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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommuneplanens arealdel – Søgne 2018 – 2030, vedtas med endringer innarbeidet i
revidert plankart og bestemmelser.
2. Kommunestyret tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Agder knyttet til Hamreheia
boligområde til mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, dersom ikke saken finner sin løsning på annen måte, jf. pbl.
§ 5-6.
3. Følgende kommunedelplaner oppheves:
- Kommunedelplan for Kjellandsheia, vedtatt 16.06.2011
- Kommunedelplan for E39, Volleberg-Døle bru, vedtatt 18.06.2015

Bakgrunn for saken:
I planstrategien for Søgne kommune er det vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel skal revideres, og at arealdelen skal bygge på samfunnsdelen.
Kommuneplanens arealdel er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt planstrategi og planprogram
for kommuneplanarbeidet, fastsatt av formannskapet den 10.05.17.

Hovedtrekk og føringer for endringene foreslått ved denne rulleringen av arealdelen er
oppsummert i tabellen under:
Tangvall skal være et regionsenter vest for Kristiansand. Det skal legges til rette for urban
og variert bebyggelse inkludert boligbygging i sentrumsområder i Tangvall jf. KDP Tangvall.
Park & ride i nærhet til planlagt kollektivterminal understreker Tangvall som et knutepunkt
i Søgne.
Større feltutbygging skal fortrinnsvis skje innenfor kommunedelplan for Kjellandsheia.
Det skal legges til rette for fortetting og mindre feltutbygging i kollektivaksene Tangvall –
Høllen – Åros – Langenes og Tangvall – Kjellandsheia-, samt en fremtidig forlengelse fram til
Lohnelier.
Arealene vest for Hølleveien, nord for Sangvikveien og sør for Tangvallveien er svært viktig
jordbruksjord og skal ikke bygges ned. Fortetting og transformasjon skal i dette område
hovedsakelig skje på østsiden av Hølleveien
Det legges ikke opp til ny fritidsbebyggelse utenfor allerede eksisterende hytteområder.
Fortetting og utvidelse av hyttefelt kan vurderes der det ligger til rette for det.
Næringsområder Linnegrøvan, Høllen Vest, Linneflaten og Lohnelier beholdes og evt.
videreutvikles. Nye næringsområder skal ha god tilgang på overordnet veistruktur.
Det legges til rette for utvidelse av Lohnelier næringsområde. Bringeheia (Toftelandslier)
legges inn som et nytt næringsområde i tråd med regional plan for Kristiansandsregionen.
Det åpnes for begrenset spredt boligbygging i eksisterende grender i kommunen for å
ivareta eksisterende grendemiljø.
Plandokumenter
Forslag til kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter:
Plankart
Planbestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse
Plankartet følges av temakart for faresoner. Temakart er juridisk bindende for å kunne brukes i
kommunens saksbehandling.
Alle større endringer av plankartet og innspill om endringer av plankartet er
konsekvensutredet. Samlet konsekvensutredning ligger vedlagt til saken under Andre
dokumenter.
Planprosess
Formannskapet vedtok den 16. november 2016 å legge forslag til planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut på høring, det ble samtidig varslet om oppstart av
planarbeid for kommuneplanen. Det ble sendt brev om høring av planprogram og oppstart av
planprogram til offentlige myndigheter og organisasjoner. Planarbeidet ble varslet i
Fædrelandsvennen og på kommunens hjemmeside. Høringsfrist var satt til 30. januar 2017. For

arealdelen ble innspillsfristen utvidet til 1. desember. 2017. Samfunnsdelen av kommuneplanen
ble vedtatt 21.06.18.
Formannskapet vedtok i møte 21.06.2018 å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018 2030 på offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen ble satt til 21.09.2018.
Planforslagets bestemmelser og plankart er justert på flere punkt på bakgrunn av uttalelser.
Ingen av endringene som foreslås er vurdert å medføre behov for nytt offentlig ettersyn av
planforslaget.
Planbeskrivelsen er oppdatert etter høringen og foreligger i revidert utgave til kommunestyrets
sluttbehandling.
Offentlig ettersyn og høring
Ved høringen av planen kom det inn 56 uttalelser. Flere av uttalelsene er repetisjon av
innspillene til oppstarten av planarbeidet. Samtlige uttalelser er oppsummert og vurdert av
administrasjonen (vedlegg 6) og følger i sin helhet som vedlegg til saken (vedlegg 7 og 8).
Innsigelser og forslag til løsning av dem
Det ble reist innsigelse til planen fra Fylkesmannen i Agder, Songdalen kommune og VestAgder fylkeskommune. I tillegg lå det i NVE sin uttalelse krav om endringer av plankart og
bestemmelser. De fremmet ikke innsigelse da administrasjonen på forhånd bekreftet at
endringene ville bli lagt inn i planen. Administrasjonen har hatt dialogmøte med
fylkesmannens miljøvernavdeling (08.11.18 ), og Songdalen kommune (23.11.18), for å drøfte
innsigelsene. Under er innsigelsene oppsummert og kommentert.
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen fremmet følgende innsigelser på grunn av forhold som oppfattes som konflikt
med nasjonale og/eller vesentlige regionale interesser:
Nytt boligfelt i Hamreheia nordøst for Tangvall.
Innsigelsen begrunnes med to hovedmomenter, det ene er statlige retningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging, det andre er at området vil bli liggende i tilknytning til
viktige turområder nord for Tangvall.
Administrasjonen ser at det er viktig å vurdere området i forhold til overordnete planer i
regionen.
Regional plan for idrett og friluftsliv
I temakartet Viktige og svært viktige regionale friluftsområder i Vest Agder ligger
Hamreheia i området merket med 43 og navngitt Trobbevannsheia – Torjusheia. Kartet er et
temakart som viser deler av friluftslivsinteressene i fylket. Markeringene på temakartet til idrett
og friluftslivsplanen er veldig grovmasket og det tas lite hensyn til lokal geografi og faktisk
bruk av området.
Søgne kommune arbeider med en lokal kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i
tråd med Miljødirektoratets veileder M98. Selve Hamreheia er lite brukt som turområde, men
vest for heia starter stiforbindelser til Søgneskiltet og til større sammenhengende stisystemer
inn til blant annet Linnåsen. Ved en eventuell benyttelse av Hamreheia til boligområde må det
legges inn krav om at turområdet må gjøres bedre tilgjengelig for innbyggerne, ved f.eks
opparbeiding av stier, rasteplasser, parkering inn mot turområder osv.
Regionplan Agder 2020

Her står det lite konkrete ting om boligbygging og stedsutvikling, men under tema det gode
livet, blir det framhevet at satsing på stedsutvikling er et virkemiddel for å oppnå dette. Det er
også framhevet at tiltak for å løfte kollektivtrafikk og bruk av denne er å plassere boligbygging
rundt valgte kollektivakser.
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 - 2050
Her blir Tangvall omtalt i kapittel 9 Strategi for den enkelte kommune, 9.1 Søgne kommune.
Det blir påpekt at Tangvall ligger på regionens viktigste landbruksareal. Videre blir Tangvall,
slik det framstår når planen ble laget, omtalt som et kompakt sentrum. Tangvallveien blir satt
fram som en naturlig byggegrense mot jordbruksarealene i sør. I nord blir det framhevet at E39
danner en grense for kommunesenteret.
Dagens sentrumsnære boligområder ligger på fjellknatter sør og vest for Tangvall for å ikke
komme i konflikt med jordbruksarealer. Det hevdes at Søgne bør ta høyde for å vokse med
5000 innbyggere. I denne sammenheng bør det vurderes hva slags kapasitet det er for å kunne
utvikle sentrum. Sentrumsnære boligområder anbefales. I tråd med gjeldende plan skal det
vurderes hva slags muligheter det er for å bygge ut Tangvall ytterligere med boliger, handel og
næring i øst-vestlig retning. Ny E39 er under bygging og dagens vei vil få ny status. Dette gir
muligheter for at barrierevirkningen av veien ikke vil bli like stor som nå.
Hamreheia vil bli et relativt sentrumsnært område med annen type boliger enn det som er på
Tangvall fra før av. Her vil det kunne bli eneboliger, rekkehus og konsentrert
småhusbebyggelse. Dette er boliger som vil ha kontakt med bakkeplan, noe som ikke kan
tilbys i sentrum der det skal være næring i 1.etasje. Dette er en kvalitet som ofte er viktig for
småbarnsfamilier. Det er en målsetning at befolkningssammensetningen på Tangvall skal være
variert, dette for å legge til rette for redusert biltrafikk og bidra til økt aktivitet på Tangvall.
Dersom bebyggelsen blir ensartet i form av leiligheter, vil det trolig bli en overvekt av eldre
beboere i sentrum.
Om nordøstlig del av det foreslåtte boligområdet tas ut, kan man sikre at adkomst vil skje fra
vest, knyttet opp mot Tangvall. Bilvei inn og opp til område kan bli på ca. 1,5 til 2 km.
Snarvei, sykkel, gangvei kan bli vesentlig kortere. Dette er bra avstand til Tangvall for å sykle
og gå. Med tanke på anlegg for skole, idrett og fritidsaktiviteter som allerede er på Tangvall og
som planlegges videreutviklet på Tangvall vil dette bli attraktivt for barn og unge.
Planprogram - Revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen
I planprogrammet til revisjon av regionplanen er følgende prinsipper lagt til grunn for arbeidet:
- Arealene i eksisterende regionplan vil bli vurdert i forhold til nullvekstmålet.
- Fortetting og transformasjon i tilknytning til knutepunkt i kollektivsystemet.
- Vurderingene vil bli gjort på et overordnet og strategisk nivå.
Tangvall er kommunens viktigste knutepunkt og utbygging nær Tangvall vurderes å være i tråd
med prinsippene som er lagt til grunn for revisjon av regionalplanen. Etter høringen av
kommuneplanen har administrasjonen foreslått en justert avgrensning av byggeområdet på
Hamreheia. Grønn stiplet linje i kartutsnittet under angir foreslått ny avgrensing mot nordøst,
denne avgrensningen er også lagt inn i forslag til revidert plankart:

Ved å ta ut de nordøstlige delene av området, forutsettes det at atkomstene løses fra vest. På
denne måten kan en sikre en kobling av området mot Tangvall og det vurderes at en utbygging
av området kan bygge opp om Tangvall som knutepunkt.
Fylkesmannen er per brev bedt om å vurdere om innsigelsen med dette er imøtekommet.
Kommunen har per nå ikke mottatt svar fra Fylkesmannen på om innsigelsen trekkes eller ikke.
Det innstilles derfor på at innsigelsen tas til mekling dersom den ikke trekkes. Dersom
innsigelsen trekkes er det ikke nødvendig med mekling og et eventuelt vedtak av planen står.
Alternativt boligfelt på del av Åros Feriesenter, Åros.
Innsigelsen foreslås imøtekommet ved at boligdelen tas ut og at turistformål videreføres.
Manglende konsekvensutredning av område som omfattes av reguleringsplan
for Eik-Sangvik
Innsigelsen er imøtekommet ved at konsekvensutredning er utarbeidet, se supplerende
konsekvensutredning i vedlegg 5.

Manglende konsekvensutredning av LNF-områder for spredt boligbebyggelse
på Lohne, Berge, Tofteland og Klepland.
Innsigelsen er imøtekommet ved at konsekvensutredning er utarbeidet, se supplerende
konsekvensutredning i vedlegg 5.
Bestemmelse som åpner for forretning innenfor nye næringsområder på
Lohnelier og Bringeheia/Toftelandslier.
Innsigelsen er foreslått imøtekommet ved at bestemmelsen endres til: Arealene kan benyttes til
næringsvirksomhet som kontor, lager, industri og håndverksbedrifter med tilhørende anlegg.
Songdalen kommune
Songdalen kommune fremmet innsigelse til næringsområde i Bringeheia. Innsigelsen er
begrunnet med at konsekvensene for boligområdet på Volleberg ikke er tilstrekkelig utredet,
samt at avsetting av området til næring vil binde opp arbeidet med kommuneplanen for nye
Kristiansand.
Det er sendt en henvendelse til Songdalen kommune den 5. desember 2018, hvor
konsekvensutredningen for Bringeheia er revidert og avgrensingen av Bringeheia er foreslått
justert for å bedre ta hensyn til Volleberg. Det bes i oversendelsen om at innsigelsen trekkes
med bakgrunn i foreslåtte justeringer. Songdalen kommune har gitt tilbakemelding om at
henvendelsen tidligst kan behandles politisk i mars. I møte mellom administrasjonen i
Songdalen kommune og Søgne kommune, 23.11.18, viste Songdalen kommune liten interesse i
å revurdere innsigelsen. For å sikre framdrift i planarbeidet anbefaler administrasjonen at
innsigelsen imøtekommes. Det vil om relativt kort tid bli igangsatt arbeid med en
kommuneplan for nye Kristiansand, hvor området kan vurderes på nytt i tråd med regional plan
for Kristiansandsregionen.
Vest-Agder fylkeskommune
Fylkeskommunen reiste innsigelse til bestemmelse som åpner for forretning på Lohnelier og
Bringelandsheia/Toftelandslier.
Innsigelsen er foreslått imøtekommet ved at bestemmelsen endres til: Arealene kan benyttes til
næringsvirksomhet som kontor, lager, industri og håndverksbedrifter med tilhørende anlegg.
Andre foreslåtte endringer i planen:
Plankart
Ved høringen av planen har det kommet innspill om at området avsatt til framtidig
boligområde ved Kossevigheia (GB 16/195) blir benyttet som turområde for Solstrålen
barnehage og beboere i området. Med bakgrunn i innspillene er konsekvensutredningen justert
og administrasjonen anbefaler at byggeområdet tas ut av planen og avsettes til friområde,
endringen er innarbeidet i forlag til endret plankart.
Etter innspill fra NVE er det utarbeidet et juridisk bindende temakart for faresoner, hvor
aktsomhetsområder for ras- og skredfare (snøskred, steinsprang, løsmasseskred og
kvikkleireområder) er lagt inn sammen med flomsoner og faresoner for høyspent, som allerede
lå inne i plankartet.
For å bedre lesbarheten av plankartet er det lagt inn nummerering av hensynssonene for
bevaring landbruk, naturmiljø og kulturmiljø, slik at disse lettere skal kunne skilles, dette etter
innspill fra flere i høringen. Alle hensynssonene for bevaring kulturmiljø er gjennomgått og

kvalitetssikret opp mot kulturvernplanen. Videre er plankartet forenklet ved at enkeltminner er
tatt ut, disse er ivaretatt gjennom Askeladden, som gir et mer helhetlig bilde av de samlede
registeringene av kulturminner i kommunen.
Det er gjort mindre justeringer av formålsgrenser.
Bestemmelser
Etter faglig råd fra fylkesmannen er plankravet endret fra å kun gjelde byggeområder, til å
gjelde på tvers av alle formål.
Etter anbefaling fra NVE er det foreslått et supplement til bestemmelse § 4, ved at det er lagt
inn krav om tilstrekkelig ivaretakelse av sikkerhet mot flom og erosjon. Videre er
bestemmelsene knyttet til hensynssoner supplert i tråd med innspill.
Etter faglig råd fra fylkesmannen er det lagt inn i § 4 at dersom veianlegg krever
omdisponering av dyrka mark, skal veinormalen kunne fravikes, forutsatt at det ikke går på
bekostning av trafikksikkerhet.
Parkeringsbestemmelsene til båthavner foreslås endret til fra 0,5 til 0,3 parkeringsplasser per
båtplass, i tråd med faglig råd fra fylkesmannen.
Etter faglig råd fra kystverket er det lagt inn bestemmelser som sikrer at det er tillatt med tiltak
knyttet til navigasjonsanlegg og utbedring av hovedled og biled.
Alle rettinger og foreslåtte innholdsmessige justeringer av bestemmelsene er vist med rødt i
vedlagte bestemmelser.
OPPHEVELSE AV PLANER
Ved vedtaket av utleggelsen av kommuneplanen på høring ble det samtidig vedtatt å legge
opphevelse av følgende planer ut på høring:
 Kommunedelplan for Kjellandsheia, vedtatt 16.06.2011
 Kommunedelplan for E39, Volleberg-Døle bru, vedtatt 18.06.2015
 19691030 Disposisjonsplan Kileheia 2
 19700511 Lyngmyr
 19701006 Disposisjonsplan for hytteområde Kjeholmen
 19730404 Hytteplan Kileheia 1
 19750102 Torvesanden
 19760514 Hytteomr. Lyngmyr (flateplan) del II
 19770614 Strandplan Trollneset
 19781212 Hellevika – Paradisbukta
 19841126-2 Del av gnr. 30, bnr 26. (Ausvigheia)
 19900201-2 Del av gnr. 30, bn. 9,10 (Ausvigheia)
 19840910 Røsstadneset 47/1 og 3
 19850606 Del av Vestre Krossnes – Prestebukta
 19800121 Leirkilen småbåthavn
 19650222 Del av Høllen (Hølle dale) (1965)
 Sørlige deler av 19820519 Eik-Sangvik
Oppsummeringen av innspillene til foreslåtte opphevelse av reguleringsplanene framgår av
vedlegg 9. Etter høringen er det konkludert med at følgende planer oppheves:
 Kommunedelplan for Kjellandsheia, vedtatt 16.06.2011
 Kommunedelplan for E39, Volleberg-Døle bru, vedtatt 18.06.2015













19691030 Disposisjonsplan Kileheia 2
19700511 Lyngmyr
19701006 Disposisjonsplan for hytteområde Kjeholmen
19730404 Hytteplan Kileheia 1
19750102 Torvesanden
19760514 Hytteomr. Lyngmyr (flateplan) del II
19770614 Strandplan Trollneset
19781212 Hellevika – Paradisbukta
19800121 Leirkilen småbåthavn
19650222 Del av Høllen (Hølle dale) (1965)
Sørlige deler av 19820519 Eik-Sangvik (justert)

Opphevelsen av reguleringsplanene fremmes som egne saker for plan- og miljøutvalget og
kommunestyret.
I høringen har det kommet innspill som gjør at administrasjonen anbefaler at følgende planer
videreføres, disse er innarbeidet i plankartet til revidert forslag til kommuneplanen, ved at de er
vist med detaljeringssone:
Reguleringsplan for del av GB 30/9 – GB 30/10 – Ausvigheia – Plan ID 19900201-2
Reguleringsplanen har vært tilsidesatt av kommuneplanens arealdel i siste planperiode, men
det foreslås nå at planen skal videreføres og gjelde foran kommuneplanen igjen. Området er i
kommuneplanen satt av til byggeområde for bolig, noe det har vist seg å ikke være interesse for
i området. Det blir derfor sett på som mest hensiktsmessig at dette området videreføres som
hytteområde, og at planen derfor videreføres.
Reguleringsplan for del av GB 30/26 – Ausvigheia – Plan ID 19841126-2
Reguleringsplanen har vært tilsidesatt av kommuneplanens arealdel i siste planperiode, men
det foreslås nå at planen skal videreføres og gjelde foran kommuneplanen igjen. Bakgrunnen
for dette er at det har vært en omregulering fra hytteformål til boligformål for noen av
eiendommene i planen, og en av disse boligtomtene er enda ikke utbygd. Det vurderes at det er
greit at resten av dette området videreføres som hytteområde, og at boligtomtene får
opprettholde reguleringsstatus fra 1997.
Reguleringsplan for del av Vestre Krossnes – Prestebukta – Plan ID 19850606
Reguleringsplanen har vært tilsidesatt av kommuneplanens arealdel i siste planperiode, men
det foreslås nå at planen skal videreføres og gjelde foran kommuneplanen igjen. Bakgrunnen
for dette er at det er en ubebygd tomt i planen.
Reguleringsplan for Røsstadneset GB 47/1 og GB 47/3 – Plan ID 19840910
Reguleringsplanen har vært tilsidesatt av kommuneplanens arealdel i siste planperiode, men
det foreslås nå at planen skal videreføres og gjelde foran kommuneplanen igjen. Bakgrunnen
for dette er at det er en ubebygd tomt i planen.
Konklusjon
Administrasjonen anbefaler at kommuneplanens arealdel vedtas med endringer innarbeidet i
revidert plankart og bestemmelser.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Reviderte bestemmelser - kommuneplan
2 Kommuneplan for Søgne 2018_2030
3 Temakart - Faresoner
4 Revidert planbeskrivelse - kommuneplan
5 Supplering av konsekvensutredning (KU)
6 Oppsummering av høringsuttalelser - kommuneplanens arealdel
7 Høringsuttalelser - offentlige og interesseorg.
8 Høringsuttalelser - private
9 Oppsummering av høringsuttalelser - Opphevelse av planer
10 Samlet konsekvensutredning (ligger under Andre dokumenter)
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Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel (pbl 11-6)
Kommuneplanens arealdel fastsetter bruken av kommunens arealer, gir rammer for
kommunedelplaner og reguleringsplaner og er bindende for alle nye tiltak som nevnt i
plan- og bygningslovens (pbl) § 1-6, jf. også § 20-1 første ledd bokstav a til m. Tiltak kan
bare iverksettes dersom de ikke er i strid med plan- og bygningslovgivningen,
kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner eller reguleringsplaner.
Kommuneplanens arealdel fastsetter ikke ny byggegrense i 100-metersbeltet langs sjøen
jf. pbl § 1-8. Inntil byggegrense er fastsatt i reguleringsplan, er tiltak etter pbl § 1-6 første
ledd ikke tillatt. Unntatt fra forbudet er fasadeendring, fradeling ved innløsning av bebygd
festetomt etter tomtefesteloven og kommuneplanbestemmelser fastsatt etter § 11-11 nr. 4
Etter plan- og bygningslovens § 1-5 går ny plan ved motstrid foran eldre plan eller
planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen.
Forholdet mellom kommuneplanen og eldre planer er fastsatt i bestemmelsenes § 1.

Bestemmelser
§ 1 Forholdet til eldre kommunedelplaner og reguleringsplaner pbl § 15
Disse kommunedelplanene gjelder foran kommuneplanen:
 Kommunedelplan for Borøya, vedtatt 08.09.2005
 Kommunedelplan for Tangvall, vedtatt 26.05.2016, med unntak av område jf.
arealinnspill nr. 58 i KU
 Kommunedelplan for sykkel, vedtatt 24.09.2015
Regulerings- og bebyggelsesplaner gjelder foran kommuneplanen. Der det ikke foreligger
motstrid gjelder kommuneplanens bestemmelser for regulerings- og bebyggelsesplaner
som ikke har bestemmelser om tilsvarende.

§ 2 Plankrav, pbl § 11-9 nr. 1
Det er krav om reguleringsplan før tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd
bokstav a, d, g, k, l og m kan finne sted.

§ 3 Unntak fra krav om plan, pbl § 11-10 nr. 1 og 11-11 nr. 2 og 4
Tiltak etter pbl §§ 20-4 og 20-5 er unntatt fra plankravet. Oppføring av tiltak som nevnt i
bestemmelsenes §§ 12 a og b er unntatt fra plankravet.
Innenfor de arealene som er avsatt til eksisterende boligbebyggelse og arealer avsatt til
LNF med spredt boligbygging kan det oppføres mindre tilbygg og påbygg til eksisterende
enhet og frittliggende bod og garasje på bebygd eiendom, uten krav om reguleringsplan.
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§ 4 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplaner (pbl § 119 nr. 8)
I tillegg til det som framgår av plan- og bygningsloven kan kommunen kreve at dette skal
være med i reguleringsarbeidet:
- Teknisk plan og utomhusplan
- Illustrasjonsplan, sol- og skyggediagram, snitt og perspektivtegninger
- Plan for sosial infrastruktur med eventuelle rekkefølgekrav
Temaplaner
Teknisk plan og utomhusplan skal utarbeides i samsvar med plan- og bygningslovens §
28-7 og kommuneplanbestemmelser fastsatt i medhold til plan- og bygningslovens § 11-9
nr.3 og § 11-10 og kommunens norm for slike planer. Planene skal være godkjent før det
gis tillatelse for tiltak.
Teknisk plan skal vise utformingen av offentlige trafikkarealer, herunder gang- og
sykkelveier og kollektivtransportanlegg, vann- og avløpsnett og energiforsyning i samsvar
med plan- og bygningslovens § 28-7.
Utomhusplan med beskrivelse skal utarbeides for alle allment tilgjengelige arealer til
rekreasjon, lek, idrett samt andre grøntområder. Utomhusplanen skal vise innhold,
utforming og materialbruk.
Vannforsyning av avløp
Vann- og avløpsanlegg som skal overskjøtes kommunen, skal dimensjoneres og bygges i
henhold til den til enhver tid gjeldende VA-norm for Søgne kommune.
Vei og transport
Kommunale veier, inklusiv gang- og sykkelveier, og anlegg for kollektivtransport, skal
dimensjoneres og bygges i henhold til den til enhver tid gjeldende veinormal for Søgne
kommune. Dersom anlegget krever omdisponering av verdifull dyrket mark, skal det
kunne gjøres unntak fra veinormalen. Det kan ikke tillates unntak som går på bekostning
av trafikksikkerhet.
For planer og tiltak som berører kollektivtraseer og tilhørende veikryss, skal det
dokumenteres at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er forsvarlig ivaretatt på
kort- og lang sikt.
Flom og erosjon
Tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare og erosjon skal ivaretas ved utarbeidelse av
reguleringsplaner. Det skal tas høyde for konsekvenser av forventede klimaendringer.

§ 5 Rekkefølgekrav, pbl § 11-9 nr. 4
Ved utbygging i regulerte områder skal tekniske anlegg som vann- og energiforsyning,
avløp, veinett, herunder også anlegg for gående, syklende og kollektivtransport, være
avklart før det kan gis byggetillatelse. Utearealer til allmenn lek, rekreasjon og idrett skal
være etablert i samsvar med godkjent utomhusplan før det gis brukstillatelse.
Før det kan gis byggetillatelse til nye boligenheter og fritidsboligenheter, næringsbygg
eller bygg for offentlig- eller privat tjenesteyting i området Lunde – Trysfjorden
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(avgrensing framgår av kart i vedlegg), skal det være etablert nytt kryss på eksisterende
E39 på Kjelland med tilhørende veganlegg. Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer
oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak etableres i området før
fullt ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd.
Før utvidelse av Torvefjorden småbåthavn; kaipirer og parkeringsplasser, må veien fra
Torvekrysset til båthavna være utbygd med gang- og sykkelvei, og fra Vaglebrygga til
båthavna skal det være gang- og sykkelvei/promenade langs sjøen.
Før ny boligbygging tillates på Amfeneset skal atkomstveien være opprustet og gang- og
sykkelvei fra Torvekrysset til avkjørselen øst for GB 24/51 være opparbeidet.
Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller søknad om tiltak i områder under marin grense,
må det dokumenteres tilstrekkelig områdestabilitet før planforslag sendes på høring eller
tiltak kan godkjennes.

§ 6 Funksjonskrav og utbyggingsvolum, pbl § 11-9 nr. 5
a. Boliger
Der utnyttelse ikke er avklart i reguleringsplan skal maksimal utnyttingsgrad for
boligtomter være BYA 40 %. Der antall boenheter ikke er angitt i plan, kan det tillates
inntil to boenheter pr. regulert tomt.
b. Uteoppholdsareal til bolig
Minimum uteoppholdsareal pr. boenhet er 80 m2. I sentrumsområdene på Tangvall er
kravet 25 m2. Uteoppholdsareal på tak utenom lekeareal, kan tillates i Tangvall- og Lunde
sentrum. Nærmere krav for de enkelte områder fastsettes i reguleringsplan.
c. Fritidsbebyggelse
Bebyggelse (hytte, uthus og anneks) kan oppføres med maksimalt BYA = 138 m² inkl.
parkering på fritidseiendommer med parkering på egen tomt. Parkeringsareal inngår i
beregning av grad av utnytting. Hver tomt skal ha 1 parkeringsplass på minimum 18 m2. I
tillegg kan det etableres terrasser ol. med BYA inntil 50 m².
Maksimalt tillatt bebyggelse (hytte, uthus og anneks) er BYA = 120 m2 for tomter for
fritidsbebyggelse som ikke har eller får parkeringsareal på egen tomt.
Maks mønehøyde 5,5 meter og maks gesimshøyde 4 meter. Anneks med maks BYA =
20 m2 og maks mønehøyde 4,5 meter og maks gesimshøyde 3 meter kan kun oppføres
der totalt bebygd areal ikke overstiger maks tillatt bruksareal på tomta, og skal ligge
nærmere fritidsbolig enn 8 meter.
Uthus på fritidseiendommer i 100-metersbeltet fra sjøen
Uthus i 100-metersbeltet fra sjøen skal verken ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal
(BYA) større enn 15 m2 med maksimum mønehøyde 3,5 meter. Takvinkel skal tilpasses
øvrig bebyggelse. Det tillates kun et uthus pr eiendom.
d. Uteoppholdsareal institusjoner
For sykehjem og omsorgsinstitusjoner skal det settes av minst 25 m2 uteoppholdsareal pr
institusjonsplass på egen tomt. Areal som avsettes til uteoppholdsareal skal ha stigning
mindre enn 1:20.
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e. Brygger
Brygger skal ha maks kaifront 12 meter. Kaifront er areal der båt kan legge til.
Bryggearealet skal maks være 30 m2. I område rundt lager, boder og brygger tillates ikke
gjerder, levegger og liknende. Det kreves minst 2,5 meter kaifront pr. ny fritidsboligenhet
på øyene. På brygger tillates utriggere plassert normalt på bryggens kaifront og minst 3
meter fra enden av brygge. Utriggere skal ha maks bredde 1 meter og maks lengde 8
meter. PBL § 29-2 skal legges til grunn ved utforming av brygger.

§ 7 Uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett, pbl § 11-9 nr. 5 og 6
Kravene gjelder ved regulering av nye områder for bebyggelse og anlegg.
a. Funksjonskrav
Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 vårjevndøgn.
Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan inngå i
lekeareal, for eksempel akebakke. Alle utearealer som skal forvaltes/eies av kommunen,
skal utformes og anlegges i samsvar med kommunens norm for slike anlegg.
b. Lokalisering og utbyggingsvolum
Det skal etableres nærmiljøpark i tilknytning til grunnskoler i nye utbyggingsområder.
Nærmiljøparken skal være minimum 15 daa og legges i tilknytning til annen
grønnstruktur. Nærmiljøpark gjelder også som kvartalslekeplass innen gitte
avstandsgrenser for kvartalslekeplass /tilbud.
Ved utbygging i nye eller etablerte områder for bebyggelse og anlegg skal det
etableres/være etablert kvartalslekeplass/tilbud, med integrert sandleketilbud på minimum
2,25 daa, maksimalt 400 meter i luftlinje fra bolig. Terrengsprang større enn 30 meter og
vei større enn samlevei SA1 regnes som barriere for atkomst til kvartalslekeplass.
Maksimalt 200 boenheter kan være tilknyttet én kvartalslekeplass.
Det skal etableres/være etablert sandlekeplass/tilbud på minimum 250 m2, maksimalt 100
meter i luftlinje fra bolig ved utbygging i nye eller etablerte områder for bebyggelse og
anlegg. Terrengsprang større enn 10 meter og vei større enn atkomstvei A1 regnes som
barriere for atkomst til sandlekeplass. Maksimalt 100 boenheter kan være tilknyttet én
sandlekeplass.

§ 8 Skilt og reklame, pbl § 11-9 nr 5
Ved avgjørelsen av om godkjenning skal gis, tas hensyn til bl.a. om skilt,
reklameinnretninger o.l. tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv, i forhold til
omgivelsene eller om de er sjenerende i forhold til ferdsel eller naturområder. Skilt som
dekker et areal maks 1 m2 og som ikke har egen belysning, tillates oppsatt på bygning
eller innhegning uten forhåndsgodkjenning.
Skilt skal være lett lesbare uten at dette skal være begrunnelse for større skilt.
Skilt skal plasseres på husets hovedfasade i tilknytning til dør eller vindu. Skiltet skal
plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med gesims eller fasadeutsmykning. Skiltet
skal ikke være sammenhengende over hele fasaden. Frittstående skilt og
reklameinnretninger tillates ikke plassert på takflate, møne eller oppbygg.
Uthengsskilt og markiser skal av hensyn til sikt, ferdsel og vedlikehold plasseres
tilstrekkelig høyt på fasaden. Uthengsskilt skal maksimalt stikke 1 m ut fra fasaden, ha fri
høyde over fortau på min. 2,50 m og areal ikke over 0,75 m2.
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For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og et veggskilt. Kommunen kan
gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate. Lysskilt
må ha fast lys, ikke skiftende eller alternerende.
Plassering av flagg, vimpler og transparenter må ikke stenge den frie sikt i gateløpet. Det
tillates ikke plassert frittstående skilt/gatebukker på gateplan/fortau som kan være til
hinder for ferdsel. Frittstående skilt skal normalt være begrenset til ett stk. for den enkelte
virksomhet.

§ 9 Parkering, pbl § 11-9 nr. 5
Inndeling av parkeringssoner:
 Tangvall sentrum – egne bestemmelser i KDP
 Lunde sentrum
 Resten av kommunen
a. Fellesbestemmelser
 For Lunde sentrum og Linnegrøvan (næringsvirksomhet) kan kommunen stille krav
om felles løsning for varelevering og avfallshåndtering.
 Parkeringen skal sikres til bruk for boligene og kan ikke fradeles. Gjesteparkering
kan, avhengig av bebyggelsesform, også legges som private plasser på
fellesareal.
Ved beregning av utnyttelsesgrad regnes 18 m2 pr parkeringsplass. Parkeringsplassene
skal ha minimum 2,5 meters bredde/lysåpning og 5 meters lengde.
I tillegg til parkeringsplasser skal det være lasteareal for varebiler. For hoteller,
restauranter og idrettsanlegg fastsettes krav til parkering ut fra erfaringstall.
Type bygg
Boligbebyggelse

Kontor

Lunde sentrum
1,5 plass pr boenhet der 1
plass kan være i
parkeringskjeller på tomta
eller på tilliggende eiendom
og som skal tinglyses til
boenheten.

Resten av kommunen
2 plasser pr boenhet på
egen eiendom.

Gjesteparkering: 0,25 plass
pr. bruksenhet på offentlig
parkeringsplass.

For leilighetsbygg er det
tillatt med parkering på
naboeiendom.
For boenheter under 50 m2
BRA er det krav om 1
parkeringsplass på egen
eiendom.

1 plass pr. 20 m2 netto
kontorflate

Gjesteparkering: 0,25 plass
pr. bruksenhet på offentlig
parkeringsplass.
1 plass pr. 20 m2 netto
kontorflate

Parkering for forretning og
kontor kan dekkes med
tinglyste parkeringsplasser
innenfor sentrumsområdet.
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Forretning

1 plass for kunde pr. 50 m2
salgsflate
1 plass for ansatte pr. 100
m2 gulvflate

1 plass for kunde pr. 50 m2
salgsflate
1 plass for ansatte pr. 100
m2 gulvflate

Parkering for forretning og
kontor kan dekkes med
tinglyste parkeringsplasser
innenfor sentrumsområdet.
Lager

1 plass på egen eiendom pr
200 m2 lagerlokaler

Produksjonsbedrifter

1 plass på egen eiendom pr
100 m2 bruksareal

Forsamlingslokaler
Institusjoner
Skoler under 150 elever
Skoler 150 – 550 elever
Barnehager
Båthavner

0,25 plass pr. sitteplass
1 plass pr. årsverk
1 plass pr. årsverk + 10 plasser til besøkende
1 plass pr. årsverk + 15 plasser til besøkende
1 plass pr. årsverk + 0,08 plasser pr. heltidsplass
0,3 parkeringsplass pr. båtplass

b. Garasjeplass
For boligbebyggelse skal det settes av areal til minst en garasjeplass pr boenhet. Ved
søknad om oppføring av boligbygg skal garasjeplassen være innpasset i planene, selv
om den ikke blir bygd samtidig med boligen.
For boenheter under 50 m2 BRA er det ikke krav om garasjeplass.

§ 10 Bebyggelse og anlegg, pbl § 11-9 nr. 5
a. Bebyggelse og anlegg – underformål boligbebyggelse
Arealer avsatt til bebyggelse og anlegg, jf. pbl 11- 7 nr. 1, inkluderer eksisterende og
fremtidig boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur som tjenesteyting, nærbutikk,
mindre næringsbygg, idrettsanlegg, friområder, veier og tekniske anlegg. Behov for og
lokalisering av arealer til offentlig og privat tjenesteyting samt grønnstruktur og lek
avklares i reguleringsplan.
Frittstående garasjer skal ikke ha bebygd areal (BYA) større enn 50 m2 og med maks
gesimshøye 3,2 meter og maks mønehøyde 5,5 meter. Takvinkel og utforming skal
tilpasses boligen og arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke.
b. Bebyggelse og anlegg – underformål fritidsbebyggelse
Områdene skal brukes til fritidsbebyggelse.
c. Bebyggelse og anlegg – underformål sentrumsformål
Arealer avsatt til sentrumsformål inkluderer konsentrert, bymessig bebyggelse med
formålene næringsbebyggelse, forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og
boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og arealer for lek. Behov for lokalisering og
utforming av arealer til formålene avklares i reguleringsplan.
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d. Bebyggelse og anlegg – underformål næringsbebyggelse
Arealene kan benyttes til næringsvirksomhet som kontor, lager, industri og
håndverksbedrifter med tilhørende anlegg.
e. Bebyggelse og anlegg – underformål offentlig- og privat tjenesteyting
Arealformålet inkluderer barnehage, undervisning, institusjoner, kirker og andre bygg for
religiøs utøvelse, forsamlingslokaler, administrasjon og annen offentlig eller privat
tjenesteyting med tilhørende funksjoner. Idrettsanlegg kan etableres i tilknytning til skoler,
barnehager og kulturinstitusjoner.
f. Bebyggelse og anlegg – underformål fritids- og turistformål
Områdene skal brukes til kommersielle fritids- og turistformål, herunder utleiehytter og
leiligheter for utleie.

§ 11 Miljøkvaliteter og bevaring, pbl § 11-9 nr. 6 og 7
a. Estetikk
Det skal ikke gjøres inngrep i grønnstruktur i områder for bebyggelse og anlegg,
vegetasjon eller markflater, med mindre dette er en følge av godkjent utomhusplan for
arealet. Kommunen kan kreve sikringstiltak for grønnstruktur eller andre viktige
landskapselementer.
Tilpasninger av fyllinger og skjæringer mot grønnstruktur skal skje innenfor arealformål
bebyggelse og anlegg eller områder for samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur.
b. Bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø
Bevaringsverdige bygninger som inngår i kulturvernplanen (1990) kan utbedres,
moderniseres og ombygges. Forutsetningen er at bygningens eksteriør med hensyn til
målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt eller tilbakeført.
Kommunen kan ved slike arbeider stille krav til materialbruk, detaljering, form og
fargebruk.
Mindre tilbygg og påbygg som underordner seg hovedbygningen kan tillates når det etter
kommunens faglige vurdering er godt tilpasset i forhold til bygningen, eiendommen og
bygningsmiljøets særpreg og tradisjon.
Utomhusanlegg skal søkes bevart, og ikke fjernes uten kommunens godkjenning.
Utbedringer skal skje med tradisjonelle materialer og teknikker.

§ 12 Landbruk-, natur- og friluftsområder (LNFR), pbl § 11-11 nr. 1 og 2
På eksisterende bolig- og fritidseiendommer tillates tiltak etter PBL § 20-4 1. ledd bokstav
a uten at det betinger dispensasjon. Dette gjelder ikke eiendommer i 100-metersbeltet
langs sjøen eller i kommuneplanens byggeforbudssoner langs vassdrag.
a. Lokalisering av landbruksbebyggelse, pbl § 11-11 nr. 1
Ny landbruksbebyggelse kan hvis det ikke finnes alternativ lokalisering på eiendommen,
plasseres på dyrket mark. Lokaliseringen skal være i tunet og ikke i konflikt med
kulturlandskapet og med biologisk mangfold eller prioriterte naturtyper. Ny
landbruksbebyggelse tillates ikke oppført innenfor 100-metersbeltet langs sjøen og 50
meter fra vassdrag der det er alternative lokaliseringer på eiendommen.
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Ny landbruksbebyggelse kan ikke plasseres i nedbørfelt for vannverk.
Nye kårboliger tillates ikke.
b. Areal for spredt bolig- og fritidsbebyggelse, pbl § 11-11 nr. 2
I følgende områder tillates spredt boligbygging:
Område
1. Brunvatne
2. Trykjerran
3. Try
4. Holmen
5. Tofte
6. Lia, del av Årstøl, Skuggedal
7. Repstad
8. Dvalås
9. Tråne, Stubstad, Tånevig, Bjølle
10. Salthaug
11. Ormestad
12. Lohne
13. Eik - Sangvik
14. Berge
15. Tofteland
16. Klepland
17. Sum

Antall nye boliger
2
1
5 (maksimalt 2 pr. G/B.)
2
3
3
3
1
7
2
3
3
0
2
2
2
41

Maks tomtestørrelse 5,0 daa. Maks utnyttelsesgrad for tomter 500 kvm BYA.
Frittstående garasjer skal ikke ha bebygd areal (BYA) større enn 70 m2 og med maks
gesimshøyde 3,5 meter og maks mønehøyde 5 meter. Takvinkel og utforming skal
tilpasses boligen og arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke. For Eik/Sangvik
skal frittstående garasjer ikke skal ha bebygd areal (BYA) større enn 50 m2
Avstand til jordbruksareal i drift skal være minimum 20 meter fra bolig.
Plassering av nye boenheter skal ikke være i konflikt med kulturlandskapet eller biologisk
prioriterte naturtyper, jf. naturmangfoldloven.
Bygninger og anlegg/tiltak som trenger gjenoppbygging som følge av brann eller skade,
kan gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse.
I følgende områder tillates spredt boligbygging
Område
1. Støleholmen
2. Stølen
3. Amfenes
Sum

Antall nye fritidsboliger
0
2
0
2
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 Amfeneset/Støleholmen
Bebyggelsen tillates ikke utvidet, men kan rives og gjenoppføres i samme form og
størrelse.
 Stølen
Området kan fortettes med to fritidsboliger. Bestemmelse § 6. c, gjelder for
bebyggelsen på eksisterende og framtidige fritidsboligtomter i området.
c. Areal hvor bruksendring fra fritidsbolig til bolig tillates LB
(Amfeneset merket LB på kartet)
Fritidsboliger kan bruksendres til bolig; maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 138 m2 og
maks mønehøyde 7 meter fra ferdig gulv i laveste etasje til topp møne. (I disse områdene
gjelder også § 1-8 i pbl.)
Bygninger og anlegg/tiltak som trenger gjenoppbygging som følge av brann eller skade,
kan gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse.

§ 13 Strandsonen og sjøområder, pbl § 11-11 nr. 3 og 4
a. Bruk og vern av sjø og vassdrag
Sjøarealene skal være natur- og friluftsområder, områder for ferdsel, fiske, farled og
akvakultur. Tiltak for utbedring av hovedled og biled er tillat.
b. Friluftsområde i sjø
Andre tiltak enn de som fremmer arealformålet friluftsområde er ikke tillatt.
c. Naturområder i sjø
Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan endre områdets verneverdi er ikke
tillatt.
d. Unntak for byggeforbudet i 100-metersbeltet, pbl § 11-11 nr. 4, jf. § 1-8
Det tillates oppført inntil én brygge til sikring av eierens eller brukerens atkomst til bebygd
boligeiendom som ikke har alternativ atkomst – maks kaifront – 12 meter, jf. § 6 e.
Nødvendige driftsbygninger i landbruket kan påbygges og gjenoppføres etter brann eller
naturskade.
På badeplasser og i turområder ved sjøen tillates oppført toalett, brygger, turstier og
liknende til bruk for allmennheten. Nødvendige navigasjonsanlegg langs farleder kan
vedlikeholdes, endres og fjernes.

§ 14 Vassdrag, pbl § 11-11 nr. 5
Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker
vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Som
vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig
fra omgivelsene.
Søgneelva er et vernet vassdrag. Innenfor 100 metersbeltet til Søgneelva med
sidevassdrag er det ikke tillatt med tiltak etter pbl 20-1. For stedbunden næring gjelder
byggeforbudsbeltet på 50 meter på hver side av vannstrengen for Søgneelva med
sidevassdrag. Finnes ikke alternativ lokaliseringsmulighet på eiendommen, kan
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nødvendige driftsbygninger i landbruket lokaliseres innenfor 50-metersbeltet til
vassdraget.
Innenfor 50 metersbeltet til øvrige vassdrag er det ikke tillatt med tiltak etter pbl § 20-1.
Finnes ikke alternativ lokaliseringsmulighet på eiendommen, kan nødvendige
driftsbygninger i landbruket lokaliseres innenfor 50-metersbeltet til vassdraget.
Eksisterende tiltak kan gjenoppføres når elde, brann, naturskade etc. oppstår.
I områder der veier, ligger nærmere enn den angitte avstand, innskrenkes
byggeforbudssonen til å gjelde arealet mellom veien og vedkommende vann eller
vassdrag.

