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Rådmannens forslag til vedtak:
Planprogrammet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas med
endringer innarbeidet som beskrevet i saksframlegget.

Bakgrunn for saken:
I tråd med kommunens planstrategi vedtok formannskapet den 16.11.16, å melde oppstart av
planarbeid for revisjon av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, samt legge
planprogrammet for arbeidet ut på høring.
Saksutredning:
Til oppstarten av kommuneplanen har det kommet inn 68 uttalelser, hvor de fleste uttalelsene
er private innspill til revisjonen av arealdelen til kommuneplanen. Uttalelsene til 13 av
instansene som har gitt innspill er delvis knyttet til høringen av planprogrammet. De delene av
innspillene som gjelder planprogrammet er oppsummert og kommentert under. Innspillene kan
leses i sin helhet i vedlegg 2.
Fylkesmannen i Vest-Agder, 02.01.17.
Mener etter en gjennomgang av dokumentene at arbeidet med kommuneplanen gjøres på en
faglig god måte. Minner om at for lokalisering av barnehage må det være et vilkår at
utearealet ligger på bakkenivå og for øvrig tilfredsstiller nødvendige krav.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning. Lokalisering av barnehage skal vurderes i arealdelen, samtidig pågår det et
privat reguleringsplanarbeid for barnehage på Tangvall, hvor kvaliteten på arealene må
vurderes konkret.
Kristiansand kommune, 03.01.17.
Kristiansand kommune vil i sitt arbeid med kommuneplanen gå gjennom de felles planene i
Knutepunkt Sørlandet og vurdere hvordan politikken kan innarbeides i kommuneplanen.
Kristiansand kommune oppfordrer Søgne kommune til å gjøre det samme.

Kristiansand kommune forventer at bymiljøavtalen vil påvirke kommunens samfunnsdel med
langsiktige arealstrategi og kommuneplanens arealdel. Dette vil også gjelde for øvrige
kommuner i regionen.
Administrasjonens kommentar:
Som det framgår av høringsutkastet til planprogrammet er det lagt til grunn at de felles
regionale planene skal være førende for kommunens planarbeid.
Lokalisering av utbyggingsområder skal vurderes opp mot hverandre i en modell for rangering
av utbyggingsområder, hvor avstand til funksjoner vektlegges. Det arbeides med utforming av
kriterier for vurdering av utbyggingsområdene.
Direktoratet for mineralforvaltning, 16.01.17.
DMF anbefaler at kommunen legger opp til en kartlegging av ressurstilgang og behovet for
mineralressurser ved revidering av kommuneplanen.
Administrasjonens kommentar:
Det er lagt opp til en begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel. Det foreslås ikke å
prioritere kartlegging av tilgang til mineralressurser.
Kystverket, 24.01.17.
I gjeldende kommuneplan er farledene vist på kommuneplankartet og vi gir faglig råd om at
farledene også synliggjøres nå som planen revideres. Det må ikke planlegges arealbruk som
vil være i konflikt med navigasjonsinstallasjoner.
Administrasjonens kommentar:
Innspillene følges opp i arbeidet med arealdelen.
Søgne menighetsråd, 27.01.17.
Det bes om at det settes av arealer til utvidelse av gravplasser og parkering. Til
satsingsområdene i kommuneplanen ønsker menighetsrådet å være en bidragsyter innen
integreringsarbeid, folkehelse, omsorgsarbeid og barne- og ungdomsarbeid.
Administrasjonens kommentar:
Arealer til gravplass vurderes i arealdelen til kommuneplanen. Det er positivt at menighetsrådet
vil være en bidragsyter.
Grønt Nettverk, 29.01.17.
I planperioden anbefaler Grønt Nettverk kommunen til å konsentrere seg om å bidra til at
vedtatte arealplaner får en god gjennomføring og avvente nye utbyggingsområder til neste
rullering. Grønt Nettverk vil oppfordre kommunen til å stoppe ytterligere nedbygging i
strandsona.
Arbeidet bør i større grad rettes inn mot å fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag gjennom god
kartlegging av kommunens arealer for biologisk mangfold, ved oppdatering av biologisk
mangfoldregistreringen fra 2003. Registreringene av naturmangfold bør også omfatte marine
områder. Friluftslivsområdene i kommunen bør kartlegges slik Miljødirektoratet har henstilt
alle landets kommuner om å gjøre innen 2018. Grønt Nettverk ber om at jordvern og
kulturlandskap får en egen omtale i kommuneplanen. Grønt Nettverk bekymret for bestandene
til flere fiskearter, hummer og flere sjøfuglarter. I noen grad har urovekkende lave bestander
sammenheng med svak næringstilgang. Det kan ha sammenheng med et for stort næringsfiske,
da for nøkkelarter som tobis og leppefisk. Samtidig registrerer vi en omfattende

plastforurensing i havet som gir grunn til bekymring for virkningen i næringskjeden. Grønt
Nettverk ber om at dette blir tatt med i kommuneplanens avsnitt om kystsona. Trafikken i
strandsonen med småbåter og vannscootere bør også omtales i et kapittel om kystsonen.
Arbeidet bør videre rettes mot å følge opp nasjonale pålegg og egne forpliktelser i
kommuneplanens avsnitt om miljø og klima. I tillegg anmodes det om at kommunen utarbeider
en egen klima- og ressursplan. Grønt Nettverk vil oppfordre kommunen til å videreføre
forpliktelsene og konkretisere aktuelle praktiske tiltak som kan være effektfulle tiltak for
kommunen og innbyggerne med tanke på å bidra til den globale klimadugnaden.
Grønt Nettverk vil henstille til kommunen om å arrangere et folkemøte i en tidlig fase av
planarbeidet. Her vil innbyggere kunne stille spørsmål, administrasjonen har mulighet til å
oppklare misforståelser og vil kunne presentere føringer og pålegg fra overordnende
myndigheter. En slik dialog kan være nøkkelen til å skape et positivt engasjement rundt
kommuneplanen.
Administrasjonens kommentar:
Beskrivelse av statusen i kommunen innenfor ulike områder vil bli gjort i et faktadokument
med statistikk som følger kommuneplanen, videre vil tema knyttet til arealbruk bli beskrevet i
planbeskrivelsen samt at konsekvensene for verdiene ved eventuelt endret arealbruk vil framgå
av konsekvensutredningen.
Det framgår av høringsutkastet til planprogrammet at kommunen ønsker å begrense nye
utbyggingsområder. Når det gjelder kartlegging av biologisk mangfold, vurderes
kunnskapsgrunnlaget som godt nok for å kunne gjøre en forsvarlig revisjon av planen, det er
derfor ikke foreslått noen nykartlegging. Når det gjelder friluftsområdene er arbeidet med
kartlegging av friluftsområdene i gang og det foreslås at dette legges inn som et eget
utredningstema i planprogrammet. Det vises til omtalen om kartlegging av friluftsområder
lenger ut i saksutredningen.
Plassering av nye utbyggingsområder skal vurderes ut i fra prinsippene for god bolig- areal og
transportplanlegging. En modell for rangering av utbyggingsområder er under utvikling. Også
når det gjelder klimaplan jobbes det på tvers av kommunene og det arbeides med revisjon av
den felles klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet. Administrasjonen foreslår å videreføre det
felles arbeidet på klimaområdet i tråd med vedtatt planstrategi.
Det er et godt innspill å arrangere et folkemøte, det legges opp til å avholde det i tidlig fase av
arbeidet med arealdelen.
Vest-Agder fylkeskommune, 25.01.17. og 14.02.17.
Fylkeskommunen har følgende råd og merknader til arbeid med kommuneplanens
arealdel i Søgne kommune:
- Utarbeide strategi for fortetting i områder med eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse.
- Ta ut boligområder som er i strid med mål om bærekraftig areal- og samfunnsutvikling.
- Føre en restriktiv linje med hensyn til omdisponering av dyrka mark.
- Legge til rette for høy utnyttelse i senterområder og nær kollektivknutepunkt.
- Ivareta arealbruksprinsipper fastsatt i Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
2014-2020.
- Innarbeide vannkvalitet og vannmiljø i konsekvensutredningen for de områdene hvor
utbygging påvirker vannmiljøet.
- Ny kommuneplan må ses i sammenheng med revisjon av Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050.

-

Ta hensyn til klima/miljøutfordringer jamfør retningslinjer i ATP- planen. All vekst i
persontrafikk i byområdet skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport jfr. BMA
arbeidet og målet om nullvekst.
Regulere kulturminner og kulturmiljø som nevnt i saksfremstillingen til hensynssoner med
tilhørende bestemmelser.
Fylkeskommunen er positiv til å delta i planarbeidet hvis kommunen ønsker dette.

Fylkestinget slutter seg til melding om oppstart av revisjon av planarbeidet for
kommuneplanens samfunnsdel for Søgne 2017-2030, og stiller seg positiv til å bistå i
planarbeidet. Fylkestinget anbefaler Søgne kommune å innarbeide innspillene vedrørende
følgende punkter i det videre planarbeidet:
- Videreføre punkter i gjeldende kommuneplan
- Nasjonale og regionale føringer
- Utredningsbehov
- Levekår og folkehelse
- Overordnede arealstrategier
Administrasjonens kommentar:
Innspillene følges opp i det videre planarbeidet.
Statens vegvesen, 30.01.17.
Statens vegvesen mener at listen over hva som skal utredes ved utbyggingsforslag bør
suppleres med trafikksikkerhet, framkommelighet for alle trafikantgrupper og trafikkanalyse
for utbyggingsområder.
Vegdirektoratet har gitt tilbakemelding om at de primært ønsker at byggegrensene langs
riks- og fylkesveger legges inn i kommuneplanens arealdel og vi oppfordrer til at dette
gjøres ved revisjon av kommuneplanen for Søgne.
Administrasjonens kommentar:
Innspillene følges opp i det videre planarbeidet innenfor de temaene som ligger i forslag til
planprogram. Vurderingen som skal gjøres i tilknytning til nye utbyggingsområder gjøres på et
overordnet nivå i og med at dette er en kommuneplan. Mer detaljerte vurdering knyttet til blant
annet trafikksikkerhet, håndteres gjennom senere detaljreguleringer.
Norsk Maritimt Museum, 31.01.17.
NMM har ingen merknader til planprogrammet.
Administrasjonens kommentar:
Tas til orientering.
Norges vassdrags- og energidirektorat, 01.02.17.
På generelt grunnlag anbefaler NVE at utbygging styres vekk fra flom- og skredutsatte
områder.
Kjente faresoner i områder hvor det åpnes for utbygging skal vises med hensynssone. Det
samme gjelder aktsomhetsområder. NVE forutsetter at kommunen ikke åpner for utbygging
uten reguleringsplan.
Det anbefales at det gis et generelt byggeforbud langs vassdrag. Søgneelva er vernet og
arealforvaltningen må ikke komme i konflikt med verneformålet.
Planen må ta hensyn til eksisterende og eventuelt nye høyspentanlegg.

