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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet ber om at følgene tema avklares i reguleringsplanen for Høllen:
- arealer til restaurant på bakkeplan
- parkeringsarealer, det åpnes opp for at antall parkeringsplasser i Høllen kan reduseres
- trafikale forhold
- torg og uteoppholdsarealer
- behov for bebyggelse for lag og foreninger på eksisterende landareal
- planavgrensning kan reduseres til å omfatte deler av Høllebukta
Bakgrunn for saken:
Gunders kafe søkte kommunen om tillatelse til å bruke deler av parkeringsarealet i Høllen til
restaurantvirksomhet, sommeren 2015. Formannskapet avslo søknaden i møte den 18. februar
2015, sak 18/15, da det var ønskelig med en reguleringsmessig avklaring før det eventuelt
skulle inngås avtale om leie av kommunal grunn til publikumsrettede formål. I samme vedtak
anmodet formannskapet rådmannen om å starte utarbeidelse av en reguleringsplan for sentrale
deler av Høllen havneområde. Formålet skulle være en avklaring i forhold til etablering av
eventuelle publikumsrettede tiltak i området. Planavgrensning ble angitt, og reguleringsplanen
skulle omfatte sjøarealene i Høllebukta, Høllebrygga inn til privat brygge ved Verven, derfra
mot øst til Hølleveien langs vestsiden av denne frem til Sandveien, videre på nordsiden av
denne i hele dens lengde frem til snuplassen, herfra langs sjøsiden(sanden) til Høllebrygga.
Rådmannen ble gitt i fullmakt til å engasjere ekstern konsulent for reguleringen, og kostnadene
skulle inndekkes ved revidering av budsjettet.
Saksutredning:
Tettstedet Høllen har en historie som strekker seg lang tilbake i tid. De naturgitte forholdene
har ligget godt til rette for aktivitet og utvikling av virksomheter. Høllen er et viktig
rekreasjonsområde, og det må etter vår vurdering gjøres grundige vurderinger av hvordan man
ønsker at Høllen skal utvikle seg. Det ble med bakgrunn i dette besluttet å utlyse en
konkurranse, for utarbeiding av et mulighetsstudie. Oppdraget var å lage 3 skisser basert på
ulik grad av utnytting for området. Vi ønsket følgende temaer belyst:
 Plassering av funksjoner – næring, handel
 Grønnstruktur – badestrand, park, gangforbindelser
 Infrastruktur – veier, kryss, parkering, kollektivtransport, båthavn, gjestebrygger