§ 15 Hensynssoner, pbl § 11-8
a. Drikkevannsforsyning (H110) pbl 11-8, bokstav a, jf. § 1.6)
Innenfor området tillattes ikke ny aktivitet eller fysiske inngrep som kan føre til fare for
forurensing av vannkilden. Det er krav om strengeste tiltaksklasse når det etableres
separate avløp.
b. Buffersone Høllen Vest industriområde, pbl 11-8 a
50 meter buffersone rundt industriområdet som skal være fri for tiltak som strider mot
buffersonen sin intensjon som skjerm mot industriområdet.
c. Faresone - ras og skredfare (H310)
Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller søknad om tiltak innenfor fareområde – ras og
skredfare, stilles det krav om at dokumentasjon om tilstrekkelig sikkerhet mot ras og
skred skal foreligge før planforslag sendes på høring eller tiltak kan godkjennes.
d. Faresone - flom (H320)
Innenfor flomsonene for; Søgneelva og Lundeelva, tillates ikke oppført ny eller utvidelse
av eksisterende bebyggelse med rom for varig opphold. Flomsonen for Søgneelva er
500-års flom uten klimapåslag, dette tilsvarer ca. 200-års flom med 20 % klimapåslag.
Flomsonen for Lundeelva er beregnet 200-års flom med klimapåslag på 20 %. Dersom
det skal tillates tiltak må det være avklart at tilstrekkelig sikkerhet blir ivaretatt.
e. Faresone – høyspent (H370)
Innenfor sonen er det ikke tillatt med tiltak eller aktivitet uten at det tiltaket/aktiviteten er
dokumentert akseptabel og eventuelt avbøtende tiltak fastsatt.
f. Hensynssone landbruk H510 (§ 11-8 c)
Innenfor hensynssone landbruk tillates ikke tiltak som kan forringe jordvernet eller
hensynet til landbruksinteressene i området.
g. Hensynssone - naturmiljø (H560)
Hensynssone – naturmiljø markerer kjente lokaliteter av stor verdi for naturmangfold.
Tiltak som forringer lokalitetens verdi skal unngås.
h. Hensynssone – kulturmiljø (H570)
Innenfor området skal det ikke tillates riving av bebyggelse eller gis tillatelse til større
bygg- og anleggstiltak før de kulturhistoriske verdiene er nærmere vurdert. Alle
søknadspliktige tiltak skal oversendes kulturvernmyndighet.
i. Båndlegging etter kulturminneloven (H730)
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Innenfor området er det ikke tillatt å utføre tiltak eller arbeid uten særskilt tillatelse fra
kulturvernmyndighet, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Automatisk freda kulturminne
som ligger innenfor område vist som utbyggingsområde, skal i forbindelse med
reguleringsplanarbeid for området søkes bevart.
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Retningslinjer til kommuneplanens arealdel
Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men de er kommunestyrets instruksjon til
underutvalg om hvordan saker bør behandles. Bestemmelsene til kommuneplanen skal
være retningslinjer i LNFR-området.

Bruksendring av fritidsbolig til bolig
Fritidsbolig kan bruksendres til helårsbolig når infrastruktur er tilstede og bygningen
tilfredsstiller de krav som settes til helårsbolig.

Oppbygging etter brann og naturskade i LNF-områder
I LNF-områder kan bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann, skade, naturskade
eller alder som trenger gjenoppbygging, gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse,
og med sitt opprinnelige bruksformål dersom dette ikke er til hinder for gjennomføring av
eksisterende og/eller planlagt infrastruktur.

Områder for bebyggelse og anlegg
I områder for bebyggelse og anlegg kan bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann,
skade eller alder som trenger gjenoppbygging, gjenoppføres i sin opprinnelige form og
størrelse, og med sitt opprinnelige bruksformål dersom dette ikke er til hinder for
gjennomføring av eksisterende og/eller planlagt infrastruktur.

Fortetting
Fortetting og økt utnyttelse prioriteres i utviklingsaksene; Tangvall – Lunde –
Kjellandsheia og Tangvall – Høllen – Åros – Langenes. Fortetting i eksisterende
boligområder skal kun tillates etter detaljreguleringsplan. Området må ses i en
sammenheng med omgivelsene.
Fortetting/deling i eksisterende regulerte boligområder skal kun tillates etter nøye
vurdering i forhold til eksisterende bebyggelse, naboer og gjenboere. Foreligger
nabomerknader/protest skal eventuell fortetting/deling kun skje gjennom
reguleringsendring.
Eksisterende boligområder med lav utnyttelse og godt kollektivtilbud kan transformeres til
områder med høy utnyttelse, under forutsetning av at utbyggingen er et kvalitetsmessig
bidrag til området og omgivelsene. Fortetting skal kun tillates etter detaljreguleringsplan.
Gjennom vurderinger i en reguleringsplan prosess skal det søkes å gi gode løsninger for
uteoppholdsareal. Høy utnyttelse med gode kvaliteter kan være grunnlag for å redusere
krav til uteoppholdsareal om det er gode grunner til dette.

Brygger
For eiendommer som har utriggere på brygger forutsettes at det ikke etableres andre
fortøyingsinnretninger i sjøen.
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Utbyggingsavtaler, pbl § 11-9 nr. 2
Til gjennomføring av kommunal arealplan, kan det inngås utbyggingsavtale når private
grunneiere eller utbyggere skal stå for utbyggingen av et område.
I utbyggingsavtalen skal det tas inn bestemmelser om:









utbyggingstakt
om kommunen skal ha tildelingsrett eller forkjøpsrett til en andel av
tomtene/boenhetene at utbygger dekker alle utgiftene forbundet med planlegging og
opparbeidelse av intern infrastruktur inklusiv leke- og rekreasjonsområder
i hvilken grad utbygger skal bekoste eller yte tilskudd til fremføring av ekstern
infrastruktur fra nærmeste offentlig tilknytningspunkt
at tekniske hovedanlegg, trafikkområder, friområder etc. skal overdras vederlagsfritt
og fri for heftelser til kommunalt eie og vedlikehold senest samtidig med at kommunen
overtar ansvaret for driften. Ansvar for lekeplasser og lignende skal som hovedregel
være tomtefeltets
hvilke boligsosiale tiltak som skal gjelde for utbyggingsområdet, herunder om det skal
tilrettelegges for alternativ varme
at utbygger skal stille tilfredsstillende bankgaranti for oppfyllelse av sine forpliktelser
etter utbyggingsavtalen
utbyggingsavtaler skal godkjennes av formannskapet

Arealbruksprinsipper for boligutvikling









Ved boligområder, skoler og barnehager skal det være god tilgang på områder for lek
og fysisk aktivitet. Grønnstruktur, lekeplasser, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, gang- og
sykkeltraseer, samt grønnkorridorer fra boligområder til nærturområder skal ivaretas
gjennom arealplanlegging. Dersom slike arealer må omdisponeres, skal det i samme
nærområde skaffes til veie tilsvarende fullverdige areal/anlegg med tanke på størrelse,
kvalitet og funksjon.
Ved planlegging og utbygging av større boligområder skal det legges til rette for
grønnkorridorer med adkomst til nærturområder eller opparbeidede rundturløyper med
høy kvalitet når det gjelder utforming, lengde og standard. Opparbeidelse må sikres
gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.
Ved planlegging og utbygging i nærheten av turstier, turveier, grønnkorridorer og
viktige områder for friluftsliv, skal det settes av en tilstrekkelig grønn buffer som sikrer
natur- og friluftsopplevelsene på stedet.
Ved etablering av nye boligområder skal det ikke være mer enn 500 m gangavstand
fra hver enkelt bolig til nærturområde eller grønnkorridor som fører ut til disse.
Ved alle skoler skal det legges til rette for attraktive uteområder som utformes med
tanke på økt aktivitet i skoletiden og på fritiden.
Det skal benyttes pollinatorvennlig vegetasjon ved opparbeidelse av
naturområder/parker. Hensynet til pollinatorer vurderes ved planlegging av
grønnstruktur.

Arealbruksprinsipper for kystsonen


Strandsonen skal forvaltes i et langsiktig perspektiv der man gjennom helhetlig og
planmessig utvikling sikrer hensynet til allmennhetens ferdsel, opphold og rekreasjon
blir ivaretatt. Videre utvikling i kystsonen bør i utgangspunktet skje som fortetting av
eksisterende områder for bebyggelse.
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Utbygging i kystsonen skal som hovedregel skje gjennom helhetlig og gjennomtenkt
planlegging, og ikke stykkevis og delt gjennom dispensasjoner.
Byggegrense mot sjø i kommunens planverk bør settes slik at den begrenser
privatisering.
I alle kommunens planer som omfatter kystsonen skal trasé for kyststi vurderes.
Ved utbygging av større båtplassanlegg skal det avsettes allment tilgjengelige
korttidsplasser og utsettingsramper for båt og kajakk.
Ved etablering av nye brygger og småbåtanlegg skal det legges opp til
samlokalisering i større anlegg for å redusere beslaget av areal i strandsonen.
For å redusere beslag av areal i strandsonen bør større parkeringsplasser og
båtopplagsplasser i forbindelse med småbåtanlegg legges utenfor 100-metersbeltet
der dette lar seg gjøre på en hensiktsmessig måte.

Arealbruksprinsipper for vann og vassdrag



Vann og vassdrag med tilhørende strandsone skal forvaltes på en måte som sikrer
allmennheten gode muligheter for ferdsel, opphold og naturopplevelser.
I saker som omfatter utbygging i nærheten av vann og vassdrag, skal det sikres et
tilstrekkelig grøntbelte som ivaretar gode muligheter for ferdsel og opphold i
strandsonen.

Arealbruksprinsipper samordnet areal- og transportplanlegging




Hensynet til trygg og rask fremkommelighet for gående og syklende skal veie tungt i
arealplanleggingen.
Nye offentlige bygg, skoler, barnehager og idrettsanlegg skal lokaliseres slik at man
fremmer gåing og sykling som transportmiddel.
Etablering av gang- og sykkelveier inn mot større boligområder,
arbeidsplasskonsentrasjoner, utdanningsinstitusjoner, kollektivtrafikknutepunkter og
bysentra skal prioriteres i kommunens planlegging.
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1. Innledning/Bakgrunn
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel (PBL § 11-1). Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og den skal
legge føringer for videre utvikling av kommunen.
Kommunestyret vedtok i planstrategien (28.04.2016) at både samfunnsdelen og arealdelen skulle
revideres og at planarbeidet skulle startes opp i 2016. Det ble meldt oppstart av arbeidet med
kommuneplanen november 2016.
Samfunnsdelen av kommuneplanen ble sendt ut på offentlig ettersyn januar 2018 og vedtatt av
kommunestyret 21. juni 2018.
Gjeldende arealdel ble vedtatt i 2012. Det er vurdert at det ikke er nødvendig med en full
gjennomgang, men at det er behov for justeringer. Målene og strategiene for samfunnsdelen skal
legges til grunn for arealdelen. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt gi
bestemmelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som tillates.

1.1

Forankring i plan- og bygningsloven

I gjeldende kommuneplan fra 2012 er samfunnsdel og arealdel samlet i et dokument. Ved denne
revisjonen er arbeidet todelt. Det er lagt vekt på at de to delene henger sammen og at
arealpolitikken og føringene i arealdelen bidrar til å bygge opp under målsetningene i
samfunnsdelen.
Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen. Den viser sammenhengen mellom
fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk for perioden 2018 til 2030. Den skal gi hovedtrekkene i
arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i
verk, samt viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

1.2

Plandokumenter

Kommuneplanen er omfattet av plan- og bygningslovens krav om planprogram og
konsekvensutredninger, jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 og forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven av 19. desember 2014.
I tråd med plan- og bygningsloven § 11-13 skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for
arbeidet med kommuneplanen. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 10.05.2017.
Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging har krav om at det skal
utarbeides en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredninger – av planens virkninger for
miljø og samfunn. Alle arealinnspill og forslag til endringer i kommuneplanens arealdel er vurdert i
forhold til en rekke tema. Konsekvensutredningen er detaljert beskrevet i vedlegg.
Arealdelen består av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. Planbeskrivelsen gir en omtale av
det sentrale innholdet og valg som er gjort i arealdelen. Plankartet viser hovedformål og
hensynssoner for bruk og vern av areal. Hovedformålene i kommuneplanens arealdel er; bebyggelse
og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, forsvaret, landbruks- natur- og
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friluftsformål, samt bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
Konsekvensutredning (KU) av nye utbyggingsområder er vedlegg til arealdelen.
Plankart og bestemmelser er juridisk bindende dokumenter. De gir rammer for kommunedelplaner
og reguleringsplaner samt for alle nye tiltak nevnt i plan- og bygningslovens (PBL) § 1-6, jf. § 20-1
første ledd bokstav a til m.

2. Planforutsetninger
2.1

Planhierarkiet

Kommunen må ta hensyn til de føringer som ligger til grunn for samfunns- og arealutviklingen fra
statlig og regionalt hold. Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom de ulike styringsverktøyene
som ligger til grunn for avgjørelsen om å sette i gang et byggetiltak.

Figur 1 - Planhierarkiet

Nasjonale føringer
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 tettstedsregioner.
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Sammen med statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer danner dette grunnlag for
nasjonale føringer for kommunens planlegging.

Regionale føringer
Regionplan Agder 2020 er det viktigste overordnede plandokumentet for regional utvikling og det er
forventet at satsingsområdene i planen følges opp i kommunene. Følgende 5 satsingsområder satt
opp for Agder frem mot 2020:






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

Regionplan Agder er under revisjon og et planprogram, «Forslag til planprogram – Regionplan Agder
2030» ble sendt ut på høring i vinter med høringsfrist 1. mars 2018.
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 gir konkrete retningslinjer for kommunens
arealdisponeringer. Planen legger opp til at Søgne bør ta høyde for å vokse med ca. 5000 innbyggere
fram mot 2050.
Hovedtrekk i regional plan for Kristransandsregionen som gjelder Søgne:
Kommunesenter: For å gi grunnlag for lokal service og et godt tjenestetilbud anbefales det at
Tangvall bygges ytterligere ut med boliger, handel og næring i øst-vestlig retning.
Bolig: Det anbefales å bygge opp om to akser som har potensial for et godt busstilbud; TangvallHøllen-Årosskogen-Stokkelandskogen-Langenes og Tangvall-Lunde-Kjellandsheia.
Næring: For å redusere pendlerbehovet anbefales det å utvide Lohnelier betydelig.
Kontorarbeidsplasser bør konsentreres til Tangvall og Linnegrøvan hvor det er mulig å gi et godt
kollektivtilbud. Tilrettelegging for utbygging av næringsarealer på Toftelandslier bør vurderes
etter 2020.

Regional plan for Kristiansandsregionen fra 2011 angir utbyggingsmønster for Søgne
kommune somt i kartet nedenfor.
Det anbefales i regional plan at boligutbygging prioriteres som følger:
Prioritet 1 – Tangvall
Prioritet 2 - Aksene mot Åros og Kjellandsheia
Prioritet 3 - Kjellandsheia
Det var i utgangspunktet tanken å koble Stokkelandsskogen og Langenes med kollektivtrase gjennom
Årosskogen. Lokalisering av næringsområdet på Toftelandslier var basert på dagens E39, men i
vedtatt reguleringsplan for ny E39 er det lagt til rette for atkomst til Toftelandlier/Bringeheia.
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Figur 2 - Føringer i Regional plan for Kristiansandsregionen skissert i kart

Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang et arbeid med revisjon av den regionale planen.

Planstrategi
Planstrategien sier om kommuneplanens arealdel at denne er relativt ny, men at det likevel er behov
for justeringer av planen. Det er behov for en vurdering av følgende tema:




Bestemmelser
Innlemmelse av kommunedelplaner og reguleringsplaner i kommuneplanen.
Vurdere nye næringsområder tilknyttet E39

Planprogram
Ifølge planprogrammet er det et mål at kommuneplanen skal være lett å forstå. Det er også ønskelig
med en vurdering av dagens plangrunnlag og hvordan dette fungerer. Søgne kommune har f.eks.
svært mange dispensasjonssaker sammenlignet med andre kommuner.
Gjennom kommuneplanens arealdel skal Søgne kommune bidra til en balansert vekst rundt
Kristiansand. Følgende arealbehov har vært relevante å vurdere:





Offentlige behov, f.eks. barnehage og omsorgsboliger
Næringsområder
Boligbygging i knutepunkt og langs kollektivtraseer jf. regional plan for
Kristiansandsregionen.
Overordna infrastruktur for veg
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2.2

Plandokumenter kommuneplan

Tabellen under viser sammenhengen mellom kommunens aktiviteter og funksjonen til kommunens
plandokumenter. Det er viktig at det er sammenheng mellom kommunens styringsverktøy og
aktiviteten som prioriteres i kommunen.
Kommuneplan for Søgne
Samfunnsdel (pbl § 11-2)
Viktige mål og strategier
Handlingsdel (pbl § 11-2)
Økonomiplan (kml § 44)
Aktiviteter, tiltak osv.
Arealdel (pbl § 11-5)
Plankart
Bestemmelser til arealbruken
Planbeskrivelse (pbl § 4-2)
Beskrivelse av arealbruk
Konsekvensutredning (pbl § 4-2 og 4-3) Virkning av arealbruk

2.3

Kommunens hovedutfordringer

Befolkning
Pr. 31.12.2017 var folketallet for Søgne 11 342 innbyggere. Befolkningsveksten de siste fem årene
ligger omtrent på landsgjennomsnittet, 1 %. Veksten varierer en god del fra år til år. SSB sin
middelfremskriving av befolkningsveksten viser en økning på 2 % hvert år. Det vil da være ca. 13 850
innbyggere i Søgne i 2030. 2 % er en noe høyere befolkningsvekst enn realiteten har vært de siste
årene.

Utfordringsbilde og folkehelseoversikt
Et utfordringsbilde og en folkehelseoversikt for Søgne kommune ble utarbeidet våren 2017.
Dokumentet ble utarbeidet som et grunnlag for revisjonen av kommuneplanen. Dette er et
faktadokument som beskriver utfordringsbildet for Søgne kommune innenfor en rekke tema.
Folkehelseoversikten er innarbeidet som en integrert del av dokumentet.
Utfordringene Søgne kommune står overfor fremover er grunnlaget for fastsatte samfunnsmål og
strategier i samfunnsdelen.
Det er i dokumentet et eget kapittel for areal- og utbygging. I det oppsummerende kapitlet trekkes
følgende tema frem som viktige satsingsområder fremover:



Tidlig innsats - hele livet: Folkehelsearbeid, helsefremming og forebyggende arbeid.
Bærekraftighet og effektivitet – fortetting i eksisterende tettsteder. I Søgne er det en
utfordring at mye av den sentrale bebyggelsen ligger tett på dyrka mark. Samtidig er andelen
boligtyper som leiligheter lav. Dette medfører at det bør være potensiale for å kunne fortette
i allerede bebygde områder. Fortetting i eksisterende tettstedsområder er ofte krevende
saker med mange kryssende interesser. Fortetting krever også ofte oppgradering av offentlig
infrastruktur, noe som kan være krevende å få gjennomført om det er mange aktører som
skal bidra. I Søgne kommune er det også en god del gamle reguleringsplaner som ikke er i
tråd med hvordan dagens reguleringsplaner utformes. Høyere utnyttelse av arealene kan gi
bærekraftige lokalmiljø hvor folk skal kunne leve gode og aktive liv.
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Kommunereform – Nye Kristiansand. En omfattende prosess og konsekvensene for
oppgaveløsningen i den nye kommunen er ikke beskrevet.

Bærekraftighet og effektivitet - Fortetting og transformasjon
Særlig er kulepunkt nr. 2 viktig for arealdelen. Mange innbyggerne i Søgne bor relativt spredt. Dette
gjør at en god del av befolkningen har lang vei til offentlige tjenester som skoler, barnehager og
tilbud i sentrumsområder. Dette gjør også at mange ikke har tilgang på tilfredsstillende
kollektivtilbud.
Kommunen ønsker derfor å legge til rette for mer fortetting og transformasjon i allerede bebygde
områder der flere boliger vil bidra til å styrke allerede eksisterende teknisk og sosial infrastruktur.
Utfordringen er å gjøre dette på en god måte. «Eplehagefortetting» i villaområder kan lett bli svært
konfliktfylt, da det bygges flere boenheter som heller belaster enn bidrar til å styrke eksisterende
infrastruktur. For å øke antall boenheter i eksisterende bebygde områder bør prosjektene vurderes i
en større sammenheng ved fortetting og transformasjon, og helst bør noe større områder enn bare
enkelttomter tas opp til vurdering.
Tilstrekkelig boligtilbud – styrke vestsiden av Kristiansand
Det er et mål for Søgne kommune å kunne tilby god tilgang på nye boliger vest for Kristiansand og
dermed bidra til en balansert utbygging mellom øst- og vestsiden for Kvadraturen. Større
feltutbygginger bør skje som forlengelse av eksisterende tettstedsområder der det er forholdsvis
enkelt å koble seg på infrastruktur og der feltutbyggingen kan bidra til å styrke grunnlaget for
kollektivtrafikk. Det bør etableres innfartsparkering, for å legge til rette for at de som ikke bor i
gangavstand til bussholdeplassen kan benytte kollektiv på deler av reisen. Videre jobbes det for at
kollektivaksen mot vest forlenges til Lohnelier. Å tilrettelegge nye felt for boligbygging er svært
tidkrevende prosesser. Kommunen bør derfor sørge for å ha reserveareal tilgjengelig.
Spredt boligbygging
Samtidig som det skal legges til rette for fortetting, transformasjon og noe feltutbygging er det et mål
for Søgne å være et bygdesamfunn der det også skal være mulig å bo landlig med de kvaliteter det
medfører, og at det skal gis mulighet for spredt boligbygging vest og nord i kommunen. Evt. nye bygg
i spredtbygde strøk bør lokaliseres i nærheten av eksisterende grender slik at de kan bidra til å styrke
grendemiljøene i kommunen. Det er et mål at befolkningen som allerede bor i områder avsatt til
landbruk- natur- og friluftsområder skal ha mulighet til å gjøre mindre påbygg, tilbygg, garasjer,
boder o.l. uten å måtte søke om dispensasjon. Det er i dagens arealdel åpnet for noe spredt
boligbygging. Erfaringer fra siste planperiode viser at nye boliger i disse områdene har et begrenset
omfang.
Dispensasjoner
Kommunen ligger høyt sammenlignet med andre kommuner, når det gjelder antall dispensasjoner.
Dispensasjoner gitt i 2017 er kartlagt for å få frem et bilde av hva slags dispensasjonssaker som
behandles i kommunen.
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I 2017 mottok Søgne kommune 131 søknader om dispensasjon. 117 ble innvilget og 14 ble gitt
avslag. 110 av dispensasjonssakene ble behandlet politisk. Flere av søknadene inneholder
dispensasjonssøknader for flere forhold, så antall dispensasjoner totalt vil være høyere.
49 av sakene var søknader om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 – Forbud mot tiltak mv.
langs sjø og vassdrag.
89 av sakene var søknader om dispensasjoner fra bestemmelser i kommuneplanen. 27 av disse var
dispensasjon fra formålet landbruk-, natur- og friluftsområder og 22 var dispensasjon fra plankravet.
102 var søknader om dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplaner i området. De resterende
dispensasjonene gjaldt bestemmelser i plan- og bygningsloven, TEK 10 eller andre forskrifter.
Noe av årsaken til at Søgne kommune har såpass stort antall dispensasjoner er at kommunen har en
lang strandlinje med mange etablerte hytter og stor aktivitet med behov for tilbygg, utvidelser osv.
Reglene for tiltak i strandsonen er strenge og det vil ofte kreves dispensasjon for at tiltak her skal
kunne gjennomføres. En annen årsak kan være at kommunen har en god del eldre reguleringsplaner
som ikke hjemler tiltak i tråd med dagens standard på bebyggelse. En tredje viktig årsak til høyt antall
dispensasjoner er at en god del boliger i Søgne ligger i LNF-områder der formålet ikke hjemler
bygging, og ethvert mindre tiltak på eksisterende eiendommer uansett vil kreve dispensasjon fra
formålet. Det er også et relativt høyt antall dispensasjoner fra plankravet i kommuneplanen.
I forslag til arealdel foreslås følgende endringer for å bidra til å redusere antall dispensasjoner:




Arealer med LNF med spredt boligbygging utvides for flere av de etablerte grendene i Søgne.
Dette for at eksisterende boliger i områdene skal kunne gjøre mindre tiltak på egen eiendom
uten å måtte søke dispensasjon, samt at det skal være et tilbud om å kunne bygge et
begrenset antall nye boliger i tilknytning til eksisterende grender.
Flere eldre reguleringsplaner oppheves. I disse områdene vil kommuneplanens
bestemmelser gjelde. Ved større tiltak, fradeling, fortetting osv. må det lages ny
reguleringsplan. Mange av boligfeltene i Søgne fremstår som ferdig utbygd, og skal det gjøres
endringer bør dette vurderes i en noe større sammenheng enn kun for enkelttomter.
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2.4

Mål med planarbeidet

Arealdelen er en viktig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen
mellom samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging, samt fremtidig arealbruk. Arealdelen
fastlegger hva de ulike arealene skal brukes til.
Søgne kommune ønsker en lettfattelig kommuneplan som gjør det lettere å utarbeide mer
detaljerte planer for enkeltområder og som bidrar til at beslutninger om enkeltsaker kan fattes
raskt og enkelt.
Arealdelen skal være et virkemiddel for å sikre at arealbruken bidrar til å nå de målene som blir
vedtatt for kommunens utvikling.
Gjeldende visjon for Søgne kommune: Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel.
Visjonen handler om at kommunen har kompetente ansatte som finner løsninger nær brukerne.
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.

2.5

Satsingsområder og samfunnsmål

Samfunnsdelen har satt opp 4 satsingsområder og for hvert satsingsområde er det definert et
samfunnsmål. I tillegg er det identifisert seks overgripende hensyn som skal sikres ivaretatt i alt
kommunen foretar seg:







Folkehelse
Klima og miljø
Likestilling og likeverd
Beredskap – ROS
Innovasjon
Økonomistyring

Arealdelen vil ta utgangspunkt i overgripende hensyn, satsingsområder og samfunnsmål i
samfunnsdelen og komme med forslag til tiltak for støtte opp om disse. Hvordan føringene i
samfunnsdelen følges opp i arealdelen framgår av tabellen under.
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Kommunen hvor vi tar vare på hverandre
Samfunnsmål 1:
Søgne kommune skal tilby fleksible, koordinerte og framtidsrettede helse-, sosial- og
omsorgstjenester med rett kompetanse til rett tid, samt bidra til at alle innbyggerne har
et mest mulig selvstendig og verdig liv.
Slik gjør vi det – oppfølging i arealdelen
Lett tilgang på rekreasjonsmuligheter.
Gode tilbud for fysisk aktivitet/idrett sentralt plassert slik at de kan nås av mange.
Legge til rette for omsorgsboliger og leiligheter i sentrumsområder slik at flere kan bo tett på
offentlige funksjoner og tjenestetilbud.

Kommunen det er godt å vokse opp
Samfunnsmål 2:
Søgne kommune har et inkluderende oppvekstmiljø som fremmer tilhørighet, trygghet,
trivsel, læring og helse.
Slik gjør vi det – oppfølging i arealdelen
Gode arealer og lek og aktivitet for barn og unge finnes i de mest sentrale områdene av
kommunen.
Ved utbygging og i fortettingsprosjekter skal det legges vekt på gode kvaliteter for alle.
Det skal legges til rette for gode arealer for skoler og barnehager i kommunen.

Kommunen det er godt å bo i
Samfunnsmål 3:
Søgne kommune er et attraktivt sted å bo hele livet.
Slik gjør vi det – oppfølging i arealdelen
Det legges til rette for en boligvekst i Søgne kommune. Veksten skal skje både ved å bygge ut nye
felt i Kjellandsheia og som fortetting og transformasjon i eksisterende tettstedsområder.
Det er et variert boligtilbud. Andelen leilighetsbygg skal øke.
Muligheten for noe spredt boligbygging videreføres og det legges til rette for at slik bebyggelse
kan bidra til å styrke eksisterende grendemiljø.
Det legges til rette for tilstrekkelig næringsarealer slik at antall arbeidsplasser i Søgne kan øke og
at flere av kommunens befolkning kan ha sitt arbeidssted i kommunen.

En attraktiv arbeidsplass
Samfunnsmål 4:
Søgne kommune har et godt omdømme og gir et attraktivt servicetilbud til innbyggere
og næringsdrivende.
Slik gjør vi det – oppfølging i arealdelen
Tilrettelegge så godt som mulig for gange og sykkeltransport i Søgne.
Legge til rette for boliger sentralt i Søgne.
Legge til rette for arealer for offentlige funksjoner slik at gode tjenester kan gis i kommunen.
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3. Beskrivelse av planforslaget
3.1

Planens avgrensing

Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen. Den viser sammenhengen mellom
fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk for perioden 2018-2030. Planrevisjonen denne gangen har
spesielt tatt for seg fremtidig struktur for bolig- og næringsutvikling, samt forbedringer av gjeldende
planverk.

Figur 3 - Planen inkluderer hele Søgne kommune

3.2

Hovedtrekk i arealdelen

Rammene og tidsperspektivet for denne revisjonen av arealdelen gir ikke tid eller rom for å sette i
gang en stor prosess rundt overordnet strategi for langsiktig arealbruk. Det er derfor tatt
utgangspunkt i de vedtak og føringer som allerede ligger til grunn for planarbeidet og fastsatt noen
hovedtrekk som skal gjelde for prioriteringene i arealdelen.
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Hovedtrekk og føringer for endringene foreslått ved denne rulleringen av arealdelen:
Tangvall skal være et regionsenter vest for Kristiansand. Det skal legges til rette for urban og
variert bebyggelse inkludert boligbygging i sentrumsområder i Tangvall jf. KDP Tangvall. Park &
ride i nærhet til planlagt kollektivterminal understreker Tangvall som et knutepunkt i Søgne.
Større feltutbygging skal fortrinnsvis skje innenfor kommunedelplan for Kjellandsheia.
Det skal legges til rette for fortetting og mindre feltutbygging i kollektivaksene Tangvall – Høllen –
Åros – Langenes og Tangvall – Kjellandsheia-, samt en fremtidig forlengelse fram til Lohnelier.
Arealene vest for Hølleveien, nord for Sangvikveien og sør for Tangvallveien er svært viktig
jordbruksjord og skal ikke bygges ned. Fortetting og transformasjon skal i dette område
hovedsakelig skje på østsiden av Hølleveien
Det legges ikke opp til ny fritidsbebyggelse utenfor allerede eksisterende hytteområder. Fortetting
og utvidelse av hyttefelt kan vurderes der det ligger til rette for det.

Næringsområder Linnegrøvan, Høllen Vest, Linneflaten og Lohnelier beholdes og evt.
videreutvikles. Nye næringsområder skal ha god tilgang på overordnet veistruktur.
Det legges til rette for utvidelse av Lohnelier næringsområde. Toftelandslier legges inn som et nytt
næringsområde i tråd med regional plan for Kristiansandsregionen.

Det åpnes for begrenset spredt boligbygging i eksisterende grender i kommunen for å ivareta
eksisterende grendemiljø.

3.3

Områder av spesiell interesse

Høllen/Åros
Både Høllen og Årosområdet har potensiale for økt fortetting og utvikling. De ligger på en av
hovedaksene for kollektivtilbud i Søgne og har gode kvaliteter med nærhet til sjøen, store
rekreasjonsområder, utbygd gang- og sykkelvei, akseptabel avstand til sentrumsområder og sosial
infrastruktur.
I Høllen ble det i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Høllen laget en mulighetsstudie.
Det er ikke vedtatt ny reguleringsplan på bakgrunn av mulighetsstudien. Området er regulert i eldre
reguleringsplaner fra 1978 og 1989 som gjenspeiler dagens situasjon.
Årosområdet sør for Årosveien består av eldre og nyere boligbebyggelse, noe fritidsbebyggelse, samt
campingplass og strand- og rekreasjonsområder. Det meste av campingplassen er regulert til
næring/utleie/hotell/bevertning. Det er kommet innspill til arealdelen fra Åros feriesenter om at det
er ønskelig å gjøre endringer i området som bedre legger til rette for en fremtidsrettet og realiserbar
utvikling. Ifølge forslagsstiller har dagens reguleringsplan vist seg umulig å realisere. Åros feriesenter
ønsker å videreutvikle feriesenteret tilpasset moderne krav slik at dette fortsatt kan være en attraktiv
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turistdestinasjon i Søgne. De foreslår at turistdestinasjonen konsentreres til delområdet nærmest
sjøen og at resten utvikles til boliger.

Figur 4 - Arealinnspill fra Åros feriesenter

I denne prosessen med kommuneplanens arealdel bør kommunen ta stilling til hvilke rammer som
skal legges for fremtidig utvikling av områdene Høllen og Åros, og disse områdene bør ses i
sammenheng. Høllen og Åros har attraktive offentlige rekreasjonsområder langs sjøen og
allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen er viktig. Områdene er nå knyttet sammen med en
strandsti. Høllen ivaretar en del sjørelaterte servicefunksjoner som kan utvikles videre, og Åros kan
ivareta behovet for overnattingstilbud o.l. Å omdisponere næringsareal på Åros feriesenter til boliger
er ikke uten utfordringer. For det første vil det bety en nedbygging av arealene som nå er mer eller
mindre tilgjengelige for alle, samt at boliger tett på turistdestinasjoner med f.eks. serveringstilbud
kan for gi konflikter. Samtidig er det forståelig at en mulighet til å realisere boliger på deler av
området vil kunne bidra til at det mer konsentrerte feriesenteret kan få styrket sine kvaliteter.
Årosområdet ble lagt ut på høring i to alternativer, et som ivaretar Åros feriesenters ønske, og et som
beholder arealet til næringsformål som i dag. Etter tilbakemelding fra Fylkesmannen på høring av
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planen beholdes alternativet som avsetter arealet til næringsformål som i dag. Forslaget til Åros
feriesenter utgår fordi det vil utløse innsigelse fra Fylkesmannen.
Eik/Sangvik
Eik/Sangvikområdet er regulert i reguleringsplan for Eik/Sangvik, vedtatt i 1982. Denne er utdatert og
det kommer mange søknader om dispensasjon i dette området. I planen er bygg er vist med
bygningskropp uten muligheter for utvidelser e.l. og det aller meste av arealet er regulert til LNF.
Reguleringsplanen for Eik/Sangvik er en relativt stor plan. Det er svært viktige landbruksinteresser i
området, og det er ikke ønskelig å åpne for mye ny bebyggelse her.
I forslag til kommuneplan foreslås det at deler av reguleringsplanen for Eik/Sangvik oppheves og at
arealene sør for Moneveien og vest for Eikeveien avsettes til LNF med spredt boligbygging.
Landbruket er svært viktig i området og det legges også hensynssone for landbruk over området. Det
åpnes ikke for nye boenheter i området. Formålet LNF med spredt boligbygging bidrar til å legge
bedre til rette for eksisterende bebyggelse, slik at innbyggerne i området kan søke om mindre
endringer uten å måtte via en dispensasjon.
Det ligger noen arealer inne som fremtidig boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Disse
videreføres. Dette gjelder bl.a. Åsafjellet.
Deler av planen hjemler regulering av to mindre boligfelt nord for Moneveien og offentlig bebyggelse
ved Søgne Menighetssenter på Torve, reguleringsplanen for disse områdene blir ikke opphevet.
Spredt boligbygging
Som hovedregel skal det nå bygges sentralt og med høy utnyttelse for at flere skal bo med kort
avstand til sentrumsområder med kollektivtilbud, arbeidsplasser og servicetilbud. Dette for at færre
skal være avhengig av personbiltransport og på denne måten redusere biltrafikken, som er en stor
bidragsyter til klimagassutslipp.
Søgne består både av urbane sentrumsområder, tettere boligområder og landlige spredtbygde
grendemiljø. Søgne kommune ønsker å ivareta og styrke grendemiljøene. Tidligere erfaringer viser at
det totale antallet nye boliger som kommer i grendene er av et begrenset omfang sammenlignet med
større feltutbygginger og bygging i sentrum. Det vurderes slik at det begrensede omfanget ikke
påvirker klimaendringene vesentlig. Noen få nye hus i tilknytning til eksisterende grender vil kunne
bidra til å styrke grendemiljøene og gi et tilbud om landlig beboelse til dem som ønsker det.
Det er også ønskelig at eksisterende bebyggelse i grendene skal kunne søke om mindre endringer
uten å måtte via en dispensasjon.
Vestbygda brukes om området sør for E39 og mellom Trysfjorden og grensen mot Mandal kommune.
Det ble i forrige revisjon av arealdelen lagt inn områder for spredt boligbygging i Vestbygda og noe
nord i kommunen.
I forslag til kommuneplan er det nå lagt inn flere områder for spredt boligbygging der det allerede er
bebyggelse. Det er i tillegg åpnet for noen flere boliger i noen av områdene.
Det er viktig å påpeke at det ikke er i grendene de store, tunge utbyggingsprosjektene skal skje, da
dette skal prioriteres i områder avsatt til større feltutbygginger.
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Amfenes
Ved forrige rullering av kommuneplanen ble det lagt inn felt med LNF for både spredt
boligbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i strandsonen på Amfenes. Intensjonen var at det var
ønskelig at hyttene ble transformert til boliger etter hvert. Dette har ikke helt fungert etter
intensjonen. Veisystemet er ikke godt nok utbygd til å håndtere økt mengde boliger. Områdene ligger
også relativt langt fra sentrumsområder og buss-tilbud. Det har i tillegg kommet flere
dispensasjonssøknader fra hytteeiere som ikke ønsker å omdisponere til bolig. Det kan se ut til at
området ikke er modent for den endringen det ble lagt opp til.
På tross av dette blir det i denne rulleringen ikke gjort endringer i dette området nå. Større endringer
av arealbruken av området bør vurderes ved en senere anledning.

3.4

Forholdet til eksisterende planer

§ 1-5 PBL – Virkninger av planer: Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved
eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er
fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse
3.4.1 Kommunedelplaner
Kommunen har vedtatt følgende kommunedelplaner:






KDP Tangvall
KDP Kjellandsheia
KDP E39
KDP for sykkel
KDP Borøya

Kommunedelplanen for Tangvall ble vedtatt i 2015. Denne skal gjelde foran kommuneplanen.
Kommunedelplan for Kjellandsheia ble vedtatt i 2011. Den er delvis erstattet av reguleringsplaner.
Hele området innarbeides i kommuneplanens arealdel. Arealformål i reguleringsplan aggregeres til
byggeformål i kommuneplanen, og reguleringsplaner i området skal gjelde.
Kommuneplan for E39, Volleberg – Døle bru, vedtatt 2015, ble fulgt opp med vedtak av
reguleringsplan for E39 i juni 2017. Kommunedelplanen oppheves og reguleringsplanen er gjeldende
plan for området.
Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i 2015. Denne gir føringer for standard på tilretteleggingen
for sykling på veinettet i Søgne. Det blir for detaljert å ta disse føringene inn i kommuneplanens
arealdel, og denne kommunedelplanen skal derfor gjelde videre med de føringer den gir for
opparbeidelse av ulike veistrekninger.
Kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer ble vedtatt 08.09.2005. Planen er
utdatert. Mye av den reelle arealbruken stemmer ikke med føringene i planen. Det kommer mange
søknader om dispensasjoner osv. i området. På bakgrunn av dette vurderes det at det er behov for
en gjennomgang av arealbruken. Det har ikke vært rom for å ta opp arealbruken i denne rulleringen
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av kommuneplanens arealdel. Utfordringene er av en slik karakter at de bør løses gjennom en
revisjon av kommunedelplanen eller en prosess med en områdereguleringsplan. Kommunen har nå
besluttet å sette i gang arbeid med revisjon av kommunedelplanen for dette området.
3.4.2 Reguleringsplaner
Det foreslås å oppheve en del reguleringsplaner i denne prosessen. Ved opphevelse er det
kommuneplanens arealdel som vil gjelde for disse områdene, og ved tiltak som nye
boenheter/fortetting/transformasjon vil det være et plankrav som slår inn, d.v.s. krav om å utarbeide
en detaljreguleringsplan før bygging. Dette gjelder planer i områder som vurderes som ferdig utbygd
etter den gamle reguleringsplanen og der det ikke bør skje endringer/fortettinger uten at dette
avklares gjennom en ny prosess med reguleringsplan. Samtidig har det vært et ønske om at boliger i
disse områdene skal kunne tilpasses dagens standard uten å måtte søke om dispensasjon fra
reguleringsplanen.
En god del av planene som foreslås opphevet har vært tilsidesatt av kommuneplanen i siste
planperiode, og i disse områdene vil i praksis ikke situasjonen endre seg med dette. Flere av
reguleringsplanene er såpass snevre i sine bestemmelser at det uansett kreves dispensasjon om tiltak
skal gjøres. Følgende reguleringsplaner ble i forrige kommuneplan (2012) tilsidesatt, d.v.s. at
kommuneplanens arealdel gjaldt foran disse.:














19691030 Disposisjonsplan Kileheia 2
19700511 Lyngmyr
19701006 Disposisjonsplan for hytteområde Kjeholmen
19711129 Nordre Kalsnes
19730404 Hytteplan Kileheia 1
19750102 Torvesanden
19760514 Hytteomr. Lyngmyr (flateplan) del II
19770614 Strandplan Trollneset
19781212 Hellevika – Paradisbukta
19841126-2 Del av gnr. 30, bnr 26. (Ausvigheia)
19900201-2 Del av gnr. 30, bn. 9,10 (Ausvigheia)
19840910 Røsstadneset 47/1 og 3
19850606 Del av Vestre Krossnes – Prestebukta

Følgende reguleringsplaner er i tillegg vurdert opphevet i denne prosessen med kommuneplanens
arealdel:




19800121 Leirkilen småbåthavn
19650222 Del av Høllen (Hølle dale) (1965)
Deler av 19820519 Eik-Sangvik

3.5

Bebyggelse og anlegg

Bebyggelse og anlegg er et av de seks hovedformålene av arealformål i kommuneplanens arealdel.
Formålet omfatter nåværende og nye utbyggingsområder og skal brukes for å fastlegge arealene
hvor bebyggelse eller anlegg tillates i kommunen.
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Det er laget bestemmelser som styrer hvilke utbyggingsformål som tillates. Nedenfor vises
underformålene. Det er underformålene som stort sett er benyttet og lagt inn i kommuneplanen.
3.5.1 Sentrumsformål
Den største veksten må skje i og i nærheten av kommunesenteret Tangvall. Det er her det er det
beste infrastrukturtilbudet, som kollektivtilbud, gang- og sykkelveier, skoler, offentlige tilbud samt
handel og service. Nærhet til disse tilbudene vil gjøre at færre blir avhengige av bil for sine daglige
gjøremål og flere vil benytte seg av det lokale tilbudet, noe som igjen vil styrke f.eks. handelen i
Søgne. Det er viktig å styrke bosettingen i og i nærheten av Tangvall. Det er også ønskelig å legge til
rette for en variert alderssammensetning i området. Dette innebærer også å kunne tilby boliger for
barnefamilier tett på Tangvall sentrum.
En egen kommunedelplan for Tangvall sentrum ble vedtatt etter en grundig prosess i mai 2016.
Denne skal fortsatt gjelde.
Det er tre andre områder som er vurdert som sentrumsområder i Søgne; Lunde, Høllen (inkludert
Åros) og Langenes. Særlig Høllen/Åros og til en viss grad Langenes har viktige funksjoner for
turistnæringen, og da særlig for hyttefolk og båtturisme i strandsonen. Høllen/Åros er en
turistdestinasjon i seg selv med flotte rekreasjonsmuligheter.
Områdesenteret Lunde har en viktig rolle for sitt nære omland ved å kunne gi et lokalt tilbud, f.eks.
innen dagligvarer, uten at befolkningen må bruke bil for å skaffe seg «det daglige brød». Det kan
også legges til rette for noe service og annen handel. Lunde skal være et supplement til og støtte opp
om Tangvall.

Figur 5 - Sentrumsområder i Søgne
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3.5.2 Boligbebyggelse
Befolkningsøkningen har ikke vært så høy som ønsket og forventet de siste årene. Diagrammet
nedenfor viser befolkningsutviklingen i Søgne, Kristiansand og Kristiansandsregionen fra gjeldende
kommuneplan ble vedtatt i 2012 frem t.o.m. 2017. Bortsett fra en topp i 2014 har befolkningsveksten
i Søgne ligget lavere enn regionen de siste årene.

