen før en har prioritert utbyggingen av areal som allerede er
disponert. Det vises videre til en skisse for Øygardsheia hvor det er vist ei mulig båthavn i Ytre
Kilen. Båthavn her vil forbundet ikke ha. Ellers er det en del kommentarer til planforslaget som
ikke kommenteres.
Administrasjonens vurdering
Planforslaget opprettholdes. Skissen for boligområde i Øygardsheia var lagt med saken for å
belyse hvordan området kunne bygges ut i forhold til landskapet. Det har ikke fra kommunens
side vært planer om båthavn i området. Vi beklager at det ut fra utsendelsen av dokumentene
kunne se ut som om at det var planlagt båthavn.
Søgne bondelag, 04.09.12 har merknader til:
- Linnegrøvan næringsområde – utvidelse – bondelaget er imot
- Søgneelva 100 metersbeltet- byggeforbudet må opprettholdes for andre enn landbruket
- Tangvall sentrum – negativ til utvidelse av sentrum mot vest til Meieribakken, og vil ha
krav om næring i mer enn i første etasje
- Hensynssone og forbud mot landbruksbebyggelse – bondelaget er negative til at det
skal være begrensinger for landbruksbebyggelsen på Tangvallsletta og Tjomsemoen
- Krav om 20 meter fra landbruksareal ved bygging på utskilte tomter – bondelaget vil ha
streng praksis på dette
Administrasjonens vurdering
Planforslaget opprettholdes. Tangvall sentrum forslås utvidet mot øst ved denne
kommuneplanrevisjonen og det er bare verbalt vist til at Regional plan for
Kristiandsandsregionen åpner for utvidelse mot vest til Meieribakken når utbyggingen mot øst
er gjennomført. Begrensningene for ny landbruksbebyggelse for Tangvallsletta og
Tjomsemoen ble tatt ut av planforslaget ved forrige merknadsbehandling. Krav om streng
praksis for 20 meter fra landbruksareal ved bygging på utskilte tomter må vurderes i hver
enkelt byggesak.
Advokatfirmaet Kjær, 10.09.12 fremmer på vegne av 7 grunneiere i Ytre Leirkilen på
Krossneset ønske om at den regulerte båthavna i Ytre Leirkilen tas bort.
Administrasjonens vurdering
Administrasjonen forslår at den regulerte båthavn opprettholdes. Det er ikke grunneieren som
kan bygge båthava som står bak ønsket om å ta den bort. Kommunen har store utfordringer
med å finne areal til båthavner. Flere hytteeiere har fått tillatelse til mudring til sine hytter med

begrunnelse om at området er regulert til båthavn. Eventuell oppheving av reguleringsplanen
krever samme prosess om å lage ny plan og kan ikke gjøres som en del av sluttbehandlingen av
kommuneplanen.
Arvid Andersen, 06.09.12 er mot at det er avsatt areal til skytebane på Dal og utvidelse av
Lohnelier næringsområde.
Administrasjonens vurdering
Administrasjonen foreslår at planforslaget opprettholdes. Skytebane på Dal har ligge inne i
kommuneplanen siden 2002 og arbeidet med regulering av skytebaneområdet pågår. Utvidelse
av Lohnelier næringsområde er i samsvar med Regional plan for Kristiansandsregionen.
Einar Ruud med flere, 04.09.12 er mot Skibaksheia boligområde. Det vises til landskapet
og naturkvaliteter.
Administrasjonens vurdering
Planforslaget opprettholdes.
Strek Arkitekter AS, 10.09.12 etterlyser tilbakemelding på tidligere innspill. Det gjelder
Kileheia GB 12/75 om endring av grensen mellom byggeområde og LNF-område for å kunne
bygge hytte i området.
Administrasjonens vurdering
Planforslaget opprettholdes. Innspillet ble vurdert av kommunestyret da det tok stilling til hva
som skulle utredes i forbindelse med planprogrammet og ble ikke prioritert.

Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel – bruksareal på fritidsboligtomter
Bestemmelsene er endret etter forslag fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Det framgår av
notat i vedlegg. Det er et punkt i bestemmelsene som er vanskelig å finne en god løsning på.
Det gjelder hvor stort areal som skal tillates på fritidsboligeiendommer. I forslaget som var lagt
ute til offentlig ettersyn var det forslag om 120 m2 bruksareal pr tomt og at parkering ikke
skulle tas med ved beregning av utnyttelsesgrad. Fylkesmannen påpeker at det ikke er
anledning til å ha en bestemmelse som sier at parkering ikke skal tas med ved beregning av
utnyttelsesgrad. Dette betyr at det på fritidsboligtomter som har kjørevegatkomst ikke kan
bygges mer enn 102 m2 bruksareal fordi 18 m2 må trekkes fra til parkering. På tomter som
ikke har kjørevegatkomst, for eksempel der parkering er regulert på felles parkeringsplasser
eller på øyene, vil det kunne bygges med totalt bruksareal på 120 m2.
Kommunen har praktisert reglene slik at parkering ikke har vært tatt med i beregningen av
utnyttelsesgrad på fritidsboligtomter selv om de har hatt kjøreatkomst. Utfordringen er å lage
en ordning som er praktisk gjennomførbar og som folk skjønner. Administrasjonen oppfatter
de politiske vedtakene slik at det skal være anledning til å ha en bygningsmasse på 120 m2
bruksareal på fritidsboligtomter. På tomter som har kjøreveiatkomst blir det ikke anledning til å
bygge mer enn 102 m2 fordi parkering skal være med i beregningen. Hvis kommunen tillot
138 m2 bruksareal på tomter med kjøreveiatkomst, vil det kunne komme 138 m2 med
bygningsmasse fordi parkeringen kan skje i garasje. Administrasjonen foreslår at 120 m2
opprettholdes i bestemmelsene. At det kan føre til at det blir forskjellig bygningsareal på

tomtene avhengig av om de kjøreveiatkomst må vil leve med inntil videre. Administrasjonen
ser på alternative muligheter for å løse dette fram til møte i formannskapet.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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Søgne - innsigelse til kommuneplan ved ny offentlig ettersyn
Vi viser til kommunens skriv av 02.07.12, mottatt her 18.07.12.
Det foreligger nå både revidert plankart og utfyllende bestemmelser til kommuneplanens
arealdel.
Til opprinnelig planforslag hadde Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling
den 12.04.2011 flere innsigelser til arealdelen. De fleste av disse er løst i møte med
kommunen den 16.12.2011. Dessuten trekkes nå ytterligere 2. Fortsatt opprettholdes enkelte
innsigelser, samt at det reises en ny.
Gjeldende innsigelser
I. Linnear van utvidelse av nærinasområde.
fortsatt innsi2else til dette arealet.

omrade C.

Landbruksavdelingen

har

Salthau - framtidi nærin sområde havn. kai. Vi har vist til at omradet ligger på
uberørt område. I møte med kommunen bad vi om en analyse som viser noen
alternativer for uthyggin2 av kai til fiskeriformål i denne delen av kommunen. Dette
er ikke gjort. Innsigelsen fastholdes.
3. 10 båt lasser Vo nsnes skal kommunen ha tatt ut, men er fortsatt avmerket på
plankartet. Innsigelsen frafalles når arealet er tatt ut.

Ny innsigelse
4. Amfeneset —boli feltet i s rvest. Kommundelplanområdet for Amfeneset er ennå
ikke vedtatt etter endt mekling. Kommuneplankartet viser at dette planområdet nå er
opphørt og innarbeidet i kommuneplanen. Miljøvernavdelingen reiser innsigelse til de
deler av kommuneplanen som ikke er i samsvar med meklingsresultatet mellom
kommunen og miljøvernavdelingen.
Så langt vi kan se gjelder dette kun
avgrensningen av boligområdet på sørvestenden av neset.
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Andre merknader:
Presiserin mht b
eområder i 100-metersbeltet lan,s sen.
For byggeområder er det ikke avsatt byggegrenser mot sjøen. Der det ikke foreligger vedtatt
reguleringsplan eller i områder hvor det kreves ny reguleringsplan, gjelder forbudet mot tiltak
i 100-metersbeltet langs sjøen etter ny pb1 § 1-8.
Dette var bakgrunnen for at
miljøvernavdelingen ved denne revisjonen av kommuneplanen ikke reiste innsigelse til
byggeområder i 100-metersbeltet langs sjøen. Vi har derfor lagt til grunn at dersom det
planlegges tiltak innenfor byggeområdenes 100-metersbelte, kan avdelingen reise innsigelse
til plan og evt. klage når det gis dispensasjon fra plankrav og byggeforbud.
Skibaksheia boliofelt
Planforslaget har nå lagt inn et LNF-område langs Søgneelva.
Vi kan derfor trekke
innsigelsen. Samtidig gjør vi oppmerksom på at byggeområdet vil bli liggende på en kolle i
kulturlandskapet nær opp til bl.a. Søgne prestegård 02 gamle kirke. Her mener vi det er
spesielle kulturlandskapsinteresser som kommune bør ivareta i det videre planarbeidet, eks.vis
ved å bevare naturrammen omkring stedet.
Småbåthavn i Hallandvikkilen
Vi har i møte 16.12.2012 signalisert at det bør være mulig å komme fram til en konklusjon
om utbygging av båthavn i dette området. Innsigelsen trekkes på vilkåret av at atkomsten
legges utenom «friområdet i Rivenesplanen»
Hundskilen - s' boder
Vi har i møte 16.12.2012 fastholdt innsigelsen.
Arealet er imidlertid vist som del av
byggeområde for boliger. Det er ikke lagt inn byggegrense langs sjøen. Derfor gjelder pb1 §
1-8. Dessuten er det krav om reguleringsplan. Vi trekker derfor innsigelsen, men varsler at vi
kan komme tilbake med evt. innsigelse når plan utarbeides, evt. klage på dispensasjon fra
byggeforbud og plankrav.
Områder der 'eldende re ulerin s laner skal å foran kommune lanen.
Innenfor flere områder der gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde er det lagt inn nye
formål som gjeldende plan ikke hjemler. Vi legger da til grunn at disse ikke utgjør en juridisk
bindende arealbruk. Ved eventuell senere omregulering der formålet tas inn i ny plan, tar vi
forbehold om å kunne ha innsigelsesretten i behold.
Risiko og sårbarhet
Samfunnsavdelingen har den 12.04.2011 gitt faglig råd om at flomsoner avmerkes på
plankartet som hensynssoner. Kommunen anfører at dette ikke er tegnet fordi det blir for mye
opplysninger på kartet. Derimot vil det bli laget et eget flomsonekart for Søgneelva og
Lundeelva. Avdelingen ber om at dette blir gjort med en henvisning på kommuneplankartet
til et slikt kart.
Samfunnsavdelingen
vil ellers gi faglig råd om å legge inn en hensynsone
havnivåstigning. Det vises bl.a. til avdelingens skriv av 02.05.2012 til kommunen.

for

Det har nylig vært gjennomført en løsmasse/kvikkleirekartlegging i Søgne. Kommunen bør
vurdere om områder fra denne kartleggingen også skal avmerkes med hensynssoner.
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Avslutningsvis mener samfunnsavdelingen at det vil være en styrke for planen at framtidig
trase for E39 gjennom Søgneblir avmerket på plankartet med tilhørende båndlegging.

Planens juridiske sider
Fylkesmannenssamfunnsavdeling har følgende merknader:
Generelle merknader:
Kommunen kan ikke påregne at nedenståendemerknader innebæreren uttømmende juridisk
gjennomgang av planforslaget. Gjennomgangen nedenfor er en gjennomgang av forslaget til
bestemmelser. Samfunnsavdelingen har ikke foretatt noen kvalitetskontroll av at det er
samsvarmellom plankart, tegnforklaring og bestemmelser,og vi har heller ikke gått gjennom
plankart, tegnforklaring og retningslinjer.
Merknader til bestemmelsene:
§ 1 - Foreslått hovedregel om rangordning mellom kommuneplaner og regulerings- og
bebyggelsesplaner er at reguleringsplaner og bebyggelsesplaner gjelder foran
kommuneplanen. Kommunen har da gjort unntak fra hovedregelen i pbl. § 1-5 andre ledd om
at ny plan ved motstrid går foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal.
Bestemmelsen gir anledning til dette, jf ordlyden "med mindre annet er fastsatt i den nye
planen". I § I siste setning foreslår kommunen sa at kommuneplanensbestemmelsergjelder
for regulerings- og bebyggelsesplaner som ikke har bestemmelser om tilsvarende. Vi
bemerker at lovens system er at kommuneplanen kun supplerer reguleringsplaner og
bebyggelsesplanersom har forrang der det ikke er motstrid mellom planene. I siste setning i §
I bør det derfor stå at "der det ikke foreligger motstrid gjelder kommuneplanens
bestemmelser for regulerings- og bebyggelsesplaner som ikke har bestemmelser om
tilsvarende". Det vil bero på en tolkning av gjeldende regulerings- eller bebyggelsesplanom
det foreligger motstrid, eller om kommuneplanen supplerer regulerings- eller
bebyggelsesplanen. Når det gjelder tilfeller der kommuneplanen skal gjelde foran
reguleringsplaner ber vi kommunen merke seg følgende fra Miljøverndepartementets
internettside under "spørsmål og svar til plan- og bygningsloven (plandelen)" kap. I under §
1-5:

"Spørsmål: (Endring i reguleringsplan ved rullering av kommuneplanens arealde0
Er det mogleg å fastsetja annan arealbruk i arealdelen av kommuneplan slik at den
set til side ein del av vedteken reguleringsplan —og at resten av den framleis gjeld?
Svar: For det første må den delen av reguleringsplanen som skal gjelde vidare faktisk
og formelt stå på eigne bein og vere mogleg å gjennomføre og planfagleg forsvarleg.
setje inn annan arealbruk på ein del av planen gjer du ved å nytta eit sosi-arealføremål
for kommuneplan, og med ei føremålsgrense. Det nye kommuneplanføremålet gjeld da
føre nåverande reguleringsføremål. Vi går ut frå at resten av reguleringsplanen fell
saman med innhaldet i ny kommuneplan. Ein skal då ikkje nytta omsynssone 910 sidan
heile reguleringsplanen ikkje er ført vidare Den delen av reguleringsplanen som er sett
til side bør endrast/opphevast slik at den ikkje er i strid med kommuneplanen. Denne
løysinga må gå fram av planomtalen.
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Spørsmål: Hva er rangordningen mellom planer?
Svar: Rangordningen og rettsvirkningene mellom planer er somPlger:
Kommuneplanens arealdel
• Ny arealdel opphever eksisterende arealdel uten at det er nødvendig å fa e eget
opphevingsvedtak.
• Ny arealdel overstyrer, men opphever ikke formelt, eldre reguleringsplaner. Ny
arealdel til kommuneplan setter til side rettsvirkningene av eldre reguleringsplan så
langt det er motstrid mellom planene. Hvor langt en ev. motstrid rekker, må bero på en
tolking at, planene. Reguleringsplan i strid med arealdelen bør snarest mulig oppheves
eller endres gjennom en etterfølgende vedtaksprosess.
• Dersom reguleringsplan ikke oppheves, vil rettsvirkningene uv reguleringsplanen
gjeninntre dersom arealdelen bortfaller, oppheves, underkjennes som ugyldig eller
lignende, uten å være avløst av annet nytt planvedtak som setter til side, endrer eller
opphever den gamle reguleringsplanen.
eldre reguleringsplan som er opphevet
gjennom reguleringsvedtak, gjeninntrer ikke i en situasjon som nevnt. Hvis det ikke er
noen plan som kan gjeninntre, er arealet uten reguleringsplan."
§2
Plankravet er generelt, og gjelder dermed for alle arealformål. Vi antar at dette heror på et
bevisst valg fra kommunens side. Hvis ikke bør det fremgå av bestemmelsen hvilket/hvilke
arealformål den gjelder for.
§4
- første avsnitt her er et uklart hva kommunen mener med "utbygging i nye regulerte
områder". Er dette områder som reguleres etter at kommuneplanen vedtas?
- andre avsnitt - for at det skal være klart hva kommunen mener med "nye boenheter" bør
enten "boliger og fritidsboliger" settes i parentes, eller det bør stå "nye boligenheter eller
fritidsboligeneheter". Videre er "offentlig eller allmennyttig formål" ikke et arealformål etter
pb1. § 11-7, og det er ikke brukt i tegnforklaringen. Kommunen må derfor rette formuleringen
til et formål som fremgår av loven, f. eks. offentlig tjenesteyting eller privat tjenesteyting. Når
det gjelder omtalen av utbyggingsavtaler vil vi opplyse at det ikke er gitt at en
utbyggingsavtalc som "sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet" medfører at byggetillatelse kan
gis uten at det er nødvendig med dispensasjon fra rekkefølgekravet.

§5
bokstav c) - det fremgår av siste setning at parkeringsareal på fritidsboligtomtene ikke skal
medregnes ved utregning av totalt bruksareal. Dette er i strid med reglene i forskrift om
tekniske krav til byggverk (TEK 10) kap. 5. Vi viser til at parkeringsareal skal medregnes
både i bruksareal og bebygd areal, jf. § 5-7. jt §§ 5-2, 5-3, 5-4 og 5-5. Planbestemmelser skal
ikke være i strid med TEK10, og kommunen må derfor ta bort siste setning.
bokstav f) første setning - vi antar at kommunen mener at uthus ikke skal ha større bruksareal
og bebygd areal enn 15 m2. For at dette skal bli klarere enn med dagens formulering bør
kommunen enten bytte ut "eller" med "og" i første setning, eller omformulere til at "uthus i
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100-metersbeltet fra sjøen skal verken ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) over 15
m2, og skal ha maksimal mønehøyde 3,5 meter".
bokstav g) første setning - vi antar at kommunen mener at garasjer ikke skal ha større
bruksarcal og bebygd areal enn 50 m2, jf. "maksimalt BRA eller BYA 50 m2". For at dette
skal bli klarere enn med dagens formulering bør kommunen bytte ut "eller" med "og".
bokstav h) femte setning - "krav om" bør erstattes med "det kreves".

§6
første setning lyder "kravene gjelder ved regulering av nye utbyggingsområder". Kommunen
bør bruke losens terminologi og erstatte nye utbyggingsområder med nye områder for
bebyggelse og anlegg. Det samme gjelder i § 6 bokstav b) andre avsnitt første setning og
tredje avsnitt første setning.
§8
bokstav a)
kulepunkt 2 - her nevnes bare boliger. Er det bare boliger bestemmelsen er ment for?
kulepunkt 3 - det er uklart hva kommunen mener med "fellesarealet" i første punkturn, og hva
som menes med "fellesareal" i siste punktum.
bokstav c) første avsnitt andre setning. Hvis kommunen mener det for leilighetsbygg skal
være tillatt med parkering på naboeiendom bør "kan det tillates" erstattes med "er det tillatt
med". Hvis ikke blir bestemmelsen uklar, da den overlater det til kommunens skjønnsmessige
vurdering om det skal tillates parkering på naboeiendom.