Administrasjonens kommentar:
Innspillene følges opp i det videre planarbeidet.
Fiskeridirektoratet, 31.01.17.
Viktige data for fiskeriinteresser og marine naturtyper bør tas inn i kommuneplanen og tas
hensyn til i den videre prosessen.
Administrasjonens kommentar:
Kjente data for fiskeriinteresser og naturtyper legges til grunn for det videre arbeidet med
kommuneplanens arealdel.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 31.01.17
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslår å innføre 2 timers parkering ved
rådhuset for å frigi parkeringsplasser til mennesker med nedsatt funksjonsevne uten
parkeringstillatelse. Rådet ber om at retningslinjer for trafikk i gågate på Tangvall
gjennomgås på nytt.
Administrasjonens kommentar:
Kommuneplanen er en overordnet plan, hvor detaljer knyttet til blant annet parkeringstid på
konkrete areal ikke fanges opp. Dersom parkeringstid og retningslinjer for kjøring i gågate skal
behandles på nytt, må dette gjøres som selvstendige saker, uavhengig av kommuneplanen.
Søgne idrettsråd, 30.01.17.
Ber om at de regionale styringsmålene i Regionplan Agder 2020 knyttet til idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet legges til grunn for kommunes satsing i de ulike sektorene. Ønsker at det
utvikles en egen temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, hvor følgende strategier
prioriteres:
- Styrke satsingen på hverdagsaktivitet.
- Styrke satsingen på tilrettelegging for fysisk aktivitet i nærmiljøet.
- Prioritere aktivitet for barn og unge.
- Planlegge universelt i alle sammenhenger ved tilrettelegging for idrett og fysisk
aktivitet.
- Legge til rette for frivillig engasjement.
- Idrettsutøvere skal få utvikle sitt talent også i Søgne.
- Bedret samsvar mellom anleggsdekning og innbyggernes aktivitetsvaner og behov.
- Styrke hensyn til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i arealforvaltningen.
Innspill til arealdelen:
- Arealer til skytter og aktivitetspark bør avsettes i tilknytning til planlagt skytebane nord
for Lohnelier.
- Det bør settes av areal til friområde nær boligfelt (nærfriluftsområder).
- Det må settes av arealer til rideanlegg og legges til rette for egne rideveier.
- Det er viktig at nye idrettsanlegg kommer i tilknytning til skolene.
Administrasjonens kommentar:
Innspillene til innholdet i samfunnsdelen og arealdelen følges opp i det videre planarbeidet.
Når det gjelder en egen kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet så ligger det
inne i kommunens planstrategi at arbeidet med denne skal starte i 2018.
Kartlegging av friluftslivsområder
Det er et nasjonalt mål at alle kommuner i Norge skal ha kartlagt og verdsatt sine
friluftslivsområder innen 2018. Kartleggingen er ment som et virkemiddel for kommunene for

å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv. Resultatene fra kartleggingen vil bli
publisert i www.naturbase.no og være tilgjengelig for alle. Søgne kommune er invitert av
fylkeskommunen til å starte arbeidet i 2017 (vedlegg 3). Fylkeskommunen legger opp til å gi
tilskudd på 50 000 kr til hver kommune til stimulering til gjennomføring. Det forutsettes at
arbeidet er politisk forankret for at tilskuddet utbetales. Kartleggingen vil være et nyttig
grunnlag for kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel og foreslås gjennomført som
en del av grunnlagsutredningene til kommuneplanen.
Klima og miljø
I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplanen den 15.12.16, ble blant annet
følgende verbalforslag vedtatt:
Rådmannen bes å vurdere om kommunen har de nødvendige ressursene til å oppnå nasjonale
miljø- og klimamålsetninger i arbeidet med rulleringen av kommuneplanen.
Administrasjonen forstår spørsmålet til å gjelde kommunens ressurser til å vurdere klima- og
miljøspørsmål i arbeidet med kommuneplanen, og ikke om vi faktisk klarer å nå de nasjonalklima- og miljømålene i arbeidet med rulleringen av kommuneplanen.
Problemstillingene knyttet til miljø- og klima er svært omfattende og det er blant annet derfor
utarbeidet en felles klimaplan for knutepunktkommunene. En felles plan knyttet til
klimautfordringene er vurdert som en bedre løsning enn at kommunen skulle ha utarbeidet en
egen. Den gjeldende klimaplanen ble vedtatt i 2009 og det arbeides med revidering av denne.
Dette arbeidet pågår uavhengig av kommuneplanen.
I arbeidet med kommuneplanens arealdel vil klima- og miljø være blant temaene som vurderes
når eventuelle nye utbyggingsområder skal konsekvensutredes. En felles modell for
knutepunktkommunene for rangering av utbyggingsområder er under utvikling. Modellen skal
være et hjelpemiddel for å rangere utbyggingsområder ut i fra hvordan potensialet for å benytte
kollektiv, sykkel og gange er i de ulike utbyggingsområdene, samt om utbyggingen er en
fortetting av eksisterende tettsted eller fører til spredning av de bebygde områdene i
kommunen. Modellen er tenkt benyttet ved vurdering av utbyggingsområdene som er spilt inn
til arealdelen.
Administrasjonen anser at kommunen har ressurser til å gjennomføre de beskrevne
utredningene som foreslås i planprogrammet og anser dette som svar på kommunestyrets
verbalforslag.
Konklusjon:
Innspillene som har kommet til arbeidet med kommuneplanen dreier seg i hovedsak om
innholdet i planene og hvilke hensyn som bør tas når vi planlegger. Ut i fra innspillene som har
kommet foreslås det følgende endringer i planprogrammet:
Under avsnitt 3.2. Kunnskapsgrunnlaget, legges det inn at det skal gjennomføres en
kartlegging av friluftslivsområdene i kommunen i tråd med Miljødirektoratet sin veileder for
kartlegging av friluftslivsområder.
I avsnitt 3.4.1. Konsekvensutredning av utbyggingsforslag, presiseres det at i vurderingen av
klimakonsekvensene ved realisering av utbyggingsområdene, skal gjøres en rangering av
utbyggingsområdene etter en felles modell for rangering av utbyggingsområder, som er under
utarbeidelse.

I tillegg foreslås det å justere på framdriften til arbeidet med samfunnsdelen, slik at vedtak om
utleggelse av samfunnsdelen til offentlig ettersyn utsettes fra september til desember. Høring
og vedtak av samfunnsdelen forskyves tilsvarende. Endringen er gjort for å kunne legge til
rette for en god intern prosess både administrativt og politisk, da vi ser at det er viktig å sikre
god forankring og at dette er en jobb som tar noe tid.
Foreslåtte endringer er innarbeidet i revidert planprogram, markert med rød skift i vedlegg 1.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til saken.

Vedlegg
1 Revidert planprogram - kommuneplan
3 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Vest-Agder - Invitasjon til kommuner å
delta i prosjektet i 2017
3 Høringsuttalelser
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og forankring
Kommuneplanen er Søgne kommune sitt overordnede styringsdokument og består
av en samfunnsdel og en arealdel. Planen skal legge føringer for videre utvikling av
kommunen. Minst en gang i hver kommunestyreperiode skal kommunestyret
gjennom arbeidet med planstrategien vurdere om det er behov for revisjon for hele
eller deler av kommuneplanen. Oppbygningen av det kommunale plansystemet
framgår av illustrasjonen under.

Figur 1 Illustrasjon av kommunens plansystem etter plan- og bygningsloven (Kilde: Veileder om
Kommuneplanens arealdel).

Kommunestyret vedtok i planstrategien den 28.04.16, at både samfunnsdelen og
arealdelen skal revideres, med oppstart av planarbeidet i 2016. Samfunnsdelen av
kommuneplanen ble vedtatt i 2011. Det legges opp til en revisjon og oppdatering av
samfunnsdelen, i tråd med dagens utfordringsbilde.
Arealdelen av kommuneplanen ble vedtatt i 2012. Det ble ved rulleringen
gjennomført en grundig vurdering av arealbehov, det vurderes derfor ikke som
nødvendig med en full gjennomgang av planen, men en ser at det er behov for
justeringer. Det framgår av planstrategien at følgende tema skal vurderes spesielt i
planarbeidet; bestemmelser, innlemmelse av kommunedelplaner og
reguleringsplaner og vurdere nye næringsområder tilknyttet E 39. I tillegg framgår det
i vedtak i formannskapet den 15.06.16, at framtidig disponering av Høllen og Åros
skal vurderes i arbeidet med kommuneplanen.

1.2 Krav om planprogram
I tråd med plan- og bygningsloven § 11-13 skal det utarbeides et planprogram som
grunnlag for arbeidet med kommuneplanen. Planprogrammet skal gjøre rede for
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke
alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram
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skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling
av planoppstart.

1.3 Mål for planarbeidet
Resultatmål
 Kommuneplanen gir tydelige føringer for videre utvikling av Søgne kommune
som samfunn og organisasjon.
 Det er god sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Prosessmål
 Planarbeidet er godt forankret i kommunen, både politisk og administrativt.
Politikere er involvert også i tidlig planfase.
 Det har vært aktiv medvirkning fra innbyggerne, næringsliv og organisasjoner;
både i drøftings- og høringsfasen.

2 Forutsetninger for planarbeidet
2.1 Nasjonale føringer
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging utarbeides hvert
fjerde år. Regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
(2015) beskriver forventninger knyttet til:
 gode og effektive planprosesser
 bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
 attraktive og klimavennlige by- og tettsedesregioner
Sammen med statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer danner dette
grunnlag for nasjonale føringer for kommunens planlegging. Nærmere informasjon
om styringsdokumentene er gitt på www.planlegging.no.

2.2 Regionale føringer
Det er utarbeidet en rekke regionale planer og strategier, som er førende for
kommunens planlegging og satsing innenfor de ulike sektorene. Oversikt over
gjeldende planer og strategier finnes på www.vaf.no/planer.
Regionplan Agder 2020 er det viktigste overordnede plandokumentet for regional
utvikling og det er forventet at satsingsområdene i planen følges opp i kommunene.
Følgende fem satsingsområder satt opp for Agder fram mot 2020:






Klima: Høye mål – lave utslipp
Det gode liv: Ager for alle
Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap
Kommunikasjon: De viktige veivalgene
Kultur: Opplevelser for livet

Konkrete retningslinjer for kommunens arealdisponeringer ligger i Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011 – 2050. I planen ligger det føringer om at Søgne bør ta
høyde for å vokse med ca. 5000 innbyggere fram mot 2050 og at Tangvall bygges ut
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ytterligere med boliger, handel og næring i øst-vestlig retning. Videre anbefales det
videre boligbygging langs aksene Tangvall-Høllen-Årosskogen-Langenes og
Tangvall-Lunde-Kjellandsheia. For å redusere pendlerbehovet anbefales det at det
legges til rette for næringsarealer med utvidelse av Lohnelier, kontorarbeidsplasser
på Tangvall og på sikt nye næringsarealer på Toftelandslier.