Strek Arkitekter AS fikk oppdraget, og har utarbeidet tre skisser, hvor alternativ 1 viser en
begrenset utbygging, alternativ 2 en middels utbygging, mens alternativ 3 viser en svært
ekspansiv utbygging som også innebærer utvidelse av landarealene. Mulighetsstudiet vil kunne
danne grunnlag for den videre reguleringen av området.
De ulike alternativene:
Alternativ 1 tar sikte på å løse trafikale problemer, og ellers legge til rette for en forsiktig
videreutvikling av den aktiviteten som allerede er etablert i området. Snuplass og busstopp
flyttes lenger mot øst, noe som danner grunnlag for å etablere et torvområde i det viktige
krysningspunktet mellom sjø og landtransport, piren, butikken, og båthavna. På piren er det
vist etablering av et langsgående bygg på søyler. Om dette skal være et bygg med
oppholdsrom, klubblokaler og liknende i andre etasje, eller om det kun skal være et halvtak,
kan tilpasses etter behov. Det samme kan byggets lengde.
Alternativ 2 legger til rette for en noe større utbygging, dels på mindre utfyllinger i
eksisterende havnebasseng i øst. Løsningen åpner for betydelig videreutvikling og etablering
av ny virksomhet og nye aktiviteter i området. Det østre havnebassenget forutsettes i dette
alternativet delvis gjenfylt, og det legges opp til en omstrukturering av båtplassene her. Dette
medfører en reduksjon i faste båtplasser, men åpner opp for at deler av dette bassenget kan
benyttes til gjestehavn. Gjestehavna kan også være et supplement, for eksempel til
seilforeningens aktiviteter, ved at deler av dette bassenget da kan benyttes i forbindelse med
regattaer og andre arrangementer.
Alternativ 3 tilrettelegger for utvidet småbåthavn, flere parkeringsplasser og etablering av et
stort nytt bygningsvolum. En slik utvidelse av landarealer og småbåthavn vil kreve betydelige
investeringer. Dersom dette skal finansieres ved salg av tomter eller bebyggelse må det bygges
et betydelig antall kvadratmeter. Løsningen gir en forlengelse av strandlinjen langs Søgneelva.
Den foreslåtte bebyggelsen er vist som høye punkthus, som sikrer at storparten av de
nyetablerte landarealene beholdes ubebygd. Det ivaretar også i stor grad siktlinje fra
bakenforliggende områder.
Administrasjonens vurdering av de ulike løsningene:
Alternativ 1 viser forslag til en forsiktig utbygging. Den imøtekommer kravene vi stilte med
hensyn på å rydde i de trafikale forholdene, angi grøntarealer og sette av areal til
publikumsrettet virksomhet. Kravet fra administrasjonen var at antall parkeringsplasser skulle
opprettholdes. Dette er likevel redusert, men det er også lagt ved en tegning hvor antall plasser
er ivaretatt. Arkitekten har imidlertid understreket at en slik løsning vil gå ut over andre
funksjoner, da i hovedsak størrelsen på grøntarealene.
I alternativ 2 legges det opp til en betydelig økning i bygningsmassen. Det åpnes opp for
endring av havnebassenget, og en mulig anleggelse av marina/ gjestehavn m.m. Etter vår
vurdering, bør en mulig etablering av gjestehavn/ marina ses i sammenheng med andre
områder, eksempelvis Åros. Det samme gjelder for en eventuell utfylling av havnebassenget
med påfølgende reduksjon av antall båtplasser, som nok bør ses i sammenheng med Solta. Vi
finner det vanskelig å anbefale en videre utredning av disse tiltakene, ut fra det begrensede
område som nå skal reguleres. Det kan vurderes å sette av areal til næringsbebyggelse, dersom
det er ønskelig.
Alternativ 3 er en svært ekspansiv løsning hvor landarealene utvides. Et planarbeid i forhold til
en slik løsning vil være omfattende, og kreve at det gjennomføres en konsekvensutredning.
Utbygging av en slik størrelse som vises i alternativ 3, bør etter vår vurdering ses i en større
sammenheng, og løftes opp på kommuneplannivå.