§9
bokstav a) - bestemmelsen oppgis å gjelde arealformål bebyggelse og anlegg med
underformål boligbebyggelse. Oppgitt hjemmel er pb1. § 11-9 nr. 8. I henhold til nevnte
bestemmelse kan det i kommuneplanen gis bestemmelse om forhold som skal avklares og
belyses i videre reguleringsarbeid. Det fremstår som uklart for oss hva § 9 bokstav a) første
setning har å gjøre med § 11-9 nr. 8.
bokstav d) - overskriften inneholder terminologi som ikke er i samsvar med loven da det ikke
finnes underformål næring i pb1. § 11-7 første ledd nr. 1. Derimot finnes underformål
næringsbebyggelse. Forretning er et annet underformål con næringsbebyggelse etter samme
bestemmelse, og det er i § 9 d) ikke gitt bestemmelse om næringsbebyggelse. Ordet næring i
overskriften bør derfor tas ut.

§ 10
Det mangler hjemmelshenvisning til pbl. § 11-9 nr. 7 i overskriften. Videre har to
bestemmelser fått bokstaven b),
bokstav a) - kommunen bør bruke lovens terminologi slik at ordet "utbyggingsområder"
erstattes med områder for bebyggelse og anlegg og ordet "samferdselsanlegg" erstattes med
områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
bokstav b) første avsnitt - vi minner om regelen i pb1. § 34-2 niende ledd.
bokstav b) (c) første avsnitt - hvilke bevaringsverdige
omhandler?

bygninger er det bestemmelsen
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bokstav b) (c) andre avsnitt - det bør fremgå av hestemmelsen hvor store tilbygg og påbygg
som cr tillatt, slik at det ikke oppstår tvilsomme tolkningsspørsmål rundt begrepet "mindre".
Kommunen bør sc en eventuell bestemmelse i sammenheng med unntakene fra plankrav i § 3.
bokstav b) (e) siste avsnitt - pb1. § 11-9 gir ikke anledning til å gi kommuneplanhestemmelser
om saksbehandling eller planprosess utover det som følger av § 11-9 nr. 8, jf.
Miljøverndepartementets veileder T-1491 "Kommuneplanens arealdel pkt. 3.1.4.2.
§ 11
bokstav b) - lovens terminologi
nr. 2)"
boligbebyggelse (§

bes benyttet slik at overskrift

er

arcal for spredt

bokstav b) andre avsnitt - bestemmelsen om mindre tilbygg og påbygg til eksisterende
boenhet og frittliggende hoder/garasjer er uklar med hensyn til om størrelsesbegrensning til
50 m2 BRA/BYA refererer seg til alle de nevnte tiltakene eller kun til boder/garasjer.
bokstav b) tredje avsnitt - bestemmelsen om størrelsesbegrensning for boder/garasjer i andre
avsnitt er gjentatt her. Dette er unødvendig, og kan skape uklarhet.
§ 12
bokstav a) - "Natur- og friluftsliv" bør bycges ut med "natur- og friluftsområder" slik at
lovens terminologi benyttes (heller ikke noe som heter naturliv).
bokstav b) - første setning er neppe en gyldig bestemmelse, da kun tiltak som er i samsvar
med underarealformål friluftsområde er i samsvar med arealformålet. En bestemmelse bør
heller formuleres slik at det fremgår at andre tiltak enn de som fremmer arealformålet
friluftsområde ikke er tillatt.
§13
I andre avsnitt andre punktum er byggeforbudssonen i første punktum moderert ved at
byggeforbudssonen gjelder inntil nærmeste moderne inngrep langs begge sider av
Uttrykket "moderne inngrep" er uklart, og kan skape vanskelige
vannstrengen.
tolkningsspørsmål. Kommunen bør heller ta bort andre punktum og lage en retningslinje om
at det i dispensasjonsvurderinger kan tas hensyn til at det ligger tekniske inngrep nærmere
vassdraget enn byggeforbudssonen. Andre avsnitt tredje punktum må modereres slik at
byggeforbudet for tiltak knyttet til stedbunden næring i 50 metersbeltet kun gjelder der det
finnes alternativ lokaliseringsmulighet.
Med hilsen

.,)
,
arg Petter Sødal
landbruksdirektør

Magn6s Thomassen (e.f.)
fung. miljøverndirektør
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Søgne kommune - nytt offentlig ettersyn - kommuneplanens arealdel 2011-2020

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte 26.09.2012
sak 87/12
Møtebehandling
Fylkesrådmannen la i møtet frem følgende tilleggsforslag:
Reiste innsigelser opprettholdes. Saken sendes tilbake til Søgne kommune for
nærmere vurdering av disse.
Votering
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fylkeskommunen registrerer at kommunen har tatt en del av våre innsigelser og
merknader til følge som medfører at vi kan frafalle noen av tidligere reiste innsigelser.
Det er likevel ikke grunn til å frafalle alle.
1. Følgende innsigelser frafalles:
a. Den generelle innsigelsen til kommuneplanens bestemmelser
b. Skibaksheia boligområde da det er tatt inn tilstrekkelig buffersone mot
elva. Det tas forbehold om at innsigelse til fremtidig detaljplan kan
fremmes dersom det ikke tas tilstrekkelig landskapshensyn.
c. Sandvika-Vogsneset båtplasser, Langenes barnehage og Geitetangen
småbåthavn da de er tatt ut av planen.
d. Sikring av verneverdig kulturminner og kulturmiljø da dette er
tilstrekkelig ivaretatt.
2. Følgende innsigelser opprettholdes:
a. Øygårdsheia og Ytre Kilen på grunn av mangelfulle landskapsmessige
vurderinger.
b. Utvidelse av Hundskilen på grunn av byggeforbudet i 100-metersbeltet.

c. Salthaug næringsområde/havn/kai da det ikke er gjort utredningsarbeid
i forhold til alternative plasseringer. Innsigelsen kan trekkes når
tilfredsstillende utredning peker ut nevnte område som beste løsning.
d. Rivenes båthavn da den er i strid med hovedmålet om store regionale
båthavner.
e. Utvidelse av Linnegrøvan næringsområde på grunn av jordvernet.
3. Det reises innsigelse til boligområdet sørvest på Amfeneset i tråd med reist
innsigelse til detaljreguleringsplan for området.
4. Det reises innsigelse til bestemmelsenes § 5 bokstav h og § 12 med hensyn på
nedbygging av strandsonen og landskapsvirkningene.
5. På grunn av uklar planstatus forbeholder fylkeskommunen seg retten til å reise
innsigelse til byggeområder som ligger i 100-metersbeltet langs sjøen.

Reiste innsigelser opprettholdes. Saken sendes tilbake til Søgne kommune for
nærmere vurdering av disse.
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SØGNE KOMMUNE - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2020
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkeskommunen registrerer at kommunen har tatt en del av våre innsigelser og
merknader til følge som medfører at vi kan frafalle noen av tidligere reiste innsigelser.
Det er likevel ikke grunn til å frafalle alle.
1. Følgende innsigelser frafalles:
a. Den generelle innsigelsen til kommuneplanens bestemmelser
b. Skibaksheia boligområde da det er tatt inn tilstrekkelig buffersone
mot elva. Det tas forbehold om at innsigelse til fremtidig detaljplan
kan fremmes dersom det ikke tas tilstrekkelig landskapshensyn.
c. Sandvika-Vogsneset båtplasser, Langenes barnehage og
Geitetangen småbåthavn da de er tatt ut av planen.
d. Sikring av verneverdig kulturminner og kulturmiljø da dette er
tilstrekkelig ivaretatt.
2. Følgende innsigelser opprettholdes:
a. Øygårdsheia og Ytre Kilen på grunn av mangelfulle
landskapsmessige vurderinger.
b. Utvidelse av Hundskilen på grunn av byggeforbudet i 100metersbeltet.
c. Salthaug næringsområde/havn/kai da det ikke er gjort
utredningsarbeid i forhold til alternative plasseringer. Innsigelsen
kan trekkes når tilfredsstillende utredning peker ut nevnte område
som beste løsning.
d. Rivenes båthavn da den er i strid med hovedmålet om store
regionale båthavner.
e. Utvidelse av Linnegrøvan næringsområde på grunn av jordvernet.
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3. Det reises innsigelse til boligområdet sørvest på Amfeneset i tråd med reist
innsigelse til detaljreguleringsplan for området.
4. Det reises innsigelse til bestemmelsenes § 5 bokstav h og § 12 med hensyn
på nedbygging av strandsonen og landskapsvirkningene.
5. På grunn av uklar planstatus forbeholder fylkeskommunen seg retten til å
reise innsigelse til byggeområder som ligger i 100-metersbeltet langs sjøen.

Vedlegg:
Arealplankart – kommuneplan 2011-2020
Reviderte bestemmelser og retningslinjer
Notat: Endringer i arealdelen
Kartskisse av Øygårdsheia
Notat: Bestemmelser som kan slå inn i reguleringsplaner
Møtereferat 27.01.12 mellom kommunen og fylkeskommunens forhandlingsutvalg

2

Bakgrunn for saken
Søgne kommune har lagt kommuneplanens arealdel 2011-2020 ut til nytt offentlig
ettersyn.
Forrige ettersyn ble tatt opp til behandling i SAM-utvalget to ganger, som sak 38/11
og 56/11, hhv. 06.04.11 og 18.05.11. Det ble fattet følgende vedtak:
1. Fylkeskommunen ber Søgne kommune nyttiggjøre seg de råd og anbefalinger
som framgår av saksframlegget slik at planen blir det styringsredskapet det
skal være. Det vises også til fylkeskommunens uttalelse til kommuneplanens
samfunnsdel, hvor det inviteres til samarbeid om flere arealspørsmål.
2. Fylkeskommunen mener at bestemmelsene til kommuneplanen ikke er
entydige og må kvalitetssikres. Inntil dette er gjort reises innsigelse til
bestemmelsene.
3. Det reises innsigelse til følgende nye boligområder:
a. Øygårdsheia inklusive Ytre Kilen på grunn av avstand til vann og
vassdrag og landskapsmessige vurderinger
b. Skibaksheia på grunn av avstand til verna vassdrag og
landskapsmessige vurderinger
c. Utvidelse av Hundskilen på grunn av byggeforbudet i 100metersbeltet
4. Det reises innsigelse til nytt næringsområde/havn/kai på Salthaug i et uberørt
strandområde. Innsigelsen kan trekkes når tilfredsstillende utredning peker ut
nevnte område som beste løsning.
5. På grunn av uklar planstatus forbeholder fylkeskommunen seg retten til å
reise innsigelse til følgende:
a. byggeområder som ligger i 100-metersbeltet langs sjøen.
b. eventuelle båtplasser ved Sandvika – Vognsneset.
c. eventuell båthavn øst for Rivenes mot Hallandvika.
d. eventuell utvidelse av Linnegrøvan næringsområde.
e. eventuell ny barnehage ved Langenes skole.
6. Det reises innsigelse til manglende sikring av verneverdige kulturminner og
kulturmiljø. Innsigelsen trekkes når nødvendige hensynssoner er avsatt.
7. På bakgrunn av konflikt med automatisk fredete kulturminner reises det
innsigelse til småbåthavn på Geitetangen.
Videre ble det gjort avklaringer av den generelle innsigelsen til kommuneplanens
bestemmelser, samt avklart at det reises innsigelse til områdene nevnt i vedtakets
pkt. 5 b-e, i brev datert 25.07.11. Dette brevet følger av en midlertidig fullmakt til
leder av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø, jf. saksprotokoll fra møte for
hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø 15.06.11.
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Det har også vært gjennomført møte mellom formannskapet og fylkeskommunens
forhandlingsutvalg 27.01.12 for å avklare standpunktene til fylkeskommunen og se
om det var mulig å finne løsninger begge parter kunne akseptere. Det er utarbeidet
notat fra dette møtet som finnes vedlagt.

Saksopplysninger
Reviderte plankart og bestemmelser imøtekommer noen av våre innsigelser som
dermed kan frafalles. Men for noen områder er plankartet uendret og våre innsigelser
blir derfor opprettholdt. Det vises for øvrig til den grundige gjennomgangen ved
forrige behandlinger.

Vurderinger
Innsigelser som frafalles:
Skibaksheia boligfelt: Innsigelsen ble reist da større deler av området lå innenfor
100-metersbeltet langs Søgneelva, samt at området er svært kupert og vil kunne
medføre store terrenginngrep og tilsvarende konsekvenser for landskapet. Revidert
plan har lagt inn en tilfredsstillende buffersone mot elva og vi kan derfor frafalle
denne innsigelsen. Fortsatt er det landskapsmessige utfordringer med feltet, men
etter vår mening kan det bebygges dersom tilfredsstillende landskapshensyn tas.
Selv om innsigelsen frafalles tar vi derfor forbehold om å kunne reise innsigelse til
fremtidig detaljplan dersom landskapet ikke hensyntas.
Sandvika-Vogsneset, båtplasser, Langenes barnehage og Geitetangen småbåthavn:
Områdene er tatt ut av revidert plan.
Kulturminner og kulturmiljø: Det er nå satt av hensynssoner på en tilfredsstillende
måte slik at innsigelsen kan trekkes. Det er fra fylkeskonservatoren forutsatt at
avgrensningene følger Kulturverneplanen for Søgne (1990).
Innsigelser som opprettholdes:
Øygårdsheia boligfelt:
Som skrevet tidligere er vi i utgangspunktet positive til boligbebyggelse her. Vår
innsigelse ble reist på bakgrunn av utfordringer knyttet til landskapet, samt avstand til
vann- og vassdrag. Kommunen har sammen med revidert plan sendt med en skisse
over området for å vise tenkt utbygging. Denne skissen viser at avstanden til vannog vassdrag er ivaretatt og således kan vi frafalle denne delen av innsigelsen. Etter
vår mening gir den likevel ikke et godt nok bilde av de landskapsmessige
konsekvensene. I notatet fra møtet med kommunen 27.01.12 står det også skrevet at
vi påpekte behovet for en mer omfattende landskapsanalyse. Innsigelsen på grunn
av mangelfulle landskapsmessige vurderinger opprettholdes derfor. Skissen viser
også at område i Ytre Kilen ligger inne med bebyggelse, noe som er i strid med
arealplankartet som viser området som LNF-område. Vi forutsetter at arealplankartet
er korrekt, men opprettholder likevel innsigelsen til Ytre Kilen.
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Hundskilen, sjøboder som utvidelse av boligområde:
Her er det ikke gjort endringer i revidert plan, og innsigelse opprettholdes med
samme begrunnelse som sist: Det er åpnet for sjøboder i Hundskilen ved at
boligområdet her er utvidet. Dette er i strid med byggeforbudet i 100-metersbeltet
langs sjø. Det anbefales derfor at det reises innsigelse til den foreslåtte utvidelsen.
Salthaug næringsområde/havn/kai:
Her er det ikke gjort noe utredningsarbeid i forhold til alternative plasseringer, og vi
opprettholder innsigelsen med samme argumentasjon som ved forrige behandling:
Lengst sørvest i kommunen er det lagt inn et nytt næringsområde ved sjøen på
Salthaug. Bakgrunnen for næringsområdet er ønske om havn/kai til lokale fiskere.
Fylkeskommunen er i utgangspunktet positive til at det legges til rette for fiskere. Vi
er imidlertid av den oppfatning at omsøkte område er uberørt og det ønskes derfor
en utredning av alternative lokaliteter. Det anbefales derfor at det reises innsigelse
til næringsområdet på Salthaug inntil dette er avklart.
Rivenes båthavn:
Er uendret i forhold til forrige offentlig ettersyn og innsigelse opprettholdes med
samme begrunnelse som sist: Vest-Agder fylkeskommune har i samarbeid med
Søgne og Mandal kommune utarbeida en rapport om mulig lokalisering av store
regionale båthavner i de to kommunene. Fylkeskommunens tidligere signaler om at
det er ønskelig med få store framfor flere mindre småbåthavner ble lagt til grunn.
Formålet med rapporten er å synliggjøre hvilke lokaliteter som ut fra ulike hensyn og
interesser er mest egna for utbygging. Et av kommunens delmål med
arealplanarbeidet er å avklare arealer til båthavner i et langsiktig perspektiv utover
kommuneplanperioden. I denne forbindelse er det med bakgrunn i ovennevnte
rapport lagt inn fem store småbåthavner i kommuneplanens arealdel. I tillegg til de
fem store småbåthavnene har Søgne kommune lagt inn båtplasser ved
Sandvika/Vognsneset og ei båthavn øst for Rivenes mot Hallandvika. Dette finner
fylkeskommunen svært uheldig, da et av hovedmålene med de store regionale
småbåthavnene er å unngå flere mindre småbåthavner/båtplasser og økt nedbygging
av strandsonen. Båthavna som er lagt inn øst for Riveneset mot Hallandvika er lagt
inn like vest for ei av de store småbåthavnene som kommunen ønsker å åpne opp
for, Riveneset øst. Som nevnt ovenfor er et av hovedpoengene med de store
småbåthavnene å unngå flere små. Med bakgrunn i dette kan ikke fylkeskommunen
se at det er behov for ei mindre småbåthavn like ved ei stor ei med kapasitet på opp
til 300 båtplasser. Det reises derfor innsigelse til båthavna øst for Riveneset mot
Hallandvika.
Linnegrøvan næringsområde:
Det er ikke gjort endringer i revidert plan for utvidelsen av næringsområdet, og
innsigelsen opprettholdes. Igjen vises til tidligere vurderinger: Kommunen ønsker en
utvidelse på ca. 22,5 dekar av Linnegrøvan næringsområde. Området består av
fulldyrka jord og er lokalisert øst for det eksisterende næringsområdet.
Landbruksjorda er av kategori A, hvilket angir de viktigste jordbruksarealene i
regionen. Større deler av området ligger også innafor 100-metersbeltet til Søgneelva
som er et verna vassdrag.
I Regional plan for Kristiansandsregionen anbefales det at kommunen oppretter
hensynssoner med egne retningslinjer for hvordan jordbruksarealene på blant annet
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Tangvall og langs med Songdalsvassdraget skal ivaretas. Planen anbefaler også en
satsning på Tangvall og Linnegrøvan som et senterområde, hvor Linnegrøvan inngår
som en del av kommunesenteret Tangvall.
I forbindelse med kommuneplan for Søgne for 1999-2010, vedtatt 28. november
2002, reiste Vest-Agder fylkeskommune innsigelse til utvidelse av det daværende
næringsområde på Linnegrøvan. Etter mekling avholdt 23. september 2002 kom man
fram til følgende enighet:
”Fylkeslandbruksstyret og fylkeskommunen trekker sine innsigelser under
forutsetning av det nordligste området, benevnt som A og B på vedlagte ortofoto,
avsettes til byggeområde – næring (handels- og servicenæring). I
reguleringsplanarbeidet må det legges opp til at område A primært blir utnyttet før
område B. Det forutsettes at kommunen foretar en gjennomgang av reguleringsplan
for Linnegrøvan med tanke på økt utnyttelse av eksisterende næringsområde.
Område C, på vedlagte ortofoto, avsetes til LNF-formål med retningslinje med mulig
fremtidig utnyttelse til næring.”
Foreslåtte utvidelse av Linnegrøvan tilsvarer de arealene som ovenfor er omtalt som
område C. I ny kommuneplan legges det opp til en utvidelse østover av
sentrumsområdene på Tangvall, og fylkeskommunen er av den oppfatning at
framtidige areal til næring/forretning bør inngå i denne utvidelsen. Med bakgrunn i
dette samt senere innskjerpinger i jordvernet reises det derfor innsigelse til den
foreslåtte utvidelsen av Linnegrøvan næringsområde.
Innsigelse til nytt område på Amfeneset:
Det foreslås reist innsigelse til boligfeltet sørvest på Amfeneset. Kommunedelplanen
her er ikke vedtatt etter mekling, og området er nå innarbeidet i kommuneplanen.
Våre innsigelser til kommunedelplanen ble løst i meklingen, men nå er boligområdet
helt sørvest på neset utvidet i forhold til meklingsresultatet. Den nye avgrensningen
er identisk med detaljreguleringsplan vi har reist innsigelse til i brev datert 12.10.11,
en innsigelse som ikke er løst. Innsigelsen til avgrensningen til boligområdet sørvest
på Amfeneset opprettholdes med hensyn til kommuneplanen.
Kommuneplanens bestemmelser:
Bestemmelsene er revidert og fremstår nå mer entydige. Den generelle innsigelsen
kan dermed trekkes. Vi har likevel følgende konkrete merknader og innspill:
Generelt må kommunen kvalitetssikre hjemmelshenvisninger til loven og tilpasse
ordlyden slik at den samsvarer med lovens terminologi.
§1
- siste ledd: Vi har tidligere påpekt at vi ikke veit hvilke konsekvenser en slik
bestemmelse vil få, det vil heller ikke andre berørte. Vi har derfor bedt om at dette
belyses/utredes. Kommunen har derfor gjennomgått samtlige reguleringsplaner der
kommuneplanens bestemmelser kan slå inn. Konklusjonen er at det kan slå inn i
mange planer, men at den faktiske virkningen er betydelig mindre. Vi mener fortsatt
at en slik bestemmelse gir uoversiktlige konsekvenser og gir kommunen faglig råd
om å fjerne den.
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§5
- bokstav c: Etter forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) kapittel 5 skal
parkeringsareal inngå både i bruksareal og bebygd areal, jf. §§ 5-2 og 5-4.
Kommuneplanen kan ikke ha bestemmelser i strid med forskriften og kommunen må
derfor fjerne siste setning.
- bokstav d, siste setning: Vi oppfatter bestemmelsen som at lekeareal på tak ikke
tillates, men dette bør klargjøres.
- bokstav h: Det åpnes for at brygger kan ha kaifront på 12 meter og areal på 30m2,
mot gjeldende kommuneplans bestemmelser om 8 meter kaifront og 20m2 areal. I
tillegg tillates utriggere med bredde 0,5 meter og lengde 8 meter. Vi har tidligere
påpekt at størrelsen på brygger ikke må økes og punktet om utriggere må tas ut,
både i uttalelsen til første ettersyn og i presiseringen av våre innsigelser i brevet
datert 25.07.11. Med hensyn til nedbygging av strandsonen og landskapsvirkningene
foreslås det reist innsigelse til bestemmelsen om økning av kaifront, bryggeareal og
utriggere.
§9
- bokstav c, boliger: Som tidligere påpekt skaper første setning uklarhet, da den gir
boligeiendommer krav på garasje. Hva gjelder så i LNF-områder og områder med
byggeforbud, det generelle byggeforbudet eller bestemmelsen om rett til garasje?
§ 11
- bokstav a: Uklart hva som menes med at nye boenheter skal tilpasses landbruket.
Bør byttes med ikke komme i konflikt med.
- bokstav b, andre og tredje avsnitt: Uklart om størrelsesangivelsen referer til alle
nevnte tiltak eller bare boder/garasje, spesielt siden størrelsesangivelsen gjentas i
tredje ledd. Bør klargjøres.
§ 12
- bokstav d: Det åpnes for kaifront på 12 meter. Med henvisning til begrunnelse
under § 5 bokstav h, foreslås reist innsigelse til dette punktet.
§ 13
- første ledd: Som tidligere påpekt er ikke definisjonen av vassdrag i tråd med
vannressurslovens § 2, første ledd: "Som vassdrag regnes også vannløp uten
årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene." Dette må
rettes opp.
- andre ledd: Ordlyden moderne inngrep er uklar og kan skape tolkningsspørsmål.
Bør klargjøres.
Forholdet til 100-metersbeltet langs sjøen:
Det er ikke lagt inn byggegrense mot sjøen. Etter pbl § 1-8 gjelder forbudet mot tiltak
i 100-metersbeltet der det ikke er fastsatt annen byggegrense i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplaner. I denne forbindelse forbeholder fylkeskommunen
seg retten til å komme tilbake til plan- og enkeltsaker i 100-metersbeltet langs sjøen.
Vi vil imidlertid anbefale at kommunen innarbeider byggegrenser. Dette medfører at
en endelig plan i større grad vil reflektere de faktiske forholdene og dermed bli lettere
å lese/tyde for allmennheten.
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Kristiansand, 10.09.2012
Kjell Abildsnes
Regionalsjef