2.3 Status i Søgne
2.3.1

Befolkningsutvikling

Søgne kommune har hatt en befolkningsvekst omtrent på landsgjennomsnittet, med
ca. 1 % i snitt over de siste fem årene. De siste 10 årene har variasjonene vært
relativt store fra år til år. I årene 2008 og 2009 hadde kommunen en befolkningsvekst
på over 3 %, mens fra 2009 til 2010 var veksten på under 1 %.
Ved en middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring (MMMM),
viser befolkningsprognosene til SSB at Søgnes befolkning vil stige fra ca. 11200 i
2016 til ca. 13850 innbyggere i 2030, dette tilsvarer en årlig vekst på ca. 2 %. Dette
er en noe sterkere vekst i befolkningen enn vi har sett de foregående år.

Befolkningsprognose
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Figur 2 Befolkningsprognose for Søgne fram mot 2030 ved middels nasjonal vekst (kilde: SSB).

Ser en på endringene i de ulike aldersgruppene, vil endringene i de yngste
aldersgruppene være små, mens det meste av veksten kommer i de eldre
aldersgruppene.
2.3.2

Økonomi

Søgne kommune har en stabil økonomi og har hatt gode økonomiske resultater de
siste årene. Gjeldsnivået er lavere enn for gjennomsnittskommunen og det er bygd
opp noen fondsreserver. Det er planlagt større investeringer i årene framover, som vil
føre til økt gjeldsgrad og økte rente- og avdragskostnader. Ut i fra
befolkningsframskrivingene, som viser en relativt sterk vekst i de eldste
aldersgruppene, forventes det en utgiftsvekst innenfor pleie og omsorgssektoren.
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Det forventes endringer i kommunenes inntektssystem i forbindelse med
kommunereformen, hvor Søgne trolig vil få lavere overføringer per innbygger,
dersom Søgne forblir en selvstendig kommune. Proposisjon om ny kommunestruktur
vil bli lagt fram for Stortinget til våren 2017.
2.3.3

Næringsliv og arbeidsmarked

Blant annet på grunn av nedgangstider i oljesektoren er arbeidsmarkedet noe mer
ustabilt enn det har vært de siste årene. Fra å ligge på en arbeidsledighet på under 3
%, ligger arbeidsledigheten i Søgne nå på mellom 3,5 % til over 4 % (SSB). Tallene
varierer relativt mye fra måned til måned. Arbeidsledigheten er høyest for
aldersgruppen under 30 år.
Søgne kommune har høy utpendling, hvor ca. 60 % av de sysselsatte som bor i
Søgne kommune, jobber i andre kommuner. Den største utpendlingen er til
Kristiansand. Innpendlingen til kommunen er relativt lav.

3 Sentrale tema og utredningsbehov
3.1 Gjeldende kommuneplan
Den gjeldende samfunnsdelen til kommuneplanen er delt inn i følgende
fokusområder:
 Oppvekst
 Omsorg
 Folkehelse
 Næringsutvikling
 Beredskap
 Kultur
 Miljø- og klimaplan
 Kommunal økonomi
 Organisasjon
Arealforvaltningen har et eget avsnitt i kommuneplanen med tilhørende arealdel.
Til hvert av fokusområdene er det utarbeidet mål og delmål / strategier. Det skal i
arbeidet med kommuneplanen vurderes hvordan satsingsområder, mål og strategier
er fulgt opp. Videre skal det gjøres en faktabasert vurdering av om det er behov for
justering av satsingsområdene, målene og strategiene ut i fra hva som er dagens
utfordringsbilde.

3.2 Kunnskapsgrunnlag
I tråd med forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 skal kommunen gjennomføre
en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Denne skal oppdateres i takt med
revisjon av kommuneplaner jf. § 6. Oppdatering av Søgnes helhetlige ROS gjøres
som en del av det innledende arbeidet med revisjonen av kommuneplanen.
I tråd med folkehelseloven § 6 skal kommunens folkehelseoversikt legges til grunn
for kommunens planarbeid og følges opp med mål og strategier for
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folkehelsearbeidet. Søgnes oversiktsdokument er i dag en del av kommunens
folkehelseplan. I tråd med råd fra Fylkesmannen vil oversiktsdokumentet oppdateres
som et selvstendig dokument i forbindelse med det innledende arbeidet med
kommuneplanen. Arbeidet med ROS-analysen og folkehelseoversikten skal sees i
sammenheng.
Det er et nasjonalt mål at alle kommuner i Norge skal ha kartlagt og verdsatt sine
friluftslivsområder innen 2018. Kartleggingen er ment som et virkemiddel for
kommunene for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv. Kartleggingen
gjennomføres som en del av grunnlagsutredningene til kommuneplanen, i tråd med
Miljødirektoratet sin veileder for kartlegging av friluftslivsområder.

3.3 Samfunnsdelen
Kommunens visjon er Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel. Visjonen
beskriver hvordan kommunen ønsker å jobbe sammen videre, både internt og ut mot
innbyggerne i kommunen. Det er i arbeidet med samfunnsdelen behov for å se på
hvordan visjonen kan innlemmes i føringene som legges for videre utvikling av
Søgne som samfunn og organisasjon.
Det er ulike måter å gruppere satsingsområdene eller temaene i kommuneplanen på.
Det er i utarbeidingen av forslag til planprogram tatt opp med formannskapet og
diskutert administrativt hvordan samfunnsdelen skal bygges opp. Det er enighet om
at kommuneplanen skal være et strategisk dokument og at detaljene skal følges opp i
relevante sektor- og temaplaner. Endelig strukturering av samfunnsdelen er per nå
ikke avklart, og det vil være en del av planarbeidet å finne en god struktur på
dokumentet. Det vurderes å ta utgangspunkt i strukturen i Agder 2020, om vi finner
en hensiktsmessig måte å tilpasse satsingsområdene til kommunenivå.
Det er foreløpig avklart gjennom arbeidet med planstrategien at det fortsatt skal
satses på forebygging og tidlig innsats, i tråd med prioriteringer i gjeldende
økonomiplan. Med bakgrunn i forventet økning i de eldste aldersgruppene, vil det i
planarbeidet fokuseres spesielt på omsorgsektoren, i tillegg til videre satsing på
Søgne som en god kommune å vokse opp i.
Det skal jobbes med å formulere satsingsområdene, målene og strategiene slik at det
er tydelig hvordan disse skal følges opp i enhetene, og eventuelt konkretiseres i
sektor-/ temaplaner, økonomiplan, budsjett og arealdelen, der det er aktuelt.

3.4 Arealdelen
Det er et overordnet mål for arbeidet med arealdelen, at kommuneplanen skal være
enkel å forstå. Relevante data i form av statistikk og framskrivninger, skal legges til
grunn for vurderingene av behovet for framtidig arealdisponeringer i
kommuneplanen. Videre skal det gjøres en vurdering av dagens plangrunnlag og
hvordan dette fungerer. Eksempelvis er det i Søgne kommune mange byggesaker
som krever dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan. Hva er
årsaken til det? Kan det gjøres endringer i arealdelen til kommuneplanen som gjør at
antall dispensasjonssaker kan reduseres?
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I arbeidet med arealdelen skal føringene som ligger i vedtatt planstrategi og øvrige
politiske vedtak som legger føringer for arbeidet med arealdelen følges opp. Søgne
kommune skal ved våre arealdisponeringer bidra til en balansert vekst rundt
Kristiansand. Arealbehov som er relevante å vurdere:




3.4.1

Offentlige behov, eks. barnehage og omsorgsboliger.
Næringsområder
Boligbygging i knutepunkt og langs kollektivakser jf. regionalplan for
Kristiansandsregionen
Overordna infrastruktur for veg
Konsekvensutredning av utbyggingsforslag

For arealdelen av kommuneplanen er det krav om konsekvensutredning.
Utredningskravet gjelder de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig
utbygging, og som omfatter endringer i forhold til gjeldende plan.
Konsekvensutredningen skal utføres etter bestemmelser i plan- og bygningsloven og
Forskrift om konsekvensutredninger, samt veiledere fra Miljødepartementet. KUforskriften forutsetter at planprogrammet, så langt som mulig, avklarer hvilke forhold
som vil bli utredet og belyst i planforslaget med konsekvensutredning. Utredningen
må tilpasses plannivået og formålene som legges inn i planen. Dersom det er behov
for ytterligere utredinger ved senere detaljregulering må det framgå av
konsekvensutredningen, og innarbeides i planen. Det skal i planbeskrivelsen gis en
særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn.
Konsekvensutredningen vil baseres på eksisterende kunnskap, med oppdatering av
dataene der en ser at det er nødvendig. Konsekvensene skal vurderes i forhold til:













Forholdet til kommunens mål og strategier
Økonomiske konsekvenser for kommunen (infrastruktur og tjenester)
Klima (energi og transport). Plassering av nye utbyggingsområder skal
vurderes ut i fra prinsippene for god bolig- areal og transportplanlegging. Det
leges opp til å vurdere utbyggingsområdene etter en felles modell for
knutepunktkommunene for rangering av utbyggingsområder. Modellen skal
være et hjelpemiddel for å rangere utbyggingsområder ut i fra hvordan
potensialet for å benytte kollektiv, sykkel og gange er i de ulike
utbyggingsområdene og om utbyggingen er en fortetting av eksisterende
tettsted eller fører til spredning av de bebygde områdene i kommunen.
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Forurensning og støy
Landbruk og jordvern
Landskap
Folkehelse
Barn og unge
Grønnstruktur og friluftsliv
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Beredskap og ulykkesrisiko

Det er krav om at konsekvensutredningen skal omfatte både en vurdering av hvert
enkelt område og en samlet vurdering av konsekvensene av de forslåtte
arealbruksendringene.

4 Planprosessen
4.1 Organisering
4.1.1

Politisk organisering

Kommuneplanen vedtas av kommunestyret. Formannskapet er politisk
styringsgruppe for planarbeidet. Formannskapet orienteres om sentrale
problemstillinger underveis, behandler planprogrammet før høring, fastsetter
planprogrammet, førstegangsbehandler planen før høring og innstiller til
kommunestyret.
For å sikre en bred polisk forankring skal det gjennomføres arbeidsmøter med
tjenesteutvalget om kommuneplanens samfunnsdel, og med plan- og miljøutvalget
om kommuneplanens arealdel under utarbeidingen av planene.
4.1.2

Administrativ organisering

Rådmannens ledergruppe er administrativ styringsgruppe. Styringsgruppa har
ansvaret for sentrale overordnede beslutninger i planprosessen.
Kommuneplanen gjelder for kommunen som helhet og skal legge til rette for at
kommunen tverrfaglig jobber mot et felles mål. For å sikre bred forankring skal det
legges til rette for gode interne prosesser i sektorene, der sektorene selv er
ansvarlige for innspill til de delene av planen som berører deres områder.
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4.2 Framdriftsplan
Det utarbeides et felles planprogram og meldes oppstart av planarbeidet for
samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen samlet. Arealdelen skal bygge på
samfunnsdelen, det legges derfor opp til å ferdigstille og vedta samfunnsdelen før
arealdelen.
AKTIVITET
PLANPROGRAM
Utarbeidelse av forslag til planprogram
Arbeidsmøte med formannskapet
Vedtak om oppstart av planarbeid og høring av forslag til
planprogram
Høring av planprogram
Vedtak av planprogram

TIDSPUNKT
September – oktober 2016
19.10.16. Formannskapet
16.11.16. Formannskapet
Desember 2016 - januar 2017
Første kvartal 2017. Formannskapet

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Utarbeidelse av planforslag
Vedtak om utleggelse av samfunnsdelen til offentlig ettersyn
Offentlig ettersyn og høring av samfunnsdelen
Behandling og vedtak av samfunnsdelen etter høring

Januar - desember 2017
Desember 2017
Januar – februar 2018
Mai 2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Utredninger og utarbeidelse av planforslag
Vedtak om utleggelse av arealdelen til offentlig ettersyn
Offentlig ettersyn og høring av arealdelen
Bearbeiding av planforslaget
Behandling av og vedtak av arealdelen etter høring

Januar 2017 – mai 2018
Juni 2018
Juni – august 2018
September – november 2018
Desember 2018.