Avslutningsvis vil vi understreke at alternativene bygger på hverandre, og at en beskjeden
utbygging i første omgang, ikke vil være til hinder for en videre utvikling på et senere
tidspunkt.
Anbefaling
Mulighetsstudiet er ikke et forslag til reguleringsplan, men viser ulike alternativer til utbygging
i Høllen. Skissene kan danne grunnlag for den varslede reguleringsplanen, men det er nå
arbeidet begynner i forhold til valg av løsninger. Etter vår vurdering er det flere forhold som
må avklares i det kommende planarbeidet. Trafikkforholdene må bedres, både med hensyn på
privat biltrafikk, parkering, båttrafikk, kollektivtransport og gående. Det er også behov for flere
«grønne» arealer, slik at ikke Høllen brygge også i fremtiden vil fremstå som en asfaltert flate.
Spørsmål om etablering av en restaurant på bakkeplan, utløste ønske om regulering. Planen bør
av den grunn fastsette areal til den type virksomhet. Det samme gjelder arealer til nye og
eksisterende lag- og foreninger som ønsker et tilholdssted i Høllen. Med bakgrunn i at
reguleringsplanen kun omfatter Høllen brygge, anbefaler vi ikke at det legges til rette for en
ekspansiv utbygging nå. Planlegging av større inngrep, og større byggetiltak, bør ses på i en
større sammenheng. Som tidligere nevnt bør dette løftes opp på kommuneplannivå. Etter vår
vurdering, bør omfanget være tilnærmet lik nivået i alternativ 1. Detaljer vedørende antall
parkeringsplasser og plassering av de ulike funksjonene, vil bli en del av det konkrete
planarbeidet.
I forbindelse med mulighetsstudiet ble det utarbeidet et kart som viser et mindre planområde
enn hva som nå er varslet. Vi ber utvalget vurdere hvorvidt en slik planavgrensning kan være
fornuftig. Planens avgrensning går i dag i skille mellom land og sjø mot Høllebakken og
Verven. Landarealene her skal ikke reguleres. Mange har ulike rettigheter i sjøen, langs med
bryggene, noe som vil kunne komplisere planarbeidet dersom grensen settes helt inn mot land.
Etter vår vurdering, vil ikke mulighetene for en utvikling av Høllen påvirkes av en slik endring,
da det er Høllebrygga med tilhørende arealer som ønskes regulert, og ikke hele sjøarealene i
selve Høllebukta. En slik endring vil ikke kreve ny varsling av planoppstart.
Status:
Administrasjonen har varslet planoppstart. Frist for uttalelse er satt til 10. juli. Vi har opplyst at
det ikke stilles krav om konsekvensutredning, og har med dette tilsidesatt alternativ 3 i
mulighetsstudiet. Dette er gjort med bakgrunn i den opprinnelige bestillingen vi fikk fra
Formannskapet med hensyn til planavgrensning, samt at vi finner det nødvendig å se en slik
utvidelse i en større sammenheng. I tillegg til dette har vi sendt ut en tilbudsinvitasjon til 5
ulike foretak, og bedt om pris på utarbeidelse av detaljreguleringsplan. I tilbudet skal det
utarbeides planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. Frist for levering av tilbud er satt til
11. juni 2015. Vi har lagt opp til at arbeidet skal leveres kommunen innen 31. august 2015.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
Vedlegg:
1 Varslet planavgrensning - Detaljregulering Høllen - Plan ID 201503, GB 23/791 m. fl
2 Melding om oppstart av detaljregulering for Høllen - Plan ID 201503
4 Mulighetsstudie - beskrivelse
7 Alternativ 1
8 Alternativ 2
9 Alternativ 3
9 Grunnlag - mulighetsstudiet
9 Planavgrensing - tilhørende mulighetsstudie
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Melding om oppstart av detaljregulering for Høllen - Plan ID201503
Kommunen vil med dette varsle oppstart av arbeid med detaljregulering av Høllen Brygge, jf.
Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd.
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter eiendommene med
gårds- og bruksnummer (GB) 23/103, 23/719, 23/247, og 216/2.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for publikumsrettet virksomhet, og arbeidet vil
belyse følgende temaer:
 Plassering av funksjoner – næring, handel
 Grønnstruktur – badestrand, park, gangforbindelse
 Infrastruktur – veier, kryss, parkering, kollektivtransport, båthavn, gjestebrygger
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.m som kan ha betydning eller interesse
for planarbeidet kan sendes skriftlig til:
Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Anne Marit Tønnesland, tlf. 97 99 03 42,
anne.marit.tonnesland@sogne.kommune.no
Oppstartsvarslet kan også ses på kommunens hjemmeside.

Frist for innspill er 10. juli 2015.
Med hilsen

Anne Marit Tønnesland
saksbehandler

Vedlegg:
Kart som viser planavgrensning
Oversiktskart
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INNLEDNING
På oppdrag fra Søgne kommune Søgne kommune, arealenheten, er det utarbeidet
mulighetsstudie for utvikling av Høllen. Mulighetsstudien forutsettes å være en del av
grunnlaget for drøfting av mulig fremtidig utvikling i området, og kan danne grunnlag for
oppstart av arbeid med utarbeiding av en reguleringsplan for Høllen brygge.
Intensjonen er å legge til rette for etablering av publikumsrettet virksomhet. I forbindelse med
utarbeidelsen av mulighetsstudien er dagens kvaliteter ved Høllen kartlagt og det er gjort en
vurdering av mulig utvikling av arealene.
Premissene for mulighetsstudien har vært å utarbeide 3 skisser basert på ulik grad av
utnytting for området. Det er fra oppdragsgivers side åpnet opp for en mulig utvidelse av
landarealene, men det er en forutsetning at minst et av forslagene skal basere seg på
dagens landareal.
Følgende temaer er belyst:
 Plassering av funksjoner – næring, handel
 Grønnstruktur – badestrand, park, gangforbindelser
 Infrastruktur – veier, kryss, parkering, kollektivtransport, båthavn, gjestebrygger
Kommunen har som mål å melde oppstart av reguleringsplanarbeidet før sommeren 2015.