Kristin Syvertsen
Seksjonsleder, plan og miljø
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FISKERIDIREKTORATET
Region Sor

Søgne kommune

Saksbehandler: Alfred Omda I

Ph 1051

Telefon:

46815928

Seksjon:

Region Sør forvaltningsseksjon

Vårreferanse:

12/9625

4682 SØGNE

Deres referanse 2011/836 - 2223812012
Vårdato:

28.09.2012

Deres dato:

02.07.2012

Att : Dag Arntsen/Stig Erik Ørum

SØGNE KOMMUNE VEST-AGDER - NYTT OFEENTLIG ETTERSYN
KOMMUNEPLANENS AREALDEL. INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET
REGION SØR
Det vises til oversendelse av 02.07.2012 fra Søgne kommune med høring av nytt offentlig
ettersyn av kommuneplanens arealdel, samt innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør til
kommuneplanarbeidet av 03.05.2010 og 31.03.2011.
Fiskeridirektoratet region Sør har tidligere gitt detaljerte innspill til kommuneplan prosessen.
Innspill fra Eiskeridirektoratet
region Sor
Fiskeridirektoratet region Sør viser til vår ovennevnte unalelser og vil kort kommentere nytt
offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel:
Arealforrnal i sjøen:
Det vises til Notat av 09.07.2012 —side 18
Nytt forslag til bestemmelser
§I2 Strandsone og sjøområder, plh11-11 nr.3 og 4.
Kombinert formål i sjøen, uten strandsone. - Sjøarealene skal brukes til natur- og friluftsliv,
ferdsel, fiske, farled og akvakultur.
Kommentar:
Det vises til plb §11-7 pkt.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.
Fiskeridirektoratet region Sør oppfatter uttrykket "uten strandsone" som noe uklart. Vi ber
kommunen se nærmere på dette.
Det legges til grunn at Fiskeridirektoratel region Sør får oversendt både plansaker og søknader
om tiltak som berører sjøen ogsa helt fram lil strandkanten.

Småbåtbavner

og bå1plasser.

Det vises til Multieonsult sin utredning av 2000 nye båtplasser i Søgne og Mandal kommune.
Fiskeridirektoratet Region Sør er i hovedsak enig i vurderingene som er presentert i
utredningen. og er positive til mange av de prinsipielle vurderingene som er lagt til grunn.

Postadresse: Pcd50ks185S0n9urn5802Bergen
Organisasionsnr:
971203420

Besoirsadresse
E-postadresse: tmolak@fi. idirno

Teleton:03495
Teletaks:51491659
Intornett:wow1isker5050

Forurensning fra småbåthavner har i mange år vært forsømt, men Klima- og
forurensningsdirektoratet (Klif) har varslet økt oppmerksomhet på dette temaet, bl.a. gjennom
tilsynsaksjoner i samarbeid med fylkesmannen. 1 brev fra Klif til kommunenc 14.9.2011
anbefales det bl.a. at kommunene legger inn bestemmelser i reguleringsplaner om anlegging
av fast dekke (asfalt/betong) og sedimenteringskummer der det skal spyles båter, eller hvor
båter skal pusses/skrapes. Hjemmel for dette er forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå
forurensning.
Fiskeridirektoratet region Sør vil framover gi irmspill til område/detaljplanlegging eller
søknad om tiltak knyttet til småbåthavn utbygging.
Vi ønsker å begrensning av de negative miljøpåvirkninger småbåthavn utbygging kan
medføre.
Dersom dere har spørsmål til ovennevnte ta kontakt med undertegnede.
Vi beklager sen tilbakemelding

Med hilsen
,
' kinti- tik
Anne Brit Fjerfliedal
seksjonssjef
fred md 1
\ rådgiver \..._
1
l
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KYSTVE

RKET

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref:
2011/83622238/2012

Vår ref:
2012/3445-2

Arkiv nr:

Saksbehandler:
Cecifie Gunnufsen

Dato:
05.09.2012

Vedrørende nytt offentlig ettersyn av kommuneplanensarealdel - Søgne
kommune - Vest-Agder fylke
Det vises til brev av 2. juli 2012 vedrørende nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens
arealdel.
Kystverket Sørøst har ingen merknader i forbindelse med nytt offentlig ettersyn.

Med hilsen

Cecilie Gunnufsen
seniorrådgiver
Dokurnentet er elektronisk godkjent

Sørøst - Havne- o farvannsavdelin en
Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ALESUND

Telefon: +47 07847
Telefaks: +47 70 23 10 08
Bankgiro: 7694 05 06766

Intemett:
E-post:
Org.nr.:

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

www.kystverket.no
post@kystverket.no
NO 970 237 372

Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Deres rel:
Vår ref:

Saksbehandler: Ole-Johan Rik
11/: 38 17 66 76

2012/2191
2012/4147

Vår daw:
Arkivkode:

16.08.2012
421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Paradisbukta
Langenes
detaljreguleringsplan

-

uttalelse

til

melding

om

oppstart

av

Vi viser til kommunens ekspedisjon av 02.07.2012
Formålet med reguleringsplanarbeidet
er oppgitt å revidere reguleringsplanen
for
Paradisbukta fra 1986. I denne forbindelse vil det bli vurdert innpasset gang- og sykkelvei
langs fylkesvei 456 fram til Hellevika, samt en gangforbindelse mellom Hellevika og
Roligheda i vestenden av Donevannet (utenfor avmerket planområde).
Innenfor planområdet ligger det i dag 27 hytteiendommer med tilhørende anlegg. Området
avgrenses i nord mot fylkesvei 456. I øst inngår planområdet i del av Hellevika off. friområde
med bl.a. atkomst og parkering. Mot sør går grensen i sjøen ute i sjøen mellom Paradisbukta
friområde i vest og Paradisholmene i sør (også disse er off friområder). Vesentlige deler av
planområdet ligger følgelig i 100-metersbeltet langs sjøen omgitt av off friområder eller vei.
Det er derfor viktig å unngå ytterligere inngrep i landskapet som vender ut mot sjøen og
friområdene. Vi viser her til de strenge nasjonale føringene som gjelder for strandsonen.
Stortinget har gitt denne sonen et særskilt vern. I tillegg er det ved Kg1. res. av 25.03.2011
gitt statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. Søgne kommune
hører her til områdene med stort press på arealene. Retningslinjene sier bl.a. at bygging og
landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Dersom planarbeidet fører til konflikt
mellom statlige og lokale interesser, plikter avdelingen å vurdere å fremme innsigelse.
Vi bemerker at planarbeidet bør skje i samsvar med arealutnyttelsen vist i overordnet plan.
Dersom planforslaget avviker vesentlig fra slik plan, må forslagsstiller utrede hvilke
konsekvenser avvikene medfører, jf. pb1 § 4-2. Planbeskrivelsen må vise hva planen vil
medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningene av
en utbygging må vurderes grundig, framtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Mangler ved
planbeskrivelsen vil kunne være en saksbehandlingsfeil.
Vi minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturmangfoldet. Både i
østre og vestre del av Paradisbukta er det registrert ålegraslokaliteter. Ved Hellevika
parkeringsplass er registrert viktig naturtype - store gamle trær —eik. Dersom det planlegges
gangvei mellom Hellevika og Roligheda, gjør vi oppmerksom på at det her er registrert
viktige naturtyper knyttet til både gammel fattig edellauvskog og rik edellauvskog.
Naturmangfoldloven har i §§ 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i
arealplanleggingen. I planprosessen må disse prinsippene sikres ved at
-

kunnskap om naturmangfoldet
foreligger

Elesøksadr.
Postadr.
Telefon

i planondradet og om effekten av planlagte påvirkninger

Tordenskjoldsgate65
Postboks513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 60 00 Telefaks 38 17 60 13

E-post
postmottak@fima.no
Hjemmeside
Intp://www.fylkesmannen.noka
Org.nr. N0974 762 994

Side 2 av 3

-

føre-var-prinsippet
folges. Mangel på kunnskap skal eksempelvis ikke brukes som
begrunnelse for nedbygging av områder.
påvirkninger av økosystemet (definert i § 3 punkt t) vurderes ut fra den samlede belastning
som økosystemet er eller vil bli utsatt for
kostnader ved miljøforringelse bæres av tillakshaver
det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder ved bruk av areal

I henhold til

7 i loven skal vurderin ene å fram av landokumentet.

Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram og at
ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta. Planen
skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. 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.
Dersom det planlegges inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte, må detaljplan forelegges
Fylkesmannen i Vest-Agder, jfr.Vannressursloven § 11 om kantvegetasjon.
Blir utfylling eller mudring i sjø eller vassdrag aktuelt, er dette i utgangspunktet forbudt, jf

forurensningsforskriften § 22. Søknad om unntak fra forhudet skal sendes Fylkesmannen i
Vest-Agder.
Forutsetter planforslaget mudring/dumping, må det i planarbeidet foretas
undersøkelser av sedimenter, naturforhold og biologisk mangfold.
Det knytter seg veitrafikkstøy til fv. 456. Rød og gul støysone er målt langs veien. Syv av
dagens hytter er berørt av gul sone. Vi minner om at grenseverdier for støy må overholdes.
Detaljert informasjon vedr. dette står i retningslinje T-1521, datert Miljøverndepartementet
02.07.2012.
Ved utarbeiding av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av
risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pb1. § 4-3. Risiko- og sårbarhet kan knytte
seg til naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling.
Se i denne sammenheng bl.a. www.khruatil asniræ.no.
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 sarbarhet til avmerkes i planen som
hensynssone med bestemmelser, jf. pb1. §§ 12-6 og 12-7.
Fylkesmannen kan fremme innsigelse til arealplaner som mangler eller har mangelfulle
risiko- og sårbarhetsanalyser for planområdet, eller som ikke omfatter risiko- og
sårbarhetsforholdene i kombinasjon. Det siste punktet dekker også vurdering av konsekvenser
ved klimaendringer i forhold til tiltak i planen.
Med hilsen
,agn
homassen (e.f.)
plankoordinator
Kopi til:
Midt-Agder Friluftsråd
Vest-Agder fylkeskommune

e-Joha Eik
sent rrå iver

Postboks 207
Postboks 517 Lund

4662
4605

Kristiansand S
Kristiansand 5

Søgnekommune
v/DagArntsen
4640Søgne

12.09.2012

INNSPILLTILREVISJONAVKOMMUNEPLAN
Somsmåbarnsforeldreopplevervi stor usikkerhetknyttet til videre
drift av Solstrålenbarnehage,og vi mener derfor at det i
kommuneplanenmå planleggesfor etableringav ny barnehagepå
Langenes.
Dette innspillet til kommuneplanenskrivespå vegneav foreldre ved Solstrålenbarnehage
(Breiteigen).
Det har de siste årene vært usikkerhetknyttet til den fremtidige barnehagesituasjonenpå
Langenes.Solstrålen barnehagedrivesi dagpå dispensasjoni lokaler som i utgangspunktet
er forbeholdt Langenesbo- og omsorgssenter,og det er usikkerthva som skjer i tiden som
kommer. Så langt har politikerne vært negative til permanent drift av barnehagepå
Breiteigen, men i følge kommunestyretsvedtak av 21.6.2012skal det gjennomføresen
utredning av hvordan korttidsavdelingenved SOSskal organiseresog dermed hvorvidt
Solstrålenbarnehageskalleggesned eller forbli en permanentløsning.
Somforeldre er vi svært fornøydmed barnehagetilbudetved Solstrålen,og primært ønsker
vi derfor at barnehagenpå Breiteigenblir en permanentløsning.Skulledet imidlertid bli slik
at barnehagenmå flytte fra lokalene,mener vi det er avgjørendeat det etableresen ny
barnehage på Langenes.I følge Barnehagebehovsplanen2012-2020 er Langenesden
skolekretsen som har hatt størst vekst de siste årene. En videre utbygging av bl.a.
Øygardsheiavil trolig medførevidere veksti skolekretsen.Videreer Langenespr. i dag den
eneste delenav kommunenhvor det er tilstrekkeligbefolkningsgrunnlag,men hvor det ikke
finnes en stor permanent barnehage i nærmiljøet. Når vi samtidig vet at det var få
barnehageplasserpå Langenesfør Solstrålen ble etablert, skulle dette tilsi at dersom
Solstrålenmå flytte, bør det byggesen ny stor barnehagepå Langenes.
For å ta høyde for barnehagebehovetsom oppstårdersomSolstrålenmå flytte, mener vi at
ny barnehagetomtpå Langenesmå avklaresved denne revisjonen av kommuneplanen.
Kommuneplanenavklareri stor grad fremtidig arealbruk,og for å leggetil rette for en rask
og forutsigbarprosessfor å etablereen eventuellny barnehage,bør kommunenta stilling til
ny barnehagetomtnå. Dersomdette ikke gjøresfrykter vi at det kan bli en langog vanskelig
prosessfor å få en ny barnehagepå Langenesi tiden somkommer.

I kommuneplanforslagetsom var på høringi vår, var det satt av en tomt for barnehagelike
vest for Langenesskole. Som beboere på Langenesanså vi dette som svært positivt.
Kommunenopplyserimidlertid at dette forslagetble møtt av innsigelsefra Fylkesmanneni
Vest-Agder,da tomta lå i et skjærgårdsparkområde.Innsigelsenble følgeligfulgt opp ved at
barnehagetomtable tatt ut av sisteutkast til kommuneplan.Somsmåbarnsforeldre synesvi
dette er beklagelig, og vi ber derfor om at det jobbesfor at tomta kan tas inn i planenigjen.
Dersomden tidligere foreslåtte tomta synesuaktuell,ber vi om at kommunenleggerinn en
alternativ barnehagetomt på Langenes
. Etter vår vurdering bør denne ligge i nærheten av
Langenesskole.Dette begrunnesmed gunstiglokaliseringsentralt i bygda,nærhettil skolen,
nærhettil busstoppog nærhettil flotte friluftsområderog turløyper.
Vi ber om at vårt innspillinnarbeidesi den videreprosessenmedkommuneplanen.

Vennlighilsen

Sølvi-Merete Ljones(foreldrerepresentanti samarbeidsutvalgetog avdelingKrepsen)
tlf. 92 82 88 29

Marit Wergeland-Yates(foreldrerepresentanti avdelingMakrellen)
tlf. 99695 708

BårdAndreasLassen(foreldrerepresentanti avdelingKrabba)
Tlf. 99 64 07 39

på vegneav foreldre vedSolstrålenbarnehage.