5 Medvirkning
Plan og bygningsloven stiller krav til medvirkning i arbeidet med kommuneplanen. I
tråd med lovkrav skal planprogrammet og planforslagene legges ut på høring.
Høringsfristen settes til minimum seks uker i tråd med plan- og bygningsloven §§ 1113 og 11-14. Det er viktig med en bred medvirkning både for at alle skal høres, men
også for at kommunen skal kunne få best mulige planer for utviklingen av Søgne.
Kommunen sin hjemmeside skal være en sentral informasjonskanal. For å nå ut til de
som ikke bruker digitale media, vil også lokalpresse bli brukt til kunngjøringer og
informasjon om viktige tema i planarbeidet. Sentrale plandokumenter vil bli lagt ut
digitalt på kommunens hjemmeside og vil være tilgjengelig i papirformat i
servicetorget på rådhuset.
Grupper som krever spesiell tilrettelegging eller ikke er i stand til å delta direkte i
planarbeidet, skal i følge loven sikres aktiv medvirkning. Kommunen vil tilrettelegge
for medvirkning ved gjennom dialog med de kommunale rådene; barne- og
ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Søgne kommune har jevnlig innbyggerundersøkelser. Den siste er fra 2016. Denne
vil bli brukt som en del av grunnlagsmaterialet ved kommuneplanrevideringen.
Også den interne medvirkningen er svært viktig for å forankre planene i
administrasjonen og på den måten legge til rette for eierskap til planene. For å sikre
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en helhetlig kommuneplan, skal arbeidet med kommuneplanen være tema på
ledersamlingene i kommunen.
Når det gjelder medvirkning og samarbeid med fylkeskommunen, Fylkesmannen og
andre relevante statlige og regionale aktører vil kommunen bruke regionalt planforum
som møtearena. Kommunen vil søke avklaringer på et tidlig tidspunkt i
planprosessen, og ha drøftinger med aktuelle aktører underveis.

5.1 Innspill fra befolkningen
Det ønskes innspill fra befolkningen til strategier og mål for arbeidet med både
samfunnsdelen og arealdelen. I tillegg ønskes det innspill og forslag til endret
arealbruk i kommuneplanens arealdel. Innspill og kommentarer kan sendes på e-post
til postmottak@sogne.kommune eller per post til Søgne kommune, postboks 1051,
4682 Søgne.
Krav til arealinnspill
Det er laget en mal for innspill til forslag til nye utbyggingsområder og andre forslag til
endret arealbruk, hvor det er satt krav om dokumentasjon knyttet til følgende tema
ved innlevering av innspill til endret arealbruk:
 Beliggenhet: Kartutsnitt med avgrensning og foreslått atkomst og informasjon om
berørte eiendommer/adresse, samt beskrivelse av ønsket endring med
begrunnelse.
 Eksisterende arealformål: Formål i gjeldende kommuneplan og/eller
reguleringsplan.
 Eksisterende dokumentasjon for området når det gjelder (bruks- og verneverdier):
Kulturminner, jord- og skogbruk, biologisk mangfold, friluftsliv, støy og
forurensning, risikofaktorer som flom- og skredfare.
 Liste over mulige konsekvenser av forslaget når det gjelder; miljøverdier,
påvirkning av eksisterende bruk av området, transport, annen infrastruktur som
skole, barnehage, vann- og avløp m.m.
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2016/2546

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/148

Dato
02.01.2017

Søgne - uttalelse til varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel
Vi viser til kommunens skriv av 01.12.2016
Fylkesmannen mener etter gjennomgang av tilsendte dokumenter at arbeidet med revisjon av
kommuneplanen gjøres på en faglig god måte. Det legges bl.a. opp til stor grad av
medvirkning. Innspill fra befolkningen ønskes til strategier og mål for arbeidet med både
samfunnsdelen og arealdelen. I tillegg er det ønsket innspill og forslag til endret arealbruk i
kommunens arealdel. I denne sammenheng er det positivt at kommunen har gitt føringer på
hvordan innspill skal gis ved bruk av et eget skjema.
Kommunen har ønsket konkrete innspill til lokalisering av nye næringsområder, til videre
boligbygging på aksene Tangvall-Høllen-Årosskogen-Langenes og Tangvall-LundeKjellandsheia, samt til arealer for offentlig/privat tjenesteyting. Til sistnevnte er det anført
behov for arealer til omsorgssenter. Dessuten er det vurdert behov for en sentrumsnær
barnehage. Det er ønsket innspill til lokalisering av denne. Fylkesmannen minner i denne
sammenheng om innsigelsen som ble fremmet til lokalisering av barnehage innenfor
reguleringsplan for Tangvall sentrum nord (der barnehagens uteareal skulle være på taket av
Rema-bygget).
Det er ikke Fylkesmannens oppgave å foreslå lokalisering av
utbyggingsformål, men for barnehager må det være et vilkår for lokaliseringen at utearealet
ligger på bakkenivå og forøvrig tilfredsstiller nødvendige krav.
Vi ønsker lykke til med et viktig planarbeid.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
fagdirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

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

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

4605

KRISTIANSAND S

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

TEKNISK
By- og samfunnsenheten

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.:
201615555-2
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:
2016/2546 - 46704/2016

Dato:
Kristiansand, 03.01.2017

Uttalelse til varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen for Søgne samfunnsdel og areadel
Det vises til brev av 1.12.2016 med varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen for
Søgne.
Kristiansand kommune sin uttalelse til planprogrammet og innspill til planarbeidet forholder
seg til det som berører kommunen direkte, aktuelle samarbeidsområder eller det som kan
være av felles regional interesse.
Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har felles planer og satsing på flere områder,
eksempelvis strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen, med oppfølgende
handlingsplaner for kommunene og klimaplan for Knutepunkt Sørlandet, som nå er tatt opp til
revisjon. Kristiansand kommune vil i sitt arbeid med kommuneplanen gå gjennom disse
planene og vurdere hvordan politikken skal innarbeides i kommuneplanen. Vi oppfordrer
Søgne kommune til å gjøre det samme.
I disse dager jobber kommunene i Kristiansandsregionen med grunnlaget for en fremtidig
bymiljøavtale med staten. Hensikten med avtalen er at regionen skal nå den overordnede
målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. Areal- og parkeringspolitikken vil brukes for
å styre etablering av nye boliger og arbeidsplasser slik at behovet for bruk av privatbil
reduseres. Kristiansand kommune forventer at bymiljøavtalen vil påvirke kommunens
samfunnsdel med langsiktige arealstrategi og kommuneplanens arealdel. Dette vil også
gjelde for øvrige kommuner i regionen.
Kristiansand kommune ønsker lykke til med planarbeidet. Vi vil komme tilbake med uttalelse
vedrørende felles utfordringer når planen foreligger.
Med hilsen
Tor Sommerseth
Rådmann

Ragnar Evensen
Teknisk direktør

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift

Postadresse
Kristiansand kommune
By- og samfunnsenheten
Postboks 417 Lund
4604 KRISTIANSAND S

Besøksadresse
Rådhusgata 18
Kristiansand
Vår saksbehandler
Marit Eik
Telefon
+47 38 24 30 03

E-postadresse
post.teknisk@kristiansand.kommune.no
Webadresse
http://www.kristiansand.kommune.no
Foretaksregisteret
NO963296746

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Dato:
16.01.2017
Vår ref:
16/01965-2
Deres ref: 2016/2546 - 46704/2016

Uttalelse til oppstart og høring av planprogram for revisjon av
kommuneplan for Søgne kommune - arealdel og samfunnsdel
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 1. desember 2016.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker.

E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
Forvaltning av ikke-fornybare ressurser
Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan utnyttes der de
naturlig forekommer. Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter
forvaltning av mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning.
Det innebærer også å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for fremtiden
og kommende generasjoner.
I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, bør unngå å båndlegge
registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned forekomster, eller
legger andre begrensninger for framtidig utnytting av ressursene.
Gjennom god planlegging kan kommunene/ regionen skaffe seg en oversikt over hvor
langt fram i tid eksisterende massetak og råstoffområder dekker behovet for
byggeråstoff i fremtiden.
For å få en god og bærekraftig forvaltning av våre mineralressurser oppfordrer DMF til
at det lages temaplaner for mineralressurser. Planene kan lages som