Søgne, mai 2015

Tor Linge Tønnessen
Sivilarkitekt MNAL
STREK ARKITEKTER AS
www.strek.no

PROSJEKTERINGSGRUPPE OG SAMARBEIDSFORM
Søgne kommune har i utgangspunktet stilt som krav at mulighetsstudien utføres av arkitekt
med kompetanse på stedsutvikling. På denne bakgrunn ble det sammensatt en
prosjektgruppe bestående av to arkitekter. Gruppen ble styrket med kompetanse på trafikk,
havnetekniske forhold og gjennomføring.
Det er gjennomført en befaring i området sammen med oppdragsgiver, der premissene for
arbeidet ble ytterligere utdypet. Videre er det gjennomført 2 arbeidsmøter med
oppdragsgiver, Søgne kommune, underveis i prosessen.
Som en del av grunnlaget for gjennomføring av mulighetsstudien har vi foretatt supplerende
befaringer i området, der det er foretatt visuelle registreringer, det er gjennomført arkivsøk for
fremskaffelse av historisk grunnlagsmateriale. Videre er det gjennomført interne
prosjekteringsmøter, og også to møter sammen med representanter fra
kommuneadministrasjonen, der utviklingsmulighetene er drøftet. På denne bakgrunn er det
utarbeidet mulighetsstudier i 3 alternativer.
Prosjektgruppen for utarbeidelse av mulighetsstudien har bestått av:
 Sigfreds Tegnestue, Fredrik Linge Nygaard, arkitekt MAA
 Strek Arkitekter AS, Tor Linge Tønnessen, sivilarkitekt
 ViaNova Kristiansand AS, ved Øyvind Haugen, Ingeniør (vei og trafikk)
 Faveo Prosjektledelse, Nils Olav Berge, jordskiftekandidat og Eirin Reinskou, sivilingeniør (havnekompetanse)
Kommunens representanter i møtene som er gjennomført underveis i prosessen er:
 Anne Marit Tønnesland, kontaktperson
 Torkjell Tofte, kommunalsjef teknisk sektor
 Glenn Oskar Austegard, enhetsleder plan
 Vibeke Wold Sunde, arealplanlegger
I tillegg til de allerede gjennomførte prosjekteringsmøtene planlegges det gjennomført en
presentasjon av mulighetsstudien i formannskapets møte 20.05.15, samt gjennomføring av et
folkemøte kort tid etter dette.

Kart/flyfoto som viser avgrensning av område for mulighetsstudiene – se vedlegg 1

HISTORIKK
Tettstedet Høllen har en historie som strekker seg lang tilbake i tid. De naturgitte forholdene
har ligget godt til rette for aktivitet og utvikling av virksomheter. Det har vært bebyggelse i
Høllen siden 1500 tallet. Høllen var et naturlig samlingspunkt i distriktet, blant annet med
tingsted, vertshus og gjestgiveri. Da Kristiansand ble tildelt byprivilegier i 1641 ble
handelsvirksomhet fra Høllen forsøkt stanset. I 1660 var det kun registrert 2-3 familier i
området. Dette økte forsiktig framover på 1700 tallet, selv om tingstedet da ble flyttet til
Lunde.
Den store veksten i Høllen kom på 1800 tallet. Høllegada blir bygd ut og får sin utforming i
siste halvdel av 1800 tallet. Utviklingen i denne perioden skyldes i stor grad eksport av
tømmer og plank, blant annet til Danmark. I denne perioden etableres det også to dampsager
med høvleri, for å holde tritt med etterspørselen. Høllen Skibsverft bygges i 1888, etter en
brann der ti hus og sagbruket brant ned. Virksomheten danner også grunnlag for tre butikker,
gjestgiveri, bakeri, telegraf, fotograf, mv.
I 1910 er det skolehus med 60 elever i Høllen. Kommunikasjonen til Kristiansand går i stor
grad med dampbåt. Etter hvert etableres det også motorfabrikk i Høllen. Verftet bygger en
stor mengde skip, både for frakt og fiske.
Næringsvirksomheten har i stor grad vært knyttet til sjørettet virksomhet, lokalisert omkring
havna. I tillegg har det blant annet vært landhandel og bakeri i tilknytning til Høllegata.
Boligbebyggelsen var, og er, samlet omkring Høllegata og langs Høllesanden. Den eldre
bebyggelsen hadde stort sett også hatt tilhørende små uthus. Det opprinnelige
bebyggelsesmønsteret er fortsatt tydelig, selv om det de siste 50 årene er bygd nye boliger
både på Hølleheia og senere også i Verven.
Området som omfattes av mulighetsstudien er avgrenset slik at gjenværende deler av den
historiske bebyggelsesstrukturen og eksisterende boligbebyggelse ikke er berørt. Men det er
likevel viktig å ha med seg helhetsbildet som en viktig forutsetning for vurdering av de
fremtidige utviklingsmulighetene.