Kopi:Søgneog Songdalenbudstikke

NATURVERNFORBUNDET i Søgne
v/Laila Haakonsen, Kvernstien 51, 4640 Søgne
tlf. 38166160 / 90688688 e-post: lailhaa@online.no

Søgne kommune,
arealenheten

Søgne, 06.09.2012

Nytt offentlig ettersyn kommuneplanens arealdel.
Viser til merknadene fra Naturvernforbundet i Søgne (NiS) datert 23.03.11 til høring for
KOMMUNEPLAN 2011-2020. Vi forutsetter at disse merknadene også følger høringen
videre når det gjelder NiS synspunkter på: 3.5 Beredskap, 3.7 Miljø- og klimaplan, 4.
Arealforvaltning og 5. Kommuneplanens arealdel.
I denne omgangen gjelder det merknader til endringer i forslaget til Kommuneplanens
arealdel.
NB. Arealplankartet, som er vedlagt høringen, er ikke datert. Det kan skape komplikasjoner
for videre planlegging og avveininger.
Amfenesområdet
NiS har gitt merknad (08.12.09) til Kommunedelplanen for Amfenesområdet. At areal til
hotell og boligområde nord for dette «skal avklares med senere planarbeid» håper vi vil sette
et endelig punktum for denne del av planen. Nis har også gitt merknader (27.10.11) til
Reguleringsplan for del av Amfeneset 24/9, 13, 14, 59, 60. Vi forstår det slik at private
båtplasser/brygger i 100-metersbeltet her er avvist i denne omgangen, noe vi støtter.
Areal til boligbygging
NiS mener generelt at nye arealer til boligbygging ikke burde legges ut i denne
kommuneplanrevisjonen før en har prioritert utbyggingen av arealer som allerede er
disponert.
Skibakksheia boligfelt
er fortsatt satt inn på plankartet. Men nå med «grønn sone mot Søgneelva», noe NiS mener er
en vesentlig føring for bevaring av kantsonene til elva videre.
Øygardsheia boligfelt
er fortsatt satt inn på plankartet. Hvorfor ei detaljskisse av foreslått utbygging ligger ved
høringen, er noe uklart. At det på skissa er tegnet inn ei båthavn i Ytre Kilen er alarmerende.
Den er, så vidt det går an å se av kommuneplankartet (som ikke er datert!), ikke tegnet inn i
avsatt boligareal her. Strandengene i nordvestre hjørnet av Ytre Kilen er en truet biotop med
bl.a. stor bestand av den rødlistede plantearten strandrødtopp. Ytre Kilen innehar en av VestAgders rikeste ålegressenger. I høringsutkastet til KOMMUNEPLAN 2011-2020 står det
under 3.7 Miljø- og klimaplan: «Ålegressenger og mudderbukter er lokale prioriterte
naturtyper og skal forvaltes på samme måte som de nasjonale i tråd med naturmangfoldloven
§ 53 m.fl.» Utbygging av Kilenesheia med kanal, båtplasser osv. utgjør allerede en stor

belastning på det biologiske mangfoldet. At Øygardsheia boligfelt vil bety et nytt hardt press i
forhold til Ytre Kilen og båtplasser er åpenbart.
NiS: Det må ikke avsettes noen mulighet for utbygging av båtplasser/båthavner i Ytre
Kilen på kommuneplankartet.
Båthavner
Generelt mener NiS at båthavnene Rivenes øst, Heftenes, Komlefjorden og Skarpeid også
burde strykes fra planen med den begrunnelse at nedbygging av strandsonene i Søgne er nådd
tålegrensen. Det må nå utvikles en mer framtidsrettet naturbevarende strategi for å gi folk flest
mulighet til å oppleve skjærgården, før nye områder båndlegges.
Geitetangen båthavn
Det er gledelig at hele Geitetangen og Geitevollen fortsatt beholdes som friområde. De
omfattende, irreversible inngrepene som nå gjøres i forbindelse med utbygging av båthavn i
Prestebukta, viser at landskapsvern bør være med i kommuneplanens kriterier for tillatelse til
utbygging.
Gang- og sykkelvei fra Langenes til Helleviga
støtter NiS helhjertet både for CO2-fri adkomst til de flotte friområdene og helsebringende
skolevei.
Sammenhengende løypetrasé fra Åros Camping rundt sørlig del av Åroslandet og inn på
Kvernhusområdet er stiplet inn som et mulig framtidig prosjekt. Det liker vi i
Naturvernforbundet i Søgne!

For styret i Naturvernforbundet i Søgne,
Laila Haakonsen
Leder

Kopi til
Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen
Vest-Agder Fylkeskommune

Søgne kommune,
Rådhuset, 4640 Søgne
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Uttalelse til kommuneplanen fra Søgne Bondelag
Kommuneplanen er nå lagt ut til ny høring med uttalefrist 10. 09. 2012 Bondelaget viser til tidligere
uttalelser i saken og ber om at disse følges opp. Av sentrale områder er bl. a. forslag til utvidelse av
Linnegrøvan næingsområde. Dette angår spesielt viktige landbruksareal og en utvidelse vil være i
strid med både jordlovens bestemmelse og skjerpede nasjonale føringer. Vi viser for øvrig til tidligere
ytterligere begrunnelser.
Søgneelva renner gjennom viktige landbruksareal og kulturlandskap. Det er viktig at 100 m beltet
ifølge nasjonal verneplan for vern mot utbyggingstiltak langs vassdraget respekteres og at det ikke
legges til rette for utbygging i dette området uten det behov som foreligger for å ivareta stedegne
næringer og for å ivareta og vedlikeholde kulturlandskapet.
Vi viser for øvrig til vår uttalelse av 20.03.2011 som er følgende:

A. Tangvall Sentrum
I utlagt forslag til kommuneplanen for Søgne er det lagt opp til at Tangvall Sentrum utvides både mot
øst til bl.a. Toftelandsbrua og mot vest til Meieribakken. I første omgang skal denne utvidelse foretas
mot øst for så senere å kunne foretas en utvidelse mot vest. Av saksdokumentene framgår at
Tangvall sentrum har 171 dekar jordbruksjord, samt at det er svært negativt at denne jord må
nedbygges da jorda er av den mest verdifulle i hele regionen. Bondelaget vil i denne forbindelse
bemerke at det meste av denne verdifulle matjorda ligger vest for ungdomsskolen mot
Meieribakken. En kan ikke se at det i dag er tungtveiende grunner for denne utvidelse av sentrum
mot vest dersom det legges opp til en god utnyttelse av sentrumsarealene mot øst. Det er en rekke
sentrale momenter for å bevare disse viktige landbruksarealer. Ved siden at disse er noen av landets
viktigste arealer med omsyn til klimatiske forhold og dyrkingsmuligheter og inngår dermed som
spesielt verneverdige i samsvar med nasjonale føringer, er de også kulturlandskapsmessig viktige og
av trivselsmessig betydning for bygdas innbyggere. I foreliggende kommuneplan bør det derfor ikke
åpnes for at Tangvall sentrum kan utvides mot vest for ungdomsskolen til Meieribakken.
For å bevare disse viktige landbruksarealer er det sentralt at slike tiltak planlegges og iverksettes
allerede i nær framtid. Det videre arbeid med utarbeiding av planer og retningslinjene for Tangvall
sentrum må derfor ha en slik innretning. I foreliggende forslag til kommuneplan er det lagt opp til at
kun første etasje av ny bebyggelse skal utnyttes til forretninger, kontorer, m.v. mens det øvrige skal
kunne disponeres til boliger. Dessuten er det lagt opp til at utbygging i Tangvall og Lunde sentrum
ikke skal være undergitt begrensninger i boligbyggingsprogrammer. Det vil føre til sterkt press på å
utnytte disse arealer til boligbygging, mens det er rikelig av egnede arealer til boligbygging i andre
deler av kommunen. Tangvall sentrum vil etter de forslag som foreligger derved sannsynlig i vesentlig
grad bli utnyttet til boligbygging på viktige landbruksarealer, mens utnyttelse til sentrale
sentrumsfunksjoner dermed blir forholdsvis mer perifert. Det vil igjen føre til stadig mer press på å ta
viktige landbruksarealer i bruk til sentrumsfunksjoner som i realiteten i vesentlig grad er boligbygging

på verdifulle dyrkede arealer samtidig som det er rikelig med andre arealer til boligbygging. Dette
kan betraktes som en omgåelse av nasjonale målsettinger om bevarelse av viktige landbruksarealer.
Det er derfor sentral at de foreslåtte arealer for sentrumsutvidelser i vesentlig grad utnyttelse til
sentrumsfunksjoner. Da må også andre etasjer i nye bebyggelse utnyttes til sentrumsformål ved
kontorer og forretninger. Det er derfor viktig at det legges opp til dette i retningslinjene i
kommuneplanen for både Tangvall og Lunde sentrum, samt at utbygging i disse områder må tilpasse
seg kommunens boligbyggingsprogrammer.

B. Utvidelse av Linnegrøyan næringsområde

I forslag til kommuneplanen er det lagt opp til en utvidelse av Linnegrøvan næringsområde med ca 23
dekar på dyrket jord av spesiell høg kvalitet. Denne jord er godt arrondert, har et relativt tykt
matjordlag og er egnet til dyrking av et vidt spekter av vekster, fra grovfor og korn til grønnsaker og
bær. Dessuten er det vanningsmuligheter fra Søgneelva.Slike vanningsmuligheter er en betingelse
for at arealene kan utnyttes intensivt til en del bær og grønnsaksvekster. Jorda har nær på en optimal
sammensetning av ulike dyrkingsmessige kvaliteter og må betraktes som spesielt verneverdig også i
forhold til andre viktige landbruksarealer i Søgne og vil i relasjon til nasjonale føringer ha en sterk
vernemessig status.
I brev av 16.05. 2008 fra Fylkesmannen i Vest- Agder til bl.a. Søgne kommune framgår bl.a. følgende:
" Som Bondelaget påpeker har Regjeringen ved flere anledninger innskjerpet jordvernet . Det er klart
at dersom et forslag om utvidelse av Linnegrøvan næringsområde med areal A og eller B hadde
kommet opp som ny sak i dag, ville det vært i strid med dagens politikk, og Fylkesmannens
landbruksavdeling ville varslet innsigelse til dette.
Det er imidlertid en forhistorie i saken som etter vår oppfatning binder
Fylkesmannen/Fylkeslandbruksstyret. Området A (ca 7,5 daa) og B (ca 6,5 daa) er byggeområde
næring i gjeldende kommuneplan, som et resultat av meklingen i 2002, og vi kan ikke ta "omkamp "
på dette. Søgne kommune er selv ikke bundet på samme måte, og et politisk flertall kan selvfølgelig
når som helst endre sin egen kommuneplan og tilbakeføre A og B til landbruk. Det er ingen tvil om at
Fylkesmannens landbruksavdeling ser en slik snuoperasjon som ønskelig og i tråd med dagens
nasjonale jordvernpolitikk. I dette tilfellet ville også spørsmålet om ev. bygging i område C (ca 24 daa)
bli uaktuelt."
Av samme brev framgår bl.a. at område C som det nå i utkast til kommuneplan er foreslått
nedbygget, ligger som vanlig LNF—områdeog at alle forslag om bygging i område C som måtte
komme i dette området, må behandles som nye saker på vanlig måte. Dessuten framgår følgende:
"Vi vil gi klart råd om at det ikke kan forutsettes utbygging i område C. De løsninger som eventuelt
gjennomføres for eksisterende områder og areal A og B må være økonomisk gjennomførbare uten
ombygging i område C."
Av ovennevnte brev framgår relativt klart at C området er et LNFområde som ikke kan tas i bruk til
annet formål enn landbruk uten at det foretas omdisponering etter jordlovens bestemmelser. Det
framgår også at en omdisponering ikke er i samsvar med dagens nasjonale jordvernpolitikk.

Fylkesmannens konklusjoner i relasjon til overordnede retningslinjer må således betraktes som
relativt klare og at det ikke ligger tilrette for omdisponering og utbygging i C området.
Siden dette brevet ble utsendt fra Fylkesmannen har det fra Landbruksdepartementet og
Miljøverndepartementets side blitt ytterligere innskjerping av jordvernpolitikken i de nasjonale
målsettinger. Det gjelder bl.a. i departementers brev av 19.11.2010 til kommunene,
fylkeskommunene og fylkesmennene hvor det framgår at det over tid vil bli vurdert om de nye
virkemidler i plan —og bygningsloven har tilstrekkelig kraft til å få ned omfanget av omdisponering i
tråd med nasjonale mål. Det burde tilsi at Fykesmannenstidligere relativt klare konklusjoner om ikke
å nedbygge C området har fått ytterligere tyngde i relasjon til nasjonale målsettinger.
Vi kan heller ikke se at utvidelse av C området inngår i høringsutkast til regional arealplan for
Kristiansandsregionen som tidligere etter tilråding fra administrasjonen er enstemmig vedtatt av
kommunestyret. Også det underbygger ytterligere at område C ikke omdisponeres fra
landbruksformål til annen virksomhet. Det synes heller ikke etter at dette vedtaket ble foretatt å
være framkommet nye momenter som skulle tilsi en slik nedbygging.
For øvrig vil vi påpeke at det nå legges opp til betydelige utvidelser av Tangvall sentrum og at hvis
disse arealer utnyttes arealmessig på en hensiktsmessig måte, vil det være rikelig med arealer for
sentrumsformål i innværende planperiode og sannsynlig også i betydelig tid utover denne. Dessuten
er det lagt til rette for større utvidelser av næringsarealer annet sted i kommunen, slik at de
arealmessige behov både for sentrumsfunksjoner og annen næringsvirksomhet skulle være godt
dekket. Det synes derfor ikke å være samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at Linnegrøvan
næringsområde utvides ytterligere, hvilke skal legges til grunn for at eventuell omdisponering kan
foretas i henhold til jordlovens bestemmelser.
Bondelagets konklusjon er dermed at det ikke er sterke argumenter ut fra lokalt arealbehov for
verken arealer til sentrumsfunksjoner eller annen næringsvirksomhet, for å bygge ned
landbruksarealer i Linnegrøvan. En må imidlertid regne med at det kan være interesser som ønsker å
bygge ned sentralt beliggende landbruksarealer da dette kan gi god lønnsomhet og profitt. Slik vil det
sannsynlig være for en stor del av den beste jorda i Søgne. Men landbruket er en næring hvor jord av
høg kvalitet som for eksempel i Linnegrøvan er et nødvendig resursgrunnlag. Dersom denne jord
nedbygges beriker en næring seg på bekostning av en annen. Det er dessverre dette som kan bli
resultatet dersom det forslag administrasjonen med støtte fra et flertall av politikere har lagt opp til i
kommuneplanen, skulle få gjennomslag når det gjelder utvidelse av Linnegrøvan næringsområde. En
slik nedbygging av landbruksarealer synes også relativt klart å være i strid med nasjonale føringer i
jordvernpolitikken som da heller ikke administrasjon og et flertall blant politikerne synes å ta særlig
hensyn til dette i denne sak.
I samsvar med tidligere tilråding fra Fylkesmannens landbruksavdeling vil vi i tillegg til C området på
ca 23 dekar og tilrå at også A og B området på til sammen ca 14 dekar inngår i kommuneplanen som
viktige landbruksområder. Det vil åpenbart være i samsvar med nasjonale føringer (se for øvrig
fylkesmannens brev av 16.05.2008 til bl.a. Søgne kommune, samt ytterligere senere skjerping av
nasjonale føringer i jordvernpolitikken).

C. Innføring av hensynssoner og forbud mot oppføring av landbruksbebyggelse
På Tangvallsletta og Tjomsemonen er det lagt opp til hensynssoner hvor det er spesielle restriksjoner
med hensyn til jordvern. Bondelaget mener at det i sentrale deler av Søgne er en del viktige
landbruksområder som må gis et spesielt vern mot nedbygging og påpeker i den forbindelse bl.a.
Tangvallsletta og Tjomsemonen. Men også nord- øst for Tangvall sentrum er det viktige
landbruksarealer av høg kvalitet. Dette området kan være utsatt for nedbygging og bør derfor også
gis et spesielt vern. For øvrig er det også andre viktige landbruksarealer, bl.a. på Stausland og Åros
hvor det er viktig at det ikke foretas nedbygging
I forslag til foreskrifter for lokalisering av landbruksbebyggelse framgår at det ikke skal plasseres
landbruksbebyggelse på dyrket mark på Tangvallsletta og på Tjomsemonen. Landbruksbebyggelse er
en sentral del av landbruksdrifta og slik bebyggelse er en forutsetning for et aktivt landbruk og
utnyttelse av landbruksarealene. Det er derfor inkonsekvent å legge slike restriksjoner. I disse
områder er det spesielt viktig å legge til rette for en hensiktsmessig landbruksbebyggelse. Etter det vi
forstår arbeides det med retningslinjer for landbruksbebyggelser i slike viktige landbruksområder.
Forbud mot landbruksbebyggelse i ovennevnte områder bør derfor ikke medtas i kommuneplanen.
Det er også for øvrig viktig at det som ledd i et aktivt vedlikehold av kulturlandskapet og en
hensiktsmessig næringsutøvelse innen landbruket, legges best mulig til rette for oppføring av
landbruksbebyggelse i andre områder.
Bondelaget foreslår følgende endring av forslag til § 11-11, nr 1 og 2
" Ny landbruksbebyggelse skal fortrinnsvis ikke plasseres på dyrket mark hvis det finnes andre
landbruksmessige forsvarlige alternativer. Plasseringskal søkes tilpasset kulturlandskapet og
konflikter med biologisk mangfold eller prioriterte naturtyper skal i størst mulig grad søkes unngått.
Ny landbruksbebyggelse tillates oppført i 100 m beltet fra sjø. Plassering fra sjø og vassdrag skal være
minst SOm dersom det finnes slike landbruksmessige forsvarlige alternativer på eiendommen."