kommunedelplaner i hver enkelt kommune men vi oppfordrer sterkt til at det
utarbeides regionale planer for mineral ressurser. Dette er i tråd med Regjeringens
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som spesifikt sier at
behovet for og tilgangen på byggeråstoffer må ses i en regional sammenheng.
DMF anbefaler derfor at kommunen legger opp til en kartlegging av ressurstilgang og
behovet for mineralressurser ved neste revidering av kommuneplanen.
Revisjon av kommuneplanens arealdel Søgne
Søgne kommune ber om innspill til begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel.
Den begrensede høringen gjelder blant annet fremtidig disponering av området
Høllen, som av Norges geologiske undersøkelse (NGU) er klassifisert som lokalt meget
viktig pukkområde.
DMF kan ikke se at det er gjort noen grundig vurdering av ressurssituasjonen eller
behovet for mineralske ressurser i kommunen i gjeldende kommuneplanens arealdel
for Søgne kommune. Det videre arbeidet er altså en god mulighet for å dekke det
behovet.
Når Søgne nå varsler en begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel med mål om
å vurdere den fremtidige disponeringen av området, må det gjøres en vurdering av
den langsiktige ressurssituasjonen i kommunen. Hvor lang levetid har uttak i
kommunen med dagens driftssituasjon? Hvor skal kommunen finne erstatning for
uttaket når det nærmer seg slutten av levetiden?
For ordens skyld minner vi om at det i de aller fleste tilfeller er fordelaktig å utvide
eksisterende uttak for råstoffutvinning, heller enn å etablere nye brudd for å dekke et
behov. Dette på bakgrunn av de mulige interessekonfliktene mot miljø-, bolig- og
andre arealpolitiske tema. Kommunene er derfor oppfordret til å tenke langsiktig,
både ved etablering og forvaltning av råstoffutvinningsområder.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
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Innspill til rullering av kommuneplanen - Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 1.12.2016 vedrørende oppstart av revisjon av kommuneplanen for
Søgne og høring av forslag til planprogram for planarbeidet.
Kystverkets ansvar
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket deltar i planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og
farvannsloven.
Havne- og farvannsloven har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg
ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og
hensynet til fiskeriene og andre næringer. Kystverkets regionkontorer skal ivareta disse
interessene i det regionale og lokale planarbeidet.
Innspill fra Kystverket Sørøst
Kystverket har registrert et farledssystem, med hovedled og biled, langs hele norskekysten.
Hovedled og biled er en viktig del av det regionale og nasjonale transportsystemet og bør
vises på kommuneplankartet. Farledenes trase og avgrensning kan lastes ned fra
Kystverkets karttjeneste på kystverket.no. I Søgne kommune er det registrert hovedled og
biled. I gjeldende kommuneplan er farledene vist på kommuneplankartet og vi gir faglig råd
om at farledene også synliggjøres nå som planen revideres.
For å sikre trygg og sikker ferdsel i farvannet, er navigasjonsinstallasjoner av vesentlig
betydning. Kystverket har et overordnet ansvar for fyrlykter, overetter, staker og jernstenger
mm i kommunen. Det må ikke planlegges arealbruk som vil være i konflikt med
navigasjonsinstallasjoner. Videre er det viktig at det legges til rette for nødvendig
vedlikehold og nyetablering av navigasjonsanlegg langs kysten. Kystverket Sørøst gir faglig
råd om at følgende bestemmelse tas inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens
arealdel: «Det tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk
innenfor planområdet, jf. pbl § 1-8, 4. ledd og § 11-11 nr. 4.»
Vi anbefaler at det legges til rette for å samle ledninger og kabler i egne traseer på
sjøbunnen. Dette for å unngå å legge unødvendig beslag på sjøbunnen.
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Søgne kommune
rådhuset, Tangvall

Innspill til revisjon av kommuneplanen
Grønt Nettverk har over noen tid engasjert seg i flere saker som berører våre
interesseområder. Det finner vi naturlig å fortsette med når kommuneplanen nå skal
revideres. I denne omgangen dreier det seg om rammene for arbeidet med planen. Vi
kommer til å følge arbeidet med mer konkrete merknader senere.
Dialog med befolkningen:
Medvirkning fra befolkningen under planprosessen, bør være et mål i seg selv. Det kan bidra til en
god prosess og kunnskap om og forståelse for kommunens viktigste plandokument. Grønt Nettverk
vil derfor henstille til kommunen om å arrangere et folkemøte i en tidlig fase av planarbeidet. Her vil
innbyggere kunne stille spørsmål, administrasjonen har mulighet til å oppklare misforståelser og vil
kunne presentere føringer og pålegg fra overordnende myndigheter. En slik dialog kan være
nøkkelen til å skape et positivt engasjement rundt kommuneplanen.
Overordnet betraktning:
Søgne kommune har en rekke arealplaner som åpner for en omfattende utbygging til ulike formål;
først og fremst kommunedelplan for Kjellandsheia og Tangvall, i tillegg foreligger en rekke godkjente
regulerings- / detaljplaner. Samtidig pågår planarbeidet for ny E39 gjennom kommunen.
Grønt Nettverk vil derfor henstille til kommunen om ikke å ta inn nye utbyggingsområder, men bidra
til at den utbyggingen som er aktuell etter gjeldende planer, får en god gjennomføring.
Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år, og det synes derfor unødvendig å forsere en utvikling med
nye utbyggingsområder.
For Grønt Nettverk vil det videre være naturlig å ta utgangspunkt i avsnittet i gjeldende
kommuneplan om miljø og klima. Sitat:
Mål: Kommunen skal sikre biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene.
Biologisk mangfold:

Søgne kommune preges av en svært variert natur og et levende kulturlandskap. Det bidrar til at
Søgne har stor betydning for en rekke enkeltarter, flere utrydningstruet. Vi er derfor glade for at
kommunen har forpliktet seg til å sikre biologisk mangfold. Det forutsetter imidlertid et oppdatert
kunnskapsgrunnlag slik at utbygging ikke forringer artsmangfoldet. Vi vil derfor oppfordre
kommunen til å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for biologisk mangfold, nedfelt i Biologisk
Mangfoldregistrering 2003, og til også å gjelde marine områder.
Landbruksarealer / kulturlandskap:
Grønt Nettverk har i en rekke saker engasjert seg for jordvern og vist til de klare nasjonale føringene
som Staten har pålagt kommunene om å beskytte matjord og å øke matproduksjonen. Grønt
Nettverk viser også til de politiske føringene som kommunen selv har nedfelt i gjeldende kulturplan
(2007) om egne uttalelser til arealplaner om kulturlandskapet. Grønt Nettverk ber om at jordvern og
kulturlandskap får en egen omtale i kommuneplanen.
Det grønne skiftet:
Grønt Nettverk registrerer at kommunen i gjeldende kommuneplan har flere gode intensjoner som
knytter seg til de alvorlige globale klimaproblemene. Sitat:
Kommunen skal informere om kommunens klimautslipp gjennom media og hjemmeside.
Det satses på etablering av jordvarmeanlegg i utbyggingsområder. Redusere CO2 utslipp fra
biltrafikken og stimulere til øket bruk av grønn transport og informere og bevisstgjøre innbyggerne i
forhold til forbruksvaner
Grønt Nettverk vil oppfordre kommunen til å videreføre forpliktelsene og konkretisere aktuelle
praktiske tiltak som kan være effektfulle tiltak for kommunen og innbyggerne med tanke på å bidra
til den globale klimadugnaden. Det grønne skiftet innebærer både å redusere utslipp av klimagasser
og å redusere det materielle forbruket.
Friluftsliv:
Tilgang til gode friluftslivsopplevelser i folks nærområder er av særlig verdi for folks helse og
livskvalitet. I Søgne har man gode muligheter til det både på land og til vanns, noe mange synes å
benytte seg av.
Grønt Nettverk er imidlertid urolig for at øket tilrettelegging og nedbygging av arealer i kommune
kan bidra til å redusere kvaliteten på friluftslivsopplevelsene. Miljødirektoratet har henstilt til alle
landets kommuner innen 2018 å ha kartlagt og verdifastsatt sine friluftsområder som ledd i
planprosessen for å få oversikt over hvilke friluftsområder kommunen har, og hvilken verdi de har.
Det vil være et nyttig redskap i arealplanleggingen slik at man kan sikre at de viktigste områdene og
arealgrunnlaget for forskjellig friluftsbruk blir ivaretatt. I tillegg tror vi den vil gi mer forutsigbarhet i
arealplanleggingen, og kan bidra til at man unngår fragmentering og en bit for bit utbygging.

Kystsona:
Kommunens kystområder har til alle tider hatt en spesiell og uvurderlig betydning for næringsliv,
ferdsel og friluftsliv. På Agderkysten er det knyttet nasjonale interesser til strandsona. Over tid har
Søgne kommunen tillatt stor nedbygging av denne. Det kan oppfattes til å være i strid med nasjonale
interesser for forvaltning av en begrenset ressurs. Grønt Nettverk vil oppfordre kommunen til å
stoppe ytterligere nedbygging i strandsona, særlig med henblikk på kommende generasjoner.
Når det gjelder artsmangfoldet, er Grønt Nettverk bekymret for bestandene til flere fiskearter,
hummer og flere sjøfuglarter. Det er derfor svært gledelig at kommunen nå arbeider med et stort
beskyttelsesområde for hummer. Her vil også ulike fiskearter få god beskyttelse. I noen grad har
urovekkende lave bestander sammenheng med svak næringstilgang. Det kan ha sammenheng med
et for stort næringsfiske, da for nøkkelarter som tobis og leppefisk. Samtidig registrerer vi en
omfattende plastforurensing i havet som gir grunn til bekymring for virkningen i næringskjeden.
Grønt Nettverk ber om at dette blir tatt med i kommuneplanens avsnitt om kystsona.
Søgnes sjøområder innenfor grunnlinja, er begrenset og bruken av fritidsbåter er omfattende. Vi har
de seneste årene registrert en tendens til økende fart og stor bruk av nye farkoster som
vannscootere. Det bidrar til en øket miljøbelastning med forringelse av friluftslivsopplevelse og
utrygghet. Grønt Nettverk mener dette også bør bli tatt med i kommuneplanens avsnitt om kystsona.
Klima- og ressursplan:
Grønt Nettverk registrerer med forundring at kommunen fremdeles ikke har en miljø- og ressursplan.
Vi ber om at Søgne, uavhengig av kommuneplanrevisjonen, starter en prosess med mål om å få
vedtatt en klima- og ressursplan snarest mulig. Dette arbeidet vil, etter vår oppfatning, bidra til øket
interesse for og oppmerksomhet om natur / kulturlandskap, klimautfordringer og kulturminnevern i
sin alminnelighet å kunne gi kommunen en mer forutsigbar og helhetlig politikk inn dette viktige
saksområdet.
Konklusjon:
I planperioden anbefaler Grønt Nettverk kommunen til å konsentrere seg om å bidra til at vedtatte
arealplaner får en god gjennomføring og avvente nye utbyggingsområder til neste rullering. Arbeidet
bør i større grad rettes inn mot å fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag gjennom god kartlegging av
kommunens arealer for biologisk mangfold og friluftsliv og følge opp nasjonale pålegg og egne
forpliktelser i kommuneplanens avsnitt om miljø og klima samt å utarbeide en klima- og ressursplan.