Befolkningsutvikling
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2012

2013

2014

Snitt region

2015
Søgne

2016

2017

Kristiansand

Figur 6 - Befolkningsutvikling i Søgne sammenlignet med Kristiansand og Kristiansandsregionen

Det er ønskelig med en sunn vekst i befolkningen og det er derfor viktig at Søgne kan tilby
tilstrekkelig med boliger for folk som ønsker å bosette seg i kommunen. Utbyggingen av boliger skal
både skje som feltutbygging, d.v.s. utbygging av større boligfelt i områder som er ubebygd fra før, og
som fortetting og transformasjon i allerede etablerte boligstrøk. Et variert boligtilbud, både når det
gjelder geografi og type boliger, er ønskelig. Dette vil bl.a. sikre en variert alderssammensetning i alle
deler av kommunen.
Boligtyper
I Søgne er det i 2018 registrert 5064 boliger. Av dette er 3413 eneboliger og 408 leiligheter i
boligblokk. Ca. 67 % av boligene i Søgne er eneboliger. I 2012 var andelen eneboliger på 70 %.
Andelen leiligheter i boligblokk i kommunen har økt fra 5,2 % i 2012 til 8 % i 2018. I Søgne bor det i
snitt i underkant av 2,5 beboere pr. husholdning. Tallene for Kristiansand er 36,4 % eneboliger og
27,6 % boligblokker.
Boligtyper
Enebolig
Tomannsbolig
Rekkehus, kjedehus og andre småhus
Boligblokk
Bygning for bofellesskap
Andre bygningstyper
SUM
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Kristiansand
15 296
4 407
7 569
11 570
1 831
1 306
41 979

Songdalen
1 971
286
193
312
57
61
2 880

Søgne
3 413
517
559
408
72
95
5 064

Boligtyper
Enebolig
Tomannsbolig
Rekkehus, kjedehus og andre småhus
Boligblokk
Bygning for bofellesskap
Andre bygningstyper

Kristiansand
36,4 %
10,5 %
18,0 %
27,6 %
4,4 %
3,1 %

Songdalen
68,4 %
9,9 %
6,7 %
10,8 %
2,0 %
2,1 %

Søgne
67,4 %
10,2 %
11,0 %
8,1 %
1,4 %
1,9 %

Boligbehov
Det har de siste årene vært høy aktivitet på planlegging av nye boliger i Søgne. På bakgrunn av
vedtatte planer er boligreserven i de større prosjektene beregnet (ca. tall):
Prosjekt/sted
Tangvall
Øygarsheia (planlegging pågår)
Kilenesheia
Vedderheia
Kjellandsheia
Årosskogen
Sum

Antall ubebygde boliger
365
140
35
70
1300
40
Ca. 1950

Antall boliger som blir bygd hvert år kan variere ganske mye. Tabellen nedenfor viser tallene i
perioden 2010-2016 (tallene for 2017 er ikke klare enda).
År
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Antall boliger godkjent
38
40
32
39
44
57
58

Herav eneboliger
20
26
28
27
36
36
36

Andre bygg i m² BRA
6695
12633
3223
5100
6215
6658
13284

I snitt er det bygd 44 boliger i året de siste 7 årene. Selv med en økning i aktiviteten er det en relativt
god boligreserve i planene som er vedtatt.
Fortetting og transformasjon
Fortetting og økt utnyttelse av arealene i sentrumsområdene gir økt andel av befolkningen med kort
vei til sentrumsfunksjoner, arbeidsplasser og godt kollektivtilbud. Utvikling fra 2012 og frem til i dag
når det gjelder andelen leiligheter kontra eneboliger går i riktig retning. Utbygging av urban
blokkbebyggelse skal først og fremst skje på Tangvall, noe det også er lagt til rette for i
kommunedelplan for Tangvall som fortsatt skal gjelde.
Det er også potensiale for økt boligbygging som fortetting og transformasjon i allerede etablerte
boligstrøk. Dette skal først og fremst skje på aksene Tangvall – Lunde – Kjellandsheia og Tangvall –
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Høllen – Åros – Langenes. Dette bl.a. for å bygge opp om etablert infrastruktur for kollektiv og gangog sykkelveier. For å få til gode transformasjons- og fortettingsprosjekt bør det ofte ses på noe større
områder enn bare enkelttomter, og en avklaring av utnyttelse må skje gjennom en prosess med en
reguleringsplan slik at det blir en helhetlig vurdering. Slik vil konsekvenser for omgivelsene blir
tilstrekkelig belyst, og det kan tydeliggjøres hvilken offentlig infrastruktur det er nødvendig å bygge
eller ruste opp som følge av fortettingen/transformasjonen, og dermed også hvilke rekkefølgekrav
som skal pålegges utviklingsprosjektet.
Det ble i høringsforslaget i tillegg lagt inn muligheter for å bygge ut to mindre felt i aksen Tangvall –
Åros – Langenes; Stifjellet og syd for Langenes kirke. Dette for å gi mulighet for å få et enda større
trykk på denne aksen. Området syd for Langenes kirke er etter høringen tatt ut på bakgrunn av gode
innspill om dagnes bruk av området i høringsperioden.
Søgne kommune har lagt til rette for større feltutbygging i Kjellandsheia. Det er her arealer for en
god del år fremover. Feltet kobles på eksisterende E39 med et nytt kryss og vil dermed ha god
kontakt mot overordnet infrastruktur.
I tillegg legges Hamreheia inn som den neste store feltutbyggingen. Hamreheia ligger like ved
Tangvall sentrum, nord for E39. Området vil kunne bidra til å styrke sentrum og tilby en variasjon i
boligtyper. Utfordringen er at det er relativt store terrengforskjeller opp til Hamreheia fra Tangvall og
det kan bli krevende å få til gode koblinger mellom Tangvall og området. Dette er svært viktig å få til
og avgjørende for at området skal fungere bra som sentrumsnært boligfelt.
3.5.3 Fritidsbebyggelse
Nedbygging av strandsonen er i strid med nasjonale føringer. Mye av fritidsbebyggelsen ligger i
strandsonen. Noen fritidsboliger er regulert til dette formålet og noen er ikke. Mange ligger i LNFområder. Flere av de regulerte arealene til fritidsbebyggelse mangler byggegrense i planen, noe som
bidrar til å øke antall dispensasjonssaker. I dette planarbeidet er det ikke lagt til rette for nye
hyttefelt i Søgne kommune, men evt. fortetting og utvidelse av eksisterende områder kan vurderes
der det egner seg for dette. Nye bygg og områder bør trekkes bort fra strandsonen og allmennhetens
tilgang bør sikres.
Etter hvert som sentrumsområdene utvides vil enkelte hytter komme så nær boligområder at det er
ønskelig å omdisponere fritidsboligene til boliger. Dette er i utgangspunktet positivt for kommunen,
men krav til boligstandard må kunne oppfylles (adkomstvei, tilkobling VA osv).
3.5.4 Bebyggelse for offentlig og privat tjenesteyting
Arealformålet tjenesteyting omfatter offentlige og private arealer til barnehager, undervisning og
institusjoner, herunder sykehjem, betjente omsorgsboliger og kulturinstitusjoner, kirker og bygg for
annen religiøs utøvelse, forsamlingslokaler og administrasjon. Annen offentlig og privat tjenesteyting,
som for eksempel legesentre og treningssentre, kan tillates gjennom reguleringsbestemmelser.
Arealer for tjenesteyting inngår også i senterområdene og i bebyggelse og anlegg. Erfaring viser at
det er vanskelig å finne egnede tomter til offentlig og privat tjenesteyting i etablerte områder.
I alle nye utbyggingsområder for boligbebyggelse skal det ved oppstart av reguleringsplanarbeidet
vurderes behov for også å sette av areal for framtidig offentlig eller privat tjenesteyting.
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Ved denne rulleringen har det vært ønskelig å finne areal til to sentrumsnære barnehager, samt et
areal som skal avsettes til fremtidig sykehjem. Det foreslås at den gamle Mesta-tomta langs
Salemsveien settes av til barnehage. I tillegg bør det vurderes å innarbeide areal til barnehage når
feltene lengst vest i kommunedelplan for Tangvall skal utvikles, evt. på Fidjan nord for E39.
Det settes av et areal til fremtidig sykehjem nord i Kjellandshei-området. Det legges også til rette for
en utvidelse av kirkegården mot vest ved Søgne hovedkirke på Lunde.
3.5.5 Fritids- og turistformål
Fritids- og turistformål omfatter blant annet utleiehytter, aktivitetspark, campingplass, leirplass m.m.
Det er ikke areal avsatt til dette formålet i gjeldende kommuneplan, og det foreslås heller ikke å
avsette areal til dette nå.
3.5.6 Råstoffutvinning
I gjeldende kommuneplan er det avsatt areal til et steinbrudd og massedeponi på Knibe, vest for
Lohne. Området ble regulert i 2006. Dette videreføres.
Det kan være utfordrede å finne gode arealer for deponering av masser uten å genere mye transport.
Ved utbygging av nye områder bør en massebalanse tilstrebes.
3.5.7 Næringsbebyggelse
Det finnes både store og små næringsområder i kommunen i dag. Nye næringsområder skal som
hovedregel ha mest mulig direkte tilgang til overordnet veinett. Dette for å unngå økt trafikk, både
tungtrafikk eller personbiltrafikk, til arbeidsintensive arbeidsplasser, langs lokalveier og boligveier i
Søgne.
Søgne kommune har 3 større næringsområder; Linnegrøvan, like sør for Tangvall på østsiden av
Hølleveien, Lohnelier, vest for Lunde og på nordsiden av E39, samt Høllen Vest som ligger på
vestsiden av Høllefjorden, sør for Sangvikveien. Linnegrøvan har blandet lettindustri, samt noe
handel. Lohnelier og Høllen Vest har tyngre og mer tradisjonell industri og lager- og logistikk.
Det er i tillegg mindre næringsområder bl.a. på Linneflaten i Høllen og på Langenes, f.eks. kaianlegg
for fiskebåter, samt på Åros der Åros feriesenter ligger som næringsformål i gjeldende
kommuneplan.
Det største næringsområdet i kommunen er Lohnelier. Det ble utvidet ved forrige rullering av
kommuneplanen. Ny E39 tar noe av det regulerte næringsarealet og det foreslås en utvidelse av
næringsformålet for å kompensere for dette. Næringsområdet vil ha en svært attraktiv plassering
p.g.a. god avkjørsel til ny E39. Området har et stort potensiale fremover.
Kommunen ønsker i tillegg å legge til rette for et reserveareal for næring på vestsiden av
Kristiansand. Bringeheia (Toftelandslier) ble foreslått lagt inn som fremtidig næringsområde. Dette
området vil være svært tett på overordnet veisystem, har god kollektivdekning og ligge midt mellom
Tangvall og Kvadraturen. Utbygging av et slikt ubebygd skogsområde gir en del konsekvenser for
landskap, skogressurser osv, men det vurderes slik at det ikke er vesentlige hensyn som blir svært
skadelidende i dette området og at en utbygging av området kan forsvares. I tillegg ble Bringeheia, i
regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen), vurdert som det mest miljøvennlige
utbyggingsområdet i Kristiansandsregionen når det gjelder CO2-utslipp. En god adkomst til E39 er
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sikret i ny reguleringsplan for E39. Området legges inn i kommuneplanens arealdel som en
videreføring av ATP-planen. Det er viktig at aktiviteten i dette området blir et supplement til
Lohnelier og Mjåvann, ikke en konkurrent. Songdalen kommune reiste innsigelse til området og
byggeområdet ble derfor tatt ut av planen.
3.5.8 Idrettsanlegg
Friområder, lekearealer og parker er en del av den lokale grønnstrukturen. I utbyggingsområder bør
anlegg for rekreasjon og lek få en god plassering, og sees i sammenheng med overordnet
grønnstruktur eller friluftsområder. Det er utarbeidet bestemmelser om lokalisering og krav til
uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett.
Arealbruk og plassering av eksisterende idrettsanlegg er som hovedregel avklart i reguleringsplan og
ikke avsatt som egne formål i kommuneplanen. Intern grønnstruktur i boligområder med
nærmiljøanlegg og lekeplasser er heller ikke vist i kommuneplanen, da dette er formål som inngår i
arealformål bebyggelse og anlegg generelt, samt tjenesteyting og grønnstruktur.
Turløyper og lysløypene inngår i arealer avsatt som LNF-områder og grønnstruktur og vises ikke
særskilt.
Skytebane i Årdalen er ferdig regulert og arealet justeres etter dette.
Det er ikke lagt inn nye områder for idrettsanlegg. Idrettsanlegget ved ungdomsskolen på Tangvall
inngår i reguleringsplan for nytt skolesenter på Tangvall som skal huse ny videregående skole,
utvidelse av ungdomsskole og idrettsanlegg.
3.5.9 Uteoppholdsarealer
Uteoppholdsarealer vises ikke med eget arealformål på plankartet, men vil inngå i de andre
hovedformålene. Det vises til planbestemmelsene § 7 hvor det er gitt egne bestemmelser og
retningslinjer for områder som skal avsettes til uteoppholdsarealer.
3.5.10 Grav- og urnelunder
Det er behov for å utvide arealet til gravlund/kirkegård ved Søgne hovedkirke på Lunde. Dette legges
inn i arealdelen, men som offentlig tjenesteyting.

3.6

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Samferdsel og teknisk infrastruktur er et av de seks hovedformålene av arealformål i
kommuneplanens arealdel. Formålet omfatter underformålene veg, bane, lufthavn, havn, hovednett
for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur.
3.6.1 Veier
E39 går gjennom kommunen fra øst til vest. Denne skal erstattes med ny E39 som vil gå i en trasè
nord for dagens E39 frem til Lohnelier. Traseen går delvis i dagen og delvis i tunnel.
Reguleringsplanen er vedtatt og etter planen skal veien stå ferdig i 2022. Dagens E39 vil bli degradert
til en fylkesvei. Sannsynligvis vil en god del av tungtrafikken flyttes fra dagens E39 til den nye, men
det vil fremdeles gå en god del lokaltrafikk på dagens E39. Degraderingen medfører muligheter til å
legge inn noen flere avkjøringer og kryss på veien.
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Tall fra 2015 viser at E39 øst for Tangvall har en ÅDT på 17100 biler, mens det vest for Tangvallkrysset
er ÅDT på 11400. Beregninger for 2040 der det forutsettes at det er bygd ny E39, og at Kjellandsheia
er bygd ut, vil tallene være redusert til henholdsvis 12600 og 5600.
Riksvei 456 går fra Tangvall til Hannevika i Kristiansand via Langenes. Det første stykket mot Høllen
heter Hølleveien og er en svært trafikkert strekning med ÅDT på 10300. Denne trafikkmengden
forventes å holde seg relativt stabil frem mot 2040.
I noen eldre boligfelt er ikke veisystemet godt nok tilrettelagt for en vesentlig økning av antall
boenheter. Oppgradering av veier kan derfor bli et viktig tema ved fortettingsprosjekter.
I denne rulleringen er det gjort en endring i plankartet ved at veiene vises som linjer og ikke som
formålsflater i plankartet. Dette er gjort for å forbedre lesbarheten av kartet. Bygging av nye
veistrekninger vil som hovedregel være gjenstand for en reguleringsplanprosess.
3.6.2 Gang- og sykkelveier
Søgne kommune har utarbeidet en kommunedelplan for sykkel (vedtatt 24.09.2015). Sykkelplanen
består av et arealplankart med bestemmelser samt planbeskrivelse. Planen angir 6 hovedruter og 4
lokalruter for sykling. Det er angitt 3 typer standard for veiene i planen; sykkelfelt, sykkelvei med
fortau og gang- og sykkelvei.

Figur 7 - Utsnitt av temakart fra KDP for sykkel

Det er en utfordring at en god del av Søgne ikke har tilbud for gående og syklende. I tillegg er ofte
veiene smale og svingete noe som bidrar til at det oppleves utrygt å sykle og gå langs veiene.
Det arbeides med rullering av trafikksikkerhetsplanen for Søgne. Her prioriteres tilrettelegging får
gående og syklende, og denne er også innspill til prioritering av ATP-midler.
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3.6.3 Kollektiv
Søgne kommune har et kollektivknutepunkt og dette ligger på Tangvall. Alle bussene er innom
Tangvall. Det pågår nå et arbeid med reguleringsplan for kollektivterminalen på Tangvall. De aller
fleste bussene mellom Kristiansand sentrum og Tangvall går langs E39. Hovedrutene fra Tangvall og
ut i Søgne er til Høllen/Årosskogen og til Langenes snuplass. Det er disse to traseene som har det
beste tilbudet i dag. Noen avganger morgen og kveld går via Søgne videregående skole, Langenes og
Vågsbygveien til og fra byen. Disse går ikke i skoleferier. Det går ruter til Lunde, Vedderheia og
Trysnes, men tilbudet er noe begrenset. Kollektivaksen ønskes forlenget til Lohnelier på dagens E39,
med innfartsparkering på strekningen. Denne vil kunne betjene Kjellandsheia og Vedderheia.
Utenom skoleferier går det skolebuss, som andre også kan benytte seg av, fra Østre Eid og inn til
Tangvall. Det er sannsynlig at tilbudet vestover til Lunde vil forbedres etter hvert som Kjellandsheia
bygges ut. I tillegg går rutebuss til Mandal på E39 der det er buss-stopp med lett tilgang fra
parkeringsplass for «park-and-ride» på Tangvall.
I årene fremover vil det bli jobbet for å styrke tilbudet langs hovedaksene. Det vil være bedre å
konsentrere tilbudet langs noen få hovedakser enn å spre det utover. Det bør legges vekt på å
tilrettelegge for park-and-rideplasser langs og ved hovedaksene, slik at befolkningen som bor mer
spredt enkelt kan komme seg til et sted de kan sette fra seg bilen og reise videre med kollektiv.
Kollektivtraseene vises ikke som egne formål i plankartet, men er illustrert på kartet nedenfor.
Mandalsbussen er også en del av busstilbudet men framgår ikke av figuren under.

Figur 8 - Kollektivruter i Søgne
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3.6.4 Parkeringsplasser
Som hovedregel vises ikke parkeringsplasser som eget formål i kommuneplanen, men inngår i andre
byggeformål som sentrumsformål eller boligformål. Da Søgnes befolkning bor relativt spredt bør det
tilrettelegges for parkeringsplasser av typen «park-and-ride» slik at det er mulig å sette bilen fra seg i
sentrale områder av kommunen, enten for å jobbe i sentrum, eller for å komme seg videre med
kollektivtrafikk f.eks. til Kristiansand.
Bestemmelsene setter krav til parkering for ulike formål.
3.6.5 Traseer for teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur omfatter anlegg og fremføringstraseer for elektrisk kraft, fjernvarme, vann og
avløpsanlegg og telenett. Teknisk infrastruktur vises normalt ikke med arealformål på plankartet.
Luftstrekk tillates ikke i nye utbyggingsområder eller i bebygde områder der kabler og ledninger
ligger i bakken. Eksisterende kraftledninger vises med hensynssone, fareområde og bestemmelser
som hindrer bygging inn til disse.

3.7

Grønnstruktur

Plan- og bygningsloven har definert grønnstruktur både som et hovedformål på linje med
samferdselsanlegg/bebyggelse og anlegg, og som et hensyn som kan ivaretas uavhengig av
arealformål i arealplaner etter plan- og bygningsloven. Grønnstruktur er sammenhengen av store og
små naturpregede områder i byer og tettsteder. I arealplaner innbefatter grønnstruktur
underformålene naturområder, turdrag, friområder og parker.
Grønnstrukturplanlegging skal være en integrert del av kommunens planarbeid. Områdereguleringer
som ser større områder i sammenheng er et viktig verktøy for å sikre detaljene i grønnstrukturen.
Også detaljreguleringer og oppfølging gjennom utbyggingsavtaler, byggesaksbehandling og
landskapsplaner med konkrete tiltak er avgjørende for oppfølging av grønnstrukturen som en del av
arealbruken i kommuneplanen. Grønnstrukturen vil binde de grønne områdene innenfor byggesonen
sammen med friluftsområder utenfor. Friluftsområder vil inngå i LNF-områdene i kommuneplanen,
og vil også være en del av kommunens grønnstruktur.
LNF-områdene er store arealer som er viktige for kommunens befolkning som rekreasjonsområder
og gir mulighet for friluftsliv, jakt og fiske, samtidig som naturmangfoldet sikres for fremtidige
generasjoner. Natur og friluftsområdene i LNF-områdene er en viktig del av grønnstrukturen i Søgne.
De offentlige eide friluftsområdene er vist som friområde. I tillegg til de offentlige friluftsområdene,
hjemler friluftsloven allmenn ferdsel i utmark. Store utmarksområder er tilgjengelig i hele
kommunen.
Strandsonen er utrolig viktig som rekreasjonsområde for allmennheten i Søgne. Det er som
hovedregel byggegrense på 100 m langs sjøen (pbl § 1-8). Flere store arealer i strandsonen i Søgne er
sikret for allmennheten gjennom statlig oppkjøp. Disse områdene er et viktig tilbud i skjærgården og
bedrer tilgjengeligheten for fritidsbåter m.m. Det er brukt både statlige og kommunale midler for å
tilrettelegge for allmennheten i disse områdene.
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I Søgne er det mange vann og vassdrag, hvor det er gode muligheter for bading, fisking og rekreasjon
knyttet til ferskvann. Det er derfor avgjørende å opprettholde 50-meters byggeforbudssone langs
vann og vassdrag. Sygna (Søgneelva) er vernet mot kraftutbygging og det er en byggegrense på 100
m langs denne.
I nye utbyggingsområder må viktige grøntområder (turdrag, parker, friområder, korridorer,
vassdragsmiljøer, naturområder) i byggesonen avsettes og sikres med arealformål grønnstruktur ved
regulering. Lekeplasser og mindre friområder kan evt. skilles ut som egne formål i arealer til
bebyggelse og anlegg. I de nye utbyggingsområder innlemmes naturlig tilhørende grønnstruktur som
sikres til bruk for allmennheten gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

3.8

Forsvaret

Arealformål for forsvaret er ikke vist med eget arealformål på plankartet. Det foreligger ingen kjente
arealer igjen i kommunen.

3.9

Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift

Det meste av kommunens areal har kategorien landbruk- natur- og friluftsområder samt reindrift
(LNFR-områder, for enkelthetsskyld ofte forkortet til LNF) i plankartet. Formålet omfatter områder
som skal brukes eller sikres til landbruksproduksjon og/eller som skal bli liggende som naturområder
eller friluftsområder. LNF-områdene skal i det vesentligste være ubebygde eller bare bebygges i
tilknytning til landbruksvirksomhet, stedbunden næring eller tilrettelegging for bruk av områdene til
friluftsliv.
LNF-områdene er store arealer som er viktige for kommunens befolkning som rekreasjonsområder
og gir mulighet for friluftsliv, jakt og fiske, samtidig som naturmangfoldet sikres for fremtidige
generasjoner. Friluftsloven hjemler allmenn ferdsel i utmark. Store utmarksområder er tilgjengelig i
hele kommunen. Tilrettelegging for friluftsliv i form av tursti/-vei/-løyper, fortøyingsbrygge, toalett,
benkebord, badeplasser o.l. er unntatt fra plankravet.
Søgne er ei viktig jordbruksbygd og store arealer innenfor LNF er verdifull fulldyrka jord som det er
svært viktig å ta vare på. Dyrka mark kommer ofte i konflikt med andre interesser da mye av den
ligger nær opp mot sentrumsområder og kollektivaksene der det er ønskelig å fortette. F.eks. så er
arealene vest for Hølleveien, nord for Sangvikveien og sør for Tangvallveien svært viktig
jordbruksjord som ikke skal bygges ned. Fortetting og transformasjon skal i dette område
hovedsakelig skje på østsiden av Hølleveien.
3.9.1 LNF-areal for spredt bolig- og fritidsbebyggelse
Befolkningen i Søgne bor relativt spredt og en god del har sine boliger i områder avsatt til Landbruknatur og friluftsliv i kommuneplanen. Det er ikke lov å gjøre bygningsmessige tiltak i LNF-områder
med unntak av det som er nødvendig for landbruksdrift. Det er anledning til å avsette arealer i
kommuneplanen med LNF for spredt boligbygging, der spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse
og annen bebyggelse kan tillates gjennom behandling av enkeltvise søknader.
Kommunen har, gjennom konkret avgrensing av arealer med bestemmelser, åpnet for å
opprettholde og tillate spredt bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områdene. Områder hvor spredt
bebyggelse er tillatt i gjeldende plan er i hovedsak overført til ny plan. Det er i tillegg lagt inn
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utvidelser som i hovedsak omfatter eksisterende grender. Dette er gjort for at det skal være mulig å
gjøre mindre tiltak på eksisterende boliger uten at det må søkes dispensasjon.
Områdene og antallet nye boliger det åpnes for er forankret i bestemmelsen til kommuneplanen.

3.10 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
Det meste av alle vann og vassdrag i kommunen er vist med hovedformålet bruk og vern av sjø og
vassdrag. Det er også lagt til underformål for områder med drikkevann og friluftsområder.
Graving, mudring, utfylling, brygger og andre tiltak som ikke forringer områdets natur/-verneverdi
eller friluftsverdi for allmennheten kan tillates uten hjemmel i godkjent reguleringsplan. Dersom det
foreligger mudringstillatelse etter forurensningsloven, kan tiltak som ønskes utført i vann og vassdrag
for f.eks. å bekjempe problemarter. Det er en forutsetning for unntaket at tiltakene er for
allmennheten, er tilpasset natur og landskap, samt at hensynet til arealformålet og
naturmangfoldlovens §§ 7-12 er ivaretatt.
Langs verna vassdrag er det en byggegrense på 100 meter. Sygna (Søgneelva)er varig vernet etter
Verneplan IV for vassdrag. Ifølge forskriften vil det på mange steder være naturlig å gi området en
smalere utstrekning enn 100 meter. Dette gjelder i områder der arealene allerede er benyttet til vei
eller tettbebyggelse, og arealet langs elva allerede har mistet sin betydning for vernet.
Langs alle andre vann og vassdrag gjelder en generell byggegrense på 50 meter. Det vil si at i 50metersbeltet langs vassdrag, bekker, elver og ferskvann målt i horisontalplan ved gjennomsnittlig
vannstand er tiltak nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m
ikke tillatt. Det er ikke satt en egen byggegrenselinje innenfor områder som er avsatt til bebyggelse,
men der det er naturlig må byggegrensen i reguleringsplan settes til 50 meter til vann og vassdrag.
Det er i bestemmelsen gitt unntak fra byggegrensen (samt plankrav) der det skal tilrettelegges for
friluftsliv i form av tursti/-vei/-løyper, fortøyingsbrygge, toalett, benkebord, badeplasser o.l. Det er
en forutsetning for unntaket at tiltakene er tilgjengelig for allmennheten, er tilpasset natur og
landskap, samt at hensynet til arealformålet og naturmangfoldlovens §§ 7-12 er ivaretatt.
Byggeforbudssonene langs vann og vassdrag er sikret i bestemmelsene.

3.11 Hensynssoner
Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har
betydning for bruken av areal. Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke
bestemmelser og retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å
ivareta det hensynet sonen viser. Det kan angis flere soner for samme areal.
3.11.1 Bruk av hensynssoner
Alle viktige hensynssoner skal vises på plankartet. I kapittelet vil begrunnelsen for de viktigste sonene
bli presentert. For detaljert oversikt over sonene henvises det til plankartet der informasjon om
sonene ligger. I planbestemmelsene er det gitt bestemmelser til typen hensynssoner som ligger i
kartet.
3.11.2 Sikringssoner
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Nedslagsfelt drikkevann
For å beskytte drikkevannskilder mot mulig forurensing er det lagt sikringssone (hensynssone H110
og H120) rundt vannuttakene. Tillatelse til tiltak skal forelegges vannverkseier og tilsynsmyndighet.
Hensynssonens utstrekning er basert på klausuleringsbestemmelser fra Mattilsynet.
Det vil ikke bli gitt tillatelse til utarbeidelse av nye reguleringsplaner som inneholder formålet
bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr. 1) i nedslagsfeltet til drikkevannskilde.
Det er i denne rulleringen lagt inn areal til reservedrikkevannskilde Heimernesan som
grunnvannsforekomst.
Kraftlinjer
Planlagte og vedtatte høyspentlinjer skal fremgå av plankartet som hensynssoner for å sikre
fremtidig planlegging hvor man er oppmerksom på byggeforbudssoner. Dette gjelder primært
Statnett SF og Agder Energi Nett as sine nettanlegg med spenning over 22 kv. Innenfor sonen skal
avstandskrav til senterlinje hensynstas ved tiltak etter pbl § 1-6.
Støysoner
Det er ikke lagt inn egne støysoner på plankartet, men det vises til støysonekart fra Statens vegvesen
(Støysonekart vei - Statens vegvesen) som gjelder for riks- og fylkesveier. Innenfor rød sone, nærmest
støykilden, skal det ikke etableres ny støyfølsom bebyggelse eller annen støyfølsom arealbruk. Gul
sone er en vurderingssone der støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

3.11.3 Faresoner
Flom, ras og skred
I områder med flom- eller skredfare skal det ved tiltak etter pbl § 1-6 gjennomføres tiltak som
ivaretar tilstrekkelig sikkerhet. Faresoner (H310 og H320) for flom og skred settes på områder som
legges inn i kommuneplanen til bebyggelse og anlegg. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for
områder der det er angitt hensynssonen faresone, skal flom/skred vurderes nærmere og avklares før
det kan gis tillatelse til ny plan.

3.11.4 Soner med særlige angitte hensyn
Landbruk
Enkelte av LNF-områdene er markert med hensynssonen landbruk (H510). I disse områdene bør det
ikke tillates tiltak som kan forringe jordvernet eller føre til driftsulemper for jordbruksområdene.
Hensynssonen omfatter store, sammenhengende jordbruksarealer av høy kvalitet eller områder som
er viktige i kulturlandskapet.
Friluftsliv
Innenfor viktige områder for friluftsliv bør tiltak som kan forringe områdets kvalitet til denne bruken
unngås. Kommunen har satt i gang arbeid med å lage eget temakart for friluftsliv
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Kulturmiljø
I gjeldende kommuneplan er flere områder avsatt som hensynssone kulturmiljø (H570) på plankartet.
Innenfor hensynssonen skal kulturminner/-miljø hensynstas ved tiltak som gjelder oppføring, rivning
og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt ved terrenginngrep og
opprettelse og endring av eiendom. Hensikten med å skille ut hensynssoner på denne måten, er å
vise hvilke viktige hensyn som må ivaretas innenfor sonen, uavhengig av hvilken arealbruk det
planlegges for. Hensynssonene vil også være et grunnlag for å vurdere nye planinnspill eller gi
veiledning ved behandlingen av dispensasjonssøknader.
Det er også områder fredet etter kulturminneloven bl.a. Ny-Hellesund kulturmiljø. Disse vises med
hensynssone H-730.
Naturmiljø
Søgne kommune skal sikre biologisk mangfold. Innenfor hensynssonen naturmiljø (H560) skal
landskap og biologisk mangfold hensyntas ved tiltak etter pbl § 1-6.

3.11.5 Sone for båndlegging
Naturreservater
Naturreservater med vern (H720) videreføres.
Varig vernede vassdrag
Følgende område ligger inne i eksisterende plan og videreføres: Sygna (Søgneelva).

4. Måloppnåelse i forhold til planprogrammet
Det er et mål at kommuneplanen skal være lett å forstå. Det ligger utrolig mye informasjon og
føringer i en kommuneplan, så det er en utfordring å gjøre denne lett tilgjengelig. Nå er formålene
beskrevet i dette dokumentet og endringene som er gjort er beskrevet. I tillegg er arealinnspill
grundig vurdert ved en systematisk metode, noe som letter forståelsen for de valg som er gjort.
Det er lagt statistikk om befolkningsutvikling, boligbehov og boligtyper til grunn for de føringer som
er gitt.
Det var ønskelig med en gjennomgang av dagens plangrunnlag, bl.a. for å se om det er mulig å
redusere antall dispensasjoner. Opphevelse av eldre reguleringsplaner og justeringer/utvidelser av
LNF for spredt boligbygging er tiltak som vil kunne bidra til en reduksjon av dispensasjonssøknader.
Føringer i planstrategi og andre vedtak skulle følges opp i denne kommuneplanen. Det er ulike planer
som ligger til grunn. Disse er nevnt og danner sammen grunnlaget for de føringer som gis.
Kommuneplanen skal også sørge for en balansert vekst rundt Kristiansand, d.v.s. veie noe opp for
tung boligbygging på østsiden av Kristiansand. Det er fremdeles en relativ stor boligreserve i
Kjellandsheia. I tillegg legges det inn mindre feltutbygginger i utviklingsaksene. Det er også pekt på
mulige fremtidige feltutbygginger når behovet kommer.
Til slutt skulle følgende arealbehov vurderes:
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Offentlige behov – barnehager og omsorgsboliger – det er funnet areal til sentrumsnære
barnehager og sykehjem. Omsorgsboliger må innpasses ved regulering av boligfelt.
Næringsområder – det er lagt inn utvidelse og nytt næringsareal. Reserve for næringsareal
vurderes å være tilstrekkelig.
Boligbygging i knutepunkt og langs kollektivakser jfr. regional plan + noe spredt bosetting –
Begge disse temaene er grundig beskrevet og vurdert i planen.
Overordna infrastruktur for vei – Ny E39 er ferdig regulert og dermed er strukturen på
overordnet veinett langt på vei lagt.

5. Planprosess og medvirkning
Revisjonen av kommuneplanen er forankret i vedtak om planstrategi 28.4.2016. Planprogrammet ble
vedtatt 10.05.2017.
Frist for å komme med innspill til oppstartsmeldingen om arealdelen ble satt til 1. desember 2017.
Det er kommet innspill etter dette, og disse er tatt med i vurderingen. Innspill som har kommet helt i
sluttfasen ved ferdigstillelse av dokumentene er ikke vurdert.
Administrasjonen har hele tiden vært tilgjengelig for forslagstillere og andre som har ønsket
informasjon og møter.
Frem mot politisk behandling av planforslaget har det vært gitt informasjon i rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og Søgne barne- og ungdomsråd. Det vil bli avholdt møter
med disse rådene også i høringsperioden.
Administrasjonen har lagt frem utkast til planforslag for regional planforum der aktuelle regionale
myndigheter møter.
I høringsperioden ble det arrangert åpen dag hos planavdelingen. Da tok arealplanleggerne imot
innspill og besvarte på spørsmål fra publikum.
Planen er tenkt sluttbehandlet tidlig våren 2019.

6. Oppsummering av merknader – regionale myndigheter,
organisasjoner m.m.
Arealinnspill på konkrete areal i kommunen er vurdert i konsekvensutredningen som er vedlagt
planforslaget. Nedenfor er andre innspill og merknader til planoppstarten og planprogrammet
referert og kommentert.
Vest-Agder fylkeskommune, brev datert 23.02.2017
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.
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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. BMAarbeidet 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
kommunen i planarbeidet.
Fylkestinget anbefaler Søgne kommune å innarbeide innspillene vedrørende følgende
punkter i det videre arbeidet:
a. Videreføring av punkter for gjeldende kommuneplan
b. Nasjonale og regionale føringer, supplere med forskrift om vannforvaltning.
c. Utredningsbehov
d. Levekår og folkehelse
e. Overordnede arealstrategier
Kommentar:
 Det er utarbeidet en arealstrategi på bakgrunn av vedtatte føringer.
 Det legges til rette for både feltutbygging og fortetting. Det er nødvendig med noe
boligreserve i kommunen.
 Planforslaget tar hensyn til den viktige dyrka marka i Søgne.
 Aktuelle arealbruksprinsippene fra regional plan for idrett osv. er lagt inn i
retningslinjene.
 Vannkvalitet og vannmiljø er et av temaene i KU.
 Planforslaget ivaretar føringene i regional plan for Kristiansandsregionen.
 Transport og forholdet til klima- og miljøutfordringene er vurdert i KU.
 Kulturminner/kulturmiljø – alle nevnte kulturmiljø og kulturminner er lagt inn med
hensynssone i planen.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 02.01.2017
Er positiv til prosessen kommunen legger opp til. Fylkesmannen presiserer at for barnehager
må et vilkår for lokalisering være at utearealet ligger på bakkenivå.
Kommentar:
Det foreslås to nye sentrumsnære areal til barnehager.
Statens vegvesen, brev datert 30.01.2017
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.
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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.
Kommentar:
Trafikksikkerhet er tema i KU.
Kristiansand kommune, brev datert 11.01.2017
Oppfordrer Søgne kommune til å gå gjennom de felles planene i Knutepunkt Sørlandet og
vurdere hvordan politikken skal innarbeides i kommuneplanen, dette skal Kristiansand
kommune selv gjøre i sitt arbeid med kommuneplanen.
Kommentar:
Arbeid med felles planstrategi er i gang.
Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 17.01.2017
Det forventes at kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig
utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen
på byggeråstoffer skal ses i en regional sammenheng. DMF oppfordrer til at det lages
temaplaner for mineralressurser og at kommunen legger opp til en kartlegging av
ressurstilgang og behovet for mineralressurser ved revidering av kommeplanen.
Høllen er registrert som et meget viktig pukkområde. Det bør gjøres en vurdering av hvor
lang levetid uttak i kommunen har med dagens drift og hvor en skal finne nye arealer. Det
minnes om at det i de fleste tilfeller er fordelaktig å utvide eksisterende framfor etablering
av nye brudd.
Kommentar:
Mineralforekomster er tema i KU. Vurderingene baseres på kjent informasjon.
Kystverket Sørøst, brev datert 24.01.2017
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. 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.
Kommentar:
Farledene er innarbeidet i plankartet.
Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 01.02.2017:
På generelt grunnlag anbefaler NVE en arealbruk som styrer utbygging bort fra flom- og
skredfare. 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
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at kommuneplanen ikke åpner for utbygging uten reguleringsplan.
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.
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 kartet og tilknyttes bestemmelser. Tilstrekkelig områdestabilitet må
dokumenteres både for utbygging i disse faresonene og for øvrig utbygging som potensielt
kan være skredutsatt.
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.
NVE anmoder at både åpne og lukkede vassdrag angis med arealformål «Bruk og vern av sjø
og vassdrag, med tilhørende strandsone»
Planen må ta hensyn til eksisterende og eventuelt planlagte høyspentanlegg.
Kommentar:
Flom, skred og forholdet til vann og vassdrag er viktige tema i KU.
Fiskeridirektoratet, brev datert 31.01.2017:
Fiskeridirektoratet region Sør vil råde Søgne kommune til å ta hensyn til viktige marine
naturverdier og fiskeriinteresser i kommunen i den videre planprosessen. Informasjon om
registrerte fiskeplasser/-områder, gyte-, beite- og oppvekstområder, marine naturverdier
mv. i Søgne kommunes sjøområder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets kartverktøy:
http://www.fiskeridir.no samt om naturtyper mv. på Miljødirektoratets naturbase:
http://www.miljodirektoratet.no/. Viktige data for fiskeriinteresser og marine naturtyper i
kommunen bør tas inn i kommuneplanen.
Kommentar:
Der det er aktuelt med tiltak i sjø er evt. registreringer av naturverdier o.l. vurdert. Data om
fiskeriinteresser og marine naturtyper er informasjon og tas ikke inn i plankartet.
Norsk maritimt museum, brev datert 31.01.2017:
Ingen merknader til varselet eller planprogrammet.
Kommentar:
Ingen kommentar
Råde for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert 31.01.2017:
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.
Kommentar:
Tidsregulering av parkering o.l. tas opp som egen sak og er ikke tema i kommuneplanens
arealdel.
Søgne menighetsråd, brev datert 27.01.2017
Kommunen skal sørge for tilstrekkelig areal jf. forskrift til gravferdsloven § 2. Det er behov
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for areal til utvidelse av gravplassen ved Søgne hovedkirke, eksisterende areal er trolig fylt
opp i løp av 7 år. Det er aktuelt med areal vest for kirken. Ved Søgne gamle kirke er behovet
for utvidelse lenger fram i tid, men det er likevel viktig at en nå vurderer mulig framtidige
arealer. Videre er det behov for areal til parlering ved Søgne hovedkirke.
Kommentar:
Det er i planen foreslått utvidelse av kirkegården ved Søgne hovedkirke mot vest. I
gjeldende reguleringsplan er det regulert parkering som ikke er bygd.
Søgne idrettsråd, brev datert 30.01.2017
Kommunen oppfordres til å følge opp målsetningene i regionalplan Agder 2020, hvor det
legges føringer for å satse på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Idrettsrådet ønsker at det
lages 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, friluftsliv og
fysisk aktivitet.
- Legge til rette for frivillig engasjement innen idrett og friluftsliv.
- Idrettsutøvere skal få utvikle sitt talent også i Søgne.
- Bedre samsvaret mellom anleggsdekning og innbyggernes aktivitetsvaner og behov.
- Styrke hensynet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i arealforvaltningen.
Arealdelen bør ses i sammenheng med den samfunnsmessige delen av planen. Foreslår
følgende angående arealdisponering:
- Skytter og aktivitetspark. Sette av områder rundt skytebanen til idrettsformål, som
skyting, bueskyting, motocross og sykkelcross, BMX anlegg, rulleski/rulleskøyte,
rullestolløype med skyteanlegg og større asfalterte flater til trening av inliners,
firehjulinger, modellfly, 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.
- Nærfriluftsområder. 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.
- Rideanlegg og ridestier. Det må settes av anlegg til ridning på Åros ridesenter og
eventuelt andre steder. Det må lages en plan for rideveier separert fra annen
trafikk.
- Områder for utvikling av nye idrettsanlegg: Viktig at nye anlegg kommer i
tilknytning til skolene. 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.
Kommentar:
Kommunen rullerer handlingsplanen for idrett og friluftsliv hvert år. Denne gir grunnlag for å
søke om bl.a. spillemidler, og er grunnlaget for prioriteringene som gjøres på dette feltet i
kommunen.
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Grønt nettverk. Brev datert 30.01.2017
Oppfordrer kommunen til å arrangere et folkemøte tidlig i planarbeidet, for å legge til rette
for en god medvirkningsprosess.
Henstiller kommunen om å ikke ta inn nye utbyggingsområder, men bidra til utbyggingen
som er aktuell etter gjeldende planer får en god gjennomføring. For grønt nettverk er det
naturlig å ta utgangspunkt i avsnittet i gjeldende kommuneplan om klima og miljø:
«Kommunen skal sikre biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene.»
Oppfordrer kommunen til å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for biologisk mangold, og til
også å gjelde marine områder. Grønt nettverk ber om at jordvern og kulturlandskap får en
egen omtale i kommuneplanen.
Grønt Nettverk vil oppfordre kommunen til å videreføre forpliktelsene i gjeldende
kommuneplan 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.
Grønt Nettverk er urolig for at økt tilrettelegging og nedbygging av arealer i kommune kan
bidra til å redusere kvaliteten på friluftslivsopplevelsene. Minner om at Miljødirektoratet har
henstilt til alle landets kommuner innen 2018 å ha kartlagt og verdifastsatt sine
friluftsområder.
Grønt Nettverk vil oppfordre kommunen til å stoppe ytterligere nedbygging i strandsona.
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. Ber om vurderinger knyttet til næringsfiske, plastforurensing i havet og bruk av
vannscootere tas med i et avsnitt om kystsona.
Ber om at kommunen utarbeider en klima- og ressursplan.
Kommentar:
Klima og miljø hensyn er lagt inn i samfunnsdelen som et overgripende hensyn som skal
gjelde for kommunens planlegging som helhet. Konkrete vurderingen knyttet til miljø- og
landbrukshensyn og arealer framgår av konsekvensutredningen til arealdelen. Det er i
planforslaget vektlagt både bevaring av strandsonen og jordvern i konsekvensutredningen
av arealinnspill.
Knut A. Knutsen, e-post datert 07.01.2017:
Opptatt av at fortetting kan skje på mange ulike måter og i ulik skala. Kommunen bør legge
til rette for alle typer, da alt bidrar og gamle reguleringsplaner bør ikke hindre dette fokuset.
Har lagt ved linker til husbanken og regjeringen.no med føringer for fortetting, samt
regjeringens forventninger til kommunal planlegging.
Kommentar:
Dette er et viktig tema for den fremtidige utviklingen av Søgne og beskrevet og lagt til rette
for i planforslaget.
Arvid Andersen, brev datert 18.01.2017:
Henviser til utfordringer for samfunnet fremover og «det grønne skiftet», samt regjeringen
klimaforlik m.m. og mener at planen for utbygging av Kjellandsheia må være i strid med
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disse føringene. «Kjellandsheiaplanen er politisk og miljømessig ukorrekt og utdatert».
Stiller spørsmål til om tema som naturmangfold er tilstrekkelig utredet i området. Nevner
planen for Bjørndalssletta-området i Kristiansand som et motstykke og en moderne og klok
måte og etablere nye bosettinger på med kort avstand til alle behov. Kjellandsheiaplanen
virker lite gjennomtenkt og vil føre til en mer kaotisk og forurenset kommunen. Ber Søgne
politikere tar utfordringene på alvor og heller «etterstreber å bidra med miljømessige gode
løsninger for fremtiden i tråd med det grønne skiftet, løsninger og valg som ikke bidrar til
mer natur-, miljø- og klimaskader enn strengt tatt nødvendig.
Kommentar:
Kjellandheia er vedtatt gjennom flere nivå av planprosesser. Utbyggingen er nå i gang, og
dette blir en viktig del av kommunen boligreserve fremover. En utvikling av aksen TangvallKjellandsheia vil bidra til at området kan kobles tettere på sentrumsområder.
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Tillegg til konsekvensutredningen av
kommuneplanens arealdel

Områder som ikke hadde kommet med ved konsekvensutredning av innspill til oppstarten
og endringer i plankartet.