Utsnitt fra Høllegata

Flyfoto , Høllen 1955
se også vedlegg 2
historiske flyfoto fra 1955 og 1976

DAGENS BRUK
Innenfor området som skal behandles i mulighetsstudien er det i dag stort sett havneaktivitet
og parkering i de vestre områdene. Her er det også dagligvarebutikk med drivstoffpumper for
bil og båt. Inntil for et års tid siden var det også restaurant i etasjen over butikken, men det
har vist seg å være vanskelig å drive restaurant fra andre etasje.
Øst i planområdet er det rekreasjonsområder og strandarealer langs utløpet av Søgneelva.
Området er preget av langgrunne områder med sandbunn, og i perioder er det mulig å vasse
over til Årossanden. Dette området er et attraktivt rekreasjonsområde, ikke minst for bading i
sommerhalvåret.
I tilknytning til det østre havnebassenget, som i stor grad er fylt opp med båtplasser leid av
privatpersoner, er det et enkelt toalettanlegg og lokaler for Søgne Seilforening. Seilforeningen
har også etablert et jolleanlegg med utsettingsrampe. Deler av året fungerer den store
parkeringsplassen langs det østre havnebassenget som opplagsplass for båter.
Innerst i havna er også «Shantyen», en møteplass for lokalbefolkningen i området.
Vestre havnebasseng og piren benyttes i stor grad til av- og påstigning, og kortere tillegging
for beboerne på øyene, rutebåten og som utskipningssted for varer til aktiviteter på øyene.
Også fiskefartøyer, taxibåt og dykkerklubbens båt benytter kaiplassen langs piren.

Se også vedlagt flyfoto – vedlegg 3

Landarealene er i stor grad preget av asfalt, parkering og biltrafikk. Vi har telt opp totalt 189
parkeringsplasser i området. I krysningspunktet mellom piren, drivstoffpumpene deler av
parkeringen og inngang til butikken er det anlagt en rundkjøring som fungerer som snuplass
for bil og buss. Trafikkforholdene oppleves som uoversiktlige og til dels kaotiske.

REGISTRERINGER OG VURDERINGER
De gjennomførte registreringene viser at et hovedtema, uansett valg av konsept for
videreutvikling av området, må være å rydde opp i trafikkbildet. Den uoversiktlige blandingen
av myke og harde trafikanter, særlig i krysningspunktet mellom piren, drivstoffpumpene,
butikkinngang, parkering og havneområdet oppleves som uoversiktlig og kaotisk.
En opprydding, for avklaring av situasjonen her er påkrevd.
Foto fra snuplass/rundkjøring

Det er registrert 189 parkeringsplasser på bakkeplan innenfor området som omfattes av
mulighetsstudien. Behovet for parkering varierer i stor grad gjennom årstidene, og vil også ha
en direkte sammenheng med hvem som bruker land og sjøarealer. Behovet for parkering ser
ut til å toppe seg på fine sommerdager, når aktiviteten på stranda er stor, og båtbrukerne
ønsker å være på sjøen. Flyfoto som er benyttet i mulighetsstudien illustrerer dette tydelig.
Ved å redusere antallet faste båtplasser i Høllen, vil for eksempel behovet for antall
parkeringsplasser bli redusert. Om det er realistisk å flytte en del av båtplassene over i Solta,
eller til andre båthavner i nærområdet bør vurderes i det videre arbeidet med utvikling av
Høllen. En slik omrokkering kunne også legge grunnlaget for å etablere gjestehavn i Høllen.
Uansett utviklingsstrategi for Høllen vil parkering bli et viktig tema. Dette både for å ivareta
tilgjengelighet, men også for å rydde plass til ønskede aktiviteter i området. I alle de
foreliggende forslagene viser vi en opprydding og omplassering av parkeringsplasser.
Rekreasjonsområdene langs Søgneelva, øst i området, oppfattes som viktige grøntområder.
Dette både som naturtype og som rekreasjonsområde gjennom hele året. Det vil selvfølgelig
være størst aktivitet i området på fine dager i sommerhalvåret.
Vi ser for oss at denne delen av området bør sikres, og tilrettelegges forsiktig for ytterligere
friluftsaktiviteter.