For Grønt Nettverk,
Jørund Try fra Søgne Bondelag, Peder Johan Pedersen fra Naturvernforbundet og Odd Kindberg for
Ornitologisk, Botanisk og Zoologisk Forening
29.01.2017
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkeskommunen har følgende råd og merknader til arbeid med kommuneplanens
arealdel i Søgne kommune:
-

Utarbeide strategi for fortetting i områder med eksisterende bolig- og
fritidsbebyggelse.
Ta ut boligområder som er i strid med mål om bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling.
Føre en restriktiv linje med hensyn til omdisponering av dyrka mark.
Legge til rette for høy utnyttelse i senterområder og nær kollektivknutepunkt.
Ivareta arealbruksprinsipper fastsatt i Regional plan for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet 2014-2020.
Innarbeide vannkvalitet og vannmiljø i konsekvensutredningen for de
områdene hvor utbygging påvirker vannmiljøet.
Ny kommuneplan må ses i sammenheng med revisjon av Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050.
Ta hensyn til klima/miljøutfordringer jamfør retningslinjer i ATP- planen. All
vekst i persontrafikk i byområdet skal tas med gange, sykkel og
kollektivtransport jfr. BMA-arbeidet og målet om nullvekst.
Regulere kulturminner og kulturmiljø som nevnt i saksfremstillingen til
hensynssoner med tilhørende bestemmelser.
Fylkeskommunen er positiv til å delta i planarbeidet hvis kommunen ønsker
dette.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte
25.01.2017 sak 8/17
Votering
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljøs vedtak
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Fylkeskommunen har følgende råd og merknader til arbeid med kommuneplanens
arealdel i Søgne kommune:
-

Utarbeide strategi for fortetting i områder med eksisterende bolig- og
fritidsbebyggelse.
Ta ut boligområder som er i strid med mål om bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling.
Føre en restriktiv linje med hensyn til omdisponering av dyrka mark.
Legge til rette for høy utnyttelse i senterområder og nær kollektivknutepunkt.
Ivareta arealbruksprinsipper fastsatt i Regional plan for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet 2014-2020.
Innarbeide vannkvalitet og vannmiljø i konsekvensutredningen for de
områdene hvor utbygging påvirker vannmiljøet.
Ny kommuneplan må ses i sammenheng med revisjon av Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050.
Ta hensyn til klima/miljøutfordringer jamfør retningslinjer i ATP- planen. All
vekst i persontrafikk i byområdet skal tas med gange, sykkel og
kollektivtransport jfr. BMA-arbeidet og målet om nullvekst.
Regulere kulturminner og kulturmiljø som nevnt i saksfremstillingen til
hensynssoner med tilhørende bestemmelser.
Fylkeskommunen er positiv til å delta i planarbeidet hvis kommunen ønsker
dette.

side 2 av 2

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/09341-2
Maarten Nandrup Stallemo

Saksgang
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Møtedato
25.01.2017

Saknr

SØGNE KOMMUNE - MERKNAD TIL VARSEL OM OPPSTART KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016-2030
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkeskommunen har følgende råd og merknader til arbeid med kommuneplanens
arealdel i Søgne kommune:
-

Utarbeide strategi for fortetting i områder med eksisterende bolig- og
fritidsbebyggelse.
Ta ut boligområder som er i strid med mål om bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling.
Føre en restriktiv linje med hensyn til omdisponering av dyrka mark.
Legge til rette for høy utnyttelse i senterområder og nær kollektivknutepunkt.
Ivareta arealbruksprinsipper fastsatt i Regional plan for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet 2014-2020.
Innarbeide vannkvalitet og vannmiljø i konsekvensutredningen for de
områdene hvor utbygging påvirker vannmiljøet.
Ny kommuneplan må ses i sammenheng med revisjon av Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050.
Ta hensyn til klima/miljøutfordringer jamfør retningslinjer i ATP- planen. All
vekst i persontrafikk i byområdet skal tas med gange, sykkel og
kollektivtransport jfr. BMA-arbeidet og målet om nullvekst.
Regulere kulturminner og kulturmiljø som nevnt i saksfremstillingen til
hensynssoner med tilhørende bestemmelser.
Fylkeskommunen er positiv til å delta i planarbeidet hvis kommunen ønsker
dette.

Vedlegg
Forslag til planprogram - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel - Søgne
kommune
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Sammendrag
Dette er fylkeskommunens merknad til varsel om oppstart av kommuneplanens
arealdel i Søgne kommune. Merknadene handler i stor grad om bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling som for eksempel fortetting i etablerte områder, høy utnyttelse i
senterområder og forhold for gang-, sykkel- og kollektivtrafikk. Ut over dette er det
merknader til friluftsliv, vannforvaltning og hensynet til kulturminner og kulturmiljø.

Saksopplysninger
Søgne kommune varsler oppstart av arbeid med revidering av kommuneplanens
arealdel og samfunnsdel samtidig. Arealdelen av kommuneplanen ble vedtatt i 2012.
Det ble da gjort en grundig vurdering av arealbehovene. Kommunen har derfor valgt
å gjøre justeringer av gjeldende plan, fremfor en full gjennomgang. I planstrategien
vedtatt i april 2016 fremgår det at følgende emner skal vurderes spesielt i
kommuneplanens arealdel: Bestemmelser, innlemmelse av kommunedelplaner og
reguleringsplaner, samt vurdering av nye næringsområder tilknyttet E39. I tillegg skal
fremtidig disponering av Høllen og Åros vurderes.
Forutsetninger for planarbeidet er Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging hvor det skal legges opp til bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, samt
attraktive og klimavennlige by- og tettstedsregioner. En annen forutsetning er
regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050. Her er aktuelle føringer blant
annet:
- Tangvall skal bygges ut videre med boliger, handel og næring i øst – vestlig
retning
- Fortsettelse av boligbygging langs aksene Tangvall – Høllen – Årosskogen –
Langenes og Tangvall – Lunde – Kjellandsheia.
- Flere kontorarbeidsplasser på Tangvall
- Utvidelse og nye næringsarealer på Lohnelier og Toftelandslier.

Vurderinger
Fylkeskommunen har merknader til følgende områder:
Planfaglige forhold:
Ny kommuneplan må ses i sammenheng med revisjon av Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050.
Hensyn til klima/miljøutfordringer jamfør retningslinjer i ATP- planen må vektlegges i
planarbeidet. All vekst i persontrafikk i byområdet skal tas med gange, sykkel og
kollektivtransport jfr. BMA-arbeidet og målet om nullvekst.
Svært mange av kommunens eksisterende boligområder har rom for betydelig
fortetting. Dette gjelder spesielt aksen Tangvall – Høllen – Årosskogen – Langenes.
Kommuneplanen bør derfor inneholde en strategi for fortetting her. Det samme
gjelder områder for fritidsbebyggelse hvor mange er spredtbygde og legger beslag
på store arealer. I denne forbindelse bør det også sees på kapasitet i småbåthavner.
Sørvest i kommunen i områder som Trysnes, Ålo og bortover mot Tånevik er det i
gjeldende kommuneplan avsatt flere delområder til fremtidig boligbebyggelse. Mange
av disse er ikke påbegynt. Vi anser slike områder for å være i strid med
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forutsetninger som ligger til grunn for planarbeidet. Dette gjelder særlig i forhold til
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. Vi vil derfor be kommunen om å ta disse ut.
I fylkeskommunens strategisak 2016 er det lagt vekt på å holde en restriktiv linje med
hensyn til omdisponering av dyrka mark. Dette er for øvrig i tråd med nasjonale mål.
Vi vil derfor oppfordre til at planarbeidet tar hensyn til dette.
I oppstartsvarselet fremgår det at fremtidig disponering av Høllen og Åros skal
vurderes i planarbeidet. I disse områdene har fylkeskommunen interesser innenfor
blant annet friluftsliv, eldre bebyggelse og nærhet til vann og sjø. Vi ber om at disse
forholdene ivaretas i planarbeidet.
Søgne kommune har flere områder hvor boligformål og fritidsbebyggelse ligger inntil
hverandre eller er blandet. Dette har medført en del dispensasjoner og gjør
kommuneplanen mindre egnet som styringsdokument. Vi mener kommunen bør
vurdere endring av formål for disse områdene ved revisjon av kommuneplanens
arealdel.
Befolkningsprognosen for kommunen viser relativ høy vekst for de eldste
aldersgruppene. Dette tilsier at det bør legges til rette for boformer som passer
denne gruppens behov som leiligheter med nærhet til tjenester, servicefunksjoner,
handel med videre. Fylkeskommunen mener dette er godt ivaretatt i
kommunedelplan for Tangvall og at kommunen bør bygge videre på denne og ikke
spre slik bebyggelse i stor grad.
Vi ber kommunen vurdere å fastsette byggegrense mot sjø i plankartet til arealdelen.
Dette kan være nyttig for å vise hvor utbygging ikke skal skje, og hvor utbygging kan
tillates uten at det svekker hensynet som ligger til grunn for vern av strandsonen.
Disse er blant annet hensyn til friluftsliv, kystlandskap, naturmiljø og andre allmenne
interesser.
Fylkeskommunen er positiv til å delta i planarbeidet hvis kommunen ønsker dette.
For øvrig inviterer vi til bruk av regionalt planforum i ulike stadier av planprosessen.
Friluftsliv:
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 bør tas inn i oversikten
over regionale planer som skal legges til grunn for planarbeidet.
I planen er det fastsatt arealbruksprinsipper som skal legges til grunn for kommunal
arealplanlegging. Prinsippene omfatter blant annet føringer for hvordan hensynet til
friluftsliv, landskap, vassdrag og fysisk aktivitet bør ivaretas ved planlegging av nye
utbyggingsområder. Kommunen bør følge opp prinsippene i det videre arbeidet.
Gjennom Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 har
fylkestinget vedtatt et mål om at alle kommuner skal etablere to nye universelt
utformede rundturløyper på minimum 1 km innen 2020. Det er også pekt på at
kommunene skal legge til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet der folk bor.
Dette kan f.eks. være turveier, friområder, isbaner, større leke- og aktivitetsplasser
osv. Dette bør følges opp gjennom planarbeidet.
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Videre er det vedtatt et regionalt mål om at Vest-Agder skal ha et godt tilbud av
kyststier som byr på gode friluftslivsopplevelser for lokalbefolkning og turister. Søgne
kommune bør derfor vurdere aktuelle kyststistraseer i kommunen, fortrinnsvis nær
tettbygde strøk. Vest-Agder fylkeskommune kan være behjelpelig med planlegging,
skilting og opparbeiding.
I planarbeidet bør det legges vekt på at viktige funksjonsområder for vilt, f.eks.
trekkveier, korridorer og spillplasser ivaretas i størst mulig grad. Eventuelle
konsekvenser for kjente viltinteresser må belyses i planarbeidet.
Vannforvaltning:
Vann er en viktig ressurs som bør vurderes i kommuneplanen. Regional plan for
vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 og vannforskriften sier at tilstanden i
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte
på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand. Det er
satt miljømål for vannkvaliteten i vannforekomstene som Søgne kommune skal
arbeide mot. I de områdene hvor utbygging påvirker vannmiljøet bør vannkvalitet og
vannmiljø være en del av konsekvensutredningene.
Samferdsel:
- Prioritere infrastrukturtiltak for gående og syklende. Etablering av snarveier for å
fremme gange er viktig.
- Kommunedelplan for sykkel må innarbeides i kommuneplanen.
- Ny bebyggelse må lokaliseres i eksisterende tettstedsstruktur, nær
kollektivknutepunkt eller i tilknytning til kollektivtrafikkens eksisterende stamnett.
- Vi anbefaler at kommunen videreutvikler Linnegrøvan og Lohnelier som
næringsområder i kommunen. Toftelandslier bør fortsatt ligge som arealreserve.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø:
Kulturminner og kulturmiljøer fredet etter kulturminneloven må i planen markeres som
H-730. Siden forrige høring er Ny-Hellesund kulturmiljø fredet etter kml § 20.
Tidligere er følgende anlegg vedtaksfredet fredet etter kml §§ 15 og 19 og må også
markeres som H-730:
- Romsvika og Lillevika
- I Ny-Hellesund: Langfeldts hus, Gjestgiveriet og Tønvold
De listeførte kirkene med nærmere avgrensede omgivelser må avsettes som
hensynssone H-570.
Fylkeskonservatoren har ved tidligere høringer av kommuneplanen vist til at
Kulturvernplanen for Søgne fra 1990 utgjør et godt grunnlag for avmerking av
verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som hensynssoner i
planens arealdel. Flere av disse er markert som hensynssone bevaring kulturmiljø
(BK). Et sterkere vern gjennom avsetting som hensynssone H-570 bør imidlertid
vurderes for flere lokaliteter. Aktuelle bygnings- og kulturmiljøer kan være: Ålo,
Frøysland, Holmen, Ospedalen, Try, Røsstad, Repstad, Lunde, Klepland, Stausland,
Berge, Eikestøl, Høllegata og Høllesanden.
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Fylkeskonservatoren deltar gjerne på befaringer/møter for vurdering av hvilke av
kommunens kulturminner og kulturmiljøer som bør avsettes til Hensynsone H-570
med tilhørende bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser
Det er ikke økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen i dette planarbeidet.