Indre Røynåsen, Braneset
Ønsker å sette av et område til boligbygging på Røynåsen, Braneset ved Åros.
Nr
Innspill fra
Møvik byggetjenester
Doknr:
Grunneier
Johan Fredrik Aaraas
Dagens formål
LNF
Foreslått formål
Bolig
Areal
71 daa
Antall/type
Ikke spesifisert
Gnr/bnr
Del av 20/1
Sted
Indre
Åros
Røynåsen
Kart – innspill

Område markert med blå sirkel. Skogsområde nordøst for Årosveden, øst for Braneset og sør for
Årossanden. Del av et mye brukt turområde. Kupert skogslandskap.
Tema
Beskrivelse av området
Ved ny arealbruk
Konsekvens
Støy
Området er ikke støyutsatt.
Utbygging av et større boligfelt
0
kan gi økt trafikkstøy, men
konsekvenser av dette og evt.
avbøtende tiltak må avklares ved
regulering.
Forurensing
Ikke forurenset grunn. Registrert Ingen konsekvenser. Evt.tiltak
0
med moderat til lav fare for
mot radonstråling avklares i
radon.
byggesak.
Vannkvalitet/
Området ligger på Åroslandet
Ingen konsekvenser
0
vannmiljø
mellom Høllefjorden og
Kossevigfjorden, men grenser

Kulturminner/
kulturmiljø

Naturmangfold/
naturverdier
Landskap/
stedskvalitet

Landbruk; Jordog skogressurser
Grønnstruktur og
Friluftsliv

Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer

Utbyggingsmøns
ter/tettsteds
utvikling
Teknisk og sosial
infrastruktur

Transportbehov
og samferdsel

ikke mot sjøen.
Gravrøys på toppen av Indre
Røynåsen. Stier gjennom
området opp til Årosveden med
gamle forsvarsanlegg.
Hule eiker (viktig naturtype)
sørøst i området.
Området er del av et markert
heiområde nær kysten.
Terrenget er skrått, med relativt
store høydeforskjeller fra kote 3
i øst opp til kote 54 i på toppen i
vest.
Skogkledt område med
varierende bonitet.
Mye brukt turområde som
grenser opp mot Årosveden som
er et kjent turmål og
utkikkspunkt. Årosveden er
statlig sikret.
Ingen registrerte løsmasser eller
bergressurser
Ikke flom- eller rasutsatt.
Området er ikke spesielt utsatt
for konsekvenser av
klimaendringer, men innebærer
større feltutbygging av et
skogsområde.

Feltet berører automatisk fredet
kulturminne (gravrøys).
Eventuell utbygging må ta
hensyn til kulturminnet.
Eikene må tas hensyn til ved en
eventuell utbygging av området.
En utbygging vil bygge ned deler
av et større skogsområde og gi
store terrenginngrep.

-

Tiltaket innebærer nedbygging
av et større skogområde og vil gi
konsekvenser for landbruket.
Tiltaket vil bygge ned deler av et
større sammenhengende
turområde.

-

-

-

-

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Vil bidra til redusert
karbonbinding. Tiltaket
medfører ny feltutbygging og
ikke fortetting.

-

Området ligger tilknyttet til en av Utbygging av dette området vil
utviklingsaksene.
innebære en stor feltutbygging i
nærheten av hovedaksen, men
ikke fortetting i hovedaksen.
Området ligger opp mot offentlig Teknisk infrastruktur må bygges
vei og etablert tekniske
ut i området.
infrastruktur. Det ligger 2-3 km
fra Langenes skole og barnehage
i Årossskogen.
Området ligger opp mot Åros
Avstand til buss-stopp vil
som ligger på kollektivaksen. Det sannsynligvis gjøre at mange vil
er over 500 m til buss-stopp på
velge andre transportformer enn
Årosveien. Gang- og sykkelvei til buss. Ca. 4 km til Tangvall

-

-

-

Tangvall.
Folkehelse

Nærmiljø, barn
og unges
oppvekstvilkår

Området ligger nær opp til flotte
turområder og sjøområder.

sentrum vil gjøre at mange
velger bil.
Evt. beboere i området vil ha
god tilgang på
rekreasjonsmuligheter. For stor
avstand til etablerte
møteplasser. Vurderes og ikke
ha avgjørende konsekvens for
dette hensynet.
Gode kvaliteter for å lage et godt
og grønt bomiljø, men i overkant
lang avstand til skole og
etablerte møteplasser.

0

Det finnes gode
nærmiljøkvaliteter i nærheten av
området og trafikksikker
skolevei.
SAMLET VURDERING
Området ligger relativt nær Åros som er del av en av hovedaksene for fortetting og utvikling i Søgne.
Denne utbyggingen innebærer å ta hull på et større uberørt naturområde med stor landskaps- og
friluftsinteresser. På denne hovedaksen skal det hovedsakelig legges til rette for fortetting som skal
bidra til å styrke eksisterende infrastruktur og ikke nye større feltutbygginger som krever utbygging av
infrastrukturen. Dessuten vil tiltaket bidra til å bygge ned et ettertraktet og svært viktig turområde for
Søgnes befolkning.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Anbefales ikke tatt inn i arealdelen

Pålsneset, GB 16/284 (ny)
Ønsker å sette av et mindre areal til bolig
Nr
Doknr:
Dagens formål
Friluftsområde
regplan/LNF i
kommuneplanen
Areal
Ca. 3 daa
Gnr/bnr
16/284
Kart – innspill

Området er en del av friluftsområde i Søvigheia
Tema
Beskrivelse av området
Støy
Området er ikke støyutsatt.
Forurensing
Ingen registrert
grunnforurensning. Området har
moderat til lav fare for
radonstråling.
Vannkvalitet/
Området grenser ikke til sjø,
vannmiljø
ligger rett utenfor 100metersbeltet fra sjø.
Kulturminner/
Det er ikke registrerte funn i
kulturmiljø
området.
Naturmangfold/ Ingen spesielle registreringer i
naturverdier
området.
Landskap/
Det går en gruset vei gjennom
stedskvalitet
området, øst for veien er
terrenget flatt, mens vest for
veien er starten på en fjellknaus.

Innspill fra
Grunneier
Foreslått formål

Inge Solhøi
Torun og Inge Solhøi
Bolig

Antall/type
Sted
Oversiktskart

2-4
Pålsneset

Langenes

Ved ny arealbruk
Ingen konsekvenser.
Ingen konsekvenser.

Konsekvens
0
0

Ingen konsekvenser.

0

Ingen konsekvenser.

0

Ingen konsekvenser.

0

Tiltaket vil kreve sprenging av
deler av fjellknausen i vest
dersom hele arealet skal
benyttes, må tas hensyn til ved
eventuell planlegging.

-

Landbruk; Jordog skogressurser
Grønnstruktur og
Friluftsliv

Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer

Utbyggingsmøns
ter/tettstedsutvi
kling

Teknisk og sosial
infrastruktur

Det er ikke landbruksinteresser i
området. Delvis skogkledd
Området er en del av et regulert
friluftsområde. Ligger i
ytterkanten av grønnstrukturen
gjennom boligområdet.
Bart fjell, stedvis tynt dekke.

Ikke vesentlige konsekvenser

0

Innebærer nedbygging av
regulert friluftsområde.

-

Ingen konsekvenser.

0

Ikke flom- eller skredutsatt
område.
Området er ikke spesielt utsatt
for konsekvenser av
klimaendringer.

Ingen konsekvenser.

0

Ingen konsekvenser

0

Ligger i nærheten av hovedaksen
for fortetting Tangvall-Langenes.

Det er rom for fortetting.

0

Offentlig VA tilgjengelig.
Ingen spesielle utfordringer.
0
Adkomstvei fra Pålsnesveien –
går grusvei inn til eiendommen i
dag. Relativt kort vei til
barneskole og barnehage.
Transportbehov
Området ligger ca. 500 m fra
Har tilgang på kollektivtilbud,
0
og samferdsel
bussholdeplass. På hverdager
men dårlig tilbud for gående og
går det 1 buss i timen til
syklende.
Langenes. Dårlig tilbud for
gående og syklende langs
Langenesveien. Kort vei til
nærbutikk.
Folkehelse
Området har gode bokvaliteter
Nye boliger vil ha god tilgang til
+
og gode rekreasjonsmuligheter.
rekreasjonsområder.
Nærmiljø, barn
Området ligger ca. 1 km fra
Gode kvaliteter for barn og
+
og unges
Langnes skole. Det er flere
unge, og kort vei til skole og
oppvekstvilkår
områder for lek og aktiviteter i
aktivitetsområder.
området, og flere
natur/friluftsområder.
SAMLET VURDERING
Attraktivt område med nærhet til sjø og friluftsområder. Ligger tett opp til eksisterende boliger og sosial
infrastruktur. Området er en del av et regulert friluftsområde, men store deler av området er
opparbeidet med hage og vei.
Anbefales vist som eksisterende boligområde i kommuneplanen. Reguleringsplanen vil fortsatt gjelde
for arealet. Dersom arealer innenfor gjeldende reguleringsplan skal omdisponeres vil det være krav om

utarbeidelse av reguleringsplan.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Anbefales delvis tatt inn i arealdelen.

Lohne (ny)
Et område på Lohne ønskes avsatt til spredt boligbygging.
Nr
Innspill fra
Doknr:
Grunneier
Dagens formål
LNF
Foreslått formål
Areal
Ca. 128 daa
Antall/type
Gnr/bnr
Flere
Sted
Foreslått avgrensning i kommuneplanen.

Søgne kommune
Flere
LNF med spredt boligbygging
3
Lohne

Grendeområde langs Lohneveien. Spredt bebyggelse fra før.
Tema
Beskrivelse av området
Ved ny arealbruk
Støy
Deler av arealet ligger i gul
Noen boliger kan bli utsatt for
støysone fra Lohneveien.
støy og det må iverksettes
avbøtende tiltak.
Forurensing
Situasjonen i forhold til fare for
Ingen konsekvenser
radonstråling er usikker.
Vannkvalitet/
Området ligger nord for
Det er boliger i området i dag,
vannmiljø
Lohnetjønn
det vurderes at utvidelse av
eksisterende bebyggelse eller
utvidelse med 3 enheter, ikke vil
påvirke vannforekomsten.
Kulturminner/
Ikke registrert forminnefunn i
Ingen konsekvenser
kulturmiljø
området.
Naturmangfold/ Området grenser til Lohnetjønn
Arealet foreslått til spredt
naturverdier
naturreservat i sør.
boligbygging går ikke inn i
Våtmarksområde / rik
naturtypen. Det vurderes at
kulturlandskapssjø.
utvidelse av eksisterende
bebyggelse eller utvidelse med 3
enheter, ikke vil påvirke
naturverdiene.
Landskap/
Areal ligger i flatt og i skrånende Området er spredt bebygd med
stedskvalitet
terreng. Terrenget stiger videre
boliger. En lett fortetting og noe

Konsekvens
0
0
0

0
0

0

mot nord.
Landbruk; Jordog skogressurser
Grønnstruktur og
Friluftsliv
Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet

Klima og
klimaendringer

Utbyggingsmøns
ter/tettsteds
utvikling
Teknisk og sosial
infrastruktur
Transportbehov
og samferdsel
Folkehelse

Bebygde tomter og skogkledt
område, blandet bonitet.
Området består for det meste av
opparbeidede boligtomter.
Veiforbindelser til
friluftsområder nord for Lohne.
Blandet – morene, elveavsetning
og tynt humusdekke. I hovedsak
under marin grense.
Ikke rasutsatt område. Arealene
ned mot Lohnetjønna og
tilhørende bekker kan flomme.
Bekker renner nær noe av
eksisterende bebyggelse.
Bekker i området kan flomme
over og endre løp ved mye
nedbør. Området ligger nær E39.
Ikke innenfor hovedaksene for
utbygging, men tett på kryss til
E39, nær næringsområde.
Offentlig vann og avløp. Ligger
nær offentlig hovedvei. ca. 2 km
til Lunde skole og ca. 3 km til
Lunde sentrum.
Begrenset kollektivtilbud.

utvidelse av bebyggelsen vil ikke
endre landskapet.
Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Overvann og nærhet til bekker
må vurderes ved eventuelle
byggesaker.

-

Overvann må følges opp ref. ros.
Boligene ligger nær dagens og
framtidig E39.

0

Bygger opp om ønsket om noe
spredt bygging. En del boliger i
området fra før.
Vil bygge opp under offentlig
infrastruktur.

0

Vil ikke ha noen betydelig effekt
på biltrafikken.
Ingen konsekvenser

0

0

Området ligger nær
0
skogsområder som kan gi
muligheter for aktivitet.
Nærmiljø, barn
Skog i nærheten. Ca. 2. km til
Ikke avgjørende tema i denne
0
og unges
Lunde skole med anlegg for lek
vurderingen.
oppvekstsvilkår
og idrett. Spredt bebyggelse med
store tomter.
SAMLET VURDERING
Det er ønskelig å legge til rette for noe spredt bygging vest og nord i Søgne kommune. På Lohne er det
allerede noe spredt bebyggelse og flere boenheter kan bidra til å styrke grendemiljøet.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Anbefales tatt inn i arealdelen.

Berge (ny)
Et område på Berge ønskes avsatt til spredt boligbygging.
Nr
Innspill fra
Doknr:
Grunneier
Dagens formål
LNF
Foreslått formål
Areal
Ca. 610 daa
Antall/type
Gnr/bnr
Flere
Sted
Foreslått avgrensning i kommuneplanen.

Søgne kommune
Flere
LNF med spredt boligbygging
2
Berge

Grendeområde på Berge, konsentrasjon av landlig bebyggelse.
Tema
Beskrivelse av området
Ved ny arealbruk
Støy
Arealene helt nær Bergeveien
Det er lav trafikk på veien, støy
vises med gul støysone i
vurderes ikke som et problem.
støykart.
Forurensing
Situasjonen i forhold til fare for
Ingen konsekvenser
radonstråling er usikker.
Vannkvalitet/
Grenser til Søgneelva
Ingen konsekvenser
vannmiljø
Kulturminner/
Hensynssone for bevaring
Hensyntas ved byggesøknad.
kulturmiljø
kulturmiljø innenfor deler av
området. Flere SEFRAKregistrerte bygg.
Naturmangfold/ Søgneelva med kantsone er
Formålet åpner kun for en
naturverdier
registrert som en svært viktig
begrenset fortetting og utvidelse

Konsekvens
0
0
0
0

0

naturtype i naturbase.

Landskap/
stedskvalitet
Landbruk; Jordog skogressurser
Grønnstruktur og
Friluftsliv
Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer
Utbyggingsmøns
ter/tettsteds
utvikling
Teknisk og sosial
infrastruktur

Transportbehov
og samferdsel
Folkehelse

Arealet er i hovedsak flatt, hvor
bebyggelsen ligger inn mot
skrånende terreng.
Kulturlandskapsområde.
Bebygde tomter og skogkledt
område, lav bonitet.
Bergeveien er atkomst til mye
brukt friluftsområde i
Bergeskauen.
Morene, elveavsetninger, bart
fjell, havavsetning. Under marin
grense.
Løsmasser under marin grense,
grunnforhold må avklares før
bygging. Flomutsatt.
Ligger delvis i flomsone til
Søgneelva. Sykkelavstand til
Tangvall
Nær hovedaksene for utbygging.
Ikke offentlig teknisk
infrastruktur. Ligger nær
offentlig hovedvei. Relativt kort
avstand til skole og barnehage.
Kulturskole på Søgne gamle
prestegård.
Begrenset kollektivtilbud. Ligger
nær offentlig vei.

av eksisterende bebyggelse.
Bebyggelsen ligger i stor grad
vekk fra elva og påvirker ikke
naturverdiene.
Ny bebyggelse kan tilpasses
eksisterende struktur.

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Bebyggelse må plasseres på
trygg grunn og utenfor
flomutsatt område.
Begrenset konsekvens.

0

Bygger opp om ønsket om noe
spredt bygging. En del boliger i
området fra før.
Vil ikke bygge opp under
offentlig infrastruktur.

0

Området ligger i sykkelavstand
til mange funksjoner, men
transport foregår i stor grad med
bil.
Ingen konsekvenser.

0

0

Området ligger nær store
0
friluftsområder som kan gi
muligheter for aktivitet.
Sykkelavstand til Tangvall.
Nærmiljø, barn
Skog i nærheten, men ikke
Ikke avgjørende tema i denne
0
og unges
spesielt tilrettelagt for barn og
vurderingen.
oppvekstsvilkår
unge.
SAMLET VURDERING
På Berge er det allerede noe spredt bebyggelse og flere boenheter kan bidra til å styrke grendemiljøet.
Nye enheter må plassers opp i terrenget, utenfor flomsone og på trygg grunn, ref. løsmasser under
marin grense.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Anbefales tatt inn i arealdelen

Tofteland og Bjønnsvollen (ny)
Et område på Tofteland ønskes avsatt til spredt boligbygging.
Nr
Innspill fra
Doknr:
Grunneier
Dagens formål
LNF
Foreslått formål
Areal
Antall/type
Gnr/bnr
Flere
Sted
Foreslått avgrensning i kommuneplanen.

Konsentrasjon av landlig bebyggelse på Tofteland.
Tema
Beskrivelse av området
Støy
Områdene ligger i gul støysone.
Forurensing
Vannkvalitet/
vannmiljø
Kulturminner/
kulturmiljø
Naturmangfold/
naturverdier
Landskap/
stedskvalitet
Landbruk; Jordog skogressurser

Situasjonen i forhold til fare for
radonstråling er usikker.
Nær Søgneelva og nær
grunnvannsforekomsten
Heimernesan. Bekk renner
gjennom området i nord.
Ikke registrert forminnefunn i
området.
Ingen spesielle registreringer.
Arealet ligger i flatt / lett
skrånende terreng, i bunnen av
et høydedrag.
I stor grad opparbeidet til
boligtomter. Lav bonitet.

Søgne kommune
Flere
LNF med spredt boligbygging
2
Tofteland

Ved ny arealbruk
Det må vurderes avbøtende
tiltak.
Ingen konsekvenser

Konsekvens
0
0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Bygging her kan gi relativt store
terrenginngrep.

0

Ingen konsekvenser

0

Grønnstruktur og
Friluftsliv
Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer

Utbyggingsmøns
ter/tettsteds
utvikling
Teknisk og sosial
infrastruktur
Transportbehov
og samferdsel
Folkehelse

Området er ikke mye i bruk til
friluftsformål, det går stier opp
bak bebyggelsen til
Bringeheia/Vareheia.
Elveavsetning under marin
grense.
Ligger over flomsone for 200årsflom i Søgneelva. Bekk.
Ikke spesielt utsatt for
klimaendringer, god infiltrasjon i
grunnen.

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Overvann og grunnforhold må
vurderes før eventuell bygging.
Begrenset konsekvens.

-

Ikke innenfor hovedaksene for
utbygging, men bidrar til
fortetting i eksisterende område.
Offentlig vann og avløp. Ligger
nær offentlig hovedvei. Ikke
etablert gang- og sykkelvei.
Begrenset kollektivtilbud. Ligger
nær offentlig vei. Sykkelavstand
til Tangvall
Området ligger nær heiområder
som kan gi muligheter for
aktivitet. Sykkelavstand til
Tangvall.
Ligger nær vei, ikke tilrettelagt
spesielt for barn. Store tomter.

Bygger opp om ønsket om noe
spredt bygging. En del boliger i
området fra før.
Ingen konsekvens.

0

Begrenset konsekvens.

0

Ingen konsekvenser

0

0

0

Nærmiljø, barn
Ikke avgjørende tema i denne
0
og unges
vurderingen.
oppvekstsvilkår
SAMLET VURDERING
På Tofteland er det allerede noe spredt bebyggelse og flere boenheter kan bidra til å styrke
grendemiljøet. Nye enheter må plassers opp i terrenget, utenfor flomsone og på trygg grunn, ref.
løsmasser under marin grense.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Anbefales tatt inn i arealdelen.

Kleppland (ny)
Et område på Klepland ønskes avsatt til spredt boligbygging.
Nr
Innspill fra
Doknr:
Grunneier
Dagens formål
LNF
Foreslått formål
Areal
Antall/type
Gnr/bnr
Flere
Sted
Foreslått avgrensning i kommuneplanen.

Konsentrasjon av landlig bebyggelse.
Tema
Beskrivelse av området
Støy
En del av arealet ligger i gul
støysone.
Forurensing
Situasjonen i forhold til fare for
radonstråling er usikker.
Vannkvalitet/
Kleplandsbekken med utløp til
vannmiljø
Søgneelva.
Kulturminner/
Flere fornminnefunn i området.
kulturmiljø
Flere SEFRAK-registrerte bygg.
Naturmangfold/ Ingen spesielle registreringer

Søgne kommune
Flere
LNF med spredt boligbygging
2
Klepland

Ved ny arealbruk
Avbøtende tiltak må vurderes.

Konsekvens
0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Eventuell konflikt må avklares
før bygging.
Ingen konsekvenser

0

naturverdier
Landskap/
stedskvalitet
Landbruk; Jordog skogressurser
Grønnstruktur og
Friluftsliv
Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer

Utbyggingsmøns
ter/tettsteds
utvikling
Teknisk og sosial
infrastruktur
Transportbehov
og samferdsel
Folkehelse

Flatt område inn mot terreng
som skrår oppover.
Opparbeide tomter i kanten av
dyrka mark.
Området er ikke mye i bruk til
friluftsformål. Stiatkomst til
Tinghelleren bak boliger i
Kleplandsveien 69 -73.
I hovedsak breelvavsetning
under marin grense.
Del av området ligger innenfor
flomsone for 200-årsflom for
Søgneelva.
Ikke spesielt utsatt for
klimaendringer, god infiltrasjon i
grunnen.

Bygging her kan gi relativt store
terrenginngrep.
Ingen konsekvenser

0

Stiatkomst må ivaretas, ellers
ingen konsekvens.

0

Ingen konsekvenser

0

Flom, overvann og grunnforhold
må vurderes før eventuell
bygging.
Vil bidra til økt spredt
boligbygging i Søgne og mer
privatbilisme.

0

Ikke innenfor hovedaksene for
utbygging, men bidrar til
fortetting i eksisterende bebygd
område.
Ikke offentlig teknisk
infrastruktur. Ligger nær
offentlig hovedvei.
Kollektivtilbud på E39.

Bygger opp om ønsket om noe
spredt bygging. En del boliger i
området fra før.

0

Vil ikke bygge opp under
offentlig infrastruktur.

0

Begrenset konsekvens.

0

Området ligger nær heiområder
som kan gi muligheter for
aktivitet. Sykkelavstand til
Tangvall.
Ikke tilrettelagt spesielt for barn
og unge, store boligtomter.

Ingen konsekvenser

0

0

0

Nærmiljø, barn
Ingen konsekvens.
0
og unges
oppvekstsvilkår
SAMLET VURDERING
På Klepland er det allerede noe spredt bebyggelse og flere boenheter kan bidra til å styrke
grendemiljøet. Nye enheter må plassers opp i terrenget, utenfor flomsone og på trygg grunn, ref.
løsmasser under marin grense.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Anbefales tatt inn i arealdelen.

Eik Sangvik – LNF spredt boligbygging (ny)
Et område på Eik Sangvik ønskes avsatt til spredt boligbygging.
Nr
Innspill fra
Doknr:
Grunneier
Dagens formål
Reguleringsplan
Foreslått formål
gjelder, boliger og
jordbruk
Areal
Antall/type
Gnr/bnr
Flere
Sted
Foreslått avgrensning i kommuneplanen.

Søgne kommune
Flere
LNF med spredt boligbygging
0
Eik-Sangvik

Landbruksområde med spredt boligbebyggelse, sentralt i kommunen.
Tema
Beskrivelse av området
Ved ny arealbruk
Støy
Arealer langs hovedvei berøres
Noen boliger kan være utsatt for
av gul støysone.
støy, men det legges ikke opp til
nye enheter, så endret arealbruk
har ingen konsekvens.

Konsekvens
0

Forurensing
Vannkvalitet/
vannmiljø
Kulturminner/
kulturmiljø
Naturmangfold/
naturverdier
Landskap/
stedskvalitet
Landbruk; Jordog skogressurser
Grønnstruktur og
Friluftsliv
Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer
Utbyggingsmøns
ter/tettsteds
utvikling
Teknisk og sosial
infrastruktur

Situasjonen i forhold til fare for
radonstråling er usikker.
Grenser til Lundeelva. Arealer
med dyrka mark.
Flere fornminnefunn og SEFRAKregistrerte bygg innenfor
området.
Naturverdier knyttet til
Lundeelva og
femtemannsbekken.
Flatt kulturlandskapsområde
med skogkledde koller.
Store områder med dyrka mark.
Sykkelforbindelser i utkanten av
området. Kulturlandskapsområdet
er en viktig del av grønnstrukturen
i kommunen.
Breelvavsetninger,
elveavsetninger og
havavsetninger. Store deler av
området er under marin grense.
Mindre deler er flomutsatt fra
Lundeelva.
Marine avsetninger kan bli
kvikke ved utvasking.

Nær fortettingsområdene i
kommunen.

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Det åpnes ikke opp for nye
boenheter. Tilbygg til eksisterende
bygg tillates ikke på dyrka mark.
Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvens, da det ikke
åpnes for nye enheter.

0

0

Offentlig vann og avløp.
Ingen konsekvens
0
Sykkelavstand til skole og
barnehage.
Transportbehov
Begrenset kollektivtilbud.
Ingen konsekvens
0
og samferdsel
Sykkelavstand til Tangvall.
Folkehelse
Området ligger nær sjø og
Ingen konsekvenser
0
heiområder som kan gi
muligheter for aktivitet. Men det
ligger langt fra sentrum og
offentlige tilbud med lang gå- og
sykkelavstandNærmiljø, barn
Skog og sjø i nærheten, men
Ingen konsekvens.
0
og unges
langt fra offentlige tilbud og
oppvekstsvilkår
tilrettelagte tilbud for barn og
unge.
SAMLET VURDERING
Det er ikke foreslått nye enheter og avsetting av området til LNF med spredt boligbygging er derfor
vurdert å ha begrensede konsekvenser. Det tillates videreutvikling/oppgradering av eksisterende
bebyggelse.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Anbefales tatt inn i arealdelen

Eik Sangvik – Eksisternede boligbebyggelse (ny)
Eksisterende tett bebygde områder i Eik-Sangvik området ønskes avsatt til spredt boligbygging.
Nr
Innspill fra
Søgne kommune
Doknr:
Grunneier
Flere
Dagens formål
Reguleringsplan
Foreslått formål
Eksisterende
gjelder, boliger og
boligbebyggelse
jordbruk
Areal
Antall/type
0
Gnr/bnr
Flere
Sted
Eik-Sangvik
Foreslått avgrensning i kommuneplanen.

Tema
Støy
Forurensing

Beskrivelse av området
Arealer langs hovedvei berøres
av gul støysone. Ellers er
områdene ikke støyutsatt.
Situasjonen i forhold til fare for
radonstråling er usikker.

Ved ny arealbruk
Noen eksisterende boliger kan
være utsatt for støy.
Ingen konsekvenser

Konsekvens
0
0

Vannkvalitet/
vannmiljø
Kulturminner/
kulturmiljø
Naturmangfold/
naturverdier
Landskap/
stedskvalitet
Landbruk; Jordog skogressurser
Grønnstruktur og
Friluftsliv

Løsmasser og
fjellgrunn

Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer
Utbyggingsmøns
ter/tettsteds
utvikling
Teknisk og sosial
infrastruktur

Arealer med dyrka mark.

Ingen konsekvenser

0

Flere fornminnefunn og SEFRAKregistrerte bygg innenfor
området.
Naturverdier knyttet til
Lundeelva og
Femtemannsbekken.
Flatt kulturlandskapsområde
med skogkledde koller.

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Eventuelle påbygg og fortetting i
de eksisterende bebygde
områdene vil i liten grad påvirke
landskapet
Arealene er bebygd.

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Det åpnes ikke opp for nye
enheter. Ingen konsekvenser.
Ingen konsekvenser.

0

Ingen konsekvens, da det ikke
åpnes for nye enheter.

0

Opparbeide boligtomter. Store
områder med dyrka mark rundt
boligområdene.
Sykkelforbindelser i utkanten av
området.
Kulturlandskapsområdene rundt
er en viktig del av
grønnstrukturen i kommunen.
Breelvavsetninger,
elveavsetninger og
havavsetninger. Mye av
områdene er under marin
grense.
Under marin grense,
grunnforhold må vurderes.
Marine avsetninger kan bli
kvikke ved utvasking.
Nær fortettingsområdene i
kommunen.

0

0

Offentlig vann og avløp.
Ingen konsekvenser
0
Sykkelavstand til skole og
barnehage.
Transportbehov
Begrenset kollektivtilbud.
Ingen konsekvenser
0
og samferdsel
Sykkelavstand til Tangvall.
Folkehelse
Området ligger nær sjø og
Ingen konsekvenser
0
heiområder som kan gi
muligheter for aktivitet.
Trafikksikkert hovedvei.
Sykkelavstand til Tangvall.
Nærmiljø, barn
Leke og aktivtetsarealer i
Ingen konsekvens.
0
og unges
nærområdet, akseptabel avstand
oppvekstsvilkår
til skoler.
SAMLET VURDERING
Det er ikke foreslått nye enheter og avsetting av området til eksisterende boligområde vil derfor ha
begrensede konsekvenser. Det tillates videreutvikling/oppgradering av eksisterende bebyggelse.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Anbefales tatt inn i arealdelen

Åsafjellet – Boligbebyggelse (ny)
Åsafjellet foreslås videreført som framtidig boligområde i kommuneplanen.
Nr
Innspill fra
Søgne kommune
Doknr:
Grunneier
Flere
Dagens formål
Reguleringsplan
Foreslått formål
Framtidig boligbebyggelse
gjelder, boliger og
jordbruk
Areal
Antall/type
0
Gnr/bnr
Flere
Sted
Åsafjellet
Foreslått avgrensning i kommuneplanen.

Tema
Støy
Forurensing
Vannkvalitet/
vannmiljø
Kulturminner/
kulturmiljø
Naturmangfold/
naturverdier
Landskap/
stedskvalitet

Beskrivelse av området
Ikke støyutsatt
Ikke registrert forurenset grunn.
Moderat til lav fare for
radonstråling.
Ligger ikke nær vann eller
vassdrag.
Ingen registrerte funn

Ved ny arealbruk
Ingen konsekvenser
Ingen konsekvenser Evt. tiltak
mot radon avklares i byggesak.

Konsekvens
0
0

Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ingen registrert verdier.

Ingen konsekvenser

0

Åsafjellet er en markant høyde i
terrenget.

Det er vedtatt detaljregulering
for sørlige deler av Åsafjellet ,
ytterligere nedbygging vil være
dominerende i landskapet.

-

Høyere topp øst for
byggeområdet som kan dempe
eventuell utbygging noe.
En god del av byggeområdet vil
ligge nær opp mot dyrka mark
og delvis i område som benyttes
til beite og kan generere
konflikter med landbruket.
Ingen konsekvenser

0

Ingen konsekvenser

0

Ikke spesielt utsatt for flom og
ras
Ikke spesielt utsatt for
klimaendringer.

Ingen konsekvenser

0

Innebærer feltutbyggingen
utenfor hovedaksene for dette,
og er ikke fortetting.

0

Utenfor, men relativt nær
fortettingsområdene i
kommunen.
Offentlig vann og avløp.

Bidrar ikke til å bygge opp under
ønsket utbyggingsmønster.

-

Vil kreve en utbygging av
tekniske infrastruktur da det
bygges på ubebygd grunn.
Vil sannsynligvis generere
personbiltrafikk.

0

Landbruk; Jordog skogressurser

Store områder med dyrka mark
rundt boligområdet.

Grønnstruktur og
Friluftsliv

Deler av Åsafjellet benyttes til
beite.
Sykkelforbindelser i utkanten av
området. Kollen er en viktig del
av grønnstrukturen.
Berggrunn over marin grense.

Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer

Utbyggingsmøns
ter/tettsteds
utvikling
Teknisk og sosial
infrastruktur
Transportbehov
og samferdsel

-

Sykkelavstand til sentrum, skole
0
og barnehage. Busstopp på
Eikeveien, men begrenset tilbud.
Folkehelse
Området ligger nær sjø og
Ingen konsekvenser
0
heiområder som kan gi
muligheter for aktivitet.
Trafikksikkert hovedvei.
Sykkelavstand til Tangvall.
Nærmiljø, barn
Leke og aktivtetsarealer i
Ikke vesentlige konsekvenser for
0
og unges
nærområdet, akseptabel avstand dette hensynet.
oppvekstsvilkår
til skoler.
SAMLET VURDERING
Sørlige deler av Åsafjellet er regulert, med atkomst fra sør. Atkomsten fra sør er bratt og tilfredsstiller
ikke vedtatte vegnormaler. Skal Åsafjellet bygges ut videre må det løses med atkomst fra nord. Det er
eksisterende boligbebyggelse også nord for Åsafjellet. Kan knyttes til eksisterende bebyggelse i
området. Dersom det skal tillates ytterligere bebyggelse i Eik-Sangvik området er dette et område som
kan bebygges uten at det kommer i direkte konflikt med dyrka mark.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Kan videreføres i kommuneplanen.

Justert konsekvensutredning av delområder etter innspill i høringen

Nr: 51 - Del av Kossevigheia (revidert etter høring)
Ønsker et boligområde med tilhørende anlegg i LNF-område like sør for Langenes kirke.
Nr
51
Innspill fra
Mebygg AS v/ Morten
Bentsen
Doknr:
76
Grunneier
Mebygg AS m. fl. 9 eiere
Dagens formål
Friområde
Foreslått formål
Bolig
Areal
15 da
Antall/type
Ca. 10 eneboliger
Gnr/bnr
16/195
Sted
Kossevigheia
Langenes
Kart – innspill
Oversiktskart

Et skogsområde sør for Langenes kirke og vest for Kossevigheia boligfelt. Sør for området ligger det
enkelte hytter.
Tema
Beskrivelse av området
Ved ny arealbruk
Konsekvens
Støy
Området er ikke utsatt for
Utbygging vil føre til økt
0
trafikkstøy.
biltrafikk, men vil ikke gi
vesentlig økning i støy
Forurensing
Ingen kjente lokaliteter av
Ingen konsekvenser. Evt. tiltak
0
forurensning. Moderat til lav
mot radonstråling avklares i
fare for radonstråling.
byggesak.
Vannkvalitet/
Ligger utenfor 100-meterbeltet
Ingen konsekvenser
0
vannmiljø
til sjø og vann
Kulturminner/
Ikke registrert funn i området.
Ingen konsekvenser
0
kulturmiljø
Naturmangfold/ Ingen kjente registreringer
Ingen konsekvenser
0
naturverdier
Landskap/
Området blir en forlengelse
Området ligger på kote +11 stedskvalitet
utvidelse av boligfeltet i
+20. Blir eksponert mot sjøen og
Kossevigheia.
delvis mot Kvernhusvannet. Vil
gi landskapsmessige
konsekvenser.
Landbruk; JordSkog, middels bonitet. Lite felt
Innebærer nedbygging av et
og skogressurser med særs høy bonitet (nord)
skogsområde.
Grønnstruktur og Skogsområde i tilknytning til
Tiltaket kan bidra til økt
Friluftsliv
skole, boligfelt og friluftsområde privatisering ved et svært viktig
Området benyttes som adkomst og mye brukt friluftsområde.
til Kvernhusløypa, og det er
Solstrålen barnehage vil miste et
nærfriluftsområde som de
registrert to stier gjennom

Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer

Utbyggingsmøns
ter/tettsteds
utvikling
Teknisk og sosial
infrastruktur
Transportbehov
og samferdsel

Folkehelse

Nærmiljø, barn
og unges
oppvekstvilkår

området. Området grenser, i øst,
inntil statlig sikret
friluftsområde, Kvernhusvannet.
Området benyttes til friluftsliv av
mange, deriblant Solstrålen
barnehage.
Ingen kjente registreringer.

benytter seg mye av.

Ingen konsekvenser

0

Ikke flom og skredutsatt område

Ingen konsekvenser

0

Ikke spesielt utsatt for
konsekvenser av klimaendringer.

Innebærer ny feltutbygging tett
på eksisterende boliger, ikke
fortetting.

0

Utvidelse av boligfelt i
Kossevigheia. Blir i praksis et
mindre felt, men i tett
tilknytning til eksisterende
boligfelt.
Ønsker ny avkjørsel fra riksvei.
Vei i Kossevigheia er privat.
Offentlig VA tilgjengelig. Kort vei
til barneskole og barnehage.
Nær riksvei. Kollektivholdeplass
ved skolen ca. 200 meter.
Nærbutikk ca 500 m. unna.
Avstand til Tangvall er ca 5 km.
Dårlig tilbud for gående og
syklende langs Langenesveien.
Svært gode
rekreasjonsmuligheter og kort
vei til møteplasser, men
utbyggingen vil også presse
grøntområdene. Mulighet for å
tilrettelegge for universell
utforming.
Nær langenes skole, og
Solstrålen barnehage. Balløkke
ved skolen. Natur/
friluftsområder

Ligger på hovedaksen for
fortetting Tangvall – Langenes.
Innebærer ny feltutbygging som
presser på viktige grøntområder.
Vil bidra til å styrke aksen.
Bidrar til å styrke sosial
infrastruktur, men krever
utbygging av ny teknisk
infrastruktur i nytt felt.
Har tilgang på kollektivtilbud og
butikk, men dårlig tilbud for
gående og syklende. Vil
sannsynligvis bidra til noe økt
trafikk på Langenesveien.

+

Vil bidra til å tilby boliger med
gode kvaliteter i forhold til dette
hensynet.

+

Kvaliteter i nærområde.
Utbygging vil imidlertid føre til
økt privatisering nært inntil
friluftsområdene. Konflikt med
stier

+

-

-

SAMLET VURDERING
Nytt boligfelt tett inn på friluftsområde. Vil bidra til å styrke hovedaksen Tangvall – Åros – Langenes
med feltutbygging tett på eksisterende boligfelt og sosial infrastruktur. Begrenset tilbud for gående og
syklende er en utfordring, men oppgradering av Langenesveien retning Tangvall er under planlegging.
Friluftsarealene i området er av svært høy verdi og brukes av hele Søgnes befolkningen. Disse
områdene blir enda viktigere å ivareta med økt befolkning i kommunen. Det er oppgitt at skogsområdet
brukes mye av Solstrålen barnehage, og det er uheldig hvis barnehagen mister et slikt
nærfriluftsområde.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Anbefales ikke i arealdelen.

Nr: 18 – Bringeheia (Toftelandslier) (revidert etter høring)
Stort område for næring og boliger sør for Volleberg og øst for E39.
Nr
18
Innspill fra
Doknr:
32
Grunneier
Dagens formål
LNF
Foreslått formål
Areal
1286 daa
Antall/type
Gnr/bnr
74/1 m.fl.
Sted
Kart – innspill
Oversiktskart

Tofteland lier AS
Flere
Næring
Mange
Bringeheia Toftelandslier

Området er i dag et større sammenhengende skogsområde mellom Volleberg og Tangvall.
Tema
Beskrivelse av området
Ved ny arealbruk
Konsekvens
Støy
Mindre deler av området ligger i Støysonene kan unngås eller det
rød og gul støysone fra
kan legges funksjoner som ikke
eksisterende E39.
er støyfølsomme i områdene.
De negative konsekvensene for
innbyggerne på Volleberg
begrenses nå som
avgrensningen er trukket lenger
sør enn først foreslått.
Forurensing
Ikke registrert grunnforurensing Ingen konsekvenser.
0
og markert med moderat eller
lav fare for radonstråling.
Vannkvalitet/
Søgneelva ligger mellom
Deler av området ligger i
vannmiljø
området og E39. Søgneelva er
byggeforbudssonen, men veien
varig vernet mot kraftutbygging
fungerer som byggegrense i

Kulturminner/
kulturmiljø
Naturmangfold/
naturverdier
Landskap/
stedskvalitet

og det er byggeforbud i 100 mbeltet langs elva. Arealet ligger
også i nedbørsfeltet til
Heimernesan
grunnvannsforekomst som nå
skal bli reservedrikkevannskilde
for Søgne kommune.
Ingen spesielle registreringer

praksis og det er ikke aktuelt å
bygge nedenfor denne.
Forholdet til
reservedrikkevannskilden må
avklares i reguleringsplan.

Ingen konsekvenser

0

Ikke spesielle registreringer

Ingen konsekvenser

0

Området ligger på en markert
åsrygg langs dalen.

En utbygging vil gi relativt store
terrenginngrep og bebyggelsen
vil påvirke eksisterende landskap
vesentlig
En utbygging av området vil
bygge ned del av et større
sammenhengende
skogsområde.
En utbygging vil bygge ned et
større sammenhengende
turområde og redusere
muligheten for rekreasjon i
området. De mest negative
konsekvensene for innbyggerne
på Volleberg er knyttet til
Bringeheia som turområde. Men
næringsområdet er avgrenset
for å ivareta stiforbindelsen i
daldraget øst for foreslåtte
næringsområde, som har kobling
til Tjomsevannet mm.
Håndtering av ressursen må
avklares ved evt. utbygging.
Det er ikke aktuelt å bygge inn i
områdene med rasfare.

-

Landbruk; Jordog skogressurser

Området er skogkledt med
varierende bonitet.

Grønnstruktur og
Friluftsliv

Området er del av et større
sammenhengende turområde.

Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet

Det er registrert funn av
jernmetaller syd i området.
Området ligger så høyt at det
ikke er flomutsatt. Det er
registrert arealene med rasfare i
ytterkantene av området.
Innebærer nedbygging av stort
skogområde og bidrar til
redusert karbonbinding. Er ellers
ikke spesielt utsatt for
konsekvenser av klimaendringer.
I konsekvensutredningen av nye
næringsområder i regional plan

Klima og
klimaendringer

Ikke vesentlige konsekvenser.
Kommer positivt ut i forhold til
andre næringsområder og er i
tråd med ønsket
utbyggingsmønster.

-

-

0

0

for Kristiansandsregionen er
området vurdert til å generere
lavest økt CO2-utslipp pr.
arbeidsplass, etter Kvadraturen.
Utbyggingsmøns
ter/tettsteds
utvikling

Området er trukket frem i
regional plan for
Kristiansandsregionen som et
aktuelt nytt næringsområde. Se
kommentaren ovenfor.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Teknisk infrastruktur tilgjengelig
i Toftelandsveien. Sosial
infrastruktur ikke så aktuelt for
et næringsområde
Ligger nær opp til eksisterende
E39 og området vil kunne kobles
på ny E39 når denne kommer. Vil
ha tilgjengelighet til buss på E39,
men deler av området kan få
lang gangavstand til buss.
Toftelandsveien fungerer som
sykkelvei. Lite trafikk på denne
veien.

Transportbehov
og samferdsel

Folkehelse

Nærmiljø, barn
og unges
oppvekstvilkår

Fungerer i dag som del av et
større sammenhengende
turområdet mellom Volleberg og
Søgne. Lang avstand til
eksisterende møteplasser.
For beboerne på Volleberg gir
området naturopplevelser og
mulighet for aktivitet innen kort
avstand.

Som næringsområde vil arealet
styrke reserven av denne typen
arealer på vestsiden av
Kristiansand. Klimamessig
kommer det godt ut
sammenlignet med andre
næringsområder.
Kapasitet og behovet for
utbygging av tekniske
infrastruktur er usikker.

+

Området vil bli liggende noe
isolert fra sentrumsfunksjoner
men sentralt når en ser på
overordnet veisystem. Busstilbudet mellom Tangvall og
Kvadraturen vil sannsynligvis
forbedres fremover, men deler
av området vil få relativt lang
gangavstand til E39, og gode
gangveier og koblinger må
sikres.
Innebærer nedbygging av
turområde, men kvaliteter kan
ivaretas og nye møteplasser
bygges. Ikke et vesentlig hensyn
i denne sammenheng.
Utbygging vil redusere
mulighetene for friluftsliv og
rekreasjon, men det vil fortsatt
være andre muligheter i
nærheten.

+

-

0

0

SAMLET VURDERING
Kommunen ønsker å legge til rette for en reserve av næringsareal på vestsiden av Kristiansand. Dette
området vil være svært tett på overordnet veisystem, har god kollektivdekning og ligge midt imellom
Tangvall og Kvadraturen. Utbygging av et slikt ubebygd skogsområde gir en del konsekvenser for
landskap, skogressurs og nærturområde for Volleberg. Det finnes imidlertid andre turmuligheter i
nærheten, og det vurderes at det er ikke er vesentlige hensyn som blir svært skadelidende i dette
området.
KONKLUSJON/RÅDMANNENS VURDERING
Anbefales tatt inn i arealdelen
Songdalen kommune har reist innsigelse til området, det anbefales å ta ut området for å få sluttført
arbeidet med kommuneplanen.