Foto fra strandarealene i øst langs
Søgneelva

Søgne Seilforening, Dykkerklubben, m.fl. driver aktiviteter med utgangspunkt i området.
Seilforeningen har klubbhus og jolleanlegg, Dykkerklubben har båtplass i området, og det er
etablert møteplass i et lite bygg innerst i det østre havnebassenget.
Vi ser for oss at det bør tilrettelegges for videreutvikling av de nevnte aktivitetene, og
liknende aktiviteter, ved en fremtidig utvikling av området.
Klubbhusene til Dykkerklubben og
Seilforeningen

Viktige elementer for opplevelsen av Høllen, og for området for utvikling av mulighetsstudien,
er kontakten mellom land, sjø og skjærgård. I dette inngår også siktlinjer som sikrer utsikt og
kontakt med sjøen.
Se også kart som viser registrerte viktige
siktlinjer – vedlegg 3

Ivaretakelse av viktige siktlinjer og sikring av utsikten til sjø og skjærgård har dannet føringer
for forslag til plassering av nye bygg og anlegg.
Dagens krav til bygging langs sjø og vassdrag, i forbindelse med forventede krav til
havnivåstigning og springflo, setter klare begrensninger i forhold til laveste gulvnivå for nye
bygg. Dette medfører praktiske, funksjonelle og visuelle utfordringer for plassering av ny
bebyggelse på dagens bryggenivå. Ny bebyggelse må derfor søkes plassert slik at det blir
mulig å arrondere omkringliggende terreng og etablere tilfredsstillende tilgjengelighet, med
minst mulig hinder for brygger og trafikk langs disse.

Foto som illustrerer utsikt mot Høllefjorden,
fra indre del av piren

FELLES GRUNNLAG FOR UTFORMING AV ALLE ALTERNATIVENE
Felles for all foreslått utvikling i området er at strandarealer og all virksomhet på bakkeplan er
tilrettelagt for almen ferdsel og tilgjengelighet. Det vil i praksis si at det ikke etableres
privatiserende virksomheter eller stengsler på bakkeplan. Videre at virksomheter i den
foreslåtte bebyggelsens nederste etasje, forutsettes å være publikumsrettet virksomhet i en
eller annen variant. Dette er et viktig element for å sikre allmenhetens tilgang til området
generelt og ikke minst til brygger og strandarealer.
Langs stranda ved Søgneelva i øst, forutsettes alle strandarealer og naturlige
bakenforliggende områder benyttet for friluftsaktiviteter. Dette gjelder selvfølgelig som
badeplass og strandliv i sommerhalvåret, men også som tur og rekreasjonsområder, I
områdene kan det også innpasses aktivitetsområder for utendørs trening, lekeplasser,
skulpturpark, mv.
Ved innkjørselen til Høllen, der biltrafikk og myke trafikanter møtes i nedre del av Høllegata,
forutsettes det opparbeidet et gatetun, som visuelt skal danne overgangen mellom «landevei
og tettsted». Dette vil også bidra til å bedre sikkerheten for myke trafikanter som krysser
Hølleveien mellom Høllegata og bryggeområdene ved Verven. Vi ser for oss at dette
gjennomføres med belegg i kjørebanen, som klart signaliserer at det her er en
overgangssone som krever redusert hastighet og økt oppmerksomhet. Dette forutsettes
styrket ved belysning, beplantning og møblering av uterommet.
Omarbeidelsen av parkeringssituasjonen i området tar utgangspunkt i at parkeringsplasser
på piren og nord for det østre havnebassenget flyttes eller fjernes. Hoved parkeringsplassen
foreslåes etablert øst for østre havnebasseng, i tilknytning til dagens parkeringsplass. En
mindre utvidelse og omarbeidelse av denne kan gir en betydelig økning i antall
parkeringsplasser på dette stedet. Vi har også lagt opp til at det store parkeringsarealet deles
opp med enkelte gangbaner og noe beplantning.
Alle forslagene viser etablering av ny snuplass og oppstillingsplass for buss. Dette vil rydde
opp i trafikkbildet, og tilrettelegge for etablering av et torvområde i krysningspunktet mellom
piren, dagens butikk, småbåthavn og kollektivtransport som buss og rutebåt. Vi ser for oss at