D. Bebyggelse på utskilte enkelttomter

I sentrale landbruksområder er det skilt ut en del enkelttomter. Disse er i noen tilfeller punktregulert
til boligformål og i andre tilfeller omdisponert i sin helhet. I kommuneplanen er tatt inn regler om at
nye boliger i LNFområder skal ha en avstand på minst 20 m til landbruksareal for å unngå konflikt.
Ved første gangs omdisponering fra LNFtil bolig vil denne regel da være relativt klar. Men
administrasjonen tolker regelen slik at dersom det først er foretatt en omdisponering gjelder ikke
regelen lenger fordi tomta ikke ligger innen LNFområde, hvilket den etter Bondelagets mening gjør.
Konsekvensen av dette er at det etter administrasjonens skjønn da kan utbygges inn mot
landbruksområde uten noen begrensning av avstand. Denne tolking virker meningsløs. Hensikten
med regelen er å unngå konflikter mellom næringsutøvelse og boligformål. Med et teknisk
omdisponeringsbegrep kan disse intensjoner tilsidesettes. Ved først å foreta en omdisponering så
kan det bygges relativt fritt inn mot landbruksarealer. Vi antar at dette ikke kan ha vært hensikten
med regelen, da den tolking administrasjonen gir den er selvmotsigende. Regelen slik den tolkes i dag
kan i praksis for eksempel føre til at det utover Tangvallsletta bygges boligkolosser i de tilfeller hvor

det er foretatt en tidligere omdisponering til boliger. Jeg vil anta at dette er estetisk uønskelig utover
å være konfliktskapende.
Regelen bør utformes slik: Nye boliger i LNFområder eller nye boliger i tomt som ligger inne i eller
inn mot slike områder og som tidligere er omdisponert fra LNFtil boligformål skal ha en avstand på
minst 20 m fra landbruksareal for å unngå konflikter.
Søgne Bondelag 4.9.2012
Med hilsen
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Forslag til kommuneplanens arealdel er lagt ut på nytt offentlig ettersyn frem til
10. september 2012.
På vegne av grunneiere v/Leirkilen på Krossneset vil jeg her gjøre innspill til
arealbruk av Ytre Leirkilen. Jeg representerer følgende:
Per 0. og Jorunn Bergan - eier av gnr 20, bnr 72, 74, 98 og 219
Helge Gausdal - eier av gnr 20, bnr 272
Oddvin og Sindre Asbjørnsen - eiere av gnr 20, bnr 225
Ove Simonsen - eier av gnr 20, bnr 226
Dag Gilje - eier av gnr 20, bnr 433
Erik Gløersen - eier av gnr 20, bnr 73
Aslak Tveida - eier av gnr 20, bnr 97
lnnspillet gjelder et ønske om å ta bort Ytre Leirkilen som lokalitet for
småbåthavn.
***

Området ved Leirkilen er i dag omfattet av tre reguleringsplaner som delvis
overlapper hverandre. Dette gjelder "reguleringsplan for småbåthavn i Ytre
stadfestet 21. januar 1980. -reguleringsplan for SjursholmenKrossneskilen. Åros-, vedtatt 15.6.1989 og -privat reguleringsplan for Leirkilen 220/225, 226", vedtatt 5.4.2001.
Reguleringsplan for småbåthavn i Ytre Leirekilen er over 30 år gammel utan at
den er blitt gjennomført. Den vil heller ikke kunne gjennomføres uten
tvangsmessig erverv av grunn og rettigheter fra tilliggende eiendommer.
Tiden er gått fra reguleringsplanen, og det er nå behov for å foreta en
miljørevisjon. Det påpekes at planen kom til i en tid da bevissthet om det
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biologiske mangfold ikke var det samme som i dag. Bl.a. har man fått lov om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) fra 2009 som i § 7 har
nedfelt en generell bestemmelse om at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn
som retningslinje ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast
eiendom.
Behovet for miljørevisjon av området i Ytre Leirkilen fremtrer svært tydelig av at
reguleringsplanen av 5.4.2001 for -Leirkilen - 20/225, 226- har avsatt hele indre
kilen til spesialområde for naturvern/landskapsvernområde sjøfugl. Videre er deler
av Ytre Leirkilen avsatt som et friluftsområde sjø.
Etablering av småbåthavn i Yre Leirkilen vil helt klart være konfliktskapende i
forhold til de betydelige naturverninteresser som ligger i området. Dette er bl.a.
kommet frem i en høringsuttalelse dat. 27.1.2003 fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling hvor bl.a. følgende uttales:
"Leirkilen er et sårbart område med store biologiske verdier. Området er
innelukket og det er liten vannutsldftning. Nyere undersøkelser viser at
småbåthavner forurenser mer enn man tidligere Prventet og at oljesol er
den storste forurensningskilden. Ildjovernavdelingenfraråder etablering
av småbåthavn i dette omrddet da det ligger tett inntil et biologisk svært
interessant område.
Ut fra et 'fOre-var'' prinsipp vil vii utgangspunktet fraråde at det
etableres småbåthavn i området. V henstiller derfor til kommunen om å
oppheve gjeldende reguleringsplan og å regulere sjoarealene i hele
Leirkilen til naturvernformål".
Dertil kommer det moment at det ikke lenger er behov for å etablere småbåthavn i
Leirkilen. Prestebukta er nå frigjort som småbåthavn, og Prestebukta er en langt
mer naturlig og hensiktsmessig lokalitet som kan ivareta det behovet som i tilfellet
skulle dekkes av den småbåthavn som var påtenkt i Ytre Leirkilen.
For å markere behovet for miljørevisjon og at utbygging til småbåthavn i Ytre
Leirkilen ikke vil være aktuelt, bes det om at kommuneplanens arealdel markerer
området for fremtidig vern og at kommuneplanen går foran reguleringsplanen av
21. januar 1980.
Mcd vennlig hilsen
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Uttalelse til kommuneplanens
offentlig ettersyn

arealdel for Søgne kommune - nytt

Vi viser til brev fra dere av 2.7.2012.
Oversendelsen gjelder nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel.
Det er gjennomført en del endringer i planbestemmelsene. § 4 Rekkefølgekrav, pb1 § 11-9
nr. 4 må være i samsvar med kommunestyrets vedtak av 29.9.2011 om bestemmelser til
kommuneplanens arcaldel. I rekkefølgekravet for nytt kryss på E39 (Kjelland) må følgende
tas med: Forste etappe av krysset på E39 skal være bygd når antall nye boenheter er over
400.
For øvrig viser vi til vår uttalelse av 1.4.2011.
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Bestemmeleser til kommuneplanen 10.09.12
Bestemmelser lagt ut til offentlig
ettersyn
Sommeren 2012
§1 Forholdet til eldre
kommunedelplaner,
reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner, pbl § 1-5
Disse kommunedelplanene gjelder
foran kommuneplanen:
- Kommunedelplanen for
Kjellandsheia
- Kommunedelplanen for Borøya med
omkringliggende øyer
Reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner gjelder foran
kommuneplanen med unntak av
følgende reguleringsplaner:
- 19691030 Kileheia 2
- 19700511 Ytre delen av Lyngmyren
- 19701006 Kjeholmen

Merknader fra fylkesmannen og
fylkeskommunen

Nytt forslag til bestemmelser

Merknader

Fylkesmannen
§ 1 - Foreslått hovedregel om
rangordning mellom kommuneplaner og
regulerings- og
bebyggelsesplaner er at
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
gjelder foran
kommuneplanen. Kommunen har da
gjort unntak fra hovedregelen i pbl. § 15 andre ledd om
at ny plan ved motstrid går foran eldre
plan eller planbestemmelse for samme
areal.
Bestemmelsen gir anledning til dette, jf
ordlyden "med mindre annet er fastsatt i
den nye
planen". I § I siste setning foreslår
kommunen sa at kommuneplanens
bestemmelser gjelder
for regulerings- og bebyggelsesplaner
som ikke har bestemmelser om
tilsvarende. Vi

§1 Forholdet til eldre
kommunedelplaner, reguleringsplaner
og bebyggelsesplaner, pbl § 1-5

Bestemmelsen
om motstrid er
omformulert

Disse kommunedelplanene gjelder foran
kommuneplanen:
- Kommunedelplanen for Kjellandsheia
- Kommunedelplanen for Borøya med
omkringliggende øyer
Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
gjelder foran kommuneplanen med unntak
av følgende reguleringsplaner:
- 19691030 Kileheia 2
- 19700511 Ytre delen av Lyngmyren
- 19701006 Kjeholmen
- 19711129 Nordre Kalsnes
- 19730404 Kileheia hytteplan
- 19750102 Torvesanden

- 19711129 Nordre Kalsnes
- 19730404 Kileheia hytteplan
- 19750102 Torvesanden
- 19760514 Lyngmyr
- 19770614 Trollneset
- 19781212 Hellevika - Paradisbukta
- 19841126 Ausviga del av 30/26
- 19900201-2 Del av GB 30/9,10
- 19840910 Røstadnesset
- 19850606 Del av Krossneset
Kommuneplanens bestemmelser
gjelder for regulerings- og
bebyggelsesplaner som ikke har
bestemmelser om tilsvarende.

bemerker at lovens system er at
kommuneplanen kun supplerer
reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner som har forrang der
det ikke er motstrid mellom planene. I
siste setning i §
I bør det derfor stå at "der det ikke
foreligger motstrid gjelder
kommuneplanens
bestemmelser for regulerings- og
bebyggelsesplaner som ikke har
bestemmelser om
tilsvarende". Det vil bero på en tolkning
av gjeldende regulerings- eller
bebyggelsesplan om
det foreligger motstrid, eller om
kommuneplanen supplerer reguleringseller
bebyggelsesplanen. Når det gjelder
tilfeller der kommuneplanen skal gjelde
foran
reguleringsplaner ber vi kommunen
merke seg følgende fra
Miljøverndepartementets
internettside under "spørsmål og svar til
plan- og bygningsloven (plandelen)"
kap. I under §
1-5:
"Spørsmål: (Endring i reguleringsplan
ved rullering av kommuneplanens
arealde0
Er det mogleg å fastsetja annan
arealbruk i arealdelen av kommuneplan
slik at den
set til side ein del av vedteken
reguleringsplan — og at resten av den
framleis gjeld?
Svar: For det første må den delen av

- 19760514 Lyngmyr
- 19770614 Trollneset
- 19781212 Hellevika - Paradisbukta
- 19841126 Ausviga del av 30/26
- 19900201-2 Del av GB 30/9,10
- 19840910 Røstadnesset
- 19850606 Del av Krossneset
Der det ikke foreligger motstrid gjelder
kommuneplanens bestemmelser for
regulerings- og bebyggelsesplaner som
ikke har bestemmelser om tilsvarende.

reguleringsplanen som skal gjelde vidare
faktisk
og formelt stå på eigne bein og vere mogleg
å gjennomføre og planfagleg forsvarleg.
setje inn annan arealbruk på ein del av
planen gjer du ved å nytta eit sosiarealføremål
for kommuneplan, og med ei
føremålsgrense. Det nye
kommuneplanføremålet gjeld da
føre nåverande reguleringsføremål. Vi går
ut frå at resten av reguleringsplanen fell
saman med innhaldet i ny kommuneplan.
Ein skal då ikkje nytta omsynssone 910
sidan
heile reguleringsplanen ikkje er ført vidare
Den delen av reguleringsplanen som er sett
til side bør endrast/opphevast slik at den
ikkje er i strid med kommuneplanen. Denne
løysinga må gå fram av planomtalen.
Spørsmål: Hva er rangordningen mellom
planer?
Svar: Rangordningen og rettsvirkningene
mellom planer er somPlger:
Kommuneplanens arealdel
• Ny arealdel opphever eksisterende
arealdel uten at det er nødvendig å fa e eget
opphevingsvedtak.
• Ny arealdel overstyrer, men opphever ikke
formelt, eldre reguleringsplaner. Ny
arealdel til kommuneplan setter til side
rettsvirkningene av eldre reguleringsplan så
langt det er motstrid mellom planene. Hvor
langt en ev. motstrid rekker, må bero på en
tolking at, planene. Reguleringsplan i strid
med arealdelen bør snarest mulig oppheves
eller endres gjennom en etterfølgende
vedtaksprosess.
• Dersom reguleringsplan ikke oppheves, vil

rettsvirkningene uv reguleringsplanen
gjeninntre dersom arealdelen bortfaller,
oppheves, underkjennes som ugyldig eller
lignende, uten å være avløst av annet nytt
planvedtak som setter til side, endrer eller
opphever den gamle reguleringsplanen.
eldre reguleringsplan som er opphevet
gjennom reguleringsvedtak, gjeninntrer ikke
i en situasjon som nevnt. Hvis det ikke er
noen plan som kan gjeninntre, er arealet
uten reguleringsplan."
Fylkeskommunen

§1
- siste ledd: Vi har tidligere påpekt
at vi ikke veit hvilke konsekvenser
en slik
bestemmelse vil få, det vil heller
ikke andre berørte. Vi har derfor
bedt om at dette
belyses/utredes. Kommunen har
derfor gjennomgått samtlige
reguleringsplaner der
kommuneplanens bestemmelser
kan slå inn. Konklusjonen er at det
kan slå inn i
mange planer, men at den faktiske
virkningen er betydelig mindre. Vi
mener fortsatt
at en slik bestemmelse gir
uoversiktlige konsekvenser og gir
kommunen faglig råd
om å fjerne den.
§ 2 Plankrav, pbl § 11-9 nr 1

Fylkesmannen

§ 2 Plankrav, pbl § 11-9 nr 1

Tiltak som nevnt i plan- og
bygningslovens § 20-1 første ledd
bokstav a, d, g, k, l og m kan ikke
finne sted før det foreligger ny
områdereguleringsplan for:
- sentrumsområdet på Tangvall øst for
Fv 456
- utvidelse av Lohnelier
næringsområde
- utbyggingsområde for bolig
Skibakksheia
- utbyggingsområde for bolig
Øygardsheia

§2
Plankravet er generelt, og gjelder dermed
for alle arealformål. Vi antar at dette beror
på et bevisst valg fra kommunens side. Hvis
ikke bør det fremgå av bestemmelsen
hvilket/hvilke arealformål den gjelder for.

For øvrige områder er det krav om
detaljreguleringsplan for tiltak etter planog bygningslovens § 20-1 første ledd
bokstav a, d, g, k, l og m kan finne sted.
.

For øvrige områder er det krav om
detaljreguleringsplan.

§ 3 Unntak fra krav om plan, pbl §1110 nr 1 og 11-11 nr 2 og 4

§ 3 Unntak fra krav om plan, pbl
§11-10 nr 1 og 11-11 nr 2 og 4
Tiltak etter pbl §§ 20-2 og 20-3 er
unntatt fra plankravet.
§ 4 Rekkefølgekrav, pbl § 11-9 nr 4
Ved utbygging i nye regulerte områder
skal tekniske anlegg som vann- og
energiforsyning, avløp, veinett,
herunder også anlegg for gående,
syklende og kollektivtransport være

Tiltak som nevnt i plan- og
bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav
a, d, g, k, l og m kan ikke finne sted før
det foreligger ny områdereguleringsplan
for:
- sentrumsområdet på Tangvall øst for Fv
456
- utvidelse av Lohnelier næringsområde
- utbyggingsområde for bolig
Skibakksheia
- utbyggingsområde for bolig Øygardsheia

Fylkesmannen
§4
- første avsnitt her er et uklart hva
kommunen mener med "utbygging i nye
regulerte
områder". Er dette områder som reguleres
etter at kommuneplanen vedtas?
- andre avsnitt - for at det skal være klart

Tiltak etter pbl §§ 20-2 og 20-3 er unntatt
fra plankravet.
Oppføring av tiltak som nevnt i
bestemmelsenes § 11 b og 12 d er unntatt
fra plankravet.
§ 4 Rekkefølgekrav, pbl § 11-9 nr 4
Ved utbygging i regulerte områder skal
tekniske anlegg som vann- og
energiforsyning, avløp, veinett, herunder
også anlegg for gående, syklende og
kollektivtransport være etablert før det
kan gis byggetillatelse. Utearealer til

§11 b omfatter
spredt
boligbygging og §
12 d omfatter
tiltak i turområder

Formuleringen
om ”nye” er tatt
ut og bolig- og
fritidsboligenheter e r
omformulert.

etablert før det kan gis byggetillatelse.
Utearealer til allmenn lek, rekreasjon
og idrett skal være opparbeidet i
samsvar med godkjent utomhusplan
før det gis midlertidig brukstillatelse.
Før det kan gis byggetillatelse til nye
boenheter; boliger og fritidsboliger,
næringsbygg eller bygg for offentligeller allmennyttig formål i området
Lunde – Trysfjorden; avrensing
framgår av kart i vedlegg, må det være
etablert nytt kryss til E39 på Kjelland
med tilhørende veganlegg, jfr kart i
vedlegg av 1. og 2. etappe. Gjennom
utbyggingsavtaler som sikrer
oppfyllelse av rekkefølgekravet kan
kommunen tillate at nye tiltak
etableres i området før fullt ferdig
kryss på E-39 med tilførselsveier er
ferdig bygd
Før utvidelse av Torvefjorden
småbåthavn; kaipirer og
parkeringsplasser, må veien fra
Torvekrysset til båthavna være
oppjustert med gang- og sykkelvei, og
fra Vaglebrygga til båthavna skal det
være gang- og sykkelveg/promenade
langs sjøen.
Før ny boligbygging tillates på
Amfeneset skal veien være opprustet
og gang- og sykkelvei fra

hva kommunen mener med "nye boenheter"
bør
enten "boliger og fritidsboliger" settes i
parentes, eller det bør stå "nye boligenheter
eller
fritidsboligeneheter". Videre er "offentlig
eller allmennyttig formål" ikke et
arealformål etter
pb1. § 11-7, og det er ikke brukt i
tegnforklaringen. Kommunen må derfor
rette formuleringen
til et formål som fremgår av loven, f. eks.
offentlig tjenesteyting eller privat
tjenesteyting. Når
det gjelder omtalen av utbyggingsavtaler vil
vi opplyse at det ikke er gitt at en
utbyggingsavtalc som "sikrer oppfyllelse av
rekkefølgekravet" medfører at
byggetillatelse kan
gis uten at det er nødvendig med
dispensasjon fra rekkefølgekravet.

allmenn lek, rekreasjon og idrett skal være
opparbeidet i samsvar med godkjent
utomhusplan før det gis midlertidig
brukstillatelse.
Før det kan gis byggetillatelse til nye
boligenheter og fritidsboligenheter,
næringsbygg eller bygg for offentlig- eller
privat tjenesteyting i området Lunde –
Trysfjorden; avrensing framgår av kart i
vedlegg, må det være etablert nytt kryss til
E39 på Kjelland med tilhørende
veganlegg, jfr kart i vedlegg av 1. og 2.
etappe. Gjennom utbyggingsavtaler som
sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan
kommunen tillate at nye tiltak etableres i
området før fullt ferdig kryss på E-39 med
tilførselsveier er ferdig bygd.
Før utvidelse av Torvefjorden
småbåthavn; kaipirer og
parkeringsplasser, må veien fra
Torvekrysset til båthavna være utbygd
med gang- og sykkelvei, og fra
Vaglebrygga til båthavna skal det være
gang- og sykkelveg/promenade langs
sjøen.
Før ny boligbygging tillates på Amfeneset
skal atkomstveien være opprustet og
gang- og sykkelvei fra Torvekrysset til
avkjørselen øst for GB 24/51 være
opparbeidet.

Torvekrysset til avkjørselen øst for
GB 24/51 være opparbeidet.
§5 Funksjonskrav og
utbyggingsvolum, pbl § 11-9 nr 5
a. Tilgjengelig boenhet
Minst 50% av nye boenheter i hvert
reguleringsområde skal ha alle
hovedfunksjoner som stue, kjøkken,
soverom, bad på inngangsplanet. Alle
boenheter i leilighetsbygg med mer
enn 10 boenheter skal ha alle
hovedfunksjoner på inngangsplanet.
b. Boliger
Maksimal utnyttingsgrad for
boligtomter skal være BYA 40%. Der
antall boenheter ikke er angitt i plan,
kan det tillates inntil to boenheter pr
regulert tomt.
c. Fritidsbebyggelse
Fritidsboligtomter bebygges med
inntil BRA = 120 m2 for all
bebyggelse på tomta. Det tillates kun
en boenhet pr tomt. Maks mønehøyde
5,5 meter og maks gesimshøyde 4
meter. Anneks med maks BRA = 20
m2 og maks mønehøyde 4 meter og
maks gesimshøyde 3 meter kan kun
oppføres der totalt bruksareal ikke
overstiger 120 m2 og skal ligge
nærmere fritidsbolig enn 8 meter.