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Offentlige instanser og interesseorganisasjoner
Fiskeridirektoratet, 20.07.18.
Vi registrerer at det i planen legges til rette for gode og tilgjengelige områder for
friluftsliv og rekreasjon langs kysten, og at disse områder sikres for allmennheten. Det
registreres også at det i planen legges til rette for to nye småbåthavner, i Langviga og i
Ausviga. Anlegget i Langviga medfører ingen negative konsekvenser for de interesser vi
ar satt til å ivareta, mens anlegget i Ausviga berører en liten del av et ålegrasamfunn,
registrert i vår karttjeneste.
Direktoratet for mineralforvaltning, 07.09.18.
I varsel om oppstart har DMF anbefalt at det gjøres en vurdering av ressurstilgang for
byggeråstoff i kommunen, og at dette legges til grunn for det videre arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Dette er ikke gjennomført. Søgne kommune har relativt få
kjente, registrerte mineralressurser.
DMF kan ikke se at planforslaget legger ytterligere beslag på mineralske ressurser av
regional - eller nasjonal viktighet. For næringsområdet merket Bringeheia, er det gjort
registrering av jernmineralisering. I KU foreslås det at «håndtering av ressursen må
avklares ved evt. utbygging». DMF forventer at dette vil utredes gjennom påfølgende
arbeid med reguleringsplan. Ved eventuell utvidelse av Lohnelier vil eventuelle
masseuttak bli tatt stilling til gjennom reguleringsplan.
NVE, 18.09.18.
Ber om at kommunen gjør følgende endringer i plandokumentene:
-

Kommunen innarbeider hensynssone for alle kjente kvikkleirefaresoner, med
tilhørende bestemmelse som forbyr/setter vilkår for tiltak / utbygging /
detaljregulering. Det formuleres en bestemmelse som sikrer at tilstrekkelig
områdestabilitet dokumenteres senest på siste plannivå får all utbygging under
marin grense, også utenfor kjente kvikkleirefaresoner.

-

Kommunen innarbeider hensynssone for alle aktsomhetsområder for skred i
bratt terreng (snø-, jord-, flomskred og steinsprang) med tilhørende

Administrasjonens kommentar
Det er i planforslaget ikke lagt inn nye
båthavner, men disse er vurdert i
konsekvensutredningen. At det er lagt til
rette for to nye småbåthavner må derfor
være en misforståelse.

Tas til orientering.

Endringene NVE ber om anbefales
innarbeidet i plandokumentene.

bestemmelse som forbyr/setter vilkår om at tilstrekkelig sikkerhet ivaretas
gjennom detaljregulering.
-

Kommunen innarbeider bestemmelse som sikrer at tilstrekkelig sikkerhet mot
flomfare og erosjon ivaretas gjennom detaljregulering. Det bør også angis at det
skal tas høyde for konsekvenser av forventede klimaendringer (klimapåslag). For
Søgneelva bør flomsone for 500-års flom legges til grunn, da denne er nær 200års flom med klimapåslag på 20 %.

Ber om at vernet av Søgneelva håndteres strengt og at dette kommer tydeligere fram av
bestemmelsene.

Det framgår av bestemmelsene at det er
byggeforbud i 100-metersbeltet langs elva,
dette vurderes som tilstrekkelig.

Håndtering av overvann og ivaretakelse av
Gjentar anmodning om å angi en generell bestemmelse som er til hinder for
bekkelukkinger, og som pålegger at man i reguleringsplan skal vurdere konsekvenser av å bekkeløp er et hensyn som uansett skal
ivaretas uavhengig av hva som står i
åpne gamle bekkelukkinger.
kommuneplanen og det vurderes derfor
ikke som nødvending med en egen
bestemmelse.
Grønt nettverk, 10.09.18 og 22.09.18 (utsatt høringsfrist innvilget)
Foreløpig kommentar 10.09.18:
Det er i kommuneplanen ikke foreslått
Ber om, er at kulturlandskapet i Søgne, da spesielt i tett befolkede områder som
endringer for de nevnte områdene, utover
Linnegrøvan og Tangvall vest for ”Håverstads jorde”, men også utover disse som
for Eik – Sangvik, hvor området er foreslått
avsatt til LNF med spredt boligbebyggelse,
Tjomsemoen, Åros, Eik/ Sangvik mfl. må få egne uttalelser til kommuneplanen.
Områdene har så stor betydning for matproduksjon, gode opplevelser til folk i alle aldrer, uten nye boenheter. Dvs. en videreføring
av området slik det er i dag, men det gis
(særlig i en pedagogisk sammenheng) og biologisk mangfold. Disse forholdene ligger til
mulighet til å kunne gjøre tiltak på
grunn for at det skal foreligge egne uttalelser fra enhet for kultur ved arealplaner, jf.
Søgnes kulturplan. Vi ber om at dette blir tatt inn som vedlegg til kommuneplanen.
eksisterende bebyggelse.
Høringsuttalelse 22.09.18.
Planarbeid skal gjøres i nær forståelse med befolkningen, og vi mener et så
grunnleggende dokument som legger klare føringer for kommunens utvikling fram til
2030 burde vært kommunisert med befolkningen gjennom folkemøter. Noe vi igjen
oppfordrer til.

Istedenfor folkemøte er det avholdt åpen
dag, hvor befolkningen kunne komme når
det passet på dagen.

Kommuneplanen opererer med en boligreserve på 1950, og med et gjennomsnittstall de
siste 7 årene på 44 bygde boliger pr år. Det innebærer at Søgne har en boligportefølje
som strekker seg fram til 2062! Uten å åpne opp for en eneste ny bolig i
kommuneplanperioden! De reelle tallene for boligreserven er mye høyere, og fortetting
er ikke tatt med.

Tallet 1950, som det vises til, er ikke ment
som en angivelse av den samlede
tomtereserven i kommunen, men er
summen av tomtereserven i de største
planlagte områdene.

Grønt Nettverk vil 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.

Det er i utarbeidelsen av forslaget til
kommuneplanen lagt til grunn at
tomtereserven er så stor at for å dekke
behovet for nye boliger, trenger en ikke
flere boligområder. Det er likevel lagt inn
noen få nye boligområder for å bygge opp
rundt Tangvall og fortetting langs
kollektivakser.

Søgne preges at utbygging med store landskapsinngrep. Søgne må tilstrebe en annen
tilnærming ved utbygging enn praksis i dag i den forstand at bestående vegetasjon og
landskapets egenart bør være førende ved utbygging slik at de ulike tiltakene blir
tilpasset landskapet og ikke omvendt. På samme vis vil vi også be om at det ved
detaljregulering legges inn bestemmelser om areal til hagebruk.

Hvordan områder skal bygges ut avklares
gjennom detaljreguleringer. FGraden av
terrenginngrep må blant annet veies opp
mot krav om tilgjengelighet og høy
utnyttelse.

Konsekvensutredningen som foreligger for områder som blir tatt inn i kommuneplanen
som framtidige utbyggingsområder, er overflatisk og ufullstendig. Derfor må det ved
detaljregulering pålegges langt grundigere undersøkelser av biologisk mangfold.

Konsekvensutredningen i kommuneplanen
er på et overordnet nivå, og det er ikke
gjennomført nyregistreringer. Det er lagt
inn få nye byggeområder i
kommuneplanen, men ved planlegging av
større nye områder, forutsettes det en
grundigere vurdering av naturverdiene
innenfor området.

På Agderkysten er det knyttet nasjonale interesser og retningslinjer til strandsona. Over
tid har Søgne kommunen tillatt stor nedbygging av denne. Anbefaler å stoppe forbruket
av en ikke fornybar naturressurs til fritidsformål. Skulle imidlertid dette ikke få

Det er i planforslaget ikke foreslått nye
områder til fritidsbebyggelse i strandsonen.
Det er over flere år vært en føring om at

tilslutning, ber vi om at det innføres vesentlige begrensninger i størrelsen på fritidshus.
Vi har de seneste årene registrert en tendens til økende fart og bruk av store fritidsbåter
og en nærmest eksplosiv bruk av vannscootere. Det bidrar til en vesentlig økning av
miljøbelastningene i den indre skjærgården med forringelse av friluftslivsopplevelser og
ved å bidra til utrygghet og store belastninger for dyrelivet. Vi vil foreslå
hastighetsbegrensninger på 8 knop fra 01.05. til 12.09.
I gjeldende og tidligere kommuneplan har det vært et klart uttrykt mål å utarbeide en
miljø- og ressursplan. Vi finner det svært påkrevet at Søgne gjennomarbeider sine
miljøutfordringer og starter dette arbeidet.

Vi savner i dette arbeidet slike egne, forutsatte uttalelser fra enhet for kultur om
kulturlandskap og generelt på arealdelens miljøprofil fra miljøvernleder.
Ber om at ubebygd del av Linnegrøvan tas ut som byggeområde og defineres som
landbruksområde.
Ber om at nye boligområde vest på Tangvall tas ut og settes av til landbruk, ref.
protokolltilførsel ved behandling av kommunedelplanen for Tangvall.

samlet fritidsbebyggelse på en eiendom
ikke skal overstige 120 m2 BRA, vi finner det
vanskelig å anbefale en innstramming av en
slik innarbeidet praksis.
Hastighet på sjøen reguleres gjennom
lokale forskrifter.
Det ligger ikke inne i vedtatt planstrategi at
det skal utarbeides en miljø- og
ressursplan. Gjennom offentlige kartbaser
som naturbase og gårdskart har kommunen
god oversikt over registrerte natur- og
landbruksverdier .
Kommuneplanen er utarbeidet gjennom
tverrfaglig samarbeid i kommunen og det
er ikke en del av arbeidsprosessen vår at
ulike faggrupper skriver uttalelser til
planforslaget. Det fragår av
konsekvensutredningen hvordan områdene
er vurdert.

Grønt Nettverk ber om at det ikke legges til rette for at den dyrkede jorden på
Årossanden blir nedbygd med boliger. Turistmessig tilrettelegging for allmennheten er
viktigere enn å tilrettelegge for bolig.

Det anbefales å videreføre turistformålet i
kommuneplanen.

Eik/ Sangvik er et viktig landbruksområde og igjen et viktig areal for biologisk mangfold.
Det er viktig at det ikke foretas ytterligere boligfortetting i dette området. Derfor vil vi
anbefale at punktregulering bør opprettholdes. Deling av tomter vil være svært uheldig
og skadelig for landbruket.

Det er ikke foreslått nye enheter, men lagt
til rette for at eksisterende boliger skal
kunne utvikles.

Det anbefales å ta ut Hamreheia som boligområde, da det er store tomtereserver i
gjeldende planer.
Skibaksheia bør utgå som boligområde, da det ligger tett på elva og nær
kulturlandskapsområde.

Skibaksheia er en videreføring av
byggeområde i gjeldende plan.
Administrasjonen har ikke fått føringer om
å ta ut byggeområder og vi finner ikke
grunnlag for å anbefale å ta ut området.

Ny næringsetablering bør i all hovedsak konsentreres til Lohne Lier. Bringeheia anbefales
tatt ut som utbyggingsområde.

Området foreslås tatt ut.

Grønt Nettverk er 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. Registrering og verdifastsetting av
friluftsområder må gjennomføres før kommuneplanens arealdel vedtas.
Vest-Agder fylkeskommune, 13.09.18. og 28.09.18. (utsatt høringsfrist innvilget)

Det arbeides med kartlegging av
friluftslivsområdene, arbeidet er ikke
ferdig.

-

Vest-Agder fylkeskommune mener forslag til kommuneplanens arealdel er
gjennomarbeidet og godt opplyst med klare målsetninger.

-

Det bør ikke avsettes et nytt næringsområde på Bringelandsheia/Toftelandslier
nå, jf. Regional plan for Kristiansandsregionen der det heter at området skal
vurderes i perioden etter 2020. Arealbruken på Bringelandsheia/Toftelandslier
bør vurderes i forbindelse med revisjon av regionplan for Kristiansandsregionen
samt ny felles kommuneplan for kommunen Nye Kristiansand.

-

Det reises innsigelse til bestemmelse som åpner for forretning på Lohnelier og
Bringelandsheia/Toftelandslier.

Innsigelsen foreslås imøtekommet ved at
forretning tas ut av bestemmelsen.

-

Planen bør bearbeides nærmere særlig på følgende områder:
o Friluftsområder bør avsettes som hensynsone
o Arealer i tilknytning til viltpassasjer bør markeres i planen
o Avstand vassdrag
o Kulturminner/kulturminnevern

Det jobbes med et eget temakart for
friluftsområder, det vurderes ikke som
nødvending at disse områdene i tillegg
vises på kommuneplankartet.

Området foreslås tatt ut for å imøtekomme
innsigelse fra Songdalen kommune.

-

Kommunen bes for øvrig om å nyttiggjøre seg de råd og merknader som fremgår
av saksutredningen.
o I den videre planleggingen av Fåmyråsen og Kossevigeheia må
friområder og lekeplasser ivaretas.
o I den videre planleggingen av Stifjellet er det viktig at et legges føringer
for landskapshensyn og ivaretakelse av utsiktspunkt på toppen.
o Områder avsatt til friområder/felles grøntområder på Kileheia og
Ausviga bør videreføres i kommuneplankartet. For Vestre KrossnesPrestebukta må hensyn til antikvarisk spesialområde videreføres. I
forslag til kommuneplan er hensynsone markert, men det er ikke knyttet
bestemmelser til område.
o Fylkesrådmannen mener at friluftslivsinteressene i områdene mellom
Tangvall, Lunde, Vedderheia og Lindåsen og områdene mellom
Friluftsparken, Langenes, Berge, Tjomsevann og Rossevann, samt
Kvernhusvannet, Røynåsen, Årosveden og ut til Geitetangen bør
synliggjøres ved at områdene legges inn som Hensynssone friluftsliv med
tilhørende retningslinjer.
o Fylkesrådmannen mener at kommunen enten må tegne inn byggegrense
på kartet, eller legge opp til en fast byggegrense på 100 og 50 meter
med eventuelle entydige lokaliseringshensyn som sikrer at beltet langs
vassdragene i hovedsak holdes ubebygd.
o Det bør legges til rette for utvidelse av kyststi fra Åros til Langenes.
o Fylkesrådmannen anbefaler at kommunen legger inn hensynssone
naturmiljø på et tilstrekkelig stort område på nord og sørsiden av
punktene hvor viltet kan passere Ny E39. Dette gjelder Dyredalen i vest,
Holmen, Lindelitjønna og Lohne. Videre bør østlige deler av LNF-område
med spredt boligbebyggelse ved Lohne tas ut, slik at gode
trekkmuligheter over fylkesvei 114 (Lohneveien) og eksisterende E-39
opprettholdes.
o Ber om at kulturminner og kulturmiljø markeres med hensynssoner.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 18.09.18.
Fylkesmannen gir primært faglig råd om at planforslaget stilles i bero til
kommunesammenslåing er gjennomført.

Det er ved revideringen lagt vekt på at
kommuneplanen skal være en overordnet
plan, viltpassasjer vurderes som en detalj
som ikke hører hjemme på
kommuneplankartet. Krav til avstand til
vassdrag framgår av bestemmelsene og
kulturmiljøområder er vist med
hensynssoner.
Alle hensynssoner for kulturmiljø er
gjennomgått og kvalitetssikret. Enkelte
kulturminner har vi valgt å ikke vise i
kommuneplanen, da disse vises med bedre
informasjon i Askeladden.

Det er vedtatt revisjon av arealdelen, det
legges opp til å sluttføre arbeidet.

Grunnet konflikt med nasjonale og/eller vesentlige regionale interesser, fremmes det
innsigelse til:
-

Nytt boligfelt i Hamreheia nordøst for Tangvall.
Alternativt boligfelt på del av Åros Feriesenter, Åros.
Manglende konsekvensutredning av område som omfattes av reguleringsplan
for Eik-Sangvik, og som nå til dels er lagt ut som LNF-område for spredt
boligbebyggelse, og til dels som nye arealer for boligformål.

-

Manglende konsekvensutredning av LNF-områder for spredt boligbebyggelse på
Lohne, Berge, Tofteland og Klepland.

-

Bestemmelse som åpner for forretning innenfor nye næringsområder på
Lohnelier og Bringeheia/Toftelandslier.

-

Det gis faglige råd knyttet til næringsområde på Bringeheia/Toftelandslier,
reguleringsplan for Eik-Sangvik, Fåmyråsen boligfelt, samt etablering av
sykehjem nordvest i Kjellandsheia. Det er også gitt faglige råd knyttet til
utfyllende bestemmelser.

Kommentarer til bestemmelsen, se uttalelsen

Kristiansand kommune, 19.09.18. og 26.09.18. (utsatt høringsfrist innvilget)
Planarbeidet bør avventes til en felles kommuneplan for den nye kommunen.
Kristiansand kommune fraråder at det settes av arealer til nye nærings- og boligområder
på nåværende tidspunkt.

Hamreheia foreslås videreført med justert
avgrensning.
Innsigelsen foreslås imøtekommet ved at
boligalternativet på Åros tas ut.
Innsigelsen er imøtekommet ved at
konsekvensutredningen er supplert med
etterlyste områder.
Bestemmelsen er foreslått imøtekommet
ved at forretning er tatt ut av
bestemmelsen.
Etter at planen ble sendt på høring har
Søgne kommune ervervet areal til
omsorgsboliger i tilknytning til eksisterende
omsorgssenter på Tangvall, arealene i
Kjellandsheia anbefales tatt ut.
Bestemmelsene er gjennomgått og
merknadene er i stor grad imøtekommet.
Endringer framgår av forslag til reviderte
bestemmelser.
Det er i utarbeidelsen av planen lagt til
grunn overordnede føringer som
Kristiansand anfører i sitt saksframlegg.
Selv om grensene endres er det de samme
føringene som gjelder og det er vektlagt at
nye byggeområder skal begrenses.
Administrasjonen har forståelse for at

Kristiansand mener at planen ikke skulle
vært revidert nå, men vi kan ikke se at
revisjonen i særlig grad vanskeliggjør
arbeidet med en framtidig felles
kommuneplan.
Kystverket, 20.09.18.
Kystverket Sørøst finner det positivt at hovedled og biled er vist på arealplankartet med
arealformålet farleder.
Etter vårt syn er det viktig at kommuneplanen legger til rette for nødvendig for
nyetablering, vedlikehold, endring og fjerning av navigasjonsanlegg. Vi ser at dette delvis
er ivaretatt gjennom planbestemmelsene § 13 d, men vi ber om at teksten suppleres slik
at det fremgår at også vedlikehold, endring og fjerning av navigasjonsanlegg tillates.
Vi ber kommunen om å åpne opp for tiltak i sjøen når hensikten er å utbedre farleden.
Norsk maritimt museum (NMM), 20.09.18.
Det er viktig at fremtidig utvikling i Søgne, også etter sammenslåing med Kristiansand og
Songdalen i 2020, opprettholder fokus på å ivareta og formidle kulturminnene.
Vil vi påpeke at vi må motta framtidige reguleringsplaner som kommuneplanen ligger til
grunn for til uttalelse ved offentlig høring. NMM har utover det ingen kommentarer til
kommunedelplanens arealdel.
Stiftelsen Langenes Arbeidskirke, 20.09.18.
Ber om at foreslått boligområde ved Langenes arbeidskirke tas ut av kommuneplanen.
- området er en buffersone mellom kirka og eksisterende boligområde
- foreslåtte atkomst vil bli trafikkfarlig,
- atkomstvei vil komme i konflikt med parkering
- området er i bruk som turområde daglig og benyttes av både barnehage og skole
Søgne bondelag, 21.09.18.
Etter gjennomgang av landbruksrelaterte saker i framlegg til kommuneplan vil
Bondelaget bemerke at i de aller fleste tilfeller er foretatt en grundig, saklig og objektiv
vurdering hvor lovverk og retningslinjer er lagt til grunn. På disse områder mener
Bondelaget at det er en klar forbedring i forhold til tidligere års sakshandtering hvor
Bondelaget dels har hatt kritiske merknader. Vi har imidlertid noen enkelte viktige

Forslag til justering av bestemmelsen
anbefales imøtekommet.

Tas til etterretning.

Merknaden anbefales imøtekommet ved at
området tas ut.

merknader:
-

Kartgrunnlaget bør forbedres og suppleres. Det er vanskelig å skille de ulike
hensynssonene og fargene er vanskelige å skille.

-

Vest på Tangvall bør byggeområder tas ut og endres til LNF formål.
Flere steder i byggeforbudsområder langs Sygna (Søgneelva) er det lagt opp til
nye boligområder. Vi mener byggeforbudet i større grad må respekteres. Ta ut
byggeområder i Skibakkseheia, ved Stokkeland og i Linnegrøvan.

-

Årosjordene bør ikke bygges ned, anbefaler derfor at det ikke legges inn
boligområder.

-

Det frarådes omdisponering av jorde i Fåmyråsen.
Det er viktig at det ikke foretas fortetting i Eik/Sangvikområdet.
Næringsområder må plasseres i mindre produktive områder, slik at presset på
dyrket jord minimaliseres. Det er trolig høgproduktiv skog innenfor foreslåtte
næringsområder, disse bør forsøkes tatt vare på.
Statens vegvesen, 21.09.18.

Nr. 59 Hamreheia: Området ligger nord for Tangvall og E39. Atkomst til området fra
eksisterende rundkjøring på E39 er ikke aktuelt og kan først vurderes når ny E39 er bygd og
dagens europaveg er omklassifisert. Avstanden fra Hamreheia til sentrumsfunksjoner, skole,
idrettsanlegg, kollektiv mv. er relativt liten, men store høydeforskjeller kan likevel medføre at
området blir mer bilbasert enn ønskelig. God tilrettelegging for gående og syklende vil i så måte
være viktig. Kommunen har tilrettelagt for feltutbygging i Kjellandsheia og det er store
boligreserver her i lang tid fremover. Statens vegvesen mener det vil være uheldig å samtidig
åpne opp for et nytt boligområde på Hamreheia og anbefaler at det tas ut av planen.
Nr. 30 Stemveien: Statens vegvesen er enig i de vurderinger som er gjort i
konsekvensutredningen, hvor det konkluderes med at gjeldende reguleringsplan videreføres.
Området ligger tett opptil E39 med de støyutfordringer det medfører. Det må også tas høyde for
nødvendig byggegrense mot veg.
Nr. 58 Tangvall: Samme vurdering som i punktet over.
Nr. 55 Åros: Statens vegvesen har ingen innvendinger til at deler av næringsområdet
på Årossanden omdisponeres til bolig. Området ligger i tilknytning til eksisterende
boligområder, det er gang-/sykkelveg til skole og kort avstand til kollektivtilbud.

Kartet er tegnet opp i tråd med gjeldende
tegneregler. Etter høringen er alle
hensynssonene gjennomgått og gitt rett
koding slik at disse lettere kan skilles i det
digitale plankartet.
Skibakkseheia ligger inne fra forrige
kommuneplan, hensynet til elva må
ivaretas ved regulering av området.
Det er ikke lagt opp til fortetting av
Eik/Sangvik.

Området ligger sentrumsnært og er vurdert
som et av få områder hvor det kan være
hensiktsmessig med ny boligbebyggelse.
Området foreslås videreført.

Tas til orientering.

Nr. 51 Del av Kossevigheia: Området ligger i tilknytning til eksisterende boligfelt på
Kossevigheia og i kort avstand til skole. I konsekvensutredningen er det i skisse markert mulig
atkomst fra fv. 456 til området. Plasseringen er i en krapp kurve på fylkesvegen og det er ikke
uten videre sikkert at denne løsningen er gjennomførbar. Fv. 456 er definert som
fylkeskommunal hovedveg og etter «Retningslinje for byggegrense- og avkjørselspolitikk
langs fylkesveg» skal nye avkjørsler/kryss begrenses. Ved regulering av området må det
vurderes en kobling mot eksisterende veg i Kossevigheia.
Nr. 71 – Hølleveien: Statens vegvesen har ingen innvendinger til området dersom atkomst fra
fylkesveg kan løses. Vi vil påpeke at det etter vegloven § 29, 5. ledd er egne regler for
byggegrense ved kryss i plan mellom offentlige veger.
Boligområde ved Kleplandsveien: Det er meldt oppstart for regulering av området til tjenesteyting
og arealdelen bør endres i samsvar med dette.
Nr. 18 Bringeheia: I regional plan for Kristiansandsregionen er det trukket frem at områder
vest for Kristiansand bør tilrettelegges for næring og i detaljreguleringsplanen for E39 Søgne
øst – Mandal øst er det åpnet for kobling mellom fv. 114 og ny E39, via bru over elva.
Dersom området skal realiseres må det tilrettelegges for gang-/sykkel- og kollektivtrafikk langs fv.
114.
Nytt næringsområde langs Kleplandsveien: Området er ikke omfattet av konsekvensutredningen
eller omtalt i planbeskrivelsen. Et næringsområde her vil etter vår vurdering ha en uheldig
plassering med tanke på atkomst. Direkte atkomst til E39 er ikke aktuelt og fv. 114 og fv. 166
gjennom sentrum må benyttes. I gjeldende kommuneplan og kommunedelplan for Tangvall er
arealet henholdsvis lagt ut som sentrumsformål og kombinert bebyggelse- og anleggsformål.
Kommunedelplanen for Tangvall skal gjelde foran kommuneplanen, jf. bestemmelsene til ny
kommuneplan. Formålet i kommuneplanen har slikt sett ingen rettsvirkning, men det kan gi et
signal om mulig fremtidig bruk av området.

Området er foreslått tatt ut.

Det er kommunedelplanen for Tangvall
som gjelder for dette området, det legges
ikke opp til å endre denne.
Bringeheia foreslås tatt ut på grunn av
innsigelse fra Songdalen kommune.

Området er en del av kommunedelplanen
for Tangvall, det er ikke lagt opp til endret
formål.

Utvidelse av gravlund ved Søgne hovedkirke: Statens vegvesen har ingen merknader ut over at
det må tas høyde for nødvendig avstand til fylkesvegen ved regulering av området.
Sykehjem i Kjellandsheia er i plankartet lagt inn med farge som «tjenesteyting - nåværende».
Området er nytt og vi antar at fargen er lagt inn ved en feil.

Området foreslås tatt ut.

Statens vegvesen ser det som positivt at kommunen ønsker å rydde opp i gamle reguleringsplaner
ved å oppheve disse og legge kommuneplanens arealdel til grunn.

Søgne idrettsråd. 21.09.18.
Søgne idrettsråd merker at det ikke er ønske om hverken å utvikle planer eller avsette
arealer til konkrete idrettsformål i planutkastet. Det er svært beklagelig at vi ikke har en
konkret plan inn i nye Kristiansand.
Det bør settes av arealer til idrettsanlegg nær skolene.

Det er i planen ikke funnet arealer til nye
områder for idrettsanlegg.

Idrettsrådet opprettholder råd om å legge inn friluftsformål i Fåmyra, det bør ikke legges
inn nye arealer til bolig.
Søgne idrettsråd opprettholder forslagene om at en setter av områder hvor en kan samle
idretter som har spesielle krav til arealer, blant annet ridning og motorsport.
Idrettsrådet anbefaler at det settes av om lag et areal tilsvarende to fotballbaner til skole
og idrettsformål- vest for veien inn til Hellersdalen på Tangvall, for å kunne videreutvikle
skole og idrettsanleggene som kommer.
Marnardal kommune, 20.09.18.
Ingen merknader til planen.
Songdalen kommune, 27.09.18.
Innsigelse til næringsområde i Bringeheia, da konsekvensene for boligområdet på
Volleberg ikke er tilstrekkelig utredet. Videre vil avsetting av området til næring binde
opp arbeidet med kommuneplanen for nye Kristiansand.
Det frarådes nye større byggområder som boliger på Hamreheia og utvidelse av
Lohnelier.
Solstrålen barnehage, 27.09.18.
Påpeker at området ved Langens kirke er mye brukt som turområde for barnehagen.
Videre er også arealer i Nygårdsheia (trollskogen) brukt som turområde for barnehagen.
Det er viktig å ta vare på disse områdene og ber om å holdes orientert om arbeidet.

Administrasjonen er ikke enig i
argumentasjonen i innsigelsen, men
foreslår å imøtekomme innsigelsen for å få
sluttført planarbeidet.
Områdene foreslås viderført.
Merknaden foreslås imøtekommet ved at
byggeområdet tas ut.
Når det vises til Nygårdsheia, antar vi at det
menes Øygardsheia, hvor det pågår

planarbeid. Innspill til denne planen
håndteres i pågående områderegulering.

Grunneiere og privatpersoner
Rolf-Ingar Schou, 03.07.18.
Ingen kommentar.
Fredrik Aaraas v/Møvik Byggetjenester, 03.08.18. og 20.09.18.
Ber om tilbakemelding om hvordan innspill for GB 20/1 (Indre Røynås) er vurdert, og at
innspillet vurderes som øvrige innspill som kom til oppstarten av planarbeidet.
Det er også grunneiers mening at Småbåthavn i Leirkilen ikke bør termineres. Den vil
kunne gi noen båtplasser til framtidig fastboende på Indre Røynåsen.
Elisabeth Lunde Ekrem, 14.08.18. (Åsafjellet)
Ber om at hele GB 28/373 blir videreført som boligbebyggelse i kommuneplanen. Det er
inntegnet hus på tomten i den gamle planen for Eik-Sangvik og det er foreslått bolig på
tomten i detaljreguleringsplanen for Åsafjellet.
Håvard Severinsen m. fl, 21.08.18. (Borøya)
Ber om fortetting med 1 til 2 boenheter på GB 25/36 på Borøya og at avgrensningen av
byggeområdet i planen justeres i tråd med eksisterende bebyggelse.

Administrasjonens kommentar
Området er vurdert og frarådet, men
området har falt ut av
konsekvensutredningen når denne har blitt
sammenstilt, konsekvensutredningen
oppdateres med Aaraas sitt innspill før
planen legges fram til sluttbehandling.
Planen for Åsafjellet er nå vedtatt.
Reguleringsplanen vil gjelde foran
kommuneplanen, dette vises i
kommuneplanen med hensynssone.
Eiendommen ligger innenfor
kommunedelplanen for Borøya med
omkringliggende øyer, denne videreføres i
kommuneplanen og innspillet vurderes
derfor ikke videre i dette planarbeidet.
Det er vedtatt at det skal settes i gang et
eget planarbeid for revisjon av planen for
Borøya med omkringliggende øyer,
innspillet må vurderes i arbeidet med den
planen.

Edel og Vidar Jacobsen, 23.08.18.
Ber om ny vurdering av innspill til del av GB 28/31, endring fra LNF til bolig. Jordmasse
på tomten skal flyttes og benyttes annet sted til ny opparbeidelse av jordbruksareal.
Arealet skal være på minst 4 daa og med minst like god jordkvalitet. Bakgrunnen for
søknaden er ønske om å videreutvikle driften av Nyvoll gård.
Ellen og Tor Abrahamsen, 29.08.18. (Hølleveien)
Viser til tidligere innspill om endring av GB 72/220 ved Hølleveien til byggeformål, slik

Teigen ligger i et landbrukslandskap,
fortetting med flere boliger i dette området
vil vanskeliggjøre videre drift av de
resterende landbruksarealene rundt.
Området er nøye vurdert i arbeidet med

det har vært i tidligere kommuneplan. Dette er den eneste grønne flekken på østsiden
av Hølleveien mellom Linnegrøvan industriområde og Tangvall
sentrum. Det vises til at grunneier har bedt politikerne se på saksgangen fra kommunens
side.
Tore Gustav Drivenes, 28.08.18. (Åløya)
1. Utnyttelse på tomtene økes til 120 kvm2 grunnflate
2. Vi ønsker at områdene hyttene ligger i defineres som bebyggelse i kommuneplanen.
3. For 38/130 ønsker vi at byggeområdet utvides til sjø i nord, der det er en naturlig
havn/brygge.

Terje C. Hansen, 29.08.18. (Lyngmyr)
Ber om at hytter og parkeringsplasser på GB 6/8, 6/52, 6/53 og 6/49 innlemmes i
byggeområde. Det er behov for å utvide p-plass på GB 6/8 og det er behov for
oppgradering eller flytting av sjøbod mellom GB 6/52 og 6/49.
Håvard Nordmark, 31.08.18. (Leirkilen)
Ber om at det settes av byggeområde fra sjøboden ned til sjøen (endres fra LNF), da
reguleringsplanen for Leirkilen foreslås opphevet. Det vises til at de fleste eiendommene
i planen for Sjursholmen-Krossneskilen har regulert byggeområde helt ned til sjøen.
Ottar Aase, 31.08.18, revidert 17.09.18. (Monsøya)
Eier av GB 21/116 ønsker å få satt av byggeområde for en fritidsbolig på eiendommen sin
på Monsøya. Viser til at bebyggelsen vil bli liggende opp fra sjøen, bebyggelse på
eiendommen vil legge til rette for skjøtsel av eiendommen, området benyttes ikke av
allmenheten, det er ikke registrert viktige naturverdier hvor hytta ønskes plassert.
Arne Helge og Vivi-Ann Johansen, 31.08.18. (Lyngmyr)
GB 6/29 er avsatt til fritidsbebyggelse, mener dette er feil, da det er fast bosetting på
eiendommen. Ber om at eiendommen endres til boligbebyggelse. Ber i tillegg om at GB
6/48 settes av til bolig, eventuelt LNF med spredt bebyggelse for å kunne bygge en ny
bolig i framtiden.

Frank W. og Gunn D. Hansen, 30.08.18. (Lyngmyr)

kommunedelplanen for Tangvall.
Administrasjonen finner ikke grunnlag for å
endre vurderingen av området.
Det er i forslaget til kommuneplan foreslått
at gjeldende reguleringsplan skal gjelde.
Det er ikke ønskelig å legge opp til å endre
reguleringsplaner gjennom
kommuneplanen. Endringer som forespurt
må eventuelt gjøres gjennom endring av
reguleringsplanen.
Området ligger i 100-metersbeltet langs
sjøen, tiltak vil kreve disp. fra § 1-8. Det
foreslås ikke endring av avgrensingen av
byggeområdet.
Området ligger i 100-metersbeltet langs
sjøen, tiltal vil kreve disp. fra § 1-8. Det
foreslås ikke endring av avgrensingen av
byggeområdet.
Har forståelse for grunneiers ønske om at
det settes av areal til fritidsbebyggelse,
men kan ikke se at det er grunnlag for å
endre kommuneplanen. Det foreslås at
gjeldende reguleringsplan videreføres.
Det står i matrikkelen at bygningen er en
bolig som benyttes som fritidsbolig.
Merknaden anbefales tatt til følge og at GB
6/29 endres til bolig. 6/48 er ubebygd og
merknaden anbefales ikke tatt til følge,
boligbygging i området er ikke tråd med
arealbruksprinsippene som er lagt til grunn
for utarbeidelsen av arealdelen.
Planen for Ytre del av Lyngmyren er

Ber om at GB 6/46 forblir gult som i gjeldende reguleringsplan. En endring vil legge
hindringer for eventuell framtidig næringsvirksomhet i form av fiske. Ber om at det gule
området også utvides til å gjelde GB 6/1. Parsellen er eneste sted på eiendommen det
kan anlegges brygge.

Henry Hansen og Frank W. Hansen, 30.08.18. (Lyngmyr)
Ber om at parkeringsplass vest på Lyngmyr og parseller av GB 6/3 og 6/6, avmerket på
kart settes av til byggeområde. Det planlegges planarbeid for henholdsvis fritidsboliger
og boliger.

Wenche Cederberg Hansen, 29.08.18, (Lyngmyr)
Ber om at hytter, bygg og parkeringsplass på GB 6/8, 6/52, 6/53 og 6/49 innlemmes i
byggeområde. Det er behov for å oppgradere/flytte sjøbod mellom GB 6/52 og 6/49, da
den står over en bekk.
Indre Rivenes velforening, 14.09.18.
Velforeningen registrerer at det fortsatt ligger inne et framtidig småbåtanlegg i
Hallandvikkilen/Rivenes øst. Dette ble tatt inn i gjeldende kommunedelplan ved forrige
revisjon til store protester. En slik havn vil ha negative konsekvenser for miljøet,
kystkulturlandskapet, fastboende, fritidsbrukere m.m. Det bes om at båthavnen tas ut av
arealdelen.
Sven Magne Ousdal, 16.09.18, (Hallandvik)
Eiendommen GB 32/96 er i høringsutkastet avsatt til LNF, dette ønskes endret til LNF
med spredt fritidsbebyggelse – nåværende. Det legges til grunn at bestemmelse § 6 c. for

tilsidesatt av gjeldende kommuneplan.
Følgelig er det kommuneplanen som er
gjeldende plan for området, hvor arealene
ned til sjøen er avsatt til LNF.
Kommuneplanen skal være en grovmasket
plan. Administrasjonen anbefaler at
merknaden ikke imøtekommes.
Opparbeidet parkeringsplass i vest og
atkomstvei foreslås innlemmet i
byggeområdet som parkeringen i øst. Del
av GB 6/3 ligger allerede innenfor området
foreslått avsatt til eksisterende
byggeområde for fritidsbebyggelse, men
det åpnes ikke opp for nye enheter.
Teigen av GB 6/6 er et nytt område uten
bebyggelse. Nye utbyggingsområder her er
i strid med de overordnede føringene for
arbeidet med kommuneplanen, området
anbefales derfor ikke å tas inn.
Området ligger i 100-metersbeltet langs
sjøen, tiltak vil kreve disp. fra § 1-8. Det
foreslås ikke endring av avgrensingen av
byggeområdet.
Området er en videreføring fra gjeldende
kommuneplan, hvor området ble avsatt
etter en lengre planprosess.
Administrasjonen finner ikke grunnlag for å
ta ut området.
LNF med spredt bebyggelse er benyttet i
området hvor det er en hvis tetthet av bolig
eller fritidsbebyggelse. GB 32/96 ligger i et

fritidsbebyggelse gjøres gjeldende for eiendommen.

Ole Hortemo, Leif Øvland, Hellesund Drift AS, 17.09.18, (Skjærelia)
Ber om ny vurdering av fremtidig boligområde i Skjærelia. Yttergrensene kan justeres og
tilpasses eventuelle minimumsavstander til dyrket mark o.l. Området er avvist på et litt
tynt grunnlag, eneste oppgitte grunn er at Kjellandsheiaområdet skal bygges ut først.

Laila Haakonsen, 18.09.18.
Natur som fortsatt er ubebygd på Åroslandet (Årosveten, Røynåsene, Braneset) og ved
Kvernhusvannet (Kvernhustangen), må ha den størrelsen de har i dag for å gi mulighet
for ulike friluftsaktiviteter. Ber om at områdene Røynåsen Braneset (nr. 15), Nordre del
av Røynåsen (nr, 37), Kvernhustangen (nr. 83) og del av Kossevigheia (nr. 51) ikke legges
inn som byggeområde.
Stig Ø. Kvarsnes, 19.09.18.
Støtter at fortetting bør foregå langs kollektivakser, i tillegg bør det legges opp til
fortetting langs en framtidig kollektivakse på strekningen Kjellandsheia – Lohnelier og at
dette blir en forlengelse av kollektivaksen fra Tangvall. Det er på strekningen mulig å
legge til rette for økt befolkning og flere arbeidsplasser.
Frank Holmen, 20.09.18, (Skarpeid)
Mulighet for avløp og vei ligger godt til rette og med forslaget som tidligere er fremmet
er det ikke vesentlige terrenginngrep å utføre i området på min eiendom utover en kløft
som må fylles igjen. Det er ønskelig at bygningsmasser skal ha en relativ diskret utførelse
med lite synlig kontur mot himmel for eksisterende bebyggelse på Skarpeid, dette er
mulig. Ber om at området legges inn i kommuneplanen med spredt bebyggelse.
Oddvin Larsen, 20.09.18, (Eik)
Ønsker at det legges inn boligformål på GB 28/28 jf. vedlagt kart. Tomtene er å anse som
fortetting og berører minimalt med dyrket mark.
Jan-Erik Nordhagen, 16.09.18. (Eikeveien)

område hvor det er noe eldre
gårdsbebyggelse, men ikke et typisk
hytteområde. Kommuneplanen er en
grovmasket plan og det å regulere
enkelttomter er utenfor det som skal løses i
kommuneplanen.
Det er i utarbeidelsen av kommuneplanen
vurdert at tomtereserven i kommunen er
stor nok i tidsperspektivet til
kommuneplanen, området anbefales
følgelig ikke tatt inn i kommuneplanen ved
denne rulleringen.
Merknaden foreslås imøtekommet ved at
byggeområdet tas ut av planen.

Kollektivakse til Lohnelier beskrives i
planbeskrivelsen.

Det er i kommuneplanen åpnet opp for
fortetting av en del eksisterende grender
ved at områdene er satt av til LNF-spredt
boligbebyggelse. Innspillet oppfattes som
en utvidelse av de bebygde områdene og er
frarådet av landskapshensyn.
Foreslås videreført som LNF-med spredt
boligbebyggelse som i planforslaget.

Ber om at område merket rødt på vedlagte kart endres fra LNF til boligformål. Området
består av ca. 2454 m2 dyrket mark, det vil være igjen ca. 4400 m2 dyrket mark på
eiendommen. Boliger vil styrke et allerede etablert område hvor etterspørselen er stor.
Arealet ligger utenfor 50-metersbeltet til elva.
Inger Beate og Dag Audun Lønning, 20.09.18.
I utkastet til kommuneplanens arealdel ligger fortsatt båthavn i
Hallandvikkilen/Riveneset inne på vår eiendom (GB 32/42), viser til innvendinger ved
forrige rullering av kommuneplanen. Det bes om at båthavnen tas ut. En slik havn vil ha
negative konsekvenser for miljøet, kystkulturlandskapet, fastboende, fritidsbrukere m.m.
Finn og Anett Andersen, 20.09.18.
På vår eiendom (GB 45/3, 46/2, 43/1, 46/6) er det hytter som ligger i LNF-område ved
Tånevik og Stoa. Ønsker at disse områdene tegnes inn i kommuneplanen som LNF med
spredt fritidsbebyggelse. Disse områdene har i praksis ikke landbruksinteresser av noen
grad.
Knut Arild Knutsen, 20.09.18.
Det er viktig at politikerne er klar over at veitrafikk er den største utslippskilden i Søgne
(69,3 % av CO2). Det er ikke tvil om at fortetting reduserer denne utslippskilden.

Omdisponering av dyrket mark til
boligformål er i strid med de overordnede
føringene for planarbeidet, endringen
frarådes.
Området er en videreføring fra gjeldende
kommuneplan, hvor området ble avsatt
etter en lengre planprosess.
Administrasjonen finner ikke grunnlag for å
ta ut området.

Det er viktig at kommunen legger til rette for fortetting, det er dyrt for enkeltpersoner å
lage reguleringsplaner. Ber kommunen selv revidere eldre planer og anbefaler at det i
planbeskrivelsen legges inn: I utviklingsaksene må kommunen ta initiativ og ansvar for å
oppgradere gamle detaljreguleringsplaner slik at man får høy arealutnyttelse, fortetting
og transformasjon.

Søgne kommune har en rekke eldre planer,
disse skulle gjerne vært revidert og
oppdatert i tråd med gjeldende føringer,
men kommunen har per nå ikke kapasitet
til denne oppgaven.

Denne setningen bør fjernes: «Foreligger nabomerknader skal eventuell fortetting/deling
kun skje gjennom reguleringsendring. Viser til statlige planretningslinjer

Det er ønskelig at fortetting endring av
områder i hovedsak vurderes gjennom
planarbeid, hvor flere hensyn vurderes opp
mot hverandre.

Møvik Byggetjenester, 20.09.18.
Det er viktig for etablerte hjemmelshavere i kommunen er å kunne beholde de tillatelser
som i dag foreligger, f. eks. ved brann og uønskede naturpåkjenninger. Kommuneplanens
arealdel bør kunne tillate «som bygget» ved gjenoppføringer, m.a. o. der
tillatelser er gitt og har vært undergitt en nøye saksbehandling, slik at disse kan fortsette

LNF-spredt fritidsbebyggelse er brukt i liten
grad i kommuneplanen. Merknaden
foreslås ikke imøtekommet.
Vi er kjent med fordelene ved fortetting og
har vektlagt nettopp fortetting ved
revisjonen av kommuneplanen.

En generell bestemmelse i kommuneplanen
om at tiltak kan gjenoppføres som bygget
er det ikke hjemmel til. Det vil være den
enkelte reguleringsplan eller formålet i

i samme omfang selv om kommuneplanen strammer til for nye tolkninger og
arealgrenser og at dette blir tatt inn i bestemmelser til å omfatte reguleringsplaner som
er gjeldende. Vi ønsker at kommunen løser dette ved å ta inn dette i bestemmelsene til
arealdelen.
Inge Sam Amundsen, 20.09.18.
Ber om at båtanlegg i Hallandvikkilen/Rivens tas ut av planen, ønsker ikke båthavn på sin
eiendom. En slik havn vil ha negative konsekvenser for miljøet, kystkulturlandskapet,
fastboende, fritidsbrukere m.m.
Bård Andreas Lassen, 20.09.18.

-

Friområdet ved Langenes arbeidskirke brukes av både skolen, barnehagen
og lokalbefolkning.