Konklusjon
Fylkesrådmannen har følgende råd og merknader til arbeid med kommuneplanens
arealdel i Søgne kommune:
-

Utarbeide strategi for fortetting i områder med eksisterende bolig- og
fritidsbebyggelse.
Ta ut boligområder som er i strid med mål om bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling.
Føre en restriktiv linje med hensyn til omdisponering av dyrka mark.
Legge til rette for høy utnyttelse i senterområder og nær kollektivknutepunkt.
Ivareta arealbruksprinsipper fastsatt i Regional plan for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet 2014-2020.
Innarbeide vannkvalitet og vannmiljø i konsekvensutredningen for de
områdene hvor utbygging påvirker vannmiljøet.
Ny kommuneplan må ses i sammenheng med revisjon av Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050.
Ta hensyn til klima/miljøutfordringer jamfør retningslinjer i ATP- planen. All
vekst i persontrafikk i byområdet skal tas med gange, sykkel og
kollektivtransport jfr. BMA-arbeidet og målet om nullvekst.
Regulere kulturminner og kulturmiljø som nevnt i saksfremstillingen til
hensynssoner med tilhørende bestemmelser.
Fylkeskommunen er positiv til å delta i planarbeidet hvis kommunen ønsker
dette.

Kristiansand, 22. desember 2016

Kenneth Andresen
regionalsjef
Diderik Cappelen
fungerende seksjonsleder

5

Statens vegvesen
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/182379-3

Deres referanse:

Vår dato:
30.01.2017

Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen for Søgne - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 1.12.2016.
Det varsles om oppstart av revisjon av kommuneplanen, samt høring av planprogrammet.
I forslag til planprogram og konsekvensutredning av utbyggingsforslag er det listet opp
tema som skal utredes. Statens vegvesen mener listen må suppleres med trafikksikkerhet,
framkommelighet for alle trafikantgrupper og trafikkanalyse for nye utbyggingsområder.
Kommunen hadde en grundig vurdering av arealbruken ved forrige rullering av arealdelen og
mener det nå ikke er behov for en full gjennomgang av planen. Statens vegvesen tar dette til
etterretning og vi vil vurdere nye områder/ endringer når eventuelle forslag om dette
foreligger.
Bestemmelser til kommuneplanen:
Ved vedtak av ny plan- og bygningslov i 2008 ble det gjort endringer i vegloven § 29 første
ledd første punktum. «Langs offentleg veg skal det vere byggegrenser fastsette med heimel i
denne lova, dersom ikkje anna følgjer av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan
etter plan- og bygningsloven.»
I forbindelse med denne endringen av vegloven har departementet skrevet følgende: «§ 29
første ledd første punktum endres slik at byggegrenser også kan fastsettes gjennom arealdel
av kommuneplan. Til nå har byggegrenser bare blitt fastlagt i reguleringsplan. Endringen
innebærer at praksis og ansvarsfordeling mv. mellom kommunen og vegmyndighetene som
er etablert for reguleringsplaner for medvirkning, godkjenning av enkeltsaker, dispensasjon,
klage mv. heretter også legges til grunn for behandling av saker der det er fastsatt
byggegrenser i kommuneplanens arealdel. Disse vil komme fram som hensynssone etter
plan- og bygningsloven § 11-8.»

Postadresse
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Telefon: 02030

Kontoradresse

Faktur aadresse

fir mapost-sor@vegvesen.no

Rigedalen 5
4626 KRISTIANSAND S

Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

Or g.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Vegdirektoratet har gitt tilbakemelding om at de primært ønsker at byggegrensene langs
riks- og fylkesveger legges inn i kommuneplanens arealdel og vi oppfordrer til at dette
gjøres ved revisjon av kommuneplanen for Søgne.

Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Steinar Ånesland

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Fra: Morten Reitan[Morten.Reitan@marmuseum.no]
Sendt: 31.01.2017 15:25:18
Til: Postmottak
Tittel: Deres ref. 2016/2546

Vedrørende revisjon av kommuneplanens arealdel.
NMM har i e‐post av 1. desember 2016 mottatt varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel. NMM
har ingen merknader til varselet eller planprogrammet (vår ref. 16/ 00781).
Morten Reitan
Arkeolog
Telefon +47 952 17 065
Norsk maritimt museum
Bygdøynesveien 37
0286 Oslo

www.marmuseum.no

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato: 01.02.2017
Vår ref.: 201606681-2
Arkiv: 323
Deres dato: 01.12.2016
Deres ref.: 2016/2546 - 46704/2016

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

Uttalelse ved oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel - Søgne
kommune
Viser til brev 01.12.2016 med varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel, og samtale
med kommunens saksbehandler. Det er avklart at NVEs uttalelse kommer etter høringsfristen. NVE er
forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE skal
som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og
hvordan disse kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.
Innarbeiding av hensyn til NVEs fag- og myndighetsområder i kommuneplanens arealdel bidrar til
forutsigbarhet for arealutviklingen i kommunen. NVE bidrar gjerne med ytterligere veiledning gjennom
samtaler eller møter med kommunen i den kommende planprosessen.
Skred- og flom
Flom og skred er naturlige prosesser. På generelt grunnlag anbefaler NVE en arealbruk som styrer
utbygging bort fra slike farer. Kommuneplan bør bidra til forutsigbarhet og i størst mulig grad avklare
hvorvidt det er mulig å realisere ønsket utbygging, jamfør sikkerhetskrav i TEK10. Det er kjente skredog flomutfordringer i Søgne kommune. I de tilfeller hvor faresoner er kjent i område som åpner for
utbygging – gjengis disse i planen som hensynssone med krav om sikring. I de tilfeller
faresoneavgrensing ikke foreligger, må det gis krav om faresonekartlegging senest på siste plannivå.
NVE forutsetter at kommuneplanen ikke åpner for utbygging uten reguleringsplan.
I nedre del av Søgneelva er det utarbeidet flomberegninger med kartfestede flomsoner. Tilsvarende
rapport for Lundeelva under ferdigstillelse. NVE anmoder at det i plankart angis fare-/hensynssoner i
områder utsatt for 200-årsflom med klimapåslag. I tilhørende bestemmelse angis at tiltak her må
dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom inkludert klimapåslag. Dersom det skal legges til rette for
tiltak som har høyere krav til flomsikkerhet (sikkerhetsklasse F3 i §7-2, TEK10) må dette ivaretas. Også
andre områder i kommunen vil være flomutsatt. Flomsikkerhet for disse områdene kan ivaretas gjennom
generell bestemmelse eller ved å benytte aktsomhetskart flomfare som grunnlag for hensynssone med
tilhørende bestemmelser. Disse aktsomhetskartene er grove og må suppleres med lokalkunnskap.
Det er avdekket problematikk knyttet til kvikkleire og områdestabilitet i Søgne. Pågående
kartleggingsarbeid vil resultere i noen kvikkeleirefaresoner. Disse må angis som fare-/hensynssoner i
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

kartet og tilknyttes bestemmelser. Tilstrekkelig områdestabilitet må dokumenteres både for utbygging i
disse faresonene og for øvrig utbygging som potensielt kan være skredutsatt. Vi viser for øvrig til vår
veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Kommunen bør systematisk vurdere mulighet for
områdeskred knyttet til alle nye utbyggingsområder som blir del av planen. Veileder 7/2014 angir
hvordan en kan foreta innledende vurderinger. Tilstrekkelig områdestabilitet må være dokumentert
senest på siste plannivå.
Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred angir flere potensielt skredutsatte areal i
kommunen. Der det åpnes for utbygging uten at det foreligger annen informasjon om skredsikkerhet må
aktsomhetssonene gjengis på plankartet som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser om at
skredsikkerhet må dokumenteres i reguleringsplan. Disse aktsomhetskart er grove og vil i noen tilfeller
blant annet ikke få med seg skredfare knyttet til mindre skråninger.
Vi viser for øvrig til våre retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar.
Vassdragsmiljø
Å holde god avstand til vassdragene vil i tillegg til å redusere fare for flomskade, også generelt være til
fordel for å bevare vassdragsmiljøet. NVE anbefaler at kommuneplanen angir en generell
byggeforbudssone langs vassdragene. Søgneelva er et verna vassdrag. Arealforvaltningen langs
vassdraget bør styrke vernegrunnlaget, og må ikke komme i konflikt med dette.
NVE anmoder at både åpne og lukkede vassdrag angis med arealformål «Bruk og vern av sjø og
vassdrag, med tilhørende strandsone». Bekkelukkinger har uheldige konsekvenser for vassdragsmiljøet
og har vist seg å være forbundet med økt flomfare. NVE anbefaler en generell bestemmelse som er til
hinder for bekkelukkinger og som pålegger at man i reguleringsplan skal vurdere konsekvenser av å
åpne gamle bekkelukkinger. NVE vil også anbefale at man i kommuneplanprosessen legger til rette for
åpning av konkrete bekkelukkinger.
Kommunen må vurdere om planen åpner for tiltak som må behandles etter vannressursloven.
Eksempelvis må uttak av vann og omlegging eller lukking av vassdrag som hovedregel vurderes etter
denne, dersom tiltaket kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser.
Energianlegg
Planen må ta hensyn til eksisterende og eventuelt planlagte høyspentanlegg. NVE anbefaler at
kommunen i dialog med netteier (Agder Energi Nett as) angir nødvendige hensynssoner som sikrer drift
og eventuell videreutvikling av regionalnettet.
Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:
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Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune

Søgne kommune

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon:
97672957
Vår referanse: 16/17038
Deres
2016/2546 - 46704/2016
referanse:
Dato:
31.01.2017

Pb 1051
4682 SØGNE

Att: Vibeke Wold Sunde

Tilbakemelding på varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen og høring
av planprogram - Søgne kommune Vest-Agder