Fylkesmannen
§5
bokstav c) - det fremgår av siste setning at
parkeringsareal på fritidsboligtomtene ikke
skal
medregnes ved utregning av totalt
bruksareal. Dette er i strid med reglene i
forskrift om
tekniske krav til byggverk (TEK 10) kap. 5.
Vi viser til at parkeringsareal skal
medregnes
både i bruksareal og bebygd areal, jf. § 5-7.
jt §§ 5-2, 5-3, 5-4 og 5-5. Planbestemmelser
skal
ikke være i strid med TEK10, og
kommunen må derfor ta bort siste setning.
bokstav f) første setning - vi antar at
kommunen mener at uthus ikke skal ha
større bruksareal
og bebygd areal enn 15 m2. For at dette skal
bli klarere enn med dagens formulering bør
kommunen enten bytte ut "eller" med "og" i
første setning, eller omformulere til at
"uthus i
Side 5 av 6
100-metersbeltet fra sjøen skal verken ha
bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA)
over 15
m2, og skal ha maksimal mønehøyde 3,5
meter".
bokstav g) første setning - vi antar at
kommunen mener at garasjer ikke skal ha
større
bruksarcal og bebygd areal enn 50 m2, jf.
"maksimalt BRA eller BYA 50 m2". For at

§5 Funksjonskrav og utbyggingsvolum,
pbl § 11-9 nr 5
a. Tilgjengelig boenhet
Minst 50% av nye boenheter i områder
med reguleringsplan vedtatt etter 2007
skal ha hovedfunksjoner som stue,
kjøkken, soverom, bad på inngangsplanet.
Alle boenheter i leilighetsbygg med mer
enn 10 boenheter skal ha alle
hovedfunksjoner på inngangsplanet.
b. Boliger
Maksimal utnyttingsgrad for boligtomter
skal være BYA 40%. Der antall boenheter
ikke er angitt i plan, kan det tillates inntil
to boenheter pr regulert tomt.
c. Fritidsbebyggelse
Fritidsboligtomter bebygges med inntil
BRA = 120 m2 for all bebyggelse på
tomta. Det tillates kun en boenhet pr tomt.
Maks mønehøyde 5,5 meter og maks
gesimshøyde 4 meter. Anneks med maks
BRA = 20 m2 og maks mønehøyde 4
meter og maks gesimshøyde 3 meter kan
kun oppføres der totalt bruksareal ikke
overstiger 120 m2 og skal ligge nærmere
fritidsbolig enn 8 meter.
d. Uteoppholdsareal til bolig

a) Kravet om
tilgjengelighet er
omformulert til å
gjelde i
reguleringsområd
er vedtatt etter
2007 for å unngå
at kravet kommer
inn ved fortetting
i gamle områder.
2007 er foreslått
fordi forrige
kommuneplanrevi
sjon var i 2007.
c)
Når parkering
ikke kan unntas
fra beregning av
utnyttingsgrad er
det tatt utat
Parkering ut
f) Opprettet
g) Opprettet
h)
fylkeskommunens
innsigelse til
utvidelse av

Parkeringsareal på fritidsboligtomtene
skal ikke medregnes ved utregning av
totalt bruksareal.
d. Uteoppholdsareal til bolig
Minimum uteoppholdsareal pr.
boenhet 80 m2. Av dette skal minst 25
m2 pr boenhet være lekeareal.
Uteoppholdsareal på tak utenom
lekeareal, kan tillates i Tangvall- og
Lunde sentrum.
e. Uteoppholdsareal institusjoner
For sykehjem og omsorgsinstitusjoner
skal det settes av 25 m2
uteoppholdsareal pr institusjonsplass
på egen tomt. Areal som avsettes til
uteoppholdsareal skal ha stigning
mindre enn 1:20.
f. Uthus i 100-metersbeltet fra sjøen
Uthus i 100-metersbeltet fra sjøen skal
ikke være større enn 15 m2 bruksareal
(BRA) eller 15m2 bebygd areal
(BYA) med maksimum mønehøyde
3,5 meter. Det skal ha dør uten vindu
og ellers ikke mer enn to vinduer,
hvert med glassareal inntil 0,5 m2.
Takvinkel skal tilpasses øvrig
bebyggelse. Ark, kvist, takoppbygg,
halvtak og overbygg tillates ikke. Det
tillates kun et uthus pr eiendom.
g. Garasjer

dette
skal bli klarere enn med dagens formulering
bør kommunen bytte ut "eller" med "og".
bokstav h) femte setning - "krav om" bør
erstattes med "det kreves".
Fylkeskommunen

§5
- bokstav c: Etter forskrift om
tekniske krav til byggverk (TEK10)
kapittel 5 skal
parkeringsareal inngå både i
bruksareal og bebygd areal, jf. §§
5-2 og 5-4.
Kommuneplanen kan ikke ha
bestemmelser i strid med
forskriften og kommunen må
derfor fjerne siste setning.
- bokstav d, siste setning: Vi
oppfatter bestemmelsen som at
lekeareal på tak ikke
tillates, men dette bør klargjøres.
- bokstav h: Det åpnes for at
brygger kan ha kaifront på 12
meter og areal på 30m2,
mot gjeldende kommuneplans
bestemmelser om 8 meter kaifront
og 20m2 areal. I
tillegg tillates utriggere med bredde
0,5 meter og lengde 8 meter. Vi
har tidligere
påpekt at størrelsen på brygger
ikke må økes og punktet om
utriggere må tas ut,
både i uttalelsen til første ettersyn

Minimum uteoppholdsareal pr. boenhet 80
m2. Av dette skal minst 25 m2 pr boenhet
være lekeareal. Uteoppholdsareal på tak
utenom lekeareal, kan tillates i Tangvallog Lunde sentrum.
e. Uteoppholdsareal institusjoner
For sykehjem og omsorgsinstitusjoner
skal det settes av 25 m2 uteoppholdsareal
pr institusjonsplass på egen tomt. Areal
som avsettes til uteoppholdsareal skal ha
stigning mindre enn 1:20.
f. Uthus i 100-metersbeltet fra sjøen
Uthus i 100-metersbeltet fra sjøen skal
verken ha bebygd areal (BYA) eller
bruksareal (BYA) større enn 15 m2 med
maksimum mønehøyde 3,5 meter. Det
skal ha dør uten vindu og ikke mer enn to
vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5
m2.
Takvinkel skal tilpasses øvrig bebyggelse.
Ark, kvist, takoppbygg, halvtak og
overbygg tillates ikke. Det tillates kun et
uthus pr eiendom.
g. Garasjer
Frittstående garasjer skal verken ha
bebygd areal (BYA) eller bruksareal
(BRA) større enn 50 m2 og med maks
gesimshøye 3 meter og maks mønehøyde
5 meter. Takvinkel og utforming skal
tilpasses boligen og arker, kvister,
takoppbygg eller liknende tillates ikke.

brygger tas opp i
saksframlegget –
det imøtekommes
ikke.

Frittstående garasjer skal ha maks
gesimshøye 3 meter og maks
mønehøyde 5 meter, ha maksimalt
BRA eller BYA 50 m2, takvinkel og
utforming skal tilpasses boligen, arker,
kvister, takoppbygg eller liknende
tillates ikke.
h. Brygger
Brygger skal ha maks kaifront 12
meter. Bryggearealet skal maks være
30 m2. Platting som del av brygge
tillates ikke. I område rundt lager,
boder og brygger tillates ikke gjerder,
levegger og liknende. Krav om minst
3 meter kaifront pr ny
fritidsboligenhet på øyene. På brygger
tillates utriggere plassert normalt på
bryggens kaifront og minst 3 meter fra
enden av brygge. Utriggere skal ha
maks bredde 0,5 meter og maks
lengde 8 meter.
§ 6 Uteareal for opphold, lek,
rekreasjon og idrett, pbl § 11-9 nr 5
og 6
Kravene gjelder ved regulering av nye
utbyggingsområder.
a. Funksjonskrav
Det skal være sol på minst halve
arealet klokken 15 vårjevndøgn.

og i presiseringen av våre
innsigelser i brevet
datert 25.07.11. Med hensyn til
nedbygging av strandsonen og
landskapsvirkningene
foreslås det reist innsigelse til
bestemmelsen om økning av
kaifront, bryggeareal og
utriggere.

Fylkesmannen
§6
første setning lyder "kravene gjelder ved
regulering av nye utbyggingsområder".
Kommunen
bør bruke lovens terminologi og erstatte nye
utbyggingsområder med nye områder for
bebyggelse og anlegg. Det samme gjelder i
§ 6 bokstav b) andre avsnitt første setning
og
tredje avsnitt første setning.

h. Brygger
Brygger skal ha maks kaifront 12 meter.
Bryggearealet skal maks være 30 m2.
Platting som del av brygge tillates ikke. I
område rundt lager, boder og brygger
tillates ikke gjerder, levegger og liknende.
Det kreves minst 3 meter kaifront pr ny
fritidsboligenhet på øyene. På brygger
tillates utriggere plassert normalt på
bryggens kaifront og minst 3 meter fra
enden av brygge. Utriggere skal ha maks
bredde 0,5 meter og maks lengde 8 meter.

§ 6 Uteareal for opphold, lek,
rekreasjon og idrett, pbl § 11-9 nr 5 og
6
Kravene gjelder ved regulering av nye
områder for bebyggelse og anlegg.
a. Funksjonskrav
Det skal være sol på minst halve arealet
klokken 15 vårjevndøgn.

Opprettet etter
lovteksten

Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende
i arealberegning, unntatt der dette kan
inngå i lekeareal, for eksempel
akebakke. Alle utearealer som skal
forvaltes/eies av kommunen, skal
utformes og anlegges i samsvar med
kommunens norm for slike anlegg.

Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende i
arealberegning, unntatt der dette kan
inngå i lekeareal, for eksempel akebakke.
Alle utearealer som skal forvaltes/eies av
kommunen, skal utformes og anlegges i
samsvar med kommunens norm for slike
anlegg.

b. Lokalisering og utbyggingsvolum
Det skal etableres nærmiljøpark i
tilknytning til grunnskoler i nye
utbyggingsområder. Nærmiljøparken
skal være minimum 15 daa og legges i
tilknytning til annen grønnstruktur.
Nærmiljøpark gjelder også som
kvartalslekeplass innen gitte
avstandsgrenser for kvartalslekeplass
/tilbud.

b. Lokalisering og utbyggingsvolum
Det skal etableres nærmiljøpark i
tilknytning til grunnskoler i nye
utbyggingsområder. Nærmiljøparken skal
være minimum 15 daa og legges i
tilknytning til annen grønnstruktur.
Nærmiljøpark gjelder også som
kvartalslekeplass innen gitte
avstandsgrenser for kvartalslekeplass
/tilbud.

Ved utbygging i nye eller etablerte
utbyggingsområder skal det
etableres/være etablert
kvartalslekeplass/ tilbud, med integrert
sandleketilbud på minimum 2,25 daa,
maksimalt 400 meter i luftlinje fra
bolig. Terrengsprang større enn 30
meter og vei større enn samlevei SA1
regnes som barriere for atkomst til
kvartalslekeplass. Maksimalt 200
boenheter kan være tilknyttet én
kvartalslekeplass.

Ved utbygging i nye eller etablerte
områder for bebyggelse og anlegg skal det
etableres/være etablert kvartalslekeplass/
tilbud, med integrert sandleketilbud på
minimum 2,25 daa, maksimalt 400 meter i
luftlinje fra bolig. Terrengsprang større
enn 30 meter og vei større enn samlevei
SA1 regnes som barriere for atkomst til
kvartalslekeplass. Maksimalt 200
boenheter kan være tilknyttet én
kvartalslekeplass.

Det skal etableres/være etablert
sandlekeplass/ tilbud på minimum 250

Det skal etableres/være etablert
sandlekeplass/ tilbud på minimum 250
m2, maksimalt 100 meter i luftlinje fra

m2, maksimalt 100 meter i luftlinje fra
bolig ved utbygging i nye eller
etablerte utbyggingsområder.
Terrengsprang større
enn 10 meter og vei større enn
atkomstvei A1 regnes som barriere for
atkomst til sandlekeplass.
Maksimalt 30 boenheter kan være
tilknyttet én sandlekeplass.
§ 7 Skilt og reklame, pbl § 11-9 nr 5
Ved avgjørelsen av om godkjenning
skal gis, tas hensyn til bl.a. om skilt,
reklameinnretninger o.l. tilfredsstiller
rimelige skjønnhetshensyn i seg selv, i
forhold til omgivelsene eller om de er
sjenerende i forhold til ferdsel eller
naturområder. Skilt som dekker et
areal maks 1 m2 og som ikke har egen
belysning, tillates oppsatt på bygning
eller innhegning uten
forhåndsgodkjenning.
Skilt skal være lett lesbare uten at
dette skal være begrunnelse for større
skilt.
Skilt skal plasseres på husets
hovedfasade i tilknytning til dør eller
vindu. Skiltet skal plasseres slik at det
ikke kommer i konflikt med gesims
eller fasadeutsmykning. Skiltet skal
ikke være sammenhengende over hele
fasaden. Frittstående skilt og
reklameinnretninger tillates ikke

bolig ved utbygging i nye eller etablerte
områder for bebyggelse og anlegg.
Terrengsprang større enn 10 meter og vei
større enn atkomstvei A1 regnes som
barriere for atkomst til sandlekeplass.
Maksimalt 30 boenheter kan være
tilknyttet én sandlekeplass.

.

§ 7 Skilt og reklame, pbl § 11-9 nr 5
Ved avgjørelsen av om godkjenning skal
gis, tas hensyn til bl.a. om skilt,
reklameinnretninger o.l. tilfredsstiller
rimelige skjønnhetshensyn i seg selv, i
forhold til omgivelsene eller om de er
sjenerende i forhold til ferdsel eller
naturområder. Skilt som dekker et areal
maks 1 m2 og som ikke har egen
belysning, tillates oppsatt på bygning eller
innhegning uten forhåndsgodkjenning.
Skilt skal være lett lesbare uten at dette
skal være begrunnelse for større skilt.
Skilt skal plasseres på husets hovedfasade
i tilknytning til dør eller vindu. Skiltet
skal plasseres slik at det ikke kommer i
konflikt med gesims eller
fasadeutsmykning. Skiltet skal ikke være
sammenhengende over hele fasaden.
Frittstående skilt og reklameinnretninger
tillates ikke plassert på takflate, møne
eller oppbygg.

plassert på takflate, møne eller
oppbygg.

Uthengsskilt og markiser skal av hensyn
til sikt, ferdsel og vedlikehold plasseres
tilstrekkelig høyt på fasaden. Uthengsskilt
skal maksimalt stikke 1 m ut fra fasaden,
ha fri høyde over fortau på min. 2,50 m og
areal ikke over 0,75 m2.

Uthengsskilt og markiser skal av
hensyn til sikt, ferdsel og vedlikehold
plasseres tilstrekkelig høyt på fasaden.
Uthengsskilt skal maksimalt stikke 1
m ut fra fasaden, ha fri høyde over
fortau på min. 2,50 m og areal ikke
over 0,75 m2.

For hver virksomhet tillates ikke mer enn
ett uthengsskilt og et veggskilt.
Kommunen kan gjøre unntak for
virksomheter som disponerer flere fasader
langs fortau eller gate. Lysskilt må ha fast
lys, ikke skiftende eller alternerende.
Plassering av flagg, vimpler og
transparenter må ikke stenge den frie sikt i
gateløpet. Det tillates ikke plassert
frittstående skilt/gatebukker på
gateplan/fortau som kan være til hinder
for ferdsel. Frittstående skilt skal normalt
være begrenset til ett stk. for den enkelte
virksomhet.

For hver virksomhet tillates ikke mer
enn ett uthengsskilt og et veggskilt.
Kommunen kan gjøre unntak for
virksomheter som disponerer flere
fasader langs fortau eller gate. Lysskilt
må ha fast lys, ikke skiftende eller
alternerende.
Plassering av flagg, vimpler og
transparenter må ikke stenge den frie
sikt i gateløpet. Det tillates ikke
plassert frittstående skilt/gatebukker
på gateplan/fortau som kan være til
hinder for ferdsel. Frittstående skilt
skal normalt være begrenset til ett stk.
for den enkelte virksomhet.

§ 8 Parkering, pbl § 11-9 nr 5
Inndeling av parkeringssoner:
• Tangvall sentrum, Lunde sentrum
• Resten av kommunen

Fylkesmannen
§8
bokstav a)
kulepunkt 2 - her nevnes bare boliger. Er
det bare boliger bestemmelsen er ment for?
kulepunkt 3 - det er uklart hva kommunen

§ 8 Parkering, pbl § 11-9 nr 5
Inndeling av parkeringssoner:
• Tangvall sentrum, Lunde sentrum
• Resten av kommunen

a) felles atkomst
til fellesareal er
tatt ut fordi det
har liten praktisk
betydning.

a. Fellesbestemmelser
• For Tangvall- og Lunde sentrum og
Linnegrøvan (næringsvirksomhet) kan
kommunen stille krav om felles
løsning for varelevering og
avfallshåndtering.
• Parkeringen skal sikres til bruk for
boligene og kan ikke fradeles uten
samtykke fra kommunen.
• Fellesarealet må ha felles atkomst.
Gjesteparkering kan, avhengig av
bebyggelses-form, også legges som
private plasser på fellesareal.


Forsamlingslokaler: 0,25 plass
pr sitteplass
 Institusjoner: 1 plass pr årsverk
 Skoler under 150 elever : 1
plass pr årsverk + 10 plasser til
besøkende
 Skoler 150 – 550 elever: 1
plass pr årsverk + 15 plasser til
besøkende
 Barnehager: 1 plass pr årsverk
+ 0,08 plasser pr heltidsplass
 Båthavner: 0,5 parkeringsplass
pr båtplass
 Forretning:
1 plass for kunde pr 50 m2
salgsflate
1 plass for ansatte pr 100 m2
gulvflate
* Kontor: 1 plass pr 20 m2 netto

mener med "fellesarealet" i første punkturn,
og hva
som menes med "fellesareal" i siste
punktum.
bokstav c) første avsnitt andre setning. Hvis
kommunen mener det for leilighetsbygg
skal
være tillatt med parkering på naboeiendom
bør "kan det tillates" erstattes med "er det
tillatt
med". Hvis ikke blir bestemmelsen uklar, da
den overlater det til kommunens
skjønnsmessige
vurdering om det skal tillates parkering på
naboeiendom.

a. Fellesbestemmelser
• For Tangvall- og Lunde sentrum og
Linnegrøvan (næringsvirksomhet) kan
kommunen stille krav om felles løsning
for varelevering og avfallshåndtering.
• Parkeringen skal sikres til bruk for
boligene og kan ikke fradeles.
Gjesteparkering kan, avhengig av
bebyggelsesform, også legges som private
plasser på fellesareal.