-

I en tid da grønnstrukturen på Langenes bygges ned, må de viktigste
områdene rundt skolen og barnehagen holdes ubebygd. Tur- og
lekeområder for barna på Langenes må bevares.

-

Skulle kommunen likevel sette barnas interesser til side til fordel for
boliger, må det skaffes fullverdige erstatningsarealer i samme området.

Inge Solhøi, 21.09.18.
Etterlyser behandling av innspill til kommuneplanen sendt inn 29. desember 2017, ber
om at innspillet vedrørende GB 16/284 behandles. Det bes om at det legges inn
boligformål på GB 16/284.
Eier av gnr. 16 bnr. 181 og 284 mener det er sterkt urimelig at eier av gnr. 16 bnr. 57 kan
fortette i friluftsområde og at resterende grøntarealer skal ligge tilgjengelig for andres
fortettingsplaner uten å se dette i sammenheng.
Vidar Vollan m. fl, 21.09.18.
Ber om at areal satt av til framtidig båthavn i Prestebukta, men som ikke er bygget, tas ut
av planen. Vi mener at det allerede i dag er for mye trafikk i det smale sundet og at det
oppstår svært farlige situasjoner pga den tette trafikken og de uoversiktlige forholdene. I
sommermånedene går det en jevn strøm av trafikk ut og inn av sundet. Med den smale
bredden forbi våre brygger, er det ikke mulig for to båter å passere hverandre.

kommuneplanen som er styrende.
Det er normalt ikke vanskelig å få tillatelse
til gjenoppbygging, dersom bygg skulle
brenne ned, uavhengig av planstatus.
Området er en videreføring fra gjeldende
kommuneplan, hvor området ble avsatt
etter en lengre planprosess.
Administrasjonen finner ikke grunnlag for å
ta ut området.
Merknaden foreslås imøtekommet ved at
byggeområdet tas ut.

Innspillet har ikke blitt registrert på saken.
Konsekvensutredningen oppdateres med
innspillet fra Solhøi.

Båthavnen er regulert i gjeldende
reguleringsplan for området, det er ikke
lagt opp til opphevelse av denne.

Finn Andersen, 21.09.18, (Tråne)
Område på GB 45/4 ønskes endret fra LNF til LNF med spredt boligbebyggelse. Arealet er
uproduktivt og det er ikke mulig å ha beitedyr på arealet.

Even Kerlefsen m. fl. 19.09.18, (Pålsnes)
Naboer i området her har mottatt varsel om planoppstart fra Via Nova for forslagsstiller
Erik Langeland på ytterligere nedbygging av friluftsområdet som framgår av
reguleringsplan for Søvik – Nodenes fra 1998. Det er i dette formålet gitt tillatelse til
framføring av veg som deler friluftsområdet. Ny plan omfatter en videre omregulering
fra friluftsområde til oppføring av 5 nye boliger m.m. I forslag til nytt plankart i KP
Arealdel for området er allerede denne topp av Søvigheia tatt inn i sin helhet som
byggeområde i ny arealdel.
Avgrensing av området som Via Nova nå skal regulere på gnr. 16 bnr. 57, 291, 296 og 307
mener ovennevnte eiere bør omfatte et større område. Eiere som her representeres
mener det er sterkt urimelig at detaljregulering av gnr. 16 bnr. 57 m fl. kan fortette i
friområder og friluftsområder og at resterende grøntarealer syd for dette er egnet for
fortettingsplaner uten å se dette i sammenheng.
Det grøntarealet som nå utvikles til bebyggelse på bnr. 57 har alltid vært et flott allment
utsiktspunkt. Vi ber om at også angitte areal (se kart) som i dag er regulert til
friluftsområde, men grenser inn til eksisterende boligfelter (allerede utbygd / utbygging
er i gang), med fordel blir omdisponert og fortettes til boligformål. Samtidig vil almen
ferdsel / turdrag bli ivaretatt. Dette ønsket er ytret flere ganger av eierne og naboer. Vi
ser også at forslaget til rullering av kommuneplanen legger hele bnr. 57 til boligformål,
samtidig er saken som omfattet innspill fra Inge Solhøi, på uforståelig vis dessverre ikke
kommet med i høringsforslaget til rullering av KP arealdel.
Det finnes en tydelig parallell til Nr: 31 – Søvigheia, innspill fra Erik Langeland.
Eiendommene og området her må ses i sammenheng. De er del av felles friområde i dag.
Dette innspillet gjelder et areal som grenser til allerede utbygde boligfelt eller boligfelt
under utbygning der dette arealet er regulert til friluftsområde, men er sjelden brukt av
allmenheten til dette formålet. Det er selvfølgelig og generelt ikke ønskelig å bygge ned
regulerte friluftsområder. Imidlertid så er ikke dette området særlig i bruk. Det er mange

Deler av området som er spilt inn ligger
innenfor LNF med spredt boligbebyggelse,
administrasjonen anbefaler ikke videre
utvidelse av LNF spredt ut i ubebygde
områder.
I kommuneplanen er planene for områdene
på Pålsenes – Søvik – Nodenes foreslått
videreført, slik at det er reguleringsplanene
som er gjeldende og styrende for
arealbruken, inntil det eventuelt lages en
ny plan for heler eller deler av områdene,
hvor disse vurderes på nytt.
Innspillene knyttet til planavgrensning for
planen som pågår for GB 16/57, vurderes i
arbeidet med detaljreguleringen.
Solhøi sitt innspill var ikke registrert og ble
derfor ikke vurdert.
Konsekvensutredningen er nå supplert med
vurdering av området, innspillet er foreslått
delvis imøtekommet.

fordeler med å legge til rette for boliger inntil etablerte boligområder, bl.a. så bygger det
opp om fortettingspolitikken ved å fortette på denne aksen med eksisterende tekniske
og sosial infrastruktur tilgjengelig. En reguleringsplan vil kunne avklare hvor mange
boenheter det er mulig å få plass til og samtidig sørge for god bokvalitet, samt evt.
velegnet erstatningsareal for leke- og/eller friluftsareal.
Vi ber om at større deler av dette området i det nye forslaget til arealdel tas inn som
formål boligbebyggelse, så vil man i etterkant kunne detaljere byggeformål og grønne
formål. Se avmerking i kart.
Skulle imidlertid ikke innspillet vårt her bli tatt på alvor, vil eiere føle seg svært
urettferdig behandlet og vil selvsagt motsette seg at regulering på bnr. 57 blir godkjent.
Eier av gnr. bnr. må avstå ca. 700 m² boligformål til fortau langs Nodenesveien. Som
kompensasjon/erstatning ønskes planendring som gir bedre veg og ekstra boenheter for
å gi økonomi til dette. Det vil være et kompenserende tiltak å kunne utnytte
eiendommen med ekstra tomt.
Se ytterligere begrunnelse i uttalelsen.
Gerda Brennan, 20.09.18, (Vognsnes)
Ber om at hele eller deler av GB 10/15 endres fra LNF til framtidig boligformål. Området
er regulert til friluftsområde. Viser til andre områder som fortettes og at området er godt
egnet til bolig.
Ove Netland, 23.09.18, (Borøya)
Ber om at GB 25/29 m.fl. endres fra LNF til fritidsbebyggelse for to nye enheter pluss
sjøboder.
Yvonne Kerlefsen m. fl, 21.09.18.
Det stilles spørsmål ved hvordan kommunen kan tillate nedbygging av Øygardsheia nord.
Området er i bruk som friluftsområde, det vises til at det er fokus på folkehelse i planen,
men at det ikke henger sammen med omdisponering av friluftsområder. Området bør
kartlegges bedre med tanke på naturverdier.
Jørund Try, 20.09.18.
Ber om at plankartet tegnes slik at det er lettere å lese hensynssonene.

Det vises til konsekvensutredningen av
kommuneplanen. Området anbefales ikke
tatt inn.
Kommunedelplanen for Borøya videreføres
i sin helhet. Revisjon og av planen gjøres
som en selvstendig planprosess.
Det pågår et planarbeid for området.
Konkrete vurderinger av Øygardsheia nord
gjøres i arbeidet med områdereguleringen.

Hensynssonene er gjennomgått og

I tillegg til i områdene hvor hensynssone landbruk er brukt, bør dette også legges inn i
følgende viktige landbruksområder: Tofteland, Klepland, Linnegrøvan ,Tangvall,
Stausland, Føreid og Åros.

nummerert.

Byggeområdet for Skibaksheia bør tas ut da det kommer i konflikt med vernesonen langs
elva og området ligger tett på dyrka mark og vil være uheldig for kulturlandskapet og
naturverdier i området.
Karl Steinar Kittelsaa, 21.09.18.
Ber om at det åpnes opp for kontorbygg i Bringeheia.

Byggeområdet er en videreføring fra
gjeldende kommuneplan.

Ralf Georg Olsen v/Rambøll, 21.09.18, (Røseveien)
Ber om ny vurdering av innspillet til boligområde i Røseveien.
Åros feriesenter, ved WSP 20.09.18, korrigert 22.09.18 (Åros)
Ber om at det settes av arealer til bolig som beskrevet i innspillet da det ikke er marked
for ferieleiligheter og campinghytter slik gjeldende plan legger opp til. Innspillet er
justert i forhold til det som ble spilt inn ved oppstarten av planarbeidet.

Byggeområdet i Bringeheia anbefales tatt
ut for å imøtekomme innsigelse fra
Songdalen kommune.
Det vises til konsekvensutredningen,
området anbefales ikke lagt inn.
Det er fremmet innsigelse til
boligalternativet, administrasjonen
anbefaler at innsigelsen tas til følge og at
gjeldende planer for området videreføres.

Det ønskes også utvidelse av båthavn.
Solveig Sangvik m. fl,
Ber om at innspill som ikke er tatt til følge vurderes på nytt.

Det vises til konsekvensutredningen,
administrasjonen anbefaler ikke at
innspillet tas til følge.
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Svar vedr Søgne kommune Vest-Agder - Offentlig ettersyn og høring av
kommuneplanens arealdel - Søgne 2018-2030
Vi viser til sak mottatt her vedr ovennevnte.
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning i kommunal planlegging
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vårt hovedmål er å sikre eksistens og utviklingsmuligheter for
marine næringer - herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold - ved å tilstrebe en
balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta fiskeri- og akvakulturinteresser bl.a. gjennom
deltagelse i regionalt og lokalt planarbeid. Reguleringsmyndighetene er ifølge plan- og
bygningsloven forpliktet til å legge til rette for planmedvirkning, jf. f.eks. pbl §§ 1-4 annet
ledd og 5-1 første ledd.
Det er selvsagt ikke alltid at kommunale planer berører de interesser Fiskeridirektoratet er
satt til å ivareta på en slik måte at det er nødvendig å reagere med merknader, råd eller
innsigelser. Fiskeridirektoratet skal likevel få oversendt plansaker som berører kommunens
kyst- og sjøområder eller fiskeri- og havbruksinteresser for eventuell uttalelse, og slik at vi
kan sjekke ut saken. Forelegging av plansaker for berørte myndigheter er viktig for å sikre at
nasjonale og viktige regionale interesser blir ivaretatt.
Den mottatte sak vedr offentlig ettersyn og høring avkommuneplanens arealdel for Søgne
2018 – 2030 er vurdert utfra at Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta marine ressurser i
vår region, vi skal bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår, samt
ivaretakelse av marint biologisk mangfold.
Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 55 23 80 00
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51 49 16 89

18/10472

Vi registrerer at det i planen legges til rette for gode og tilgjengelige områder for friluftsliv og
rekreasjon langs kysten, og at disse områder sikres for allmennheten. Det registreres også at
det i planen legges til rette for to nye småbåthavner, i Langviga og i Ausviga. Anlegget i
Langviga medfører ingen negative konsekvenser for de interesser vi ar satt til å ivareta, mens
anlegget i Ausviga berører en liten del av et ålegrasamfunn, registrert i vår karttjeneste på
nett https://kart.fiskerdir.no. Fiskeridirektoratet region Sør vil i utgangspunktet fraråde tiltak
som kan påvirke bløtbunnsområder negativt. Men Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se
at tiltaket, slik det er vist i plandokumentet, vil kunne medføre vesentlig negative
konsekvenser for de interesser vi satt til å ivareta. Av hensyn til marint biologisk mangfold i
sjøen er det likevel generelt sett viktig i størst mulig grad å unngå inngrep som mudring i
grunne sjøområder. Den planlagte småbåthavnen i Ausviga bør derfor kunne gjennomføres
som beskrevet, såfremt dette gjøres på en forsvarlig og skånsom måte, slik at det
omkringliggende marine miljø i så liten grad som mulig påvirkes. Ut over dette har ikke
Fiskeridirektoratet ytterligere merknader til kommuneplanens arealdel.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Innspill til «Forslag til kommunedelplan for Søgne»

Avsender:
Stiftelsen Langenes Arbeidskirke
Kossevigheia 46a
4643 SØGNE

Søgne, 20.09.2018

Styret i Stiftelsen Langenes Arbeidskirke stiller seg undrende til den planlagte reguleringen av 10 boenheter i arealet som grenser til Langenes Arbeidskirke.
Vi vil fremføre følgende motargumenter til forslaget:
1. Buffersone
I vårt kirkebygg har vi årlig ca. 280 arrangementer, herunder gudstjenester, lag og
foreninger, utleier, konserter, osv.
Våre arrangementer vil mange ganger medføre mye støy for naboer, det nevnes
kirkeklokker, biltrafikk.
Det vil være naturlig at et forsamlingslokale og kirkebygg har en buffersone til nærliggende
bebyggelse.
2. Trafikkfelle
Vi er sterkt i mot forslaget fra planlegger om adkomst til området i fra svingen ved Langenes
skole/kirka. Her vil man altså skape enda en trafikkfelle i et område hvor det per i dag er en
for uoversiktlig trafikkavvikling, hvor hundrevis av barn i alle aldre passerer på gangsti.
3. Parkering
Parkeringsplassen ved kirka er ved arrangementene våre stappfull og det må de fleste
ganger også parkeres langs veien bort mot Langenes skole. På dagtid bruker skolens ansatte
vår parkeringsplass.
Hvis det skal legges trafikkavvikling til et nytt boligområde i tilknytning til dagens adkomstvei
inn mot kirka, vil det oppstå store trafikale problemer ved våre arrangementer.
4. Grønne lunger
Stadig flere av det grønne lungene på Langenes blir offer for fortetting og boligutbygging.
Styret i Stiftelsen vil henstille til å bevare våre turområder og nevner at turstiene i det
planlagte arealet er i daglig bruk, i tillegg til at det benyttes av både barnehager og skole til
utelek.

Styret i Stiftelsen mener det er sterkt beklagelig hvis det tillates en fortetting i det nevnte arealet og
henstiller Søgne kommune til å avvise planene.

Med hilsen
Sverre Falch
Styreleder i Stiftelsen Langenes Arbeidskirke

Kommuneplan 2018 – 2030
Søgne Bondelag uttaler følgende angående høringsutkast kommuneplan for Søgne 2018
– 2030.
Søgne Bondelag har gått gjennom planens forslag som angår landbruksrelaterte saker. Vi
har tatt utgangspunkt i lokale behov for dyrkingsmuligheter, arealenes egnethet,
jordlovens bestemmelser og offisielle retningslinjer som angår landbruksformål i
arealdisponering. Hovedfokus i jordloven er at dyrket og dyrkbar jord ikke skal
omdisponeres til andre formål med mindre det foreligger samfunnsinteresser av stor
vekt. Det innebærer at omdisponering må begrunnes og sannsynliggjøres i relasjon til
dette utgangspunkt. I de senere år har retningslinjene for omdisponering av dyrket og
dyrkbar jord flere ganger blitt innstrammet
Bondelaget vil spesielt vise til vedtak 19.11.2015 i Stortingets næringskomite i
forbindelse med innstilling om nasjonal jordvernstrategi Prop. 127 S (2014 – 2015). I
vedtaket som var enstemmig og hadde tilslutning fra samtlige partier i næringskomiteen,
ble mulighetene for nedbygging av dyrket og dyrkbar jord vesentlig innstammet. Vi vil
også minne om at global oppvarming og ustabile værforhold vil i tiden framover føre til
utfordringer når det gjelder matforsyning til en stadig økende befolkning.
Etter gjennomgang av landbruksrelaterte saker i framlegg til kommuneplan vil
Bondelaget bemerke at i de aller fleste tilfeller er foretatt en grundig, saklig og objektiv
vurdering hvor lovverk og retningslinjer er lagt til grunn. På disse områder mener
Bondelaget at det er en klar forbedring i forhold til tidligere års sakshandtering hvor
Bondelaget dels har hatt kritiske merknader. Dette er svært positivt. Bondelaget foreslår
at disse råd legges til grunn i det videre planarbeide. Vi har imidlertid noen enkelte
viktige merknader. I den forbindelse kan nevnes forbedring og supplering av
kartgrunnlaget og endring fra byggeområder til NLF formål på Tangvall vest. Dessuten er
det flere steder i byggeforbudsområder langs Sygna (Søgneelva) lagt opp til nye
boligområder. Vi mener byggeforbudet i større grad må respekteres.
Kartgrunnlaget
Kartet har et stort spekter av ulike fargemarkeringer. Likhet i farger fører til at formålene
dels er vanskelig å skille. For strekkoder vises det til PBL 2008 § 11-8. Strekkodene angir
viktige areal markeringer. Bruken av disse er dels forvirrende og dels intetsigende. I PBL
2008 § 11-8 framgår angående soneinndeling at sikrings- støy og faresoner angir
fareårsak eller miljørisiko. En stor del av sentrale områder i kommuneplanen har slik
angivelse men det er uklart hva slags fare eller risiko det fokuseres på. Dette bør
avklares.
I PBL 2008 § 11-8 framgår videre at det kan avsettes sone med særlig hensyn til landbruk,
reindrift, mineralresurser, friluftsliv, grønnstrukturer, landskap eller bevaring av natur
eller kulturmiljø. Det kan gis retningslinjer om begrensing av virksomhet og vilkår for for
tiltak for å ivareta interessen i sonen. I kommuneplanen er det en inndeling på hensyn
landbruk, bevaring kulturmiljø og bevaring naturmiljø. Disse formål har imidlertid fått
samme strekkode. Det er derfor ikke mulig å se om det er sammenfall mellom disse
soner for hensyn eller om det er ulike vektlegginger. Disse strekkoder er nyttet på
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Tjomsemoen, Tangvallsletta og på Eik - Sangvik. Vi har ikke noen merknader til dette da
hensyn landbruk er relevant. Her bør det imidlertid avklares om det er et slikt hensyn
som er markert. Men hensyn landbruk vil i minst like høg grad også gjelde andre
landbruksområder hvor det er gode dyrkingsmuligheter for intensiv produksjon av bl.a.
bær og grønnsaker som er særlig viktige kriterier. Det kan bl.a. nevnes områder på
Tofteland, Klepland, Linnegrøvan, Tangvall, Stausland, Føreid og Åros. Det er der
dyrkingsmuligheter som tilsier at disse områder er spesielt viktige landbruksområder.
Vanningsmuligheter fra Sygna er viktig for disse intensive produksjoner. Derfor bør slike
arealers betydning markeres i plansammenheng. Vern av viktige landbruksarealer er
grunnleggende for et aktivt landbruk. Også i offisielle retningslinjer differensieres det
dels mellom vektlegging av vern etter arealenes utnyttelsesmuligheter. I tidligere
kommuneplaner var det en markering av særlig viktige landbruksarealer som vesentlig
omfattet ovennevnte områder. Bondelaget mener det er sentralt at slike arealer
markeres i samsvar med tidligere praksis i kommuneplanen. Det bør også vurderes å
utvide disse områder.
Grønnstruktur
Langs SYGNA som er et vernet vassdrag er det byggeforbudsgrense på 100 m da med
unntak for stedegne næringer. Langs elva ligger en betydelig del av Søgnes viktigste
landbruksareal hvor det er det særegne kulturlandskapselementer og et betydningsfullt
biologisk mangfold. Denne helheten gir landskapet en spesifikk kvalitet som det må tas
vare på. Derfor mener Bondelaget at verneforskriftene med 100 m byggeforbud med nye
tiltak utover stedegen næring må respekteres.
Planen viser flere steder at 100 m grensen ikke er tatt hensyn til. Det gjelder bl. a. i nytt
boligområde på sørsiden av Stokkelandsbrua, hvor boligområdet går noen få mer fra
elva. Et nytt boligområde i Skibakksheia er planlagt ca 40 m fra elva. Det er ikke gitt noen
spesifikk begrunnelse for disse avvik, men generell begrunnelse for at det kan foretas
fravik. Det nevnes da arealer allerede benyttet til vei eller tettbebyggelse og arealer langs
elva som allerede her mistet sin betydning for vernet.
Boligområdet ved Stokkeland bro ligger ved vei. I Skibakksheia synes Ingen av disse
forutsetninger å være til sted.
Utbyggingen er følgelig et brudd på vernebestemmelsene som ikke kan legitimeres.
Grensen for bebyggelsen må flyttes ut av verneområdet.
Linnegrøvan
Arealene i Linnegrøvan, oppe på sletta, er spesielt viktig og minst like viktig som øvrige
landbruksarealer som har fått betegnelsen viktig. Dessuten er det vanningsmuligheter fra
elva som ytterligere framhever disse arealenes betydning. Dermed er det også et stort
mangfold av dyrkingsmuligheter som også omfatter intensiv bær og
grønnsaksproduksjon. Det er særlig viktig at disse arealene vernes mot nedbygging og at
tidligere omdisponerte arealer som ikke er nedbygd, tilbakeføres til landbruk.
Linnegrøvan næringsområde er tidligere utvidet med ca 14 dekar som hadde betegnelse
A og B område. Dette er arealer av særs høg landbruksmessig kvalitet. Arealene er ikke
nedbygd og nyttes til intensiv landbruksproduksjon. I brev av 16.05.2008 fra
Fylkesmannen i Vest – Agder til bl.a. Søgne kommune framgår følgende: ” Som
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Bondelaget påpeker har Regjeringen ved flere anledninger innskjerpet jordvernet . Det er
klart at dersom et forslag om utvidelse av Linnegrøvan næringsområde med areal A og
eller B hadde kommet opp som ny sak i dag, ville det vært i strid med dagens politikk, og
Fylkesmannens landbruksavdeling ville varslet innsigelse til dette. Det er imidlertid en
forhistorie i saken som etter vår oppfatning binder Fylkesmannen/Fylkeslandbruksstyret.
Området A (ca 7,5 daa) og B (ca 6,5 daa) er byggeområde næring i gjeldende
kommuneplan, som et resultat av meklingen i 2002, og vi kan ikke ta ”omkamp ” på
dette. Søgne kommune er selv ikke bundet på samme måte, og et politisk flertall kan
selvfølgelig når som helst endre sin egen kommuneplan og tilbakeføre A og B til landbruk.
Det er ingen tvil om at Fylkesmannens landbruksavdeling ser en slik snuoperasjon som
ønskelig og i tråd med dagens nasjonale jordvernpolitikk. I dette tilfellet ville også
spørsmålet om ev. bygging i område C (ca 24 daa) bli uaktuelt.” Siden dette brevet ble
utsendt fra Fylkesmannen har det ved flere anledninger fra Landbruksdepartementet og
Miljøverndepartementets side blitt ytterligere innskjerping av jordvernpolitikken i de
nasjonale målsettinger. I samsvar med ovennevnte uttalelse, arealenes landbruksmessige
betydning, og innskjepende retningslinjer for jordvern, mener Bondelaget at disse arealer
bør tilbakeføres til NLF formål i kommuneplan hvilket det er anledning til. Det er et
spørsmål om vilje til bevaring av viktig dyrket jord og ønske om å følge intensjonene i
nasjonale retningslinjer.
Tangvall vest for ungdomsskolen.
Dette er også svært viktige landbruksområder med matjord av høy kvalitet og allsidige
dyrkningsmuligheter som er tilsvarende det en finner på Tangvallsletta og som nærmer
seg kvaitetsmessig det en finner i Linnegrøvan,
I kommuneplanen er det vest for Tangvall sentrum avsatt et område til skole
(tjenesteformål) Bondelaget hadde primært sett at disse arealer dels hadde inngått som
landbruksformål. Den planlagte skoleutbygging mener vi imidlertid må betraktes som
samfunnsinteresser av stor vekt i henhold til jordlovens bestemmelser. Dette er en
forutsetning for omdisponering av dyrket og dyrkbar jord til andre formål.
Det øvrige areal vest for framtidig skoleutvidelse og fram til Meieribakken, inngår i
planutkastet som boligformål. Utbyggingsområder for boliger er dekket i lang tid
framover andre steder i Søgne. Samfunnsinteresser av stor vekt synes i dette tilfelle ikke
å være til stede. Disse områder kan også være en buffer for framtidig nødvendig
utvidelse av særlig viktige sentrumsfunksjoner. Omdisponering til bolig kan føre til et
framtidig press for nedbygging av arealer syd for veg mot Lunde. Det er viktig at disse
arealer ikke inngår i plan for boliger, hvilket vi mener heller ikke er i samsvar med offisiell
jordvernpolitikk jfr. bl.a. Prop. 107 S (2014 – 2015) vedrørende jordvernstrategi.
I tidligere sakshandtering av Tangvallplanen ble administrasjonens innstilling om å
utlegge disse arealer til boligformål vektlagt av et flertall i kommunestyret. En ønsket på
det tidspunkt ikke å vurdere endring av sekreteriatets innstilling da det kompliserte
planlegging av skoleutbygging. Det er imidlertid en protokolltilførsel i formannskapet om
at disse arealene kan tilbakeføres landbruk i forbindelse med kommuneplanen.
Bondelaget forutsetter at dette tas opp som sak hvor det vektlegges disse arealers
betydning for landbruket. En slik endring til NLF formål vil også være i samsvar med
jordlov og nasjonale føringer for jordvern.
3

Årossanden
Arealet som grunneier ønskes utbygd til et stort antall boliger og høgblokker er oppgitt til
10 dekar. Området er dels dyrket. Bondelaget vil henstille til at det i plansammenheng
ikke legges til rette for at den dyrkede jord blir nedbygd.
Årosjordene er et sammenhengende landbruksområde av høg kulturlandskapsmessig
verdi. Den landskapsmessige tilpasning til dagens turistvirksomhet med små hytter,
campingvogner og telt er forholdsmessig uproblematisk.
Åros feriesenter
Denne sak må dels vurderes i sammenheng med foregående, Årossanden. Også her
legges det til rette for boligbygging av deler av området. I beskrivelsen framgår at
landskapet dels er preget av jordbruk. Bondelaget vil med tilsvarende landbruksrelatert
begrunnelse som for foregående, Årossanden, tilrå at dette området ikke omdisponeres
til boligformål. Den samfunnsmessige begrunnelse for å tilrettelegge dette området
turistmessig for allmennheten er sterk og synes i likhet med for Årossanden, langt
sterkere enn for omdisponering til boligformål.
Fåmyråsen
I Fåmyråsen tilrås det boligfelt på 13,3 dekar hvorav 6,4 dekar dyrket jord og dessuten
skog av middels og høg bonitet. Her bør det vurderes om skogen er dyrkbart område.
Bondelaget er negativ til denne omdisponering da den synes ikke å være i samsvar med
jordlovens intensjoner. Saken bør nærmere utredes. Det bør være en sterkere
begrunnelse ut fra offisielle retningslinjer dersom omdisponering skal foretas.
Hamreheia
Opprinnelig var det lagt opp til omdisponering av 30 dekar dyrket jord. Dette areal skal
være redusert. Bondelaget vil påpeke at dyrket og dyrkbar jord bør utgå av arealene for
eventuell omdisponering.
Eik/ Sangvik
Dette er et viktig landbruksområde. Det framgår også av administrasjonens
saksframlegg. Det er viktig at det ikke foretas ytterligere boligfortetning i dette området.
En form for punktregulering bør derfor opprettholdes. Deling av tomter vil være svært
uheldig og skadelig for landbruket.

Nærings område Bringsheia og utvidelse av Lohne Lier.
Bondelaget ser positivt på at næringsområder lokaliseres til mindre produktive arealer
slik at presset mot dyrket jord minimaliseres.
I de foreslåtte områder er det sannsynlig også høgproduktiv skog som også bidrar til
biologisk mangfold. Kystområdene på Sørlandet har atskillig innslag av mellomeuropeiske
lauvtrearter som tradisjonelt har preget dette landskap. Et eksempel er eik men også
flere andre dels mer sjeldne treslag og planter. Utbyggingsområdene bør derfor vurderes
i en videre sammenheng, hvor høgproduktive arealer og artsmangfold bør forsøkes tatt
vare på.
For styret Søgne Bondelag Bjørn Arild Stea
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/182379-6

Deres referanse:

Vår dato:
21.09.2018

Offentlig ettersyn og høring av kommuneplanens arealdel - Søgne 20182030 - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 2.7.2018.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn og høring av forslag til kommuneplanens arealdel
2018-2030.
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),
statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
Nr. 59 Hamreheia: Området ligger nord for Tangvall og E39. Atkomst til området fra
eksisterende rundkjøring på E39 er ikke aktuelt og kan først vurderes når ny E39 er bygd og
dagens europaveg er omklassifisert. Avstanden fra Hamreheia til sentrumsfunksjoner, skole,
idrettsanlegg, kollektiv mv. er relativt liten, men store høydeforskjeller kan likevel medføre
at området blir mer bilbasert enn ønskelig. God tilrettelegging for gående og syklende vil i
så måte være viktig.
Kommunen har tilrettelagt for feltutbygging i Kjellandsheia og det er store boligreserver her
i lang tid fremover. Statens vegvesen mener det vil være uheldig å samtidig åpne opp for et
nytt boligområde på Hamreheia og anbefaler at det tas ut av planen.
Nr. 30 Stemveien: Statens vegvesen er enig i de vurderinger som er gjort i
konsekvensutredningen, hvor det konkluderes med at gjeldende reguleringsplan videreføres.
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Området ligger tett opptil E39 med de støyutfordringer det medfører. Det må også tas høyde
for nødvendig byggegrense mot veg.
Nr. 58 Tangvall: Samme vurdering som i punktet over.
Nr. 55 Åros: Årosområdet legges ut i to alternativer og kommunen ønsker i høringen innspill
til begge alternativ. Statens vegvesen har ingen innvendinger til at deler av næringsområdet
på Årossanden omdisponeres til bolig. Området ligger i tilknytning til eksisterende
boligområder, det er gang-/sykkelveg til skole og kort avstand til kollektivtilbud.
Nr. 51 Del av Kossevigheia: Området ligger i tilknytning til eksisterende boligfelt på
Kossevigheia og i kort avstand til skole. I konsekvensutredningen er det i skisse markert
mulig atkomst fra fv. 456 til området. Plasseringen er i en krapp kurve på fylkesvegen og det
er ikke uten videre sikkert at denne løsningen er gjennomførbar. Fv. 456 er definert som
fylkeskommunal hovedveg og etter «Retningslinje for byggegrense- og avkjørselspolitikk
langs fylkesveg» skal nye avkjørsler/kryss begrenses. Ved regulering av området må det
vurderes en kobling mot eksisterende veg i Kossevigheia.
Nr. 71 – Hølleveien: Statens vegvesen har ingen innvendinger til området dersom atkomst fra
fylkesveg kan løses. Vi vil påpeke at det etter vegloven § 29, 5. ledd er egne regler for
byggegrense ved kryss i plan mellom offentlige veger.
Boligområde ved Kleplandsveien: Det er meldt oppstart for regulering av området til
tjenesteyting og arealdelen bør endres i samsvar med dette.
Nr. 18 Bringeheia: I regional plan for Kristiansandsregionen er det trukket frem at områder
vest for Kristiansand bør tilrettelegges for næring og i detaljreguleringsplanen for E39 Søgne
øst – Mandal øst er det åpnet for kobling mellom fv. 114 og ny E39, via bru over elva.
Dersom området skal realiseres må det tilrettelegges for gang-/sykkel- og kollektivtrafikk
langs fv. 114.
Nytt næringsområde langs Kleplandsveien: Området er ikke omfattet av
konsekvensutredningen eller omtalt i planbeskrivelsen. Et næringsområde her vil etter vår
vurdering ha en uheldig plassering med tanke på atkomst. Direkte atkomst til E39 er ikke
aktuelt og fv. 114 og fv. 166 gjennom sentrum må benyttes.
I gjeldende kommuneplan og kommunedelplan for Tangvall er arealet henholdsvis lagt ut
som sentrumsformål og kombinert bebyggelse- og anleggsformål. Kommunedelplanen for
Tangvall skal gjelde foran kommuneplanen, jf. bestemmelsene til ny kommuneplan.
Formålet i kommuneplanen har slikt sett ingen rettsvirkning, men det kan gi et signal om
mulig fremtidig bruk av området.
Utvidelse av gravlund ved Søgne hovedkirke: Statens vegvesen har ingen merknader ut over
at det må tas høyde for nødvendig avstand til fylkesvegen ved regulering av området.
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Sykehjem i Kjellandsheia er i plankartet lagt inn med farge som «tjenesteyting - nåværende».
Området er nytt og vi antar at fargen er lagt inn ved en feil.
Statens vegvesen ser det som positivt at kommunen ønsker å rydde opp i gamle
reguleringsplaner ved å oppheve disse og legge kommuneplanens arealdel til grunn.

Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Søgne idrettsråd
4682 Søgne
Jon Fjeld leder
Postmotak@Søgne kommune.no
v/Vibeke Wold Sunde
Offentlig ettersyn og høring kommuneplanens arealdel- Søgne 2018-2030
Viser til brev om ettersyn og høring av kommuneplanens arealdel datert 02.07 2018
Søgne idrettsråd merker at det ikke er ønske om hverken å utvikle planer eller avsette arealer til
Konkrete idrettsformål i planutkastet Det er svært beklagelig at vi ikke har en konkret plan inn i nye
Kristiansand. Rulleringen av den fireårige , såkalte handlingsplanen for idrettsanlegg, er ikke noen
kommunedelplan for idrett som gir retning og vyer for framtidig utbygging av anlegg for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i Søgne.
Da vi ikke har konkrete planer for formålet, er det heller ikke lett å få med idrettsanlegg i felles
planen for idrettsanlegg i nye Kristiansand. (annet enn bygging av nye idrettsanlegg på Tangvall som
vel kommunen ikke har hatt i sine tidligere planer)
Derfor bør man sette av arealer til idrettsformål ved nye skoleanlegg og også for konkrete tiltak som
for eksempel svømmehall og ishall som det angivelig er behov for i følge politiske innspill i
forbindelse med Tangvallreguleringen. Dette har idrettsrådet foreslått at avsettes arealer til ved
Nygård Skole i tidligere forslag
Idrettsrådet opprettholder også forslaget om spesiell regulering til friluftformål i Fåmyra/Eigetjønna
på Eik.
Forslaget til boligbygging tett inn til Fåmyra/Eigetjønna bør ikke tillates i et område hvor det er lite
arealer til friluftsliv og opphold i det fri. Her bør en vurdere en eller annen fritidsmessig bruk hvis
arealet ikke er aktuell som dyrkbar jord lenger.
Søgne idrettsråd opprettholder forslagene om at en setter av områder hvor en kan samle idretter
som har spesielle krav til arealer, blant annet ridning og motorsport.
Til slutt anbefaler idrettsrådet at det settes av om lag et areal tilsvarende to fotballbaner til skole og
idrettsformål- vest for veien inn til Hellersdalen på Tangvall, for å kunne videreutvikle skole og
idrettsanleggene som kommer.
Søgne 21.September 2018

Jon Fjeld
Leder Søgne Idrettsråd
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Songdalen kommune
Rådmannens stab

Søgne kommune
Boks 1051
4640 SØGNE

Vår ref.:
18/00120-9
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:

Dato:
Songdalen, 27.09.2018

Forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Søgne underretning om vedtak
Planutvalget og kommunestyret i Songdalen behandlet i møte den 26.09. i hhv. planutvalgssak nr.
16/18 og kommunestyresak nr. 36/18 forslag til arealdel av kommuneplanen for Søgne 2018 –
2030 og gjorde følgende vedtak:
1.
Songdalen kommune har mottatt forslag til kommuneplanens arealdel for Søgne 2018-2030.
2.
Songdalen kommune fremmer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-2 andre ledd innsigelse
til foreslått arealbruk, næringsareal, for Bringeheia/Toftelandslier fordi konsekvensene av å få et
næringsområde tett opp til boligbebyggelsen på Volleberg ikke er utredet. Forslaget om
næringsområde på Bringeheia vil dessuten binde opp arbeidet med kommuneplan for nye
Kristiansand på en uheldig måte og dermed være av vesentlig betydning for den nye kommunens
mulighet for overordnet planlegging.
3.
Songdalen kommune fraråder også andre forslag om større endringer i arealbruken som f.eks. nytt
boligområde i Hamreheia og utvidelse av Lohnelier og anbefaler at dette er noe det tas stilling til i
arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand.
Med hilsen
Thor Skjevrak
Kommuneplanlegger
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten
underskrift
Vedlegg:

Forslag til arealdel av kommuneplan for Søgne 2018-2030, uttalelse fra
Songdalen kommune
Vedtak PLAN, 26092018, Sak 16/18, Forslag til arealdel av kommuneplan for
Søgne 2018-2030, uttalelse fra Songdalen kommune
Vedtak

Postadresse
Songdalen kommune

Besøksadresse
Songdalsvegen 53

E-postadresse
postmottak@songdalen.kommune.no

Rådmannens stab
Postboks 53
4685 NODELAND

Vår saksbehandler
Thor Skjevrak
Telefon
+47 38 18 33 33

Webadresse
http://www.songdalen.kommune.no
Foretaksregisteret
NO 938091900

ORGANISASJON
Politisk sekretariat

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Behandlet av
1 Planutvalget
2 Kommunestyret

18/00120
Thor Skjevrak
Møtedato
26.09.2018
26.09.2018

Saknr
16/18
36/18

FORSLAG TIL AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR SØGNE
2018-2030, UTTALELSE FRA SONGDALEN KOMMUNE
KOMMUNESTYRET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 26.09.2018 SAK 36/18
Møtebehandling
Arild Birkenes, FRP fremmet følgende forslag til endring i pkt.
2. Songdalen kommune fraråder forslaget til foreslått arealbruk, næringsformål, for
Bringeheia/Toftelandslier fordi konsekvensene av å få et næringsområde tett opp til boligbebyggelsen
på Volleberg ikke er utredet. Forslaget om næringsområde på Bringeheia vil dessuten binde opp
arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand på en uheldig måte og dermed være av vesentlig
betydning for den nye kommunens mulighet for overordnet planlegging.
Votering
Rådmannens pkt. 1 og 3 ble enstemmig vedtatt
Alternativ votering mellom rådmannens pkt. 2 og Arild Birkenes pkt. 2
fikk rådmannens pkt. 2 22 stemmer (SP5, H4, KRF4, AP6, MDG1, UHV2)
Arild Birkenes forslag fikk 3 stemmer (FRP3)
Vedtak
1. Songdalen kommune har mottatt forslag til kommuneplanens arealdel for Søgne 20182030.
2. Songdalen kommune fremmer med hjemmel i plan – og bygningslovens § 5-2 andre ledd
innsigelse til foreslått arealbruk, næringsformål, for Bringeheia/Toftelandslier fordi
konsekvensene av å få et næringsområde tett opp til boligbebyggelsen på Volleberg ikke
er utredet. Forslaget om næringsområde på Bringeheia vil dessuten binde opp arbeidet
med kommuneplan for nye Kristiansand på en uheldig måte og dermed være av vesentlig
betydning for den nye kommunens mulighet for overordnet planlegging.
3. Songdalen kommune fraråder også andre forslag om større endringer i arealbruken som
f.eks. nytt boligområde i Hamreheia og utvidelse av Lohnelier og anbefaler at dette er noe
det tas stilling til i arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand.

RETT UTSKRIFT:

Protokolldato
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ORGANISASJON
Politisk sekretariat

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00120
Thor Skjevrak

Behandlet av
1 Planutvalget
2 Kommunestyret

Møtedato
26.09.2018
26.09.2018

Saknr
16/18
36/18

FORSLAG TIL AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR SØGNE
2018-2030, UTTALELSE FRA SONGDALEN KOMMUNE
PLANUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 26.09.2018 SAK 16/18
Møtebehandling
Siv Finsådal, FRP fremmet følgende forslag til endring i pkt.
2. Songdalen kommune fraråder forslaget til foreslått arealbruk, næringsformål, for
Bringeheia/Toftelandslier fordi konsekvensene av å få et næringsområde tett opp til boligbebyggelsen
på Volleberg ikke er utredet. Forslaget om næringsområde på Bringeheia vil dessuten binde opp
arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand på en uheldig måte og dermed være av vesentlig
betydning for den nye kommunens mulighet for overordnet planlegging.
Votering
Rådmannens
Siv Finsådals
Rådmannens
Haaverstad)
Rådmannens

forslag til pkt.1 ble enstemmig innstilling
forslag til endring i pkt. 2 fikk 1 stemme (Finsådal)
forslag til pkt. 2 fikk 6 stemmer (Heivoll, Hedenstad, Berge, Grødum, Abusland,
forslag til pkt. 3 ble enstemmig innstilling

Planutvalget ber kommunestyret fatte følgende
vedtak
1. Songdalen kommune har mottatt forslag til kommuneplanens arealdel for Søgne 20182030.
2. Songdalen kommune fremmer med hjemmel i plan – og bygningslovens § 5-2 andre ledd
innsigelse til foreslått arealbruk, næringsformål, for Bringeheia/Toftelandslier fordi
konsekvensene av å få et næringsområde tett opp til boligbebyggelsen på Volleberg ikke
er utredet. Forslaget om næringsområde på Bringeheia vil dessuten binde opp arbeidet
med kommuneplan for nye Kristiansand på en uheldig måte og dermed være av vesentlig
betydning for den nye kommunens mulighet for overordnet planlegging.
3. Songdalen kommune fraråder også andre forslag om større endringer i arealbruken som
f.eks. nytt boligområde i Hamreheia og utvidelse av Lohnelier og anbefaler at dette er noe
det tas stilling til i arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand.

RETT UTSKRIFT:

Protokolldato
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SONGDALEN KOMMUNE
Rådmannens stab

Dato
Saksnr.:
Saksbehandler

6. september 2018
18/00120-6
Thor Skjevrak

Saksgang
Planutvalget
Kommunestyret

Møtedato
26.09.2018
26.09.2018

Forslag til arealdel av kommuneplan for Søgne 2018-2030, uttalelse
fra Songdalen kommune
Forslag til innstilling:
1. Songdalen kommune har mottatt forslag til kommuneplanens arealdel for Søgne 20182030.
2. Songdalen kommune fremmer med hjemmel i plan – og bygningslovens § 5-2 andre ledd
innsigelse til foreslått arealbruk, næringsformål, for Bringeheia/Toftelandslier fordi
konsekvensene av å få et næringsområde tett opp til boligbebyggelsen på Volleberg ikke er
utredet. Forslaget om næringsområde på Bringeheia vil dessuten binde opp arbeidet med
kommuneplan for nye Kristiansand på en uheldig måte og dermed være av vesentlig
betydning for den nye kommunens mulighet for overordnet planlegging.
3. Songdalen kommune fraråder også andre forslag om større endringer i arealbruken som
f.eks. nytt boligområde i Hamreheia og utvidelse av Lohnelier og anbefaler at dette er noe
det tas stilling til i arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand.

Sammendrag
Søgne kommune har sendt forslag til ny arealdel av kommuneplanen for perioden 2018-2030 på
høring. Dokumentene kan lastes ned fra kommunens hjemmeside via linken:
www.sogne.kommune.no/teknisk-og-eiendom/areal-og samfunnsplanlegging/kommuneplaner
Arealdelen foreslår endret arealbruk for flere større områder, bl.a. Bringeheia/Toftelandslier som
grenser inn til Volleberg i Songdalen. I gjeldende arealdel vises Bringeheia som LNF-område. I ny
arealdel foreslås det vist som næringsområde.
Rådmannen foreslår at Songdalen kommune fremmer innsigelse til dette forslaget fordi det ikke
kommer fram hvilke konsekvenser et stort næringsområde vil kunne få for innbyggerne på
Volleberg i tillegg til at den foreslåtte arealbruken også vil legge føringer for arbeidet med
kommuneplan for nye Kristiansand på en uheldig måte.
Rådmannen synes også det virker lite tjenlig med forslaget om å legge ut et større boligområde i
Hamreheia og stor utvidelse av næringsområdet på Lohnelier, fordi også dette bør være et forhold
som avklares i prosessen med kommuneplan for nye Kristiansand.
Vedlegg:
Offentlig ettersyn og høring av kommuneplanens arealdel - Søgne 2018 -2030
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Bakgrunn for saken
Søgne kommune har sendt forslag til ny arealdel av kommuneplanen for perioden 2018-2030 på
offentlig ettersyn. Forslaget til arealdel utarbeides i etterkant av samfunnsdelen som
kommunestyret vedtok våren-18.
Forslaget til samfunnsdel lå ute på offentlig ettersyn i februar/mars -18. Formannskapet i
Songdalen behandlet samfunnsdelen i møte den 07.03.18, saksnr. 10/18, og gjorde følgende
vedtak:
«Formannskapet mener forslag til kommuneplanens samfunnsdel, «Søgne mot 2030, i første rekke
bør tjene som Søgne kommune sitt innspill til arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand
kommune».
Nå foreligger altså forslag til ny arealdel for Søgne kommune som i likhet med Songdalen blir en
del av Kristiansand kommune fra 01.01.2020 – et drøyt år fram i tid.
Planforslaget kan lastes ned via linken:
www.sogne.kommune.no/teknisk-og-eiendom/areal-og samfunnsplanlegging/kommuneplaner
Som kjent er kommuneplanens arealdel, i motsetning til samfunnsdelen, et juridisk bindende
dokument.
Den nye arealdelen foreslår en del større endringer i forhold til arealbruken i gjeldende arealdel:


Bringeheia/Toftelandslier som grenser inn til Volleberg/Songdalen foreslås som framtidig
næringsområde. Området er stort – flere hundre daa. I gjeldende arealdel vises Bringeheia
som LNF-område.