aktiviteten i området i sommerhalvåret kan styrkes med salgsplass for frukt og grønnsaker,
salg av fisk og skalldyr, mv.
Samtlige forslag tilrettelegger også for etablering av ny restaurant på bakkeplan. Etter vår
vurdering vil en god plassering av restaurant, være i grenseområdet mellom strand og
rekreasjonsområde på den ene siden, og båthavn og trafikk på den andre. Slik sett kan både
trafikk i havneområdet og brukere av strandområdene få direkte tilgang til restauranten. Det
gir også mulighet for å fokusere på natur og havutsikt, samtidig som kontakten med livet i
havna ivaretas. Denne lokaliseringen vil også i begrenset grad påvirke kontakten mellom
bakenforliggende landarealer og utsikten til Høllefjorden.
Etablering av ny restaurant eller serveringssted på bakkeplan, kan også åpne for alternativ
bruk av arealene over den eksisterende butikken på Høllebrygga.
Et slikt bygg er derfor i alle alternativene foreslått plassert mellom eksisterende
parkeringsplass og strandarealene langs Høllesanden og Søgneelvas utløp. Denne
lokaliseringen gir også gode muligheter for å etablere bebyggelsen med nødvendig høyde på
nedre gulvnivå, uten at det virker påtrengende og fremmet i forhold til omgivelsene.
Det er også tatt høyde for at det kan innpasses serviceanlegg og sanitæranlegg for eventuell
gjestehavn i alle alternativene. Videre forutsettes det avsatt tilstrekkelig antall båtplasser
og/eller tilstrekkelig kaiplass, i tilknytning til piren eller annet sted i det sentrale området, for
kommersielle og ideelle aktører. Dette kan være rutebåt, taxi båt, sjøtransport av forskjellig
slag, fiskebåter, dykkerklubben, sjøspeiderne, seilforeningen, eventuell utrykningsbåt, mv.
Viktige visuelle siktlinjer forutsettes ivaretatt i alle de alternative utbyggingsforslagene.

ALTERNATIV 1 – FORSIKTIG TILRETTELEGGING
Dette alternativ tar sikte på å løse trafikale problemer, og ellers legge til rette for en forsiktig
videreutvikling av den aktiviteten som allerede er etablert i området.
Snuplass og busstopp flyttes lenger mot øst, noe som danner grunnlag for å etablere et
torvområde i det viktige krysningspunktet mellom sjø og landtransport, piren, butikken, og
båthavna.
På piren er det vist etablering av et langsgående bygg på søyler. Om dette skal være et bygg
med oppholdsrom, klubblokaler og liknende i andre etasje, eller om det kun skal være et
halvtak, kan tilpasses etter behov. Det samme kan byggets lengde.
Området under bygget eller halvtaket forutsettes benyttet som mellomlagring i forbindelse
med vareleveranser med omlasting mellom bil og båt, lagringsplass for klubb- og
foreningsvirksomhet, plass for salgsboder, mv. Hvis det er mulig å fravike kravet til sikker
høyde over havnivå, ser vi også for oss at det er mulig å etablere serviceanlegg og toaletter
for eventuell gjestehavn, på bryggenivå under dette bygget.
Drivstoffpåfylling for båt foreslåes på sikt flyttet til ytre del av piren. Dette for å bedre
manøvreringsmulighetene og tilgjengeligheten til anlegget, ikke minst for større båter.
Parkeringsplassene på piren, og parkeringsplassene i området nord for det østre
havnebassenget er foreslått fjernet. Parkeringsplassen øst for dette havnebassenget er
foreslått utvidet noe, og reorganisert. Parkeringen i tilknytning til butikken er reorganisert, og
forsiktig utvidet. Denne løsningen gir en reduksjon i antall parkeringsplasser fra 189 til 148.
Det er også utarbeidet et forslag som ivaretar alle parkeringsplassene, men denne løsningen
går ut over en del andre kvaliteter i de omkringliggende områdene.
Alternativ 1 har illustrert et bygningsvolum på piren (merket B1), som kan gi ca 700 m2
gulvareal. Overbygd uteareal som er vist under bebyggelsen er da ikke medregnet.
Restaurant/servering øst i området er illustrert med et bygg på drøye 400 m2 gulvareal.

Illustrasjoner alternativ 1 - vedlegg 4.

Det er i dette alternativet lagt opp til at bebyggelsens utforming bygger videre på
materialbruk, form og volumer til enkle tradisjonelle næringsbygg, slik vi kjenner dem fra
kystsonen.