Vi viser til brev av 1.12.2016 om oppstart revisjon av kommuneplanen for Søgne samt høring
av forslag til planprogram for planarbeidet. Vi viser videre til Fiskeridirektoratet region Sørs
brev av 10.12.2015 med innspill til kommunal planstrategi.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Merknader og innspill
Gjennom planarbeidet i denne omgang legges det opp til en revisjon og oppdatering av
samfunnsdelen for gjeldende kommuneplan for 2012-2020. Det vurderes ikke som
nødvendig med en full gjennomgang av arealdelen, men en ser at det er behov for
justeringer. Det vises også til at det framgår av planstrategien at følgende tema skal vurderes
spesielt i arbeidet med arealdelen; bestemmelser, innlemmelse av kommunedelplaner og
reguleringsplaner og vurdere nye næringsområder mv.
I brev av 10.12.2015 pekte Fiskeridirektoratet region Sør bl.a. på at viktige data for
fiskeriinteresser og marine naturtyper i kommunen burde tas inn i kommuneplanen, jf.
vedlagte brev.
Informasjon om registrerte fiskeplasser/-områder, gyte-, beite- og oppvekstområder, marine
naturverdier mv. i Søgne kommunes sjøområder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets
Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 03495
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51491689

16/17038
kartverktøy: http://www.fiskeridir.no samt om naturtyper mv. på Miljødirektoratets
naturbase: http://www.miljodirektoratet.no/ .
Fiskeridirektoratet region Sør vil råde Søgne kommune til å ta hensyn til viktige marine
naturverdier og fiskeriinteresser i kommunen i den videre planprosessen. Kystsonen er
svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men er samtidig veldig
sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi er at den er ren, levende og mangfoldig.
Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten grad som mulig
skal påvirke kystsonen og livet i sjøen negativt. Fiskeridirektoratets hovedmål er å fremme
lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning
av marine ressurser og marint miljø. Slik vi ser det er det viktig at kommunene ser
sammenhengen mellom bruk av land- og sjøområder i alt kommuneplanarbeid, også utover
egen kommunegrense, slik at vi får en mest mulig forutsigbar utvikling og mulighet for å
unngå eller å dempe mulige arealkonflikter.
Fiskeridirektoratet bidrar gjerne med sin kompetanse i de kommende kommunale
planprosessene, og har som mål å gi rask tilbakemelding, delta konstruktivt samt bidra til en
balansert og positiv arealutvikling. Fiskeridirektoratet har spesielt god kjennskap til
fangstområder og fiske- og låssettingsplasser, gyte- og oppvekstområder, viktige og
verdsatte marine naturtyper mv. Vi kan også formidle kontakt med lokale fiskerlag ift
viktige fiskeriinteresser.
Fiskeridirektoratet region Sør har ikke ytterligere merknader til Søgne kommunes forslag til
planprogram for kommuneplan 2017-2030 eller til oppstart av arbeid med revisjon av
kommuneplanen. Vi ber om å få oversendt forslag til kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel for oppfølging i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Mottakerliste:
Søgne kommune

Pb 1051

4682

SØGNE

Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Kystverket Sørøst

Postboks 788 Stoa
Postboks 1502

4809
6025

ARENDAL
ÅLESUND

Vedlegg
Søgne kommune Vest-Agder - Oppstart av arbeid med kommunal
planstrategi - innspill fra Fiskeridirektoratet region sør
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Fra: Ada Elise Qvale Nygård[adaelise.nygard@sogne.kommune.no]
Dato: 31.01.2017 15:10:58
Til: Vibeke Wold Sunde
Tittel: Særutskrift Referatsaker 31.01.2017

http://ephorte/ephorteweb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=428836&database=SOGNE_EPHORTE

Hei!
Saken «Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplan for Søgne» ble satt opp som referatsak i både eldrerådet
30.01.2017 og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31.01.2017.
Sistnevnte hadde følgende innspill (utklipp protokoll referatsaker):
RS 16/17 Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen for Søgne
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslår å innføre 2 timers parkering ved rådhuset for å frigi
parkeringsplasser til mennesker med nedsatt funksjonsevne uten parkeringstillatelse. Rådet ber også om at
retningslinjer for trafikk i gågate på Tangvall gjennomgås på nytt.

Jeg er usikker om dette er innspill som hører mer hjemme i senere høringsprosesser, men sender det nå for sikkerhets
skyld.
Eldrerådet hadde ingen innspill pr nå.

Med vennlig hilsen
Ada Elise Nygård
Rådgiver
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 906 77 189

Søgne idrettsråd
4682 Søgne
Jon Fjeld leder
Søgne kommune
Postmottak@sogne.kommune.no
v/arealplanlegger Vibeke Wold Sunde

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
2017-2030.
Viser til brev med varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen for Søgne-samfunnsdel
og arealdel datert 01.12 2016
Idrettsrådet i Søgne har følgende innspill til planarbeidet og forslag til planprogram

Innspill til samfunnsdelen
Med bakgrunn i status, trender og utfordringer, og for å følge opp regionplan Agder 2020,
oppfordres kommunene til å følge opp målsetningene i den regionale planen i kommunale
planer.
I praksis betyr det at Agder skal bli ledene folkehelseregion som satser på idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet. Befolkningens aktivitetsnivå og deltakelse i idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
skal økes og alle skal kunne drive med idrett-, friluftsliv- og fysisk aktivitet i sin hverdag der
de bor.
Disse regionalpolitiske styringsmål bør også legges til grunn for kommunens satsing innenfor
de ulike sektorene.
Idrettsrådet ønsker at det i forbindelse med samfunnsdelen i kommuneplanen utvikles en
sektor/temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet hvor det legges føringer for hvordan
målene, og strategiene i planen skal følges opp i enhetene.
Vi ønsker at følgende strategier skal prioriteres i en slik plan:
Styrke satsingen på hverdagsaktivitet. For eksempel er tiltak som bidrar til økt gåing og
sykling til daglige gjøremål er viktig
Styrke satsingen på tilrettelegging for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Tilrettelegging i
forbindelse med utbygging av boligområder, ved fortetting av boligområder og ved å lette
adkomsten til friområder i boligområder der fysiske eller trafikale forhold hindrer
tilgjengeligheten.

Prioritere aktivitet for barn og unge. Legge til rette for uorganiserte aktiviteter som
nærfriluftsliv (100 m skoger) terrengaktiviteter, flateaktiviteter, skøyteaktivitet, svømming,
bading. I tillegg må det lages aktivitetsrom inne for annet enn ballspill.
Planlegge universelt i alle sammenhenger ved tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet. Dette gjelder særlig for den eldste del av befolkningen og de med nedsatt
bevegelsesevne.
Legge til rette for frivillig engasjement innen idrett og friluftsliv. Viktig å stimulere og
forbedre rammevilkårene til idrettslagene og andre organisasjoner som arbeider for å øke
søgnefolks deltakelse i fysisk aktivitet
Idrettsutøvere skal få utvikle sitt talent også i Søgne. Vurdere om det er idretter som en bør
satse spesielt på med utgangspunkt i kompetanse, tradisjon og muligheter i bygda. Vurdere
idretts linje på Søgne videregående for idretter som ikke finns på de andre skolene med
idrettslinje i Agder (Hest, trial, terreng/sykkelcross/BMX, skyting m.m)
Bedre samsvaret mellom anleggsdekning og innbyggernes aktivitetssvaner og behov. Men
også være i forkant med tanke på utvikling av nye idretter for barn og ungdom. Variasjonen i
aktivitets og anleggstilbud må holde tritt med trender innen sport og i drett, samtidig som
det må bli ennå bedre tilgang på anlegg for folk flest med hjemmet som utgangspunkt..
Styrke hensyn til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i areal forvaltingen. Søgne har pr. i dag
ingen planer for nye arealer avsatt til idrettsformål. Områder på Tangvall regulert til
idrettsformål er redusert med de nye planene. Det er ikke avsatt erstatningsarealer for
anlegg som må bort fra Tangvall. En rekke nye aktiviteter er på frammarsj, i tillegg til at en
del tradisjonelle aktiviteter har fått dårligere vilkår p.g.a milde vintre.

Innspill til arealdelen
Når det gjelder innspill til arealdelen bør dette sees sammen med den samfunnsmessige
delen av planen. Både idrett, friluftsliv og annen fysisk aktivitet krever egnet areal både når
det gjelder størrelse, utforming og kvalitet, og det er derfor viktig at slike arealer avsettes og
ivaretas gjennom arealplanleggingen. Vi har ikke hatt mulighet(tid) til å komme med noen
detaljert forslag til lokalisering av framtidig arealdisponering. (bruk av detaljerte skjema og
oppfordring til å kartfeste forslagene.)
Likevel ønsker vi å foreslå følgende:
Skytter og aktivitetspark
Ny skytter og aktivitetspark i Lone Lier nord vest. Avsett arealer i området rundt skytebanen
til idrettsformål. Bruk av overskuddsmasse ved vegbygging gir muligheter for å gjøre
området til et eldorado for idretter som trenger mye plass, er motorisert og som samtidig
krever en del former for sikringstiltak for å kunne drives.

Idrettsrådet mener at det med utgangspunkt i arealene som er regulert til skyteanlegg kan
bygges opp arealer og anlegg for flere idretter og aktiviteter, som vi i dag ikke har anlegg for i
Søgne, eller som med fordel kan flyttes og samlokaliseres.
Det gjelder idretter som skyting og bueskyting, motocross og sykkelcross, BMX anlegg,
rulleski/rulleskøyte, rullestolløype med skyteanlegg og større asfalterte flater til trening av
inliners, firehjulinger, modellfly, parkering, trafikksikkerhetsopplæring, arenaområde for
større løpsarrangementer i terrenget(terrengsykling) og kanskje også startområde for rally.
Søgne bør få en 18 hulles frisbeegolfbane. Den kan legges i dette området.
Nærfriluftområder
Fåmyra på Eik reguleres til friområde og utvikles som nærfriområde med lett tilgang fra alle
nærliggende boligområder. Tilrettelegges for helårs bruk og med universell utforming. Samme
vurdering bør gjøres av lignende arealer knyttet til boligområder på Torvemoen, Langenes,
Årosskogen, Lunde/Leire og andre steder i kommunen med relativ tett bebyggelse.
Områder for rideanlegg og ridestier
Søgne er en av de kommunene som har oppstallet flest hester på Sørlandet. Det må settes av arealer
til ridning og annen aktivitet med hest på Åros ridesenter og eventuelt andre steder og regulere
dette til idrettsformål. Arealene på Åros må utvides og det bør vurderes hvordan en kan utvikle
senteret både arealmessig og kvalitativt for å kunne drive toppidrett og ta toppidrettsarrangementer
Det må lages en plan for rideveier som er separert fra annen trafikk. Egne rideveier i enkelte deler av
bygda må vurderes, blant annet fra Åros ridesenter til steder med oppstalling av hester, Søgne
videregående skole, Stauslandstunet rideklubb, m.flere.
Områder for utvikling av nye idrettsanlegg
Det er viktig at nye idrettsanlegg kommer i tilknytning til skolene i kommunen. En bør derfor avsette
arealer til framtidige idrettsformål på Langenes, Gamle Søgne videregående skole, Nygård og
Tinntjønn skole, i tillegg til ny skole i Kjellandsheia.
Svømmehall kan med fordel legges til områder ved Nygård skole, det samme isbane og
nærmiljøanlegg for fotball og friidrett og andre utendørsidretter som krever større flater.