Hamreheia nord for Tangvall/E 39 foreslås som framtidig boligområde. Også dette området
slik det vises i kartet er stort i utstrekning.



Eksisterende næringsområde på Lohnelier foreslås utvidet ganske betydelig i nordlig
retning.

I planbeskrivelsen går det fram at atkomst til Bringeheia fra ny E 39 er ivaretatt gjennom
detaljplanen for E39. Området beskrives ellers som et reserveareal for næring på vestsiden av
Kristiansand. Det pekes på at området vil bli liggende nær opp til overordnet vegsystem samt ha
god kollektivdekning. Det pekes også på at området i regional arealplan for Kristiansandsregionen,
vedtatt 2011, ble vurdert som det mest gunstige utbyggingsområdet i regionen i forhold til CO2utslipp. Utbygging vil være i konflikt med friluftsinteresser. I planbeskrivelsen understrekes det
viktigheten av at området må være et supplement til – og ikke en konkurrent til Mjåvann og
Lohnelier.
Av planbeskrivelsen går det også fram at Søgnes reserve av ubebygde områder vist som
boligformål i detaljplaner eller overordnede planer tilsvarer rundt 2.000 boenheter. Det største
enkeltområdet er Kjellandsheia med et potensial på ca. 1.300 boenheter.
Det pekes ellers på at befolkningsveksten ikke har vært så høy som ønsket og forventet de siste
årene og de fleste årene etter 2012 har Søgnes vekst stort sett ligget lavere enn for regionen som
helhet.
Hamreheia foreslås som nytt boligområde etter at Kjellandsheia er utbygd. Det pekes på at
Hamreheia ligger nær Tangvall og dermed kunne bidra til å styrke sentrum og tilby en variasjon i
boligtyper. Den store høydeforskjellen fra Tangvall og opp til Hamreheia pekes imidlertid på som
en utfordring samt at det kan bli krevende å få til god sammenkobling mellom områdene noe som
pekes på som viktig for at Hamreheia skal fungere bra som sentrumsnært boligfelt.
Rådmannens merknad
Rådmannens utgangspunkt når det gjelder kommuneplan er at det viktigste er å få på plass en ny
plan for den nye kommunen så raskt det rent praktisk lar seg gjøre. Siden Stortinget gjorde sitt
vedtak i juni 2017 om å slå sammen Songdalen, Søgne og Kristiansand fra 01.01.20, har
Songdalen sin holdning vært å ikke revidere vår någjeldende kommuneplan, men bruke ressursene
på ny plan for den nye kommunen.
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Fylkesutvalgene i begge Agderfylkene har vedtatt revisjon av den regionale arealplanen for
Kristiansandsregionen som ble vedtatt i 2011, den såkalte ATP-planen. I forbindelse med oppstart
av revisjonen fikk de involverte kommunene forslag til planprogram til uttalelse vinteren -18
(kommunestyret behandlet saken i møte 21.03.). I dette planprogrammet beskriver
fylkeskommunen arealstatus for hhv. bolig- og næringsareal i Kristiansandsregionen. Det er ca.
14.000 daa ubebygd boligareal og ca. 4.000 daa ubebygd næringsareal som vises i vedtatte
planer, men som enda ikke er utbygd. Planprogrammet konkluder med at det ikke er behov for å
tilrettelegge for nye bolig – og næringsområder i den pågående revisjonen.
Rådmannen mener det blir uheldig og unødvendig å foreslå Bringeheia som et nytt stort område for
næring. Det kan godt tenkes at dette vil bli framtidig arealbruk, men det kan også tenkes at det er
boligområde eller et fortsatt ubebygd område (LNF-areal) som vil peke seg ut som den mest
aktuelle arealbruken. Rådmannens poeng er at når kommunegrensene endres, må arealbruken
vurderes i forhold til dette. En vurdering av Bringeheia sitt framtidige arealbruksformål må gjøres i
en ny kommuneplan som vedtas av det nye bystyret.
Rådmannen synes den foreslåtte arealbruken næring ikke uten videre kan aksepteres på grunnlag
av de opplysninger som så langt foreligger. Et næringsareal tett opp til bebyggelsen på Volleberg
og i et (nær)turområde kan danne grunnlag for en uheldig interessekonflikt mellom bolig – og
næringsinteresser.
Et annet forhold er at ny E 39 forbi Volleberg får en dårligere løsning for Volleberg enn det som
beboerne ble forespeilet. Først på slutten av den omfattende arealplanprosessen ble det klart at E
39 forbi Volleberg i stor grad må gå i dagsone. Det var meningen med tunnel på hele strekningen,
men nøyere geologiske undersøkelser viste at tunnel slik vegplanleggerne hadde sett for seg ikke
var gjennomførbart. Dersom Volleberg i tillegg til å få ny E 39 i dagen også får et næringsområde
rett i nærheten, vil dette kunne få store negative følger for de som bor der.
Dette forholdet er ikke vurdert i planbeskrivelsen. Det eneste som står der er «…Utbygging av slikt
ubebygd skogsområde gir en del konsekvenser for landskap, skogressurser osv, men det vurderes
slik at det ikke er vesentlige hensyn som blir svært skadelidende i dette området og at en
utbygging av området kan forsvares.»
Det vises for øvrig til det som er nevnt ovenfor om arealreserver i regionen.
Andre kommuner har adgang til å fremme innsigelse i følge plan – og bygningsloven § 5-4, andre
ledd:
«…Andre kommuner kan fremme innsigelse mot forslag til slike planer i spørsmål som er av
vesentlig betydning for kommunens innbyggere, for næringslivet eller natur – og kulturmiljøet i
kommunen, eller for kommunens egen virksomhet eller planlegging».
Rådmannen foreslår at Songdalen kommune fremmer innsigelse til den foreslåtte arealbruken for
Bringeheia. Innsigelser skal begrunnes. Rådmannen sin begrunnelse er at et næringsområde her vil
være av stor betydning for innbyggerne på Volleberg uten at konsekvensene av dette kommer
fram. I tillegg vil forslaget om en bestemt arealbruk på Bringeheia binde opp handlingsrommet for
arbeidet med den nye kommuneplanen på en uheldig måte og dermed kunne være av vesentlig
betydning for den nye kommunens planlegging.
I Søgne er det ifølge det som er beskrevet ovenfor rundt 2.000 boenheter som enda ikke er
utbygd. Det nevnes konkret i planbeskrivelsen at en med Kjellandsheia regner med å ha arealer til
boligbygging i en god del år framover. På bakgrunn av det som poengteres i planprogrammet til
ATP-planen, referert ovenfor, mener rådmannen at Søgne også bør være varsom med øvrige større
arealendringer som f.eks. Hamreheia og utvidelse av Lohnelier. Rådmannen mener at den endelige
beslutningen omkring også disse arealene bør være en del av prosessen med ny kommuneplan.
Konklusjon
Rådmannen mener at Søgne kommune burde avventet revisjon av sin kommuneplan og heller
fokusert på arbeidet med plan for den nye kommunen. Rådmannen forholder seg likevel til det
mottatte forslaget til ny arealdel og foreslår å fremme innsigelse til Bringeheia som framtidig
næringsareal.
Rådmannen fraråder også andre forslag om større arealendringer og mener at disse må vurderes i
arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand. Konkret nevnes her forslaget om boligområde på
Hamreheia og stor utvidelse av Lohnelier næringsområde.
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Fra: Inger Kvinnesland[Inger.Kvinnesland@sogne.kommune.no]
Sendt: 27.09.2018 13:04:02
Til: Vibeke Wold Sunde; Postmottak
Kopi: Eva Hauger Gjersvold; Yngvild Grummedal
Tittel: Turområder Solstrålen Barnehage

Hei!
Jeg har hørt at det er forslag i kommuneplanens arealdel å ta i bruk området ved Langenes kirke til boligformål.
Dette er et viktig og kjærkomment område for barnehagen, som brukes jevnlig. Håper vår bruk og behov for
dette aktuelle området som vi kaller «Kirkeskogen» blir tatt hensyn til når disse planene eventuelt skal ses på
videre.
Fint om jeg kan settes på som høringsinstans hvis det blir videre prosess i forhold til dette, da jeg ser at
barnehagens jevnlige bruk av dette området ikke er nevnt i konsekvensutredningen.
Jeg har også hørt via foreldre at det er et område i Nygårdsheia som er planlagt utbygget. Dette er et også et viktig
turområde for barnehagen, og vi håper at planene videre kan legges slik at barnehagens behov blir ivaretatt. Dette
området kalles «Trollskogen» og ligger på/bak den nye barnehagetomten i Nygårdsheia.
Vi har etter hvert blitt en stor barnehage, med fire avdelinger. Det innebærer at vi trenger flere alternative steder
i nærområdet å gå på tur til. Det er en utfordring sikkerhetsmessig å ha et stort antall barn på et tursted på samme
tidspunkt/flere avdelinger på samme sted samtidig, samt at barna i de yngste gruppene har behov for turområdet
nærme barnehagen, mens de eldre barna kan gå litt lengre f eks opp til Trollskogen i Nygårdsheia.
Det er viktig for vår drift og kvalitet til brukerne at barnehagens behov blir hørt og tatt hensyn til. Vi har et svært
dårlig og lite tilfredsstillende uteområde i barnehagen, og er derfor ekstra sårbare for store endringer knyttet til
de områdene vi i dag benytter.
Ber om å bli informert om videre fremdrift i disse sakene. Er det ønskelig med mere informasjon, ta gjerne
kontakt!

Med vennlig hilsen
Inger Kvinnesland
Styrer Solstrålen Barnehage
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 97126688

Kopi ti l:

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Dato:
07.09.2018
Vår ref:
16/01965-5
Deres ref: 2016/2546-31247/2018

Uttale til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel
for Søgne kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 2. juli 2018.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.
Arealdel for Søgne kommune
Søgne kommune startet planarbeidet november 2016, og reviderer kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel i dette planarbeidet. Samfunnsdelen ble vedtatt i juni 2018.
Kommunen har

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Uttalelse fra DMF
I varsel om oppstart har DMF anbefalt at det gjøres en vurdering av ressurstilgang for
byggeråstoff i kommunen, og at dette legges til grunn for det videre arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Det er anbefalt å se på levetid for uttak i drift i kommunen,
og vurdere behovet for nye driftsområder. Dette er ikke gjennomført.
Søgne kommune har relativt få kjente, registrerte mineralressurser. Ressursene er
enten registrert med lokal betydning, eller verdivurdering er ikke gjennomført av
Norges geologiske undersøkelse (NGU). DMF kan ikke se at planforslaget legger
ytterligere beslag på mineralske ressurser av regional- eller nasjonal viktighet.
For næringsområdet merket «NR: 18 – Bringeheia (Toftelandslier)», er det gjort
registrering av jernmineralisering. I KU foreslås det at «håndtering av ressursen må
avklares ved evt. utbygging». DMF forventer at dette vil utredes gjennom påfølgende
arbeid med reguleringsplan.
Det er ikke planlagt ytterligere utbygging i forbindelse med det forekomstområde
vurdert til lokalt meget viktig ved Høllen. Det er videre registrert et aktivt
uttaksområde ved Knibe, som i dag er avsatt til råstoffutvinning.
Det er også registrert aktivt uttak ved Lohnelier næringsområde. I kommuneplanens
arealdel er det foreslått åpnet for videre utvidelse av Lohnelier næringsområde. Videre
utbygging her kan kreve terrengarrondering og masseuttak. Eventuelle masseuttaks
forhold til mineralloven vil her bli tatt stilling til gjennom påfølgende reguleringsplan.

DMF har ikke ytterligere merknader til planforslaget.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Håvard Hammerstad

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Håvard Hammerstad

Motta kere:
Fyl kesmannen i Aust- og
Ves t-Agder
Kopi ti l:
Søgne kommune
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Pos tboks 1051

4809 ARENDAL

4682 SØGNE
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Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato: 18.09.2018
Vår ref.: 201606681-6
Arkiv: 323
Deres dato: 02.07.2018
Deres ref.: 2016/2546 - 31247/2018

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 20182030 - Søgne kommune
Viser til brev fra Søgne kommune datert 02.07.2018 med offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel
2018-2030. Viser også til vårt innspill til planarbeidet, datert 01.02.2017, samt telefonsamtale med
kommunens saksbehandler 07.09.2018.
Sikkerhet mot flom- og skredfare
Sikkerhet mot område-/ kvikkleireskred er en kjent utfordring i Søgne kommune. Dette var ikke
tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Nylig kartlagte faresoner for kvikkleireskred var ikke innarbeidet i
planforslaget som hensynssoner. Administrasjonen i Søgne kommune har bekreftet at kommunen vil
innarbeide hensynssone for alle kjente kvikkleirefaresoner, med tilhørende bestemmelse som setter
vilkår om dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet ved detaljregulering, og tiltak som enten selv har
sikkerhetskrav eller kan påvirke skredfaren. Det formuleres i tillegg en generell bestemmelse som sikrer
at tilstrekkelig områdestabilitet dokumenteres senest på siste plannivå for all utbygging under marin
grense, også utenfor kjente kvikkleirefaresoner.
Sikkerhet mot skred i bratt terreng er en kjent utfordring i Søgne kommune. Dette var ikke tilstrekkelig
ivaretatt i planforslaget. Administrasjonen i Søgne kommune har bekreftet at kommunen vil innarbeide
hensynssone for alle aktsomhetsområder for skred i bratt terreng (snø-, jord- og flomskred og
steinsprang) med tilhørende bestemmelse som forbyr bebyggelse/setter vilkår om at tilstrekkelig
sikkerhet ivaretas gjennom detaljregulering.
Sikkerhet mot flomfare er en kjent utfordring i Søgne kommune. For nedre deler av Lundeelva og
Søgneelva er det utarbeidet flomsonekart. NVE legger til grunn at kommunen har benyttet flomsone
200-årsflom som grunnlag for hensynssone i plankartet der dette er tilgjengelig. I bestemmelse tilknyttet
hensynssone (§15) bør det eksplisitt fremgå at det skal tas høyde for klimaendringer. Det må angis at
dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet må foreligge for alle byggearbeider, jamfør TEK17 §7-2. For
øvrige områder har administrasjonen i Søgne kommune bekreftet at det skal innarbeider bestemmelse
som sikrer at tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare og erosjon ivaretas gjennom detaljregulering. Det bør
også angis at det skal tas høyde for konsekvenser av forventede klimaendringer (klimapåslag).
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

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Anbefalt klimapåslag for alle store vassdrag i Agder er 20% på flomvannføring. Flomsonekartlegging
for Lundeelva inkluderer en flomsone for 200-årsflom med klimapåslag. Denne bør benyttes som
grunnlag for hensynssonen her. For flomsonekart Søgnelva (2003) er det ikke laget flomsonekart med
klimapåslag. Beregnet flomsone for 500-årsflom legger til grunn en vannføring som er mindre enn
vannføring ved 200-årsflom + klimapåslag på 20%. Flomsone for 500-årsflom bør derfor benyttes som
grunnlag for hensynssonen her.
Vassdragsmiljø
Det er positivt at vassdrag er vist med formål i plankartet, jamfør NVEs anmodning. Det er også positivt
at det gis en generelt forbud mot tiltak etter pbl §20-1 langs vassdrag 50 meter fra vassdraget.
Tilsvarende forbudssone er 100 meter fra Søgneelva, som er varig vernet etter Verneplan IV. Det er
positivt at dette forbudet er omtalt og utdypet i planbeskrivelsen. Beskrivelsen av kriterier for
dispensasjoner er ulik i planbeskrivelsen og bestemmelsene. NVE anmoder at vernet håndteres strengt,
og at dette kommer enda tydeligere frem av bestemmelsen. Bestemmelsen bør angi at det ikke skal
tillates tiltak som svekker verneverdiene. I den enkelte dispensasjonssak må kommunen vurdere
konsekvenser på overordnet nivå knyttet til mulige presedensvirkninger.
I planbeskrivelsen er det angitt diverse vassdragstiltak som kan tillates uten hjemmel i reguleringsplan.
Det forutsettes at hensynet til arealformål og naturmangfoldlovens §7-12 ivaretas. NVE forutsetter at
forholdet til vannressursloven også er avklart innen vassdragstiltak tillates, og anmoder at dette
tydeliggjøres i planbeskrivelsen. For vassdragstiltak som kan medføre nevneverdige skader/ulemper for
noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, anbefaler NVE at det utarbeides reguleringsplan, og at
kommunen ber NVE vurdere mulighet for samordning av tillatelser, jamfør vannressurslovens §20.
Vi gjentar vår anmodning om å angi en generell bestemmelse som er til hinder for bekkelukkinger, og
som pålegger at man i reguleringsplan skal vurdere konsekvenser av å åpne gamle bekkelukkinger.
Oppmerksomhet knyttet til dette vil bidra til å gjøre samfunnet mer robust i møte med klimaendringene.
Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:

Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune

Fra: Peder Johan Pedersen[pederjop@online.no]
Sendt: 10.09.2018 11:02:59
Til: Vibeke Wold Sunde
Kopi: Marianne Laukvik
Tittel: SV: åpent møte om kommuneplanen

Søgne kommune ved Sunde
Vi takker fordi vi fikk legge fram våre synspunkter på kommuneplanforslaget og prinsipper ved arealforvaltning som er
viktige for Grønt Nettverk. Vi kommer tilbake med våre skriftlige merknader.
Det vi imidlertid her vil be om, er at kulturlandskapet i Søgne, da spesielt i tett befolkede områder som Linnegrøvan og
Tangvall vest for ”Håverstads jorde”, men også utover disse som Tjomsemoen, Åros, Eik/ Sangvik mfl. må få egne
uttalelser til kommuneplanen.
Områdene har så stor betydning for matproduksjon, gode opplevelser til folk i alle aldrer, (særlig i en pedagogisk
sammenheng) og biologisk mangfold. Disse forholdene ligger til grunn for at det skal foreligge egne uttalelser fra enhet
for kultur ved arealplaner, jfr Søgnes kulturplan.
Vi ber om at dette blir tatt inn som vedlegg til kommuneplanen.
Peder Johan Pedersen, kontaktperson for Grønt Nettverk
Fra: Vibeke Wold Sunde [mailto:Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no]
Sendt: 31. august 2018 10:40
Til: Peder Johan Pedersen
Emne: SV: åpent møte om kommuneplanen

Hei. Vi tar gjerne et møte med Grønt nettverk, passer det for eksempel på onsdag 5. september kl. 12? Eventuelt
fredag 14. september kl. 12 eller seinere på dagen?

Med Vennlig hilsen
Vibeke Wold Sunde
Fagleder for plan
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 997 66 173
vibeke.sunde@sogne.kommune.no

Fra: Peder Johan Pedersen [mailto:pederjop@online.no]
Sendt: tirsdag 28. august 2018 17:28
Til: Torkjell Tofte; Vibeke Wold Sunde; Astrid Margrethe Hilde
Kopi: 'Paul Magne Lunde'; 'Yngvar Monstad'
Emne: åpent møte om kommuneplanen

Søgne kommune,
kommuneplanen er ute til høring. I plan- og bygningsloven understrekes det at kommunen skal ha en aktiv rolle overfor
befolkningen i den forstand at medvirkning i planprosesser er ønskelig. I den anledning minner vi om ett av våre innspill
til oppstartsmelding for revisjon av kommuneplanen. Sitat fra brev vårt:

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.
Grønt Nettverk minner om dette innspillet vårt. En kommuneplan er kommunens viktigste, langsiktige plan og
det vil derfor være i tråd med plan‐ og bygningslovens intensjon at det arrangeres et slikt møte.
Uavhengig av det, ber Grønt Nettverk om et møte med kommunen om kommuneplanen, og viser i den
anledning til de innspillene vi tidligere har sendt ved oppstartsmeldingen.
Kopi til plan‐ og miljøutvalget
Med hilsen,

Grønt Nettverk
Peder Johan Pedersen, kontaktperson
Monsøya 44
4644 Søgne
telefon: 45605646

Søgne kommune
rådhuset, Tangvall

Merknader til kommuneplanens arealdel
Grønt Nettverk sendte innspill til oppstart av planarbeidet, 30.01.2018. Flere av disse
overordnende anbefalingene er dessverre ikke fulgt opp. Det hadde vi i noen grad funnet
naturlig. Grønt Nettverk representerer et bredt spekter av organisasjoner innen
miljøsektoren og i kommuneplanens arealdel griper dette saksområdet inn i de fleste
forhold.
Planarbeid skal gjøres i nær forståelse med befolkningen, og vi mener et så grunnleggende
dokument som legger klare føringer for kommunens utvikling fram til 2030 burde vært
kommunisert med befolkningen gjennom folkemøter. Noe vi igjen oppfordrer til.
Befolkningsutvikling / boligbehov
Kommuneplanen opererer med en boligreserve på 1950, og med et gjennomsnittstall de
siste 7 årene på 44 bygde boliger pr år. Det innebærer at Søgne har en boligportefølje som
strekker seg fram til 2062! Uten å åpne opp for en eneste ny bolig i kommuneplanperioden !
I den fremlagte planutredningen er de oppgitte tallene for lave. Vi har tilfeldig valgt
Langenes:
Øygardsheia ( planlegging pågår ) - antall ubebygde boliger 140 stk, Kilenesheia - antall
ubebygde boliger 35 stk, samlet 175
De reelle tall som vises i reguleringsplanene er følgende: Øygardsheia – 180, Kilenesheia - 45
stk, Pålsneset - 48 stk, samlet 273
Ett eksempel til – Dvalås Syd – 14 boenheter ikke tatt med
En eventuell fortetning av eksisterende boligområder er heller ikke tatt hensyn til i
kommuneplanens arealdel, og dispensasjoner.

Videre som eksempel kan vi heller ikke se at Leireheia nord er tatt med i oppstillingen. Dette
er en plan som er i en tidlig fase av planarbeidet, men i planutkastet som foreligger nå, er
det oppgitt at det er planlagt å bygge 351 boenheter her.
Ellers er det vanskelig å finne fram til eksakte tall noe som vi beklager i et så viktig spørsmål
om kommunens framtid. Det synes også å være tilfellet for kommunen selv.
Bare de tilfeldig valgte eksemplene viser en underrapportering på 449 boenheter. Den
beklagelige underrapporteringen kommer i tillegg til kommunens oppgitte tall for 1952
boenheter. Det gjør også forventede dispensasjoner som vi må regne med vil fortsette. Vi
finner det svært beklagelig at det i et så grunnleggende spørsmål, om kommuneplanens
arealdel fram til 2030 er et så stort avvik mellom de tall for boligreserve som kommunen
oppgir og de reelle tall som er i vedtatte planer og forventede dispensasjoner.
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 er planarbeidet for ny E39 gjennom
kommunen sluttført.
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. Vi vil anbefaler at det ikke legges opp til
noen nye boligområder i planperioden.
Forslag til bestemmelser som nedfelles i arealdelen og som da senere videreføres ved
utarbeidelse av detaljplaner
Landskapshensyn
Søgne preges at utbygging med store landskapsinngrep. Det viser seg i utbyggingsområder
og ved enkelttiltak, spesielt i strandsona. I naturmangfoldloven er prinsippet om naturens
egenverdi nedfelt. Det innebærer at Søgne må tilstrebe en annen tilnærming ved utbygging
enn praksis i dag i den forstand at bestående vegetasjon og landskapets egenart bør være
førende ved utbygging slik at de ulike tiltakene blir tilpasset landskapet og ikke omvendt. På
samme vis vil vi også be om at det ved detaljregulering legges inn bestemmelser om areal til
hagebruk.
Biologisk mangfold
Søgne skal sikre biologisk mangfold. Det er en flott forpliktelse i gjeldende kommuneplan.
Imidlertid krever dette detaljert kunnskap til naturverdiene i et område som blir tatt inn i
kommuneplanen som utbyggingsområde. Den konsekvensutredningen som foreligger for
områder som blir tatt inn i kommuneplanen som framtidige utbyggingsområder, er
overflatisk og ufullstendig. Derfor må det ved detaljregulering pålegges langt grundigere
undersøkelser over det biologiske mangfoldet.

Arealbegrensninger
På Agderkysten er det knyttet nasjonale interesser og retningslinjer 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 her
minne om at politikerne i Søgne ved flere anledninger har gitt klare lovnader om å stoppe
nye hytteområder i kommunen. Dessverre foregår imidlertid fremdeles bygging av hytter
/fritidshus, også i strandsona der Søgne har svært begrenset arealer til disposisjon. Vi minner
om at lovverket (Grunnloven § 112 og naturmangfoldloven § 1) pålegger å forvalte naturen i
et langsiktig perspektiv med henblikk på senere generasjoner. I den sammenheng vil vi
anbefale å stoppe forbruket av en ikke fornybar naturressurs til fritidsformål. Skulle
imidlertid dette ikke få tilslutning, ber vi om at det innføres vesentlige begrensninger i
størrelsen på fritidshus. Det vil bidra til å redusere forbruket av landskap, energi og ulike
varer.
Hastighetsbegrensninger i kystsona:
Søgnes sjøområder innenfor grunnlinja er begrenset og bruken av fritidsbåter er omfattende
og økende i sommerhalvåret. Vi har de seneste årene registrert en tendens til økende fart og
bruk av store fritidsbåter og en nærmest eksplosiv bruk av vannscootere. Det bidrar til en
vesentlig økning av miljøbelastningene i den indre skjærgården med forringelse av
friluftslivsopplevelser og ved å bidra til utrygghet og store belastninger for dyrelivet. Grønt
Nettverk mener dette også bør bli tatt med i kommuneplanens bestemmelser. Vi vil foreslå
hastighetsbegrensninger på 8 knop fra 01.05. til 012.09. innenfor grunnlinja bortsett fra i
hovedfarleder gjennom kommunen.
Nærmere planarbeid / faguttalelser
I gjeldende og tidligere kommuneplan har det vært et klart uttrykt mål å utarbeide en miljøog ressursplan. Denne forpliktelsen er ikke fulgt opp. Vi hadde sett det som et svært nyttig
grunnlagsdokument for arbeidet nå med kommunens hovedplan, arealplanen, fram til 2030.
Vi finner det svært påkrevet at Søgne på denne måten gjennomarbeider sine
miljøutfordringer og starter dette arbeidet.
I denne anledning finner vi det naturlig å minne om de forutsetninger som ligger i
kommunens kulturplan og i tidligere politiske vedtak om at kommunens spesialkompetanse
skal brukes aktivt ved utarbeidelse av arealplaner. Vi savner i dette arbeidet slike egne,
forutsatte uttalelser fra enhet for kultur om kulturlandskap og generelt på arealdelens
miljøprofil fra miljøvernleder.
Enkeltområder

Linnegrøvan
Grønt Nettverk har ved en rekke anledninger og på ulike måter engasjert seg for å sikre hele
området i Linnegrøvan som et framtidig landbruksområde. Ca 14 dekar som tidligere hadde
betegnelse A og B område er på gjeldende kommuneplan angitt for annen næring . Dette er
arealer av svært høy landbruksmessig kvalitet. En nedbygging av disse to teigene vil gjøre
hele Linnegrøvan mindre interessant som en driftsenhet. Stedet med nærhet til elva og rik
kantvegetasjon representerer også særlige verdifulle områder i en biologisk sammenheng og
friluftsmessig og pedagogisk. Nettopp på grunn av at området representerer så stor verdier i
tillegg til det rent landbruksmessige, er stedet tatt inn i det regionale miljøprogrammet. Vi
finner det naturlig at kommunen nå selv foreslår å definere hele området som
landbruksområde. Det er et spørsmål om vilje til bevaring av viktig dyrket jord / særlig viktig
kulturlandskap og lojalitet til å følge intensjonene i nasjonale retningslinjer for jordvern.
Tangvall vest for ungdomsskolen.
Dette er også svært viktige landbruksområder med matjord av høg kvalitet og allsidige
dyrkningsmuligheter som er tilsvarende det en finner på Tangvallsletta og som nærmer seg
kvalitetsmessig det en finner i Linnegrøvan. I kommuneplanen er det vest for Tangvall
sentrum avsatt et område til skole (tjenesteformål). Den planlagte skoleutbygging mener
må betraktes som samfunnsinteresser av stor vekt i henhold til jordlovens bestemmelser.
Det øvrige arealet mot vest fram til Meieribakken inngår i planutkastet som boligformål.
Dette kan imidlertid ikke betraktes som samfunnsinteresser av stor verdi all den tid
kommunen har et overveldende portefølje av stadfestede reguleringsplaner for boligformål,
jfr innledende tall. Det er viktig at disse arealer ikke inngår i plan for boliger, men
tilbakeføres til landbruk, noe som vi mener er i samsvar med offisiell jordvernpolitikk jfr. bl.a.
Prop. 107 S (2014 – 2015 )vedrørende jordvernstrategi.
Ved saksbehandlingen av Tangvallplanen ble administrasjonens innstilling om å definere
disse arealer til boligformål støttet av et flertall i kommunestyret. En ønsket på det
tidspunkt ikke å vurdere endring av administrasjonens innstilling da det kunne komplisere
planlegging av skoleutbyggingen. Men under den politiske behandlingen av planen ble en
protokolltilførsel vedtatt i formannskapet (8/1) for områdene vest for ungdomsskolen til
Meieribakken. Intensjonen og forpliktelsene var da å tilbakestille områdene til lnf -landbruk
ved kommuneplanrevisjonen. Grønt Nettverk forutsetter at slike politiske signaler og
lovnader følges opp.
Årossanden (del av Åros feriesenter)
Arealet som grunneier ønskes utbygd til et stort antall boliger og høgblokker er oppgitt til 10
dekar. Området er dels dyrket. Grønt Nettverk ber om at det ikke legges til rette for at den
dyrkede jord blir nedbygd. Stor blokkbebyggelse inn mot de viktige landbruksarealer og
kulturlandskap på Åros ser vi som uheldig. I henhold til sentrale retningslinjer skal også de
kulturlandskapsmessige sider vurderes i tillegg til matproduksjon. Årosjordene er et
sammenhengende landbruksområde av høg kulturlandskapsmessig verdi. Den
landskapsmessige tilpasning til dagens turistvirksomhet med små hytter og telt er

forholdsmessig uproblematisk. Høgblokker vil gi landskapet et annet og mindre harmonisk
helhetsbilde.
Åros feriesenter
Denne sak må dels vurderes i sammenheng med foregående, Årossanden. Også her legges
det til rette for boligbygging av deler av området. I beskrivelsen framgår at landskapet dels
er preget av jordbruk. Grønt Nettverk mener som med det forrige området at
landbrukshensyn og den verdien kulturlandskapet på Åros har for biologisk mangfold, at
dette området ikke omdisponeres til boligformål. Den samfunnsmessige begrunnelse for å
tilrettelegge dette området turistmessig for allmennheten er sterk og synes i likhet med for
Årossanden, viktigere enn for omdisponering til boligformål. Stedet har i generasjoner vært
åpent for allmennhetens friluftsbruk med noe spredt boligbebyggelse. Dette hovedtrekket
bør videreføres.
Eik/ Sangvik
Dette er et viktig landbruksområde og igjen et viktig areal for biologisk mangfold. Det
framgår også av administrasjonens saksframlegg. Det er viktig at det ikke foretas ytterligere
boligfortetning i dette området. Derfor vil vi anbefale at punktregulering bør opprettholdes.
Deling av tomter vil være svært uheldig og skadelig for landbruket.
Hamreheia
Området anbefales å utgå som framtidig boligområde. Det er stor tomtereserver i vedtatte
planer og slike områder som fremstår som rene naturområder uten at de er punktert, bør
tilligge framtidas politikere å bestemme bruken av.
Skibaksheia og syd for Stokkelandsbroa
Søgneelva er et vernet vassdrag med ei grense for bygging og opparbeidelses på 100 m da
med unntak for stedegne næringer. Langs elva ligger en betydelig del av Søgnes viktigste
landbruksareal hvor det er det særegne kultutlandskapselementer og et betydningsfullt
biologis mangfold. Denne helheten gir landskapet en særlig kvalitet. Grønt Nettverk mener
at veneforeskriftene med 100 m byggeforbud for nye tiltak må respekteres. Planforslaget
viser flere steder at 100 m grensen ikke er tatt hensyn til. Det gjelder bl. a. i nytt
boligområde på sørsiden av Stokkelandsbroa, hvor boligområdet går noen få meter fra elva.
Et nytt boligområde i Skibaksheia er planlagt ca 40 m fra elva. Grønt Nettverk fraråder på det
sterkeste å legge inn Skibaksheia som et utbyggingsområde fordi det vil endre opplevelsen
av og karakteren til de tilstøtende og svært viktige kulturlandskapsområdene; Tofteland,
Prestegården og elva. I tillegg representerer denne intakte kollen vesentlige naturverdier i
biologisk sammenheng. Utbyggingen foreslått for begge områdene vil være brudd på
vernebestemmelsene som ikke kan aksepteres. Grønt Nettverk vil for Skibaksheia anbefale
at det i sin helhet utgår.
Næringsområde Bringsheia og utvidelse av Lohne Lier.

I de foreslåtte områder er det sannsynlig høgproduktiv skog som også bidrar til biologisk
mangfold. Kystområdene på Sørlandet har atskillig innslag av mellomeuropeiske lauvtrearter
som tradisjonelt har preget dette landskap. Den sydlige delen av Agder har naturtypen
edelløvskog der til eksempel eik er dominerende, men også flere andre dels mer sjeldne
treslag og planter. Denne naturtypen har et særlig rikt biologisk mangfold på grunn av stor
omdanning av botanisk materiale. Utbyggingsområdene bør derfor underkastes en langt
grundigere kartlegging av biologisk mangfold for å kunne opparbeides til næringsformål.
Imidlertid vil vi sterkt tilrå at Bringeheia defineres som framtidig næringsområde /
boligområde. I tillegg til biologisk mangfold vil vi understreke områdets store verdi som
friluftsområde tett opptil Tjomsevannet. I tillegg inngår det i et større grøntområde for
kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne. Det er svært uheldig å begynne å punktere
så viktige naturområder. En slik fragmentering vil bidra til at dette verdifulle grønne
fellesområdet mister vesentlige kvaliteter. Ny næringsetablering bør i all hovedsak
konsentreres til Lohne Lier. Bringeheia anbefales tatt ut som utbyggingsområde.
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. Når vi tidligere i vår uttalelse har
foreslått at en rekke utbyggingsområder tilbakestilles til lnf-områder, er det også av hensyn
til betydningen for friluftslivet av grønne nærområder. Registrering og verdifastsetting av
friluftsområder må gjennomføres før kommuneplanens arealdel vedtas.
For Grønt Nettverk,
Peder Johan Pedersen og Dag Øystein Kerlefsen fra Naturvernforbundet og Odd Kindberg for
Ornitologisk, Botanisk og Zoologisk Forening og Bjørn Arild Stea fra Søgne Bondelag ( med
unntak for Åros Feriesenter og Årossanden),
Monsøya 44, 4644 Søgne
22.09.2018
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Søgne kommune - offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel
2018-2030
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/09341
Frode Amundsen

Behandlet av
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt.1
Vest-Agder fylkeskommune mener forslag til kommuneplanens arealdel er
gjennomarbeidet og godt opplyst med klare målsetninger.
Pkt.2
Det bør ikke avsettes et nytt næringsområde på Bringelandsheia/Toftelandslier nå, jf.
Regional plan for Kristiansandsregionen der det heter at området skal vurderes i
perioden etter 2020. Arealbruken på Bringelandsheia/Toftelandslier bør vurderes i
forbindelse med revisjon av regionplan for Kristiansandsregionen samt ny felles
kommuneplan for kommunen Nye Kristiansand.
Pkt.3
Det reises innsigelse til bestemmelse som åpner for forretning på Lohnelier og
Bringelandsheia/Toftelandslier.
Pkt. 4
Det reises av hensyn til konflikt med nærturområde til Tangvall innsigelse til
Hamreheia boligområde.
Pkt. 5
Planen bør bearbeides nærmere særlig på følgende områder:





Friluftsområder bør avsettes som hensynsone
Arealer i tilknytning til viltpassasjer bør markeres i planen
Avstand vassdrag
Kulturminner/kulturminnevern

Pkt. 5
Kommunen bes for øvrig om å nyttiggjøre seg de råd og merknader som fremgår av
saksutredningen.

side 1 av 3

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte
26.09.2018 sak 76/18
Møtebehandling
Punktfeil i rådmannens innstilling ble påpekt – dette oppdateres i protokoll.
Representanten Janne Karin Nesheim (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Endring i punkt 4.: Innsigelse erstattes med faglig råd.
Votering
Det ble votert punktvis.
Punkt 1, 5 og 6: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP)
Punkt 3: Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer (FrP, H)
Punkt 4: Fylkesrådmannens innstilling falt mot 1 stemme (MDG), Arbeiderpartiets
endringsforslag falt mot 4 stemmer (Ap, MDG), punktet utgår.
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljøs vedtak
Pkt.1
Vest-Agder fylkeskommune mener forslag til kommuneplanens arealdel er
gjennomarbeidet og godt opplyst med klare målsetninger.
Pkt.2
Det bør ikke avsettes et nytt næringsområde på Bringelandsheia/Toftelandslier nå, jf.
Regional plan for Kristiansandsregionen der det heter at området skal vurderes i
perioden etter 2020. Arealbruken på Bringelandsheia/Toftelandslier bør vurderes i
forbindelse med revisjon av regionplan for Kristiansandsregionen samt ny felles
kommuneplan for kommunen Nye Kristiansand.
Pkt.3
Det reises innsigelse til bestemmelse som åpner for forretning på Lohnelier og
Bringelandsheia/Toftelandslier.
Pkt. 4
Planen bør bearbeides nærmere særlig på følgende områder:




Friluftsområder bør avsettes som hensynsone
Arealer i tilknytning til viltpassasjer bør markeres i planen
Avstand vassdrag

side 2 av 3



Kulturminner/kulturminnevern

Pkt. 5
Kommunen bes for øvrig om å nyttiggjøre seg de råd og merknader som fremgår av
saksutredningen.

side 3 av 3

Mandal
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/09341-9
Frode Amundsen

Saksgang
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Møtedato
26.09.2018

Saknr
76/18

SØGNE KOMMUNE - OFFENTLIG ETTERSYN AV
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt.1
Vest-Agder fylkeskommune mener forslag til kommuneplanens arealdel er
gjennomarbeidet og godt opplyst med klare målsetninger.
Pkt.2
Det bør ikke avsettes et nytt næringsområde på Bringelandsheia/Toftelandslier nå, jf.
Regional plan for Kristiansandsregionen der det heter at området skal vurderes i
perioden etter 2020. Arealbruken på Bringelandsheia/Toftelandslier bør vurderes i
forbindelse med revisjon av regionplan for Kristiansandsregionen samt ny felles
kommuneplan for kommunen Nye Kristiansand.
Pkt.3
Det reises innsigelse til bestemmelse som åpner for forretning på Lohnelier og
Bringelandsheia/Toftelandslier.
Pkt. 4
Det reises av hensyn til konflikt med nærturområde til Tangvall innsigelse til
Hamreheia boligområde.
Pkt. 5
Planen bør bearbeides nærmere særlig på følgende områder:





Friluftsområder bør avsettes som hensynsone
Arealer i tilknytning til viltpassasjer bør markeres i planen
Avstand vassdrag
Kulturminner/kulturminnevern

1

Pkt. 5
Kommunen bes for øvrig om å nyttiggjøre seg de råd og merknader som fremgår av
saksutredningen.

Vedlegg
- Vedtak og saksfremlegg fra Søgne kommune
- Planbeskrivelse
- Forslag til bestemmelser
- Forslag til plankart
- Konsekvensutredning

2

Sammendrag
Denne saken handler om offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel i Søgne.
Arealplanen skal avklare overordnet arealbruk i en 12-års periode.
Fylkeskommunens interesser i denne saken er samordnet areal- og
transportplanlegging, stedsutvikling, interesser knyttet til barn/unge, friluftsliv og
kulturminner.

Saksopplysninger
Søgne kommune har i brev datert 2.7.2018 oversendt forslag til kommuneplanens
arealdel for 2018-2030 til offentlig ettersyn. Forslaget består av plankart,
bestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning. Høringsfrist er 21.9.18.
Fylkeskommunen er gitt utsatt frist for å fange opp behandling i SAM-utvalget
26.9.2018.
SAM-utvalget behandlet oppstart av planarbeidet i møte 25.1.17. og ga kommunen
følgende råd og merknader i det videre arbeid med kommuneplanen:
-

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. BMAarbeidet 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, Søgne og Songdalen kommuner vil fra 2020 være èn kommune.
Kristiansand og Songdalen kommuner har valgt å avvente revisjon av sine
kommuneplaner til etter 2020. Søgne kommune har valgt å revidere før 2020.
I "Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050" (ATP-planen), vedtatt i 2011,
er følgende utbyggingsstrategi lagt til grunn for Søgne kommune (s. 32):
For å gi grunnlag for lokal service og et godt tjenestetilbud, anbefales det at Tangvall
bygges ut ytterligere ut med boliger, handel og næring i øst-vestlig retning, fremdeles
med Tangvall-veien som en klar byggegrense mot jordbruksarealene i sør. For
boligområdene i Søgne anbefales det å bygge opp om to akser som har potensial til å
få et godt busstilbud. Disse aksene er Tangvall – Høllen – Årosskogen –
Stokkelandsskogen – Langenes og Tangvall – Lunde – Kjellandsheia..
Vest for Kristiansand er det overskudd på boliger og underskudd av arbeidsplasser.
For å redusere pendlerbehovet bør det legges til rette for utbygging av
næringsområder i området. Det foreslås derfor at Lohnelier utvides betydelig.
Kontorarbeidsplasser i Søgne bør imidlertid konsentreres til Tangvall/Linnegrøvan
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hvor det er mulig å gi et godt kollektivtilbud. I første fase av planen frem til 2020
anbefales det å satse på en utvikling av Tangvall og Linnegrøvan som senterområde.
Tilrettelegging for utbygging av næringsarealer på Toftelandslier bør vurderes i
perioden etter 2020.

Utklipp fra Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, vedtatt 2011

Regional plan for Kristiansandsregionen er under revisjon og skal være klar før
kommune og fylkestingsvalget i 2019. Revisjonen vil blant annet fokusere på en
tilpassing til nullvekstmålet, hvor veksten i persontransporten skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
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Forslag til ny kommuneplan

Utklipp av arealplankartet, hvor nye utbyggingsområder er nummerert.
Gul farge=boligområder. Lille farge=næringsområder. Oransje farge=hytteområder. Rød
farge=tjenesteyting (skoler, barnehager, sykehjem)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hamreheia
Braneset/Årosveden
Åsafjellet
Stemveien
Tangvall vest
Bringelandsheia/Toftelandslier
Lohnelier
Stifjellet
Åros feriesenter

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kossvigheia
Fåmyråsen
Fåmyråsen
Hølleveien
Stokkeland
Kjellandsheia sykehjem
Ytre Kilen
Kileheia
Søgne hovedkirke

Av planen fremgår det at Søgne kommune har en boligreserve er ca. 1950 boenheter
- før revisjon av kommuneplan. Med dette menes områder som er ferdig regulert eller
avsatt til fremtidig boligformål. Av disse er ca. 1300 boenheter lokalisert på
Kjellandsheia og 365 boenheter er på Tangvall. De siste 7 årene er det i snitt
ferdigstilt 44 nye boenheter pr år. Gitt samme utvikling viser et enkelt regnestykke
(1950:44=44,3) at kommunen ved dagens regulering har dekket boligbehovet 44 år
frem i tid. I disse tallene er det sett bort fra fortettingspotensial og planer for blokker
under arbeid på for eksempel Tangvall.
I kommunen er det i dag 5064 boenheter, fordelt på 67% eneboliger, 11% rekkehus,
10% tomannsboliger, 8% blokkbebyggelse, og 4% annen bygningstype.
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Vurderinger
Generelt mener fylkesrådmannen at arbeidet med kommuneplanens arealdel i
Søgne 2018-2030 bør avvente pågående revisjon av Regional plan for
Kristiansandsregionen og til Nye Kristiansand kommune er på plass fra 2020. Dette
for å få til en mest mulig hensiktsmessig og samordnet bolig- areal- og
transportplanlegging i regionen.
Samtidig er det etter rådmannens oppfatning slik at aktuell plan i stor grad følger opp
gjeldende ATP-plan, og det legges til rette for videre boligutbygging i aksene
Tangvall-Høllen-Årosskogen-Stokkelandsskogen-Langenes og Tangvall-LundeKjellandsheia. Imidlertid er det to forhold som vurderes å komme i konflikt med
fylkeskommunens interesser:



Nytt boligområde på Hamreheia
Tilrettelegging for forretning/handel på Lohnelier og
Bringelandsheia/Toftelandslier næringsområder.