Forsamlingslokaler: 0,25 plass pr
sitteplass
 Institusjoner: 1 plass pr årsverk
 Skoler under 150 elever : 1 plass
pr årsverk + 10 plasser til
besøkende
 Skoler 150 – 550 elever: 1 plass pr
årsverk + 15 plasser til besøkende
 Barnehager: 1 plass pr årsverk +
0,08 plasser pr heltidsplass
 Båthavner: 0,5 parkeringsplass pr
båtplass
 Forretning:
1 plass for kunde pr 50 m2
salgsflate
1 plass for ansatte pr 100 m2
gulvflate
* Kontor: 1 plass pr 20 m2 netto
kontorflate
 Gjesteparkering: 0,25 plass pr
boenhet

Parkering på
naboeiendommer
er omformulert.

*
boenhet

kontorflate
Gjesteparkering: 0,25 plass pr

Ved beregning av utnyttelsesgrad
regnes 18 m2 pr parkeringsplass.
Parkeringsplassene skal ha minimum
2,5 meters bredde/lysåpning og 5
meters lengde.
I tillegg til parkeringsplasser skal det
være lasteareal for varebiler. For
hoteller, restauranter og idrettsanlegg
fastsettes krav til parkering ut fra
erfaringstall.
b. Parkeringskrav for Tangvall- og
Lunde sentrum
Boliger:
1,5 plass pr boenhet der 1 plass skal
være i parkeringskjeller på tomta eller
på tilliggende eiendom og som skal
tinglyses til boenheten.
Forretning, kontor:
Parkering for forretning, kontor kan
dekkes med tinglyste
parkeringsplasser innenfor
sentrumsområdet jfr kommuneplanens
arealdel.
c. Parkeringskrav for resten av
kommunen

Ved beregning av utnyttelsesgrad regnes
18 m2 pr parkeringsplass.
Parkeringsplassene skal ha minimum 2,5
meters bredde/lysåpning og 5 meters
lengde.
I tillegg til parkeringsplasser skal det være
lasteareal for varebiler. For hoteller,
restauranter og idrettsanlegg fastsettes
krav til parkering ut fra erfaringstall.
b. Parkeringskrav for Tangvall- og
Lunde sentrum
Boliger:
1,5 plass pr boenhet der 1 plass skal være
i parkeringskjeller på tomta eller på
tilliggende eiendom og som skal tinglyses
til boenheten.
Forretning, kontor:
Parkering for forretning, kontor kan
dekkes med tinglyste parkeringsplasser
innenfor sentrumsområdet jfr
kommuneplanens arealdel.
c. Parkeringskrav for resten av
kommunen
Boliger:
2 plasser pr boenhet på egen eiendom og
der minst 1 plass skal kunne være i
garasje eller parkeringskjeller. For
leilighetsbygg er det tillatt med parkering
på naboeiendom.

Boliger:
2 plasser pr boenhet på egen eiendom
og der minst 1 plass skal kunne være i
garasje eller parkeringskjeller. For
leilighetsbygg kan det tillates
parkering på naboeiendom.
For boenheter under 50 m2 BRA er
det krav om 1 parkeringsplass på egen
eiendom.

For boenheter under 50 m2 BRA er det
krav om 1 parkeringsplass på egen
eiendom.
Lager:
1 plass på egen eiendom pr 200 m2
lagerlokaler
Produksjonsbedrifter:
1 plass på egen eiendom pr 100 m2
bruksareal

Lager:
1 plass på egen eiendom pr 200 m2
lagerlokaler

d. Garasjeplass
For boligbebyggelse skal det settes av
minst en garasjeplass pr boenhet. Ved
søknad om oppføring av boligbygg skal
garasjeplassen være innpasset i planene,
selv om den ikke blir bygd samtidig med
boligen.

Produksjonsbedrifter:
1 plass på egen eiendom pr 100 m2
bruksareal
d. Garasjeplass
For boligbebyggelse skal det settes av
minst en garasjeplass pr boenhet. Ved
søknad om oppføring av boligbygg
skal garasjeplassen være innpasset i
planene, selv om den ikke blir bygd
samtidig med boligen.

For boenheter under 50 m2 BRA er det
ikke krav om garasjeplass.

For boenheter under 50 m2 BRA er
det ikke krav om garasjeplass.
§ 9Bebyggelse og anlegg, pbl § 11-9
nr 8
a. Bebyggelse og anlegg –
underformål boligbebyggelse

Fylkesmannen
§9
bokstav a) - bestemmelsen oppgis å gjelde
arealformål bebyggelse og anlegg med
underformål boligbebyggelse. Oppgitt
hjemmel er pb1. § 11-9 nr. 8. I henhold til

§ 9Bebyggelse og anlegg, pbl § 11-9 nr 5
a. Bebyggelse og anlegg – underformål
boligbebyggelse
Arealer avsatt til bebyggelse og anlegg, jf.

Henvisningen til
pbl er endret.
Formuleringene
er tilpasset
lovteksten.

Arealer avsatt til bebyggelse og
anlegg, jf. pbl 11- 7 nr. 1, inkluderer
eksisterende og fremtidig
boligbebyggelse med tilhørende
infrastruktur som tjenesteyting,
nærbutikk, mindre næringsbygg,
idrettsanlegg, friområder, veier og
tekniske anlegg. Behov for og
lokalisering av arealer til offentlig og
privat tjenesteyting samt grønnstruktur
og lek avklares i reguleringsplan.
b. Bebyggelse og anlegg –
underformål fritidsbebyggelse
Områdene skal brukes til
fritidsbebyggelse.
c. Bebyggelse og anlegg –
underformål sentrumsformål
Arealer avsatt til sentrumsformål
inkluderer konsentrert, bymessig
bebyggelse med formålene
næringsbebyggelse, forretninger,
offentlig og privat tjenesteyting og
boligbebyggelse med tilhørende
infrastruktur og arealer for lek. Behov
for lokalisering og utforming av
arealer til formålene avklares i
reguleringsplan.
I Tangvall- og Lunde sentrum skal
første etasje forbeholdes
publikumsrettet virksomhet der
boliger ikke er tillatt.

nevnte
bestemmelse kan det i kommuneplanen gis
bestemmelse om forhold som skal avklares
og
belyses i videre reguleringsarbeid. Det
fremstår som uklart for oss hva § 9 bokstav
a) første
setning har å gjøre med § 11-9 nr. 8.
bokstav d) - overskriften inneholder
terminologi som ikke er i samsvar med
loven da det ikke
finnes underformål næring i pb1. § 11-7
første ledd nr. 1. Derimot finnes
underformål
næringsbebyggelse. Forretning er et annet
underformål enn næringsbebyggelse etter
samme
bestemmelse, og det er i § 9 d) ikke gitt
bestemmelse om næringsbebyggelse. Ordet
næring i
overskriften bør derfor tas ut.

Fylkeskommunen
§9
- bokstav c, boliger: Som tidligere
påpekt skaper første setning
uklarhet, da den gir
boligeiendommer krav på garasje.
Hva gjelder så i LNF-områder og
områder med
byggeforbud, det generelle
byggeforbudet eller bestemmelsen
om rett til garasje?

pbl 11- 7 nr. 1, inkluderer eksisterende og
fremtidig boligbebyggelse med tilhørende
infrastruktur som tjenesteyting, nærbutikk,
mindre næringsbygg, idrettsanlegg,
friområder, veier og tekniske anlegg.
Behov for og lokalisering av arealer til
offentlig og privat tjenesteyting samt
grønnstruktur og lek avklares i
reguleringsplan.
b. Bebyggelse og anlegg – underformål
fritidsbebyggelse
Områdene skal brukes til
fritidsbebyggelse.
c. Bebyggelse og anlegg – underformål
sentrumsformål
Arealer avsatt til sentrumsformål
inkluderer konsentrert, bymessig
bebyggelse med formålene
næringsbebyggelse, forretninger, offentlig
og privat tjenesteyting og boligbebyggelse
med tilhørende infrastruktur og arealer for
lek. Behov for lokalisering og utforming
av arealer til formålene avklares i
reguleringsplan.
I Tangvall- og Lunde sentrum skal første
etasje forbeholdes publikumsrettet
virksomhet der boliger ikke er tillatt.
d.Bebyggelse og anlegg – underformål
næringsbebyggelse
Arealene skal brukes til forretning med
tilhørende anlegg.

d.Bebyggelse og anlegg –
underformål forretning/næring
Arealene skal brukes til forretning
med tilhørende anlegg.

e. Bebyggelse og anlegg – underformål
offentlig- og privat tjenesteyting
Arealformålet inkluderer barnehage,
undervisning, institusjoner, kirker og
andre bygg for religiøs utøvelse,
forsamlingslokaler, administrasjon og
annen offentlig eller privat tjenesteyting
med tilhørende funksjoner. Idrettsanlegg
kan etableres i tilknytning til skoler,
barnhager og kulturinstitusjoner.

e. Bebyggelse og anlegg –
underformål offentlig- og privat
tjenesteyting
Arealformålet inkluderer barnehage,
undervisning, institusjoner, kirker og
andre bygg for religiøs utøvelse,
forsamlingslokaler, administrasjon og
annen offentlig eller privat
tjenesteyting med tilhørende
funksjoner. Idrettsanlegg kan etableres
i tilknytning til skoler, barnhager og
kulturinstitusjoner.

f. Bebyggelse og anlegg – underformål
fritids- og turistformål
Områdene skal brukes til kommersielle
fritids- og turistformål, herunder
utleiehytter og leiligheter for utleie.

f. Bebyggelse og anlegg –
underformål fritids- og turistformål
Områdene skal brukes til
kommersielle fritids- og turistformål,
herunder utleiehytter og leiligheter for
utleie.

g. Bebyggelse og anlegg – underformål
næringsbebyggelse
Arealene skal brukes til
næringsvirksomhet, inkludert lager.

g. Bebyggelse og anlegg –
underformål næringsbebyggelse
Arealene skal brukes til
næringsvirksomhet, inkludert lager.
§10 Miljøkvaliteter og bevaring, pbl
§ 11-9 nr 6
a.Estetikk

Fylkesmannen
§ 10
Det mangler hjemmelshenvisning til pbl. §
11-9 nr. 7 i overskriften. Videre har to
bestemmelser fått bokstaven b),

§10 Miljøkvaliteter og bevaring, pbl §
11-9 nr 6 og 7
a. Estetikk

Henvisningen til
pbl er endret.
Formuleringene
er tilpasset

Det skal ikke gjøres inngrep i
grønnstruktur i utbyggingsområder,
vegetasjon eller markflater, med
mindre dette er en følge av godkjent
utomhusplan for arealet. Kommunen
kan kreve sikringstiltak for
grønnstruktur eller andre viktige
landskapselementer.
Tilpasninger av fyllinger og
skjæringer mot grønnstruktur skal skje
innenfor arealformål bebyggelse og
anlegg eller samferdselsanlegg.
b. Midlertidige og flyttbare
konstruksjoner
Eksisterende vedtekt til §85 pbl 1985,
videreføres inntil videre.
b. Bevaringsverdige bygninger og
kulturmiljø
Bevaringsverdige bygninger kan
utbedres, moderniseres og ombygges.
Forutsetningen er at bygningens
eksteriør med hensyn til målestokk,
form, detaljering, materialbruk og
farger blir opprettholdt eller
tilbakeført. Kommunen kan ved slike
arbeider stille krav til materialbruk,
detaljering, form og fargebruk.
Mindre tilbygg og påbygg kan tillates
når det etter kommunens faglige

bokstav a) - kommunen bør bruke lovens
terminologi slik at ordet
"utbyggingsområder"
erstattes med områder for bebyggelse og
anlegg og ordet "samferdselsanlegg"
erstattes med
områder for samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur,
bokstav b) første avsnitt - vi minner om
regelen i pb1. § 34-2 niende ledd.
bokstav b) (c) første avsnitt - hvilke
bevaringsverdige bygninger er det
bestemmelsen
omhandler?bokstav b) (c) andre avsnitt - det
bør fremgå av bestemmelsen hvor store
tilbygg og påbygg
som er tillatt, slik at det ikke oppstår
tvilsomme tolkningsspørsmål rundt
begrepet "mindre".
Kommunen bør sc en eventuell
bestemmelse i sammenheng med unntakene
fra plankrav i § 3.
bokstav b) (e) siste avsnitt - pb1. § 11-9 gir
ikke anledning til å gi
kommuneplanhestemmelser
om saksbehandling eller planprosess utover
det som følger av § 11-9 nr. 8, jf.
Miljøverndepartementets veileder T-1491
"Kommuneplanens arealdel pkt. 3.1.4.2.

Det skal ikke gjøres inngrep i
grønnstruktur i områder for bebyggelse og
anlegg, vegetasjon eller markflater, med
mindre dette er en følge av godkjent
utomhusplan for arealet. Kommunen kan
kreve sikringstiltak for grønnstruktur eller
andre viktige landskapselementer.
Tilpasninger av fyllinger og skjæringer
mot grønnstruktur skal skje innenfor
arealformål bebyggelse og anlegg eller
områder for samferdselsanlegg og
tekniske infrastruktur.
b. Midlertidige og flyttbare
konstruksjoner
Eksisterende vedtekt til §85 pbl 1985,
videreføres inntil videre.
c. Bevaringsverdige bygninger og
kulturmiljø
Bevaringsverdige bygninger som inngår i
kulturvernplanen (1990) kan utbedres,
moderniseres og ombygges.
Forutsetningen er at bygningens eksteriør
med hensyn til målestokk, form,
detaljering, materialbruk og farger blir
opprettholdt eller tilbakeført. Kommunen
kan ved slike arbeider stille krav til
materialbruk, detaljering, form og
fargebruk.
Mindre tilbygg og påbygg som er mindre
enn 15% av bruksarealet (BRA) til

lovteksten.
c)
Bevaringsverdige
bygninger og
kulturmiljø
forslås avgrenset
til de områdene
som inngår i
kulturvernplanen
fra 1990.
For tilbygg og
påbygg foreslås at
det kan tillates
utvidelse av
bruksareal (BRA)
med inntil 15%
isteden for at det
står ”mindre” i
bestemmelsene.

vurdering er godt tilpasset i forhold til
bygningen, eiendommen og
bygningsmiljøets særpreg og tradisjon.

bygningen kan tillates når det etter
kommunens faglige vurdering er godt
tilpasset i forhold til bygningen,
eiendommen og bygningsmiljøets særpreg
og tradisjon.

Utomhusanlegg skal søkes bevart, og
ikke fjernes uten kommunens
godkjenning. Utbedringer skal skje
med tradisjonelle materialer og
teknikker.

Utomhusanlegg skal søkes bevart, og ikke
fjernes uten kommunens godkjenning.
Utbedringer skal skje med tradisjonelle
materialer og teknikker.

Alle søknader om tiltak skal
forelegges antikvariske myndigheter
til uttalelse før sluttbehandling.
§ 11Landbruk-, natur- og
friluftsområder (LNF), pbl § 11-11
nr 1 og 2
a. Lokalisering av
landbruksbebyggelse § 11-11 nr. 1
Ny landbruksbebyggelse kan hvis det
ikke finnes alternativ plassering på
eiendommen, plasseres på dyrket
mark. Plassering skal tilpasses
kulturlandskapet, primært på tunet og
ikke være i konflikt med biologisk
mangfold eller prioriterte naturtyper.
Ny landbruksbebyggelse tillates ikke
oppført innenfor 100-metersbeltet
langs sjøen og 50 meter fra vassdrag
der det er alternative lokaliseringer på
eiendommen.

Fylkesmannen
§ 11
bokstav b) - lovens terminologi bes benyttet
slik at overskrift er areal for spredt
boligbebyggelse (§ nr. 2)"
bokstav b) andre avsnitt - bestemmelsen om
mindre tilbygg og påbygg til eksisterende
boenhet og frittliggende hoder/garasjer er
uklar med hensyn til om
størrelsesbegrensning til
50 m2 BRA/BYA refererer seg til alle de
nevnte tiltakene eller kun til boder/garasjer.
bokstav b) tredje avsnitt - bestemmelsen om
størrelsesbegrensning for boder/garasjer i
andre
avsnitt er gjentatt her. Dette er unødvendig,
og kan skape uklarhet.
Fylkeskommunen

§ 11
- bokstav a: Uklart hva som menes

§ 11Landbruk-, natur- og
friluftsområder (LNF), pbl § 11-11 nr 1
og 2

Formuleringene
er tilpasset
lovteksten.

a. Lokalisering av landbruksbebyggelse
§ 11-11 nr. 1
Ny landbruksbebyggelse kan hvis det ikke
finnes alternativ lokalisering på
eiendommen, plasseres på dyrket mark.
Lokaliseringen skal være i tunet og ikke i
konflikt med kulturlandskapet og med
biologisk mangfold eller prioriterte
naturtyper. Ny landbruksbebyggelse
tillates ikke oppført innenfor 100metersbeltet langs sjøen og 50 meter fra
vassdrag der det er alternative
lokaliseringer på eiendommen.

b) For garasjer og
boder for boliger i
LNF er
formuleringen
endret slik det blir
tydeligere.