ALTERNATIV 2 – MELLOMNIVÅ
Alternativ 2 legger til rette for en noe større utbygging, dels på mindre utfyllinger i
eksisterende havnebasseng i øst. Løsningen åpner for betydelig videreutvikling og etablering
av ny virksomhet og nye aktiviteter i området.
Det østre havnebassenget forutsettes i dette alternativet delvis gjenfylt, og det legges opp til
en omstrukturering av båtplassene her. Dette medfører en reduksjon i faste båtplasser, men
åpner opp for at deler av dette bassenget kan benyttes til gjestehavn. Gjestehavna kan også
være et supplement, for eksempel til seilforeningens aktiviteter, ved at deler av dette
bassenget da kan benyttes i forbindelse med regattaer og andre arrangementer.
Drivstoffpåfylling er også i dette alternativet lokalisert ytterst på piren. Serviceanlegg for
gjestehavn, mv. forutsettes etablert i en del av første etasje i bebyggelsen som er vist i
tilknytning til havnebassenget.
Alternativet legger opp til at det kan utvikles ny bebyggelse på begge sider av dette
omarbeidete havnebassenget. Den viste bebyggelsen er i stor grad utformet for å ivareta
utsikt og kontakt mellom bakenforliggende landarealer og sjø. Det legges opp til en
bebyggelse med moderne uttrykk, som har skrå takflater. Innenfor disse rammene søkes det
å oppnå en fri utforming, som også tar opp i seg tradisjonelle elementer fra den eksisterende
bebyggelsen i tilstøtende områder.

Illustrasjoner alternativ 2 - vedlegg 5.

Bygningsvolumene som er vist i dette forslaget forutsettes benyttet til næring og/eller
offentlige aktiviteter. Bebyggelsen i tilknytning til piren, merket B1, har et bruksareal på snaut
2.700 m2, slik den er vist på illustrasjonene. Bebyggeøsen øst for havnebassenget, merket
B2, har et bruksareal på ca 1.400 m2. Den viste løsningen for restaurant/servering har
bruksareal på drøyt 300 m2. Alternativet viser mulig utbygging av bebyggelse med totalt ca
4.400 m2.

ALTERNATIV 3 – EKSPANSIVT FORSLAG
Alternativ 3 er et ekspansivt forslag som viser en betydelig utfylling i sjøen. Det bygger på
forslaget som er illustrert i alternativ 2, men kan også kobles med alternativ 1.
Alternativ 3 tilrettelegger for utvidet småbåthavn, flere parkeringsplasser og etablering av et
stort nytt bygningsvolum. Løsningen gir også en forlengelse av strandlinjen langs Søgneelva.
En slik utvidelse av landarealer og småbåthavn vil kreve betydelige investeringer. Dersom
dette skal finansieres ved salg av tomter eller bebyggelse ser vi for oss at det må bygges et
betydelig antall kvadratmeter. Vi er også av den oppfatning at bakkeplan skal være
tilgengelig for allmenheten, og ikke privatiseres av noen få. Videre er det etter vår vurdering
av stor betydning å beholde den viktige visuelle kontakten mellom det eksisterende Høllen og
sjøområdene, blant annet i Høllefjorden.
Den foreslåtte bebyggelsen er vist som høye punkthus, med et svært begrenset fotavtrykk.
Løsningen sikrer at storparten av de nyetablerte landarealene beholdes ubebygd. Det
ivaretar også i stor grad siktlinje fra bakenforliggende områder. Bygningenes høyde vil sikkert
være kontroversiell, og medfører at bebyggelsen blir synlig over store områder. Men den vil
ikke hindre utsikt til sjø og skjærgård i betydelig grad.
Dersom det velges et alternativ med utfylling for bygging av ytterligere bebyggelse mot vest,
er det etter vår vurdering svart viktig å velge en bebyggelse som opptar kun en liten sektor av
horisontlinjen. Vi vurderer det altså slik at et høyt smalt byggverk, vil ivareta siktforholdene fra
bakenforliggende områder bedre enn en lav bebyggelse med større bredde. Utformingen av
en eventuell slik bebyggelse må etter vår vurdering få et «lett og moderne» uttrykk.
Det forutsettes at bebyggelsen på bakkeplan benyttes til allment tilgjengelige aktiviteter, slik
at uteområdene omkring bebyggelsen holdes tilgjengelig for allmenheten. Oppover i etasjene
kan det være aktuelt med flere typer bruk. I tillegg til kontorer, kan hotell eller leiligheter være
mulige bruksområder. Nye parkeringsplasser forutsettes etablert i dagen, øst for ny
småbåthavn, og under den planlagte bebyggelsen og uteområdene omkring denne.

Illustrasjoner alternativ 3- vedlegg 6.

Bygningsvolumene som er vist på utfyllingen i vest, gir i dette alternativet et gulvareal på ca
13.600 m2. Arealene lenger inn i området vil gi et tillegg på ca 4.400 m2, om det kombineres
med alternativ 2, og et tillegg på ca 1.100 m2 om det kombineres med alternativ 1.
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