Utklipp fra kommuneplanutkast som viser Tangvall og områder nordøst for Tangvall.
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Hamreheia boligområde:

Skråfoto fra Google Maps hvor boligområde er skissert.

Hamreheia er et nytt boligområde foreslått nord for E39 ved Tangvall. Området har
geografisk nærhet til Tangvall målt i luftlinje, men området har et utfordrende terreng
med mye høydestigning. Området antas av denne grunn å i hovedsak bli bilbasert. I
tillegg vurderes feltes størrelse til å ha manglende volum for å oppnå
kollektivdekning. Fylkesrådmannen vurderer at boligfeltet til en viss grad utfordrer
statlige og regionale føringer om reduksjon av transportbehovet i all arealplanlegging.
I denne saken er fylkesrådmannen spesielt opptatt av videreutvikling av Tangvall
som et attraktivt tettsted, med et mangfold av aktiviteter i nærområde. Etter
fylkesrådmannens vurdering inngår det foreslåtte utbyggingsområdet på Hamreheia i
nærfriluftsområde til Tangvall sentrum. Området danner også innfallsporten til det
regionalt svært viktige friluftslivsområdet nord for Tangvall. Særlig de sørvestlige
deler av området blir intensivt benyttet til friluftsliv i dag. Her ligger blant annet starten
av den svært mye brukte turstien mot Randsheia ("Søgneskiltet") og videre nordover
i det regionale friluftsområdet som strekker seg mot Repstad og Lindåsen. Selv om
nordøstlige deler av det foreslåtte området benyttes mindre til friluftsliv i dag, vil
områdets verdi som tur- og rekreasjonsområde trolig øke etter som Tangvall vokser.
Etter fylkesrådmannens vurdering vil utbygging av Hamreheia boligområde ha
negative konsekvenser for tettstedsutvikling på Tangvall og for friluftslivet i Søgne.
Fylkesrådmannen mener derfor det er svært uheldig dersom kommunen nå starter
utbygging i disse viktige friluftslivsområdene nord for Tangvall samtidig som
sentrumsområdene på Tangvall bygges intensivt ut med leilighetsblokker.
Tangvall sentrum er under transformasjon, hvor det planlegges et fremtidsrettet
knutepunkt med høy boligtetthet og nærhet til tjenester og aktiviteter.
Friluftslivsområder i nær tilknytting til Tangvall må ivaretas og videreutvikles.
Kommunen har en betydelig boligreserve, og det er ikke et umiddelbart behov for nye
boligfelt. Det er pågående prosesser med kommunesammenslåing og revisjon av
regional plan. Summen av disse vurderingene gjør at fylkesrådmannen anbefaler at
det fremmes innsigelse til Hamreheia boligområde.
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Bestemmelser til Lohnelier og Bringelandsheia/Toftelandslier næringsområder:
Næringsområde på Bringelandsheia/Toftelandslier er avsatt som fremtidig
næringsområde i regional plan, men med føring om at "tilrettelegging for utbygging
av næringsarealer på Toftelandslier bør vurderes i perioden etter 2020."
Regionplanen er nå under rullering. Etter fylkesrådmannens mening bør arealbruken
på Bringelandsheia/Toftelandslier i første omgang vurderes i dette planarbeidet.
Fylkesrådmannen legger dessuten til grunn at det kort tid etter
kommunesammenslåingen skal utarbeides en felles kommuneplan for Nye
Kristiansand. Etter fylkesrådmannens mening bør det ikke åpnes for et nytt
næringsområde på Bringelandsheia/Toftelandslier nå. Kommunen bør eventuelt
innarbeide rekkefølgekrav som sikrer en slik vurdering/behovsprøving før videre
planlegging av området. Området ligger i nær tilknytting til det planlagte
Monankrysset på ny E39.
Lohnelier næringsområde foreslås betydelig utvidet. Dette er i tråd med regional
plan, samt at ny E39 vil beslaglegge areal avsatt ved dagens regulering.
Fylkesrådmannen har i utgangspunktet ingen merknader til den foreslåtte utvidelsen.
Kommunen bør imidlertid foreta en vurdering av friluftsinteresser i utvidet område.
For begge områder åpnes det for handelsvirksomhet. I forslag til planbestemmelser
står det i § 10 d) Bebyggelse og anlegg – underformål næringsbebyggelse at
"arealene skal brukes til forretning med tilhørende anlegg eller næringsvirksomhet
inkludert lager." En generell tilrettelegging for handelsvirksomhet i vil genere
betydelig trafikk, og vurderes ikke å være i tråd med regional og nasjonal
arealpolitikk. Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til
bestemmelse som tilrettelegger for forretning og detaljhandel i
næringsområdene.
Øvrige innspill til foreslåtte/endrede byggeområder
Nedenfor følger en gjennomgang av utvalgte nye byggeområder, hvor
fylkeskommunens interesser er berørt. Områder som ikke blir gjennomgått her
vurderes til å være tilstrekkelig belyst i kommunens konsekvensutredning.
Fåmyråsen og Krossvigheia
I den videre planleggingen av foreslåtte områder til bolig på Fåmyråsen og
Krossvigheia må friområder og lekeareal ivaretas. Dette er forhold som bør hjemles i
kommuneplanen. I områdene er det regulert friområde eller det er
lekeområde/nærfriluftslivsområder. I denne anledning minner vi om "Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen":
5. Krav til fysisk utforming
d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde
som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning
skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn
bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de
hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke
blir oppfylt.

Stifjellet
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I den videre planleggingen av boligområde er det viktig at det legges føringer for
landskapshensyn og ivaretakelse av utsiktspunkt på toppen.
Oppheving av reguleringsplaner
Kommunen opphever flere eldre reguleringsplaner som ikke fungerer som
hensiktsmessige styringsverktøy. Fylkesrådmannen har gitt innspill hver enkelt plan,
men vil her minne om innspill om at områder avsatt til friområder/felles grøntområder
på Kileheia og Ausviga bør videreføres i kommuneplankartet. For Vestre KrossnesPrestebukta må hensyn til antikvarisk spesialområde videreføres. I forslag til
kommuneplan er hensynsone markert, men det er ikke knyttet bestemmelser til
område.
Friluftsliv
Ivaretakelse av større regionale friluftslivsområder
God tilgang til friluftsområder er viktig både med tanke på bokvalitet, stedsutvikling,
fysisk aktivitet og psykisk helse. I Søgne er det et en rekke friluftslivsområder som
benyttes av mange. Flere av disse friluftslivsområdene er også svært viktige i et
regionalt perspektiv – noe som blant annet kommer til syne i Temakart over viktige
og svært viktige friluftslivsområder i Vest-Agder. Dette gjelder blant annet de
friluftsområdene mellom Tangvall, Lunde, Vedderheia og Lindåsen og områdene
mellom Friluftsparken, Langenes, Berge, Tjomsevann og Rossevann. Disse
områdene er viktige friluftsområder for brukere fra hele Kristiansandregionen, og
fylkesrådmannen mener derfor at friluftslivsinteressene bør synliggjøres ved at
områdene ligges inn som Hensynssone friluftsliv med tilhørende retningslinjer.
Områdene vil da få samme hensynssone som tilstøtende områder i Kristiansand og
Songdalen, samt bli i tråd med Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050.
I arealbruksprinsippene i Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 20142020 pekes det videre på at kommuneplaner som omfatter sentrums- og
tettstedsområder skal fastsette langsiktige grenser mot viktige nærturområder
("markagrenser"). Det samme går fram av retningslinjene i Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050 (gjelder Rossevannsmarka). Fylkesrådmannen
mener derfor at kommunen bør settes en langsiktig utbyggingsgrense i plankartet,
slik at ovennevnte markaområder bevares for fremtidige generasjoner.
Videre mener fylkesrådmannen at hele det svært viktige regionale friluftslivsområdet
rundt Kvernhusvannet, Røynåsen, Årosveden og ut til Geitetangen bør gis formålet
grønnstruktur eller Hensynssone friluftsliv. Dette er område som er intensivt brukt, og
som bør innlemmes i den sammenhengende grønnstrukturen i området.
Bygging langs vann og vassdrag
Vann og vassdrag med tilhørende vassdragsnatur er arealer som byr på gode og
varierte natur- og friluftsopplevelser. Samtidig er områder langs vann og vassdrag
ofte attraktive for andre formål. Det er derfor viktig at friluftslivs- og naturinteressene
blir tilstrekkelig ivaretatt i utbyggingssammenheng. Særlig i nærheten i tettsted- og
sentrumsområder er det viktig at ferdsels- og opplevelsesmulighetene langs
vassdragene ivaretas. Søgneelva har spesielle kvaliteter både med tanke på
vassdragsnatur og friluftsliv og dette reflekteres blant annet ved at vassdraget er
vernet gjennom V Verneplan IV for vassdrag og at det er vurdert som et svært viktig
regionalt friluftslivsområde i Temakart over viktige og svært viktige friluftslivsområder
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i Vest-Agder. Bestemmelsene i kommuneplanen foreslår en byggegrense på 100
meter fra Søgneelva og 50 meter fra øvrige vann og vassdrag. Bestemmelsene
foreslår samtidig at forbudet skal gjelde inntil nærmeste moderne inngrep langs
begge sider av vannstrengen. Fylkesrådmannen er positiv til byggegrenser på
henholdsvis 100 og 50 meter, men mener at unntaket knyttet til "nærmeste moderne
inngrep" er et svært uklart styringsverktøy som kan få uheldige konsekvenser som
undergraver hensyn bak byggeforbudet. Det siktes her til at moderne inngrep er
vanskelig å definere – er det landbruksvei, brygge, pumpehus, massetak, hogst? I
følge arealbruksprinsippene i Regional plan for idrett, friluftslivs og fysisk aktivitet
2014-2020 sies det at "Vann og vassdrag med tilhørende strandsone skal forvaltes
på en måte som sikrer allmennheten gode muligheter for ferdsel, opphold og
naturopplevelser." Det sies videre at det av hensyn til allmenn ferdsel og opphold
"ikke skal fastsettes byggeforbudssoner som er mindre enn 50 meter". Med bakgrunn
i dette mener fylkesrådmannen at kommunen enten må tegne inn byggegrense på
kartet, eller legge opp til en fast byggegrense på 100 og 50 meter med eventuelle
entydige lokaliseringshensyn som sikrer at beltet langs vassdragene i hovedsak
holdes ubebygd.
Kyststi:
I Regional plan for idrett, friluftslivs og fysisk aktivitet 2014-2020 det et mål om et
godt tilbud av kyststier som byr på gode friluftslivsopplevelser for lokalbefolkning og
turstier. Fylkesrådmannen mener derfor det er positivt at kommunen har videreført
det som ser ut til å være en kyststi fra Åros til Langenes. Etter fylkesrådmannens
vurdering bør imidlertid kyststitraséen videreføres via Kileneset, Langviga,
Vragevigheia og om mulig helt til Helleviga og Romsviga. Fylkeskommunen kan være
behjelpelig med utvikling og merking av denne traseen.
Vilt
Ny E-39 med tilhørende viltgjerder vil bli en barriere for vilt i kommunen. Særlig arter
som elg, hjort, rådyr vil få sine leveområder delt i to. Reguleringsplanen for E-39
legger imidlertid opp til flere viltpasseringer, men for at disse skal fungere er det viktig
at det ikke legges opp til inngrep og bebyggelse som forstyrrer eller påvirker viltet inn
mot eller på passeringspunktene. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at kommunen
legger inn hensynssone naturmiljø på et tilstrekkelig stort område på nord og
sørsiden av punktene hvor viltet kan passere veien. Dette gjelder Dyredalen i vest,
Holmen, Lindelitjønna og Lohne. Videre bør østlige deler av LNF-område med spredt
boligbebyggelse ved Lohne tas ut, slik at gode trekkmuligheter over fylkesvei 114
(Lohneveien) og eksisterende E-39 opprettholdes.
Tilretteleggingstiltak i 100-metersbeltet lands sjøen
I bestemmelsene åpnes det opp for at det på badeplasser og i turområder ved sjøen
kan tillates toaletter, brygger, turstier og lignende til bruk for allmennheten.
Fylkesrådmannen stiller seg bak intensjonen bak bestemmelsen, men mener at det
bør spesifiseres at dette gjelder i offentlige badeplasser- og turområder.
Kulturminnevern
Ved oppstart av kommuneplanarbeidet hadde fylkeskommunen flere innspill knyttet
til kulturminner og kulturmiljø. Dette er i liten grad fulgt opp av kommunen.
Fylkesrådmannen vil derfor fastholde disse rådene. Særlig gjelder dette:
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-

-

-

Kulturminner og kulturmiljøer fredet etter kulturminneloven bør markeres som
H-730 i plankartet. Siden forrige høring er Ny-Hellesund kulturmiljø fredet etter
kml § 20.Tidligere er følgende anlegg vedtaksfredet fredet etter kml §§ 15 og
19 og bør også markeres som H-730:
- Romsvika og Lillevika
- I Ny-Hellesund: Langfeldts hus, Gjestgiveriet og Tønvold
De listeførte kirkene med nærmere avgrensede omgivelser bør avsettes som
hensynssone H-570.
Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap bør markeres som
hensynssoner H-570 i plankartet. Aktuelle bygnings- og kulturmiljøer kan være:
Ålo, Frøysland, Holmen, Ospedalen, Try, Røsstad, Repstad, Lunde, Klepland,
Stausland, Berge, Eikestøl, Høllegata og Høllesanden.
Hensynet til arkeologi/automatisk fredete kulturminner i plan- og enkeltsaker.

Fylkeskonservator har gått gjennom planen og har diverse merknader til
bestemmelsene. Merknadene, som er av mer teknisk karakter, vil bli oversendt
kommunen sammen med saksprotokollen. Det er ønskelig med et møte med
kommunen der dette kan drøftes nærmere.

Økonomiske konsekvenser
Planen gir i seg selv ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen.
Gjennomføring av elementer i planen kan imidlertid berøre fylkeskommunen. Dette vil
i så fall bli vurdert uavhengig av denne saken.
Kristiansand, 7. september 2018
Kenneth Andresen
regionalsjef
Diderik Cappelen
seksjonsleder
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Innsigelse og faglige råd – Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel for
Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 02.07.2018.
__________________________________________________________________________
Fylkesmannen gir primært faglig råd om at planforslaget stilles i bero til
kommunesammenslåing er gjennomført.
Grunnet konflikt med nasjonale og/eller vesentlige regionale interesser, fremmes det
innsigelse til:


Nytt boligfelt i Hamreheia nordøst for Tangvall.



Alternativt boligfelt på del av Åros Feriesenter, Åros.



Manglende konsekvensutredning av område som omfattes av reguleringsplan
for Eik-Sangvik, og som nå til dels er lagt ut som LNF-område for spredt
boligbebyggelse, og til dels som nye arealer for boligformål.



Manglende konsekvensutredning av LNF-områder for spredt boligbebyggelse
på Lohne, Berge, Tofteland og Klepland.



Bestemmelse som åpner for forretning innenfor nye næringsområder på
Lohnelier og Bringeheia/Toftelandslier.

Det gis faglige råd knyttet til næringsområde på Bringeheia/Toftelandslier,
reguleringsplan for Eik-Sangvik, Fåmyråsen boligfelt, samt etablering av sykehjem
nordvest i Kjellandsheia. Det er også gitt faglige råd knyttet til utfyllende bestemmelser.
__________________________________________________________________________
Det foreligger nå forslag til revidert arealdel for Søgne 2018 – 2030. Sett i lys av at kommunen
fra 2020 skal bli en del av nye Kristiansand kommune, har Fylkesmannen tidligere bedt
kommunen vurdere hensiktsmessigheten av å revidere arealdelen nå. Vi står fast ved tidligere
vurdering, og gir primært faglig råd om at arbeidet med ny arealdel i Søgne stilles i bero, og
evt. legges frem som innspill til arealdelen for den nye kommunen. Velger kommunen å
sluttbehandle planforslaget, har vi følgende merknader, som vi ber kommunen ta med seg i et
evt. videre planarbeid:

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

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Org.nr NO974 762 994

Kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen
Vurdering av arealbruk
I kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i juni 2018, er det spesielt følgende oppførte
samfunnsmål som gir føringer for kommuneplanens arealdel: «Søgne kommune er et attraktivt
sted å bo hele livet.»
Det å skape en kommune det er godt å bo i, er et sammensatt og omfattende tema. Det
handler bl.a. om hvordan det skal legges til rette for gode boområder, hvordan man skal legge
til rette for næringsutvikling, hvordan man skal sikre at innbyggerne deltar i samfunnet,
hvordan man skal planlegge og utforme arealene i kommunen og hvordan infrastrukturen skal
være. Kommunen ser for seg følgende kjennetegn ved Søgne i 2030:
-

-

-

-

-

-

«Søgne bidrar til en balansert utbygging mellom øst- og vestsiden av kvadraturen, for
å sikre at Kristiansand er en attraktiv storbyregion, med kvadraturen som et geografisk
midtpunkt i regionen.
Det er et variert boligtilbud, med en geografisk variasjon av plasseringen av boligfelt,
og mulighet for spredt boligbygging vest og nord i Søgne. Det fortettes i
sentrumsområdene og kollektivaksene, Tangvall-Høllen-Årosskogen-Langenes og
Tangvall-Lunde-Kjellandsheia.
Det er tilgjengelige næringsarealer og kontorlokaler tett på E39. Antall arbeidsplasser
i kommunen er tilpasset antall innbyggere, for å redusere klimautslipp som en følge av
jobbreiser.
Tangvall er videreutviklet til et attraktivt og levende sentrum i Søgne, med boliger,
handel, kontor og ulike aktivitetstilbud, samt et nytt skolesenter med ungdomsskole
og videregående skole.
Det er kort og trygg vei til barnehage, skole og omsorgssenter, sykling eller bruk av
kollektivtilbud er et reelt alternativ til bruk for daglige reiser.
Infrastruktur bygges ut parallelt med utbygging av bolig og næringsområder. I alle
større boligområder i Søgne er det lekeplasser/møteplasser med høy kvalitet.
Plassene er utformet slik at det legges til rette for møter på tvers av aldersgrupper.
Landbruk og fisk er levende næringer i utvikling. Det er i Søgne lagt godt til rette for
marine næringer som fiske og industri knytet til havbruk.»

I planbeskrivelsen viser kommunen hvordan det er tenkt at alle samfunnsmålene skal ivaretas
i arealplanleggingen. Det er i seg selv bra at kommunen prøver å lage en rød tråd, og forsøker
å gjenspeile samfunnsmålene i arealdelen. Videre er det gitt avgrensninger i planen, til at den
skal ta for seg fremtidig struktur for bolig- og næringsutvikling, samt forbedringer av gjeldende
planverk.
Fylkesmannen legger merke til at Søgne tar sikte på å gi et variert boligtilbud, men samtidig er
det uklart om kommunen har tatt inn over seg behovet for å innarbeide boligsosiale hensyn i
planen. Denne oppgaven er gitt gjennom plan- og bygningsloven, som sier at planlegging skal
bidra til å motvirke sosiale helseforskjeller. Å bedre helsen til utsatte grupper, mener vi er
svært viktig. Manglende inkludering og utenforskap for deler av befolkningen, kan medføre
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sosiale helseforskjeller. Boligsosiale forhold (gode boliger) kan være viktig for å bedre
helsesituasjonen for de gruppene som ligger lavt på helsestatistikken.
Kommunen bør omtale hvordan den sikrer nok boliger til vanskeligstilte. Kommunene har
gjennom lovgivning et ansvar for å skaffe seg nødvendig kunnskap om samfunnsmessige og
sosiale forhold i lokalsamfunnet. Bolig for velferd - strategien og veiviseren til bolig for velferd vektlegger kunnskap og strategier for å sikre gode levekår for sine innbyggere. Boligen er helt
sentral for å kunne legge til rette for å utvikle, og styrke sosialt felleskap og solidaritet i
nærmiljøet. Et virkemiddel for å sikre gode oppvekst- og boforhold for vanskeligstilte, er å spre
den kommunale boligmassen, slik at de vanskeligst stilte ikke havner sammen i de dårligste
boområdene. Et helt konkret virkemiddel kommunen kan ta i bruk, er å varsle i arealdelen at
kommunen vil kreve kommunal forkjøpsrett i nye boligprosjekter. Hvis dette ikke varsles i
arealdelen, vil ikke kommunen kunne benytte pbl. § 17 for sikring av kommunal forkjøpsrett.
Av planbeskrivelsen kommer det fram at det ved oppstart av reguleringsplaner for
boligbebyggelse, skal vurderes behov for å avsette arealer for fremtidig offentlig eller privat
tjenesteyting. Fylkesmannen vil anbefale at dette gjøres i forbindelse med rullering av
kommuneplanens arealdel, slik at man får en mer langsiktig planlegging. Søgne har allikevel
vurdert det slik at det er behov for flere barnehager, og å avsette areal for fremtidig sykehjem.
Vi er innforstått med at dette vil være blant momentene det vil være mer aktuelt å løfte etter
kommunesammenslåingen.
Det er avsatt arealer for framtidig sykehjem nordvest i Kjellandsheia, langt unna infrastruktur
og annen tjenesteyting, som beboere på et omsorgssenter/sykehjem kan ha behov for.
Fylkesmannen frarår denne plasseringen, og anbefaler at kommunen vurderer et mer
sentrumsnært areal. Erfaring tilsier at beboere på omsorgssenter/sykehjem ofte har stor glede
av å se på, og å oppleve aktiviteter utenfor omsorgsboligen, noe de får tettere på seg når man
er lokalisert nært sentrum, skole, barnehage mm.
Barn og unges ivaretakelse
Det er et uttalt nasjonalt mål å sikre barn og unge et oppvekstmiljø som gir trygghet mot
fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetene
som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Slik
Fylkesmannen oppfatter det, er ikke barn og unges medvirkning ivaretatt i forbindelse med
utarbeidelse av arealplanen, noe som i seg selv er i strid med pbl., rikspolitiske retningslinjer
for barn og planlegging (RPR) og Barnekonvensjonen. For å kunne gjøre de gode
vurderingene i arealplanleggingen, er det viktig at kommunen vet noe om barnas bruk av
arealer, spesielt der det planlegges nye områder hvor eventuell uorganisert bruk kan utløse
krav om erstatningsarealer. Vi minner om at det ikke er tilstrekkelig at barn og unges
representant er involvert i planprosessen, det skal også tilrettelegges spesielt for at barna skal
få mulighet til selv å uttale seg.
Vedrørende konsekvensutredning
Fylkesmannen ber kommunen vurdere å innarbeide barn og unges interesser i
konsekvensutredningen, for bedre å synligjøre hvilke faglige vurderinger som blir gjort. I den
forbindelse vil vi også nevne at det er positivt at kommunen har innarbeidet folkehelse som en
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del av KU, men savner at de faglige vurderingene blir belyst. Dette bør spesielt gjøres i forhold
til områdene som vurderes til boligformål. Barn og unge som tema i KU kan være aktuelt i alle
typer planområder, avhengig av om barn kan være brukere av de aktuelle arealene.
Vurdering av nye arealformål – innsigelser, faglige råd og anbefalinger
Hamreheia boligfelt – innsigelse
Det er lagt inn et nytt boligfelt på ca. 240 dekar i Hamreheia nordøst for Tangvall. Det framgår
at selv med nærhet til Tangvall sentrum, vil området i stor grad bli bilbasert, på grunn av
høydeforskjellen. Det er heller ikke aktuelt med buss inn til området. En utbygging her er
følgelig i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Konsekvensutredningen konkluderer med at kommunen har betydelige
boligreserver langt fram i tid, andre steder, og administrasjonen frarår at området tas inn.
Planområdet vil også bli liggende i tilknytning til viktige turområder nord for Tangvall. Det er
bl.a. en mye brukt merket turløype like inntil vestre del av planområdet, og i østre del skjærer
en merket tursti gjennom planområdet. Selv om sistnevnte tursti foreløpig ikke er mye
benyttet, er den knyttet sammen med de øvrige turløypene, og sett i sammenheng med disse,
utgjør hele området samlet sett, et viktig eksisterende og fremtidig friluftslivsområde.
På bakgrunn av konflikt med SPR for samordnet BATP, herunder ved at området vil bli svært
bilbasert, samt konflikt med regionalt viktige friluftslivshensyn, fremmes det innsigelse til nytt
boligfelt i Hamreheia.
Åros (Åros feriesenter) – innsigelse og faglig råd
Her er det konsekvensutredet et innspill om å endre området lengst vekk fra sjøen fra næring
til boligformål. Både bolig og næring er vurdert som positivt, og det er derfor ikke konkludert
vedrørende arealformål. Begge alternativene er lagt ut på høring.
Fylkesmannen har den 29.06.2016 fremmet innsigelse til omregulering fra ferieleiligheter til
boligformål. Dette gjaldt 7 blokker, med til sammen 130 boenheter, med tilhørende
infrastruktur. Innsigelsen var bl.a. begrunnet i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal og transportplanlegging, og med at blokkbebyggelse først og fremst bør lokaliseres i
tilknytning til kommunesenteret. Årossanden er for øvrig det mest sentrale og attraktive
strandområdet i Søgne, hvor Staten bl.a. har bidratt til sikring og opparbeiding av strandsti.
I følge kartvedlegg til regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse, er området Høllen-Åros
registrert som et svært viktig regionalt friluftsområde, med topp skår på kategoriene: Bruk,
Regionale brukere, Egnethet, Tilrettelegging og Tilgjengelighet. Strandområdet er, i tillegg til
bruk av feriegjester, også mye brukt av befolkningen både lokalt og regionalt. Det er derfor
viktig at tilbudet til disse opprettholdes og utvikles, bl.a. med tanke på å få dekket
parkeringsbehovet uten at dette går på bekostning av verdifulle friluftslivsarealer.
På bakgrunn av ovennevnte, fremmer Fylkesmannen innsigelse til boligformålet, og gir faglig
råd om at næringsformålet opprettholdes, også med tanke på mulig hotelletablering, jf.
gjeldende reguleringsplan for Åros Feriesenter, planid. 20101125.
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Eik-Sangvik – innsigelse og faglig råd
I gjeldende kommuneplan er det lagt til grunn at reguleringsplanen for Eik-Sangvik fra 1982,
er den juridisk bindende planen. Parallelt med aktuelle planarbeid, er det varslet oppstart av
opphevelse av deler av nevnte reguleringsplan (ca. 600-700 dekar). Reguleringsplanen verner
i første rekke om viktige jordbruksarealer, med reguleringsformålet landbruk. Videre sies det i
reguleringsbestemmelsene bl.a. at kun boliger vist som bygge-område kan gjenoppføres etter
brann og i rimelig grad utvides. Forslag til kommuneplan endrer nå det meste av dette
området til LNF-område for spredt boligbebyggelse, hvor det ikke tillates nye boliger, men hvor
det åpnes opp for en del mindre tiltak, som bl.a. frittstående garasjer på inntil 50 kvm bebygd
areal. Det er videre bla. gitt bestemmelser om maks tomtestørrelse på 5,0 dekar, og maks
utnyttelsesgrad for tomter på 500 kvm BYA.
Innenfor regulert landbruksområde i reguleringsplanen for Eik-Sangvik, har både forrige og
någjeldende kommuneplan i tillegg avsatt noen boligområder, men slik at reguleringsplanen
er gjort gjeldende foran kommuneplanen. Disse boligområdene har derfor ikke hatt noen
formell status, og har kun framstått som en illustrasjon i gjeldende kommuneplan. I forslag til
ny arealdel, er disse boligområdene gitt juridisk bindende virkning.
Verken endringen til LNF spredt boligbebyggelse eller endringen til boligformål, er
konsekvensutredet. Manglende konsekvensutredning ved endring av arealformål i
kommuneplanen, er i strid med KU-forskriften, og følgelig en mangel ved planen. Manglende
konsekvensutredning innebærer også at det ikke er mulig å ta stilling til hvorvidt, og evt. i
hvilken grad, nasjonale og/eller vesentlige regionale interesser vi er satt til å ivareta, vil bli
skadelidende ved endret arealbruk. Ut fra dette, samt av hensyn til nasjonale interesser
knyttet til bevaring av dyrket mark, fremmer Fylkesmannen innsigelse til denne delen av
planforslaget.
Fylkesmannen finner det ellers uheldig å benytte formålet LNF spredt boligbebyggelse på et
så vidt sentralt areal i kommunen som her. Formålet kan bl.a. gi et uheldig signal om
muligheter for bygging uten plan, i et område hvor videre utvikling bør vurderes og evt. kun
skje i samsvar med godkjent plan. Vi gir for øvrig faglig råd om at reguleringsplanen for EikSangvik opprettholdes, og at det evt. tas sikte på å revidere hele eller deler av denne planen.
LNF spredt boligbebyggelse: Lohne, Berge, Tofteland og Klepland - innsigelse
Det er lagt inn fire ulike områder for LNF spredt boligbebyggelse, hvor det tillates utbygging av
inntil 9 nye boliger. Vi kan ikke se at dette er konsekvensutredet. Disse områdene er heller
ikke lokalisert i Vestbygda eller nord i bygda, jf. føringene i planbeskrivelsen. Fylkesmannen
fremmer innsigelse til manglende konsekvensutredning av disse fire områdene, jf. over.
Næringsområder på Lohnelier og Bringeheia/Toftelandslier – innsigelse
Eksisterende næringsområde på Lohnelier foreslås betydelig utvidet, og på Bringelandsheia/
Toftelandslier er det lagt inn et nytt næringsområde. Begge områdene ligger i tilknytning til ny
E39.
For begge områder åpnes det for handelsvirksomhet. I forslag til planbestemmelser står det
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i § 10 bokstav d. Bebyggelse og anlegg – underformål næringsbebyggelse at: «Arealene skal
brukes til forretning med tilhørende anlegg eller næringsvirksomhet inkludert lager». En
generell tilrettelegging for handelsvirksomhet i disse områdene vil genere betydelig trafikk, og
vurderes å være i strid med nasjonal arealpolitikk, herunder SPR for samordnet BATP.
På bakgrunn av ovennevnte, fremmer vi innsigelse til bestemmelse som åpner for forretning,
herunder detaljhandel, i nye næringsområder på Lohnelier og Bringeheia/Toftelandslier.
Bringeheia/Toftelandslier – faglig råd
I samsvar med konklusjonen i konsekvensutredningen, er det tatt inn et stort næringsområde,
sør for kommunegrensen til Songdalen kommune, ved Volleberg. Kommunen ønsker her å
legge til rette for en reserve av næringsareal, på vestsiden av Kristiansand. Fylkesmannen
mener dette området i første rekke bør vurderes i kommuneplanen for den nye kommunen.
Det gis derfor faglig råd om at Bringeheia/Toftelandslier næringsområde tas ut.
Fåmyråsen – faglig råd
Her er det konsekvensutredet et areal på vel 13 dekar til boligformål. Forslaget utgjør en
utvidelse av eksisterende boligområde. Området slår negativt ut på miljødata, men kommer
positivt ut på samfunnstema. Området ligger tett inntil turstier/turområde og badeplass i
Eiketjønna. Planområdet omfatter videre 6,4 dekar fulldyrka jord, som forslagsstiller ønsker å
flytte til en annen teig. Det hevdes at dette vil gi et bedre alternativ for driften.
Fylkesmannen mener omdisponering og flytting av matjord kun bør skje i situasjoner der tunge
samfunnsinteresser krever omdisponering. Selv om jordbruksarealet ligger utenfor det
sammenhengende jordbruksarealet på Tangvallsletta, er jordarealet i drift og regulert til
jordbruk i reguleringsplan for Langemyra, gbnr 28/47 fra 1991. Tilstøtende skogsmark i nord er
regulert til friområde.
Ut fra hensynet til jordvernet og nærturområdet, som allerede er ivaretatt i gjeldende
reguleringsplan, gir vi faglig råd om at utvidelsen av Fåmyråsen tas ut. Skulle jordbruksarealet
likevel bli omdisponert, forutsettes høy utnyttelse, og at matjorda sikres ivaretatt annet sted.
Kjellandsheia sykehjem – faglig råd
Her er det avsatt 24 dekar like sør for E39 til sykehjem. Arealet er i områdereguleringsplan fra
2015 for Kjellandsheia syd, avsatt til grøntområde for framtidige beboere i Kjellandsheia og
allmennheten for øvrig. Sykehjems-arealet ligger nær kilde for trafikkstøy fra E39, og helt
atskilt fra annen bebyggelse. Som offentlig institusjon bør sykehjem lokaliseres sentrumsnært.
Ut fra dette og hensynet til vedtatt grønnstruktur i Kjellandsheia, gir vi faglig råd om at byggeområdet tas ut, jf. over.
Innspill til utfyllende bestemmelser – faglige råd og anbefalinger
§ 2 Plankrav og § 3 Unntak fra krav om plan
Gjeldende kommuneplan har et generelt plankrav. Nå fremstår det som om plankravet kun
skal gjelde alle byggeområder. Kommunens hensikt er imidlertid at det fortsatt skal være et
generelt plankrav. «Byggeområder» må derfor tas ut av teksten.
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§ 4 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan – faglig råd
Her savner vi krav om at klimaendring/klimatilpasning skal inngå som en integrert del av alle
planer. Vi gir derfor faglig råd om at dette tas inn. Under dette bør det vurderes å gi
bestemmelser om etablering av energianlegg i form av spesielt solcellepaneler på tak eller
vegger. Videre bør det sikres gode muligheter for lading av el-bil, samt at det er nok
strøm/effekt til å dekke ladebehovet.
Fylkesmannen vil for øvrig anbefale at kommunen er tydeligere på hvilke forhold som skal
avklares og belyses i reguleringsplan. Vi ser at universell utforming og barn og unges
interesser er ivaretatt. Barn og unges interesser bør alltid utredes og dokumenteres jf. krav i
RPR og Barnekonvensjonen.
Vei og transport – faglig råd
Her legges det til grunn at den til enhver tid gjeldende veinormal for Søgne skal legges til
grunn ved dimensjonering av kommunale veier, inklusive gang- og sykkelveier og anlegg for
kollektivtransport. Fylkesmannen gir faglig råd om at dersom slike anlegg krever
omdisponering av verdifull dyrka mark, skal det kunne gjøres unntak fra veinormalen.
§ 6 bokstav b. Uteoppholdsareal til bolig
Kommunen må sikre at noe av uteoppholdsarealet skal være på bakkenivå, for å gi gode
kvaliteter til utbygging i forbindelse med Tangvall og Lunde sentrum. Fylkesmannen vil
fremheve viktigheten av at fortettingen i dette området planlegges på en slik måte at
sentrumsområdene sikres grønne lunger. Dette handler om å gi innbyggerne som bor tett, en
god kvalitet som sikrer interaksjon med andre, noe som i seg selv er helsefremmende. Det
fremkommer heller ikke hvor mye av uteoppholdsareal som skal være i fellesareal og hvor
mye som skal være privat uteoppholdsarealer. Dette bør spesifiseres.
§ 6 bokstav c. Fritidsbebyggelse – faglig råd
Her ønsker kommunen en vurdering av at maks utnyttelse endres fra bruksareal (BRA) i
gjeldende kommuneplan, til bebygd areal (BYA) i forslag til ny plan. Totalt BYA skal ikke
overstige 138 kvm inkl. parkering på 18 kvm. For hytte er det satt maks mønehøyde på
5,5 meter og maks gesimshøyde på 4 meter. Anneks skal ha maks BYA=20 kvm, maks
mønehøyde på 4,5 meter, maks gesimshøyde på 3 meter, kun oppføres der totalt
bruksareal ikke overstiger maks tillatt bruksareal på tomta, og ligge nærmere fritidsbolig
enn 8 meter.
Fylkesmannen har ikke vesentlige merknader til bruk av BYA, men gir faglig råd om at
mønehøyde og gesimshøyde spesifiseres med hensyn til hvilke takformer som velges. For
øvrig bør det konsekvent benyttes bebygd areal i forbindelse med anneks, evt. at bebygd
areal og bruksareal ikke skal være større enn 20 kvm.
§ 7 Uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett – faglig råd
Fylkesmannen ser positivt på at det er satt funksjonskrav, men savner imidlertid en presisering
om at lekearealer skal plasseres på bakkenivå. Vi gir kommunen faglig råd om å innarbeide
dette i bestemmelsene. Samtidig gjør vi oppmerksom på at nærmiljøparker «i tilknytning til»
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grunnskoler i noen tilfeller kan by på utfordringer i forhold til bruk av skolens arealer som
nærmiljøpark, da den i skolens åpningstider ikke vil være tilgjengelig for allmennheten. En
nærmiljøpark skal alltid være offentlig tilgjengelig. Vi anbefaler at det sikres et tydelig skille
mellom offentlig tjenesteyting og nærmiljøpark, også av hensyn til eventuelle utvidelser av
skoleanlegg. Kommunen kan bl.a. komme i en arealkonflikt dersom kommunen har behov
for utvidelser og det ikke blir nok uteoppholdsarealer i henhold til anbefalte arealnormer for
uteoppholdsarealer pr. elev.
§ 9 Parkering – faglige råd
Vi savner bestemmelser om sykkelparkering. For å stimulere til økt bruk av sykkel, gir vi faglig
råd om at det gis bestemmelser som sikrer et minimum antall sykkelparkeringsplasser til de
ulike type bygg. Det bør også vurderes om det til enkelte typer bygg bør settes krav om
lademuligheter for el-sykkel.
For ikke å stimulere til økt bilbruk, gir vi faglig råd om at bestemmelser om antall
parkeringsplasser for bil skal være maksimumskrav. For båthavner mener vi at 0,5
parkeringsplasser pr. båtplass er for høyt. Vi gir faglig råd om at det maksimalt kan være 0,3
parkeringsplasser pr. båtplass.
Innspill til plankartet
Det bør entydig framgå hva som er nye områder og nye arealformål i forhold til gjeldende plan,
eksempelvis ved nummerering. Det tas derfor forbehold om å komme tilbake dersom det er ny
arealbruk som ikke er oppdaget.
Hensynssonene bør vises med angitte koder på plankart og i signaturfelt.

Med hilsen

Stein A. Ytterdahl

Ingunn Løvdal
miljøverndirektør

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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SØGNE KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL - HØRING
FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 26.09.2018 SAK 118/18
Vedtak:
1.

Kristiansand kommune mener nye Kristiansand er best tjent med at arealbruken
i den nye kommunen avklares gjennom en helhetlig vurdering i kommuneplan
for nye Kristiansand.

2.

Kommunene i Kristiansandsregionen samarbeider for å kunne inngå en
byvekstavtale med staten. Areal- og parkeringspolitikken, med lokalisering av
boliger og arbeidsplasser nær opp til knutepunkt og områder med god
busstilgang, er viktig for å oppnå den overordnede målsettingen om nullvekst
for personbiltrafikken i regionen. Kristiansand kommune frarår at det avsettes
areal til nye nærings- og boligområder i Søgne på nåværende tidspunkt. Det
vises for øvrig til vurderingene i saken.
(11/2)
Forslag:
FRP fremmet følgende forslag:
«Kristiansand kommune tar Søgne kommune – kommuneplanens arealdel til
etterretning.»
Votering:
Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 11 mot 2 stemmer
(FRP/SP).
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Søgne kommune - kommuneplanens arealdel - høring
Sammendrag
Søgne kommune har sendt kommuneplanens arealdel på høring, med frist 21.september
2018. Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende
konsekvensutredning. Forslaget bygger på gjeldende arealdel og følger opp
satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i Søgne kommunestyre 21.juni
2018.
Denne høringsuttalelsen til kommuneplanens arealdel for Søgne forholder seg til det som
berører Kristiansand kommune direkte, aktuelle samarbeidsområder, igangsatte prosjekter
retta inn mot den nye kommunen, eller der det som kan være av felles regional interesse.
Kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand er en felles kommune fra 2020. De tre
kommunene utarbeider nå felles planstrategi for den nye kommunen, som skal vedtas tidlig
2019. Planstrategien skal ta stilling hvordan nye Kristiansand skal utarbeide ny samfunnsdel
og arealdel. Kristiansand og Songdalen har valgt å avvente revisjon av sine arealdeler til
kommuneplan, mens Søgne kommune revidere sin plan nå.
Rådmannen mener det er uheldig at Søgne kommune velger å revidere arealdelen til
kommuneplan så tett opp under kommunesammenslåingen. Nye Kristiansand vil være tjent
med at det framtidige bystyret ser arealene i den nye kommunen samlet og utvikler en
arealpolitikk tilpasset de utfordringene og mulighetene den nye kommunen står overfor.
Dette gjøres best med en helhetlig vurdering av viktige tema som oppfølging av målet om
nullvekst i personbiltrafikken, lokalisering av nærings- og boligområder, en senterstruktur
som bygger opp under fellesnemdas mål for tjenestetilbudet i den nye kommunen,
klimatilpassing og risiko- og sårbarhet mm. Kristiansand kommune har forståelse for behovet
for en oppdatert arealdel til kommuneplanen sett i lys av antall dispensasjonssaker i Søgne,
men mener likevel dette planarbeidet ideelt sett burde vert avsluttet i påvente av ny
kommuneplan for nye Kristiansand.
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Forslag til vedtak
1. Kristiansand kommune mener nye Kristiansand er best tjent med at
arealbruken i den nye kommunen avklares gjennom en helhetlig vurdering
i kommuneplan for nye Kristiansand.
2. Kommunene i Kristiansandsregionen samarbeider for å kunne inngå en
byvekstavtale med staten. Areal- og parkeringspolitikken, med lokalisering
av boliger og arbeidsplasser nær opp til knutepunkt og områder med god
busstilgang, er viktig for å oppnå den overordnede målsettingen om
nullvekst for personbiltrafikken i regionen. Kristiansand kommune frarår at
det avsettes areal til nye nærings- og boligområder i Søgne på nåværende
tidspunkt. Det vises for øvrig til vurderingene i saken.

Ragnar Evensen
Rådmann

Terje Lilletvedt
Teknisk direktør

Vedlegg:
Planbeskrivelse 25.06.2018
Plankart 25.06.2018
Bestemmelser 22.06.2018
Øvrige dokumenter i saken er tilgjengelig på kommunens internettside
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Bakgrunn for saken
Planforslaget
Planforslaget består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart med tilhørende
konsekvensutredning. Forslaget bygger på gjeldende arealdel og følger opp
satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i Søgne kommunestyre 21.juni
2018.
Hovedtrekk og føringer for foreslåtte endringene foreslått ved denne rulleringen av
arealdelen:
 Tangvall skal være et regionsenter vest for Kristiansand. Det skal legges til rette for
urban og variert bebyggelse inkludert boligbygging i sentrumsområder i Tangvall jfr.
Kommunedelplan for Tangvall.
 Større feltutbygging skal fortrinnsvis skje innenfor kommunedelplan for Kjellandsheia.
 Det skal legges til rette for fortetting og mindre feltutbygging i aksene Tangvall –
Høllen – Åros – Langenes og Tangvall – Kjellandsheia. I plankartet er det lagt inn et
nytt boligfelt nær E39, nord for Tangvall og to nye felt på Langenes.
 Arealene vest for Hølleveien, nord for Sangvikveien og sør for Tangvallveien er svært
viktig jordbruksjord og skal ikke bygges ned. Fortetting og transformasjon skal i dette
område hovedsakelig skje på østsiden av Hølleveien
 Det legges ikke opp til ny fritidsbebyggelse utenfor allerede eksisterende
hytteområder. Fortetting og utvidelse av hyttefelt kan vurderes der det ligger til rette
for det.
 Næringsområder Linnegrøvan, Høllen Vest, Linneflaten og Lohnelier beholdes og evt.
videreutvikles. Nye næringsområder skal ha god tilgang på overordnet veistruktur.
 Det legges til rette for utvidelse av Lohnelier næringsområde. Toftelandslier legges
inn som et nytt næringsområde i tråd med regional plan for Kristiansandsregionen.
 Det åpnes for begrenset spredt boligbygging i eksisterende grender vest og nord i
kommunen for å ivareta eksisterende grendemiljø. (44 nye boenheter innenfor LNFRområder med spredt utbygging).
 Årosområdet legges ut i to alternativer, et som ivaretar Åros feriesenters ønske om at
turistdestinasjonen konsentreres til delområdet nærmest sjøen og at resten utvikles til
boliger, og et som beholder arealet til næringsformål som i dag.
 En del reguleringsplaner og kommunedelplaner foreslås opphevet/innarbeidet i
kommuneplanens arealdel.
Tidligere innspill og uttalelser til planarbeidet fra Kristiansand kommune
 Søgne kommune varslet oppstart til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel 1