Ny landbruksbebyggelse kan ikke

Ny landbruksbebyggelse kan ikke
plasseres i nedbørfelt for vannverk.
Nye kårboliger tillates ikke.
b. Spredt boligbygging (§ 11-11 nr.
2)
I følgende områder tillates spredt
boligbygging:
Område
Helårs- Utleieboliger hytter
1. Brunvatne
2
1
2. Trykjerran
1
3. Try
2
4. Holmen
2
5. Tofte
3
6. Djupmyra
2
7. Myran, Lia, 3
Årstøl,
Skuggedal
8. Repstad
3
9. Dvalås
1
10. Tråne,
7
Stubstad,
Tånevig
11.Salthaug
2
12.Monan
3
Sum
31
1
Maks tomtestørrelse 5,0 daa.
Avstand til landbruksareal i drift 20

med at nye boenheter skal tilpasses
landbruket.
Bør byttes med ikke komme i konflikt
med.
- bokstav b, andre og tredje
avsnitt: Uklart om
størrelsesangivelsen referer til alle
nevnte tiltak eller bare
boder/garasje, spesielt siden
størrelsesangivelsen gjentas i
tredje ledd. Bør klargjøres.

plasseres i nedbørfelt for vannverk.
Nye kårboliger tillates ikke.
b. Areal for spredt boligbebyggelse (§
11-11 nr. 2)
I følgende områder tillates spredt
boligbygging:
Område
Helårsboliger
1. Brunvatne
2
2. Trykjerran
1
3. Try
2
4. Holmen
2
5. Tofte
3
6. Djupmyra
2
7. Myran, Lia,
3
Årstøl, Skuggedal
8. Repstad
3
9. Dvalås
1
10. Tråne,
7
Stubstad, Tånevig
11.Salthaug
2
12.Monan
3
Sum
31

Utleiehytter
1

1

Maks tomtestørrelse 5,0 daa.
Avstand til landbruksareal i drift 20 meter.
I områder avsatt etter pbl § 11-7 nr. 5b
kan det, etter behandling av enkeltvise
søknader, tillates oppført mindre tilbygg

meter. I områder avsatt etter pbl § 117 nr. 5b kan det, etter
behandling av enkeltvise søknader,
tillates oppført mindre tilbygg og
påbygg til eksisterende boenhet, og
frittliggende boder/garasjer på til
sammen 50 m2 BRA/BYA pr tomt.

og påbygg til eksisterende boenhet på
inntil 15% av bygningens bruksareal
(BRA), og frittliggende boder eller
garasjer på til sammen 50 m2 BRA/BYA
pr tomt.
Boder/garasjen skal ha maks gesimshøyde
3 meter og maks mønehøyde 5 meter,
takvinkel og utforming skal tilpasses
boligen, arker, kvister, takoppbygg eller
liknende tillates ikke

Boder/garasjen skal ha maks
gesimshøyde 3 meter og maks
mønehøyde 5 meter, ha maksimalt
BRA/BYA 50 m2, takvinkel og
utforming skal tilpasses boligen, arker,
kvister, takoppbygg eller liknende
tillates ikke

Plassering av nye boenheter skal ikke
være i konflikt med kulturlandskapet eller
biologisk prioriterte naturtyper, jfr
naturmangfoldloven

Plassering av nye boenheter skal ikke
være i konflikt med kulturlandskapet
eller biologisk prioriterte naturtyper,
jfr naturmangfoldloven.
§ 12 Strandsonen og sjøområder,
pbl § 11-11 nr 3 og 4
a. Kombinert formål sjø, uten
strandsone
Sjøarealene skal brukes til natur- og
friluftsliv, ferdsel, fiske, farled og
akvakultur.
b. Friluftsområde i sjø
Innenfor arealer avsatt til
friluftsformål i sjø er det ikke tillatt
med tiltak som kan forringe områdets

Fylkesmannen
§ 12
bokstav a) - "Natur- og friluftsliv" bør
byttes ut med "natur- og friluftsområder"
slik at
lovens terminologi benyttes
(heller ikke noe som heter naturliv).
bokstav b) - første setning er neppe en
gyldig bestemmelse, da kun tiltak som er i
samsvar
med underarealformål friluftsområde er i
samsvar med arealformålet. En
bestemmelse bør
heller formuleres slik at det fremgår at
andre tiltak enn de som fremmer

§ 12 Strandsonen og sjøområder, pbl §
11-11 nr 3 og 4
a. Kombinert formål sjø, uten
strandsone
Sjøarealene skal være natur- og
friluftsområder, områder for ferdsel, fiske,
farled og akvakultur.
b. Friluftsområde i sjø
Andre tiltak enn de som fremmer
arealformålet friluftsområde er ikke tillatt.

Formuleringene
er tilpasset
lovteksten.
d) innsigelsen fra
fylkeskommunen
tas opp i
saksframleggetden
imøtekommes
ikke

verdi for friluftslivet. Ferdsel og fiske
er tillatt.

arealformålet
friluftsområde ikke er tillatt.

c. Naturområder i sjø
Graving, mudring, utfylling og andre
tiltak som kan endre områdets
verneverdi er ikke tillatt.

Fylkeskommunen

d. Unntak for byggeforbudet i 100metersbeltet
(pbl § 11-11 nr. 4, jf. § 1-8)
Det tillates oppført inntil én brygge til
sikring av eierens eller brukerens
atkomst til bebygd boligeiendom som
ikke har alternativ atkomst – maks
kaifront 12 meter. Nødvendige
driftsbygninger i landbruket kan
påbygges og gjenoppføres etter brann
eller naturskade.

§ 12
- bokstav d: Det åpnes for kaifront
på 12 meter. Med henvisning til
begrunnelse
under § 5 bokstav h, foreslås reist
innsigelse til dette punktet.

Som vassdrag regnes alt stillestående
eller rennende overflatevann med
årssikker vannføring, med tilhørende
bunn og bredder inntil høyeste vanlige
flomvannstand.

d. Unntak for byggeforbudet i 100metersbeltet
(pbl § 11-11 nr. 4, jf. § 1-8)
Det tillates oppført inntil én brygge til
sikring av eierens eller brukerens atkomst
til bebygd boligeiendom som ikke har
alternativ atkomst – maks kaifront 12
meter. Nødvendige driftsbygninger i
landbruket kan påbygges og gjenoppføres
etter brann eller naturskade.
På badeplasser og i turområder ved sjøen
tillates oppført toalett, brygger og turstier
til bruk for allmennheten. Nødvendige
navigasjons-installasjoner langs farleder
kan settes opp.

På badeplasser og i turområder ved
sjøen tillates oppført toalett, brygger
og turstier til bruk for allmennheten.
Nødvendige navigasjons-installasjoner
langs farleder kan settes opp.
§ 13 Vassdrag, pbl § 11-11 nr 5

c. Naturområder i sjø
Graving, mudring, utfylling og andre
tiltak som kan endre områdets verneverdi
er ikke tillatt.

Fylkesmannen
§13
I andre avsnitt andre punktum er
byggeforbudssonen i første punktum
moderert ved at
byggeforbudssonen gjelder inntil nærmeste
moderne inngrep langs begge sider av
vannstrengen. Uttrykket "moderne inngrep"

§ 13 Vassdrag, pbl § 11-11 nr 5
Som vassdrag regnes alt stillestående eller
rennende overflatevann med årssikker
vannføring, med tilhørende bunn og
bredder inntil høyeste vanlige
flomvannstand. Som vassdrag regnes også

Formuleringene
er tilpasset
lovteksten.
Vassdragsdefinisj
onen er utvidet.
Nærmeste
tekniske inngrep

I 100 metersbeltet til Søgne-elva med
sidevassdrag og 50 metersbeltet til
øvrig vassdrag, er det forbud mot
bygge- og anleggsvirksomhet. For
Søgne-elva gjelder forbudet inntil
nærmeste moderne inngrep langs
begge sider av vannstrengen. For
stedbunden næringer gjelder
byggeforbudsbeltet 50 meter på hver
side av vannstrengen.

er uklart, og kan skape vanskelige
tolkningsspørsmål. Kommunen bør heller ta
bort andre punktum og lage en retningslinje
om
at det i dispensasjonsvurderinger kan tas
hensyn til at det ligger tekniske inngrep
nærmere
vassdraget enn byggeforbudssonen. Andre
avsnitt tredje punktum må modereres slik at
byggeforbudet for tiltak knyttet til
stedbunden næring i 50 metersbeltet kun
gjelder der det
finnes alternativ lokaliseringsmulighet.
Fylkeskommunen

§ 13
- første ledd: Som tidligere påpekt
er ikke definisjonen av vassdrag i
tråd med
vannressurslovens § 2, første ledd:
"Som vassdrag regnes også vannløp
uten
årssikker vannføring dersom det
atskiller seg tydelig fra omgivelsene."
Dette må
rettes opp.
- andre ledd: Ordlyden moderne
inngrep er uklar og kan skape
tolkningsspørsmål.
Bør klargjøres.
Forholdet til 100-metersbeltet
langs sjøen:
Det er ikke lagt inn byggegrense
mot sjøen. Etter pbl § 1-8 gjelder
forbudet mot tiltak
i 100-metersbeltet der det ikke er

vannløp uten årssikker vannføring dersom
det atskiller seg tydelig fra omgivelsene.
I 100 metersbeltet til Søgne-elva med
sidevassdrag og 50 metersbeltet til øvrig
vassdrag, er det forbud mot bygge- og
anleggsvirksomhet. For stedbunden
næringer gjelder byggeforbudsbeltet på 50
meter på hver side av vannstrengen for
Søgneelva med sidevassdrag. For
stedbunden nærings gjelder forbudet mot
bygge- og anleggsvirksomhet nært
vassdrag når det finnes alternative
lokaliseringsmuligheter.

er tatt ut og flyttet
til Retningslinje.

fastsatt annen byggegrense i
kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplaner. I
denne forbindelse forbeholder
fylkeskommunen
seg retten til å komme tilbake til
plan- og enkeltsaker i 100metersbeltet langs sjøen.
Vi vil imidlertid anbefale at
kommunen innarbeider
byggegrenser. Dette medfører at
en endelig plan i større grad vil
reflektere de faktiske forholdene
og dermed bli lettere
å lese/tyde for allmennheten
§14 Hensynssoner, pbl §11-8

§14 Hensynssoner, pbl §11-8

a. Hensynssone flom (11-8 a)
Innenfor 200-års flomsone; Søgneelva
og Lundeelva, tillates ikke oppført ny
eller utvidelse av eksisterende
bebyggelse.

a. Hensynssone flom (11-8 a)
Innenfor 200-års flomsone; Søgneelva og
Lundeelva, tillates ikke oppført ny eller
utvidelse av eksisterende bebyggelse.

b. Buffersone Høllen Vest
industriområde (11-8 a)
50 meter buffersone rundt
industriområdet som skal være fri for
tiltak som strider mot buffersonen sin
intensjon som skjerm mot
industriområdet.
§ 15 Byggegrenser mot sjøen, pbl §
11-9 nr 5
Byggegrenser mot sjøen i områder for

b. Buffersone Høllen Vest
industriområde (11-8 a)
50 meter buffersone rundt industriområdet
som skal være fri for tiltak som strider
mot buffersonen sin intensjon som skjerm
mot industriområdet.
§ 15 Byggegrenser mot sjøen, pbl § 11-9
nr 5
Byggegrenser mot sjøen i områder for

bebyggelse og anlegg fastsettes i
reguleringsplan.

bebyggelse og anlegg fastsettes i
reguleringsplan.

Retningslinjer til
kommuneplanens
arealdel

Retningslinjer til
kommuneplanens arealdel

Retningslinjene er ikke juridisk
bindende, men de er kommunestyrets
instruksjon til underutvalg om
hvordan saker bør behandles.
Bestemmelsene til kommuneplanen
skal være retningslinjer i LNFområdet.
Oppbygging etter brann og
naturskade i LNF-områder
Bygninger og anlegg i LNF-områder
skal kunne bygges opp igjen etter
brann eller naturskade.
Anneks
Anneks skal som hovedregel ligge 8
meter eller nærmere fritidsboligen.
Terrengmessige forhold kan tilsi at det
av estetiske forhold bør tillates større
avstand enn 8 meter.Brygger
For eiendommer som har utriggere på
brygger forutsettes at det ikke
etableres andre fortøyingsinnretninger
i sjøen.

Retningslinjene er ikke juridisk bindende,
men de er kommunestyrets instruksjon til
underutvalg om hvordan saker bør
behandles. Bestemmelsene til
kommuneplanen skal være retningslinjer i
LNF-området.
Oppbygging etter brann og naturskade
i LNF-områder
Bygninger og anlegg i LNF-områder skal
kunne bygges opp igjen etter brann eller
naturskade.
Anneks
Anneks skal som hovedregel ligge 8 meter
eller nærmere fritidsboligen.
Terrengmessige forhold kan tilsi at det av
estetiske forhold bør tillates større avstand
enn 8 meter.Brygger
For eiendommer som har utriggere på
brygger forutsettes at det ikke etableres
andre fortøyingsinnretninger i sjøen.
Fortetting:
Fortetting i eksisterende boligområder
skal kun tillates etter detaljreguleringsplan

Fortetting:
Fortetting i eksisterende boligområder
skal kun tillates etter
detaljreguleringsplan som omfatter
minst de eiendommene som ville fått
nabovarsel ved en byggesak på
fortettingseiendommen.
Forhold som skal avklares og
belyses i reguleringsarbeidet
I tillegg til det som framgår av planog bygningsloven kan kommunen
kreve at dette skal være med i
reguleringsarbeidet:
- Teknisk plan og utomhusplan
- Illustrasjonsplan, sol- og
skyggediagram, snitt og
perspektivtegninger
- Plan for sosial infrastruktur
med eventuelle rekkefølgekrav
Teknisk plan
Teknisk plan og utomhusplan skal
utarbeides i samsvar med plan- og
bygningslovens § 28-7 og
kommuneplanbestemmelser fastsatt i
medhold til plan- og bygningslovens §
11-9 nr.3 og § 11-10 og kommunens
norm for slike planer. Planene skal
være godkjent før det gis tillatelse for
tiltak.
Teknisk plan skal vise utformingen av

som omfatter minst de eiendommene som
ville fått nabovarsel ved en byggesak på
fortettingseiendommen.
Forhold som skal avklares og belyses i
reguleringsarbeidet
I tillegg til det som framgår av plan- og
bygningsloven kan kommunen kreve at
dette skal være med i reguleringsarbeidet:
- Teknisk plan og utomhusplan
- Illustrasjonsplan, sol- og
skyggediagram, snitt og
perspektivtegninger
- Plan for sosial infrastruktur med
eventuelle rekkefølgekrav
Teknisk plan
Teknisk plan og utomhusplan skal
utarbeides i samsvar med plan- og
bygningslovens § 28-7 og
kommuneplanbestemmelser fastsatt i
medhold til plan- og bygningslovens § 119 nr.3 og § 11-10 og kommunens norm for
slike planer. Planene skal være godkjent
før det gis tillatelse for tiltak.
Teknisk plan skal vise utformingen av
offentlige trafikkarealer, herunder gangog sykkelveier og
kollektivtransportanlegg, vann- og
avløpsnett og energiforsyning i samsvar
med plan- og bygningslovens § 28-7.
Utomhusplan

offentlige trafikkarealer, herunder
gang- og sykkelveier og
kollektivtransportanlegg, vann- og
avløpsnett og energiforsyning i
samsvar med plan- og bygningslovens
§ 28-7.
Utomhusplan
Utomhusplan med beskrivelse skal
utarbeides for alle allment
tilgjengelige arealer til rekreasjon, lek,
idrett samt andre grøntområder.
Utomhusplanen skal vise innhold,
utforming og materialbruk.
Plan for sosial infrastruktur med
eventuelle rekkefølgekrav
Plan for sosial infrastruktur med
eventuelle rekkefølgekrav skal vise
hvilke funksjoner som må vare
etablert før et område kan tas i bruk.
Plan for sosial infrastruktur skal være
vedtatt når reguleringsplanen vedtas.
Med sosial infrastruktur menes f.eks
skoler, barnehage, helseinstitusjoner.
Vannforsyning av avløp
Vann- og avløpsanlegg som skal
overskjøtes kommunen, skal
dimensjoneres og bygges i henhold til
den til enhver tid gjeldende VA-norm
for Søgne kommune.
Vei og transport

Utomhusplan med beskrivelse skal
utarbeides for alle allment tilgjengelige
arealer til rekreasjon, lek, idrett samt
andre grøntområder. Utomhusplanen skal
vise innhold, utforming og materialbruk.
Plan for sosial infrastruktur med
eventuelle rekkefølgekrav
Plan for sosial infrastruktur med
eventuelle rekkefølgekrav skal vise hvilke
funksjoner som må vare etablert før et
område kan tas i bruk. Plan for sosial
infrastruktur skal være vedtatt når
reguleringsplanen vedtas. Med sosial
infrastruktur menes f.eks skoler,
barnehage, helseinstitusjoner.
Vannforsyning av avløp
Vann- og avløpsanlegg som skal
overskjøtes kommunen, skal
dimensjoneres og bygges i henhold til den
til enhver tid gjeldende VA-norm for
Søgne kommune.
Vei og transport
Kommunale veier, inklusiv gang- og
sykkelveier og anlegg for
kollektivtransport, skal dimensjoneres og
bygges i henhold til den til enhver tid
gjeldende veinormal for Søgne kommune.
For planer og tiltak som berører
kollektivtraseer og tilhørende veikryss,
skal det dokumenteres at hensynet til
kollektivtrafikkens fremkommelighet er

Kommunale veier, inklusiv gang- og
sykkelveier og anlegg for
kollektivtransport, skal dimensjoneres
og bygges i henhold til den til enhver
tid gjeldende veinormal for Søgne
kommune.
For planer og tiltak som berører
kollektivtraseer og tilhørende
veikryss, skal det dokumenteres at
hensynet til kollektivtrafikkens
fremkommelighet er forsvarlig
ivaretatt på kort- og lang sikt.
Utbyggingsavtaler, pbl § 11-9 nr 2
Til gjennomføring av kommunal
arealplan, skal det kunne inngås
utbyggingsavtale når private
grunneiere eller utbyggere skal stå for
utbyggingen av et område.
I utbygningsavtalen skal det tas inn
bestemmelser om:
* utbyggingstakt
* kommune skal ha tildelingsrett
eller forkjøpsrett til en andel av
tomtene /boenhetene
* at utbygger dekker alle utgiftene
forbundet med planlegging og
opparbeidelse av intern
infrastruktur inklusiv leke- og
rekreasjonsområder
* i hvilken grad utbygger skal
bekoste eller yte tilskudd til
fremføring av ekstern infrastruktur
fra nærmeste offentlig

forsvarlig ivaretatt på kort- og lang sikt.
Utbyggingsavtaler, pbl § 11-9 nr 2
Til gjennomføring av kommunal
arealplan, skal det kunne inngås
utbyggingsavtale når private grunneiere
eller utbyggere skal stå for utbyggingen
av et område.
I utbygningsavtalen skal det tas inn
bestemmelser om:
* utbyggingstakt
* kommune skal ha tildelingsrett eller
forkjøpsrett til en andel av
tomtene /boenhetene
* at utbygger dekker alle utgiftene
forbundet med planlegging og
opparbeidelse av intern infrastruktur
inklusiv leke- og
rekreasjonsområder
* i hvilken grad utbygger skal bekoste
eller yte tilskudd til fremføring av
ekstern infrastruktur fra nærmeste
offentlig tilknytningspunkt
* at tekniske hovedanlegg,
trafikkområder, friområder etc. skal
overdras vederlagsfritt og fri for
heftelser til kommunalt eie og
vedlikehold senest samtidig med at
kommunen overtar ansvaret for
driften. Ansvar for lekeplasser og
lignende skal som hovedregel være
tomtefeltets
* hvilke boligsosiale tiltak som skal
gjelde for utbyggingsområdet,

*

*

*

*

tilknytningspunkt
at tekniske hovedanlegg,
trafikkområder, friområder etc.
skal overdras vederlagsfritt og fri
for heftelser til kommunalt eie og
vedlikehold senest samtidig med at
kommunen overtar ansvaret for
driften. Ansvar for lekeplasser og
lignende skal som hovedregel
være tomtefeltets
hvilke boligsosiale tiltak som skal
gjelde for utbyggingsområdet,
herunder om det skal tilrettelegges
for alternativ varme
at utbygger skal stille
tilfredsstillende bankgaranti for
oppfyllelse av sine forpliktelser
etter utbyggingsavtalen
utbyggingsavtaler skal godkjennes
av formannskapet

*
*

herunder om det skal tilrettelegges for
alternativ varme
at utbygger skal stille tilfredsstillende
bankgaranti for oppfyllelse av sine
forpliktelser etter utbyggingsavtalen
utbyggingsavtaler skal godkjennes av
formannskapet

Tiltak langs Søgneelva med
sidevassdrag
For Søgne-elva gjelder forbudet inntil
nærmeste moderne inngrep langs begge
sider av vannstrengen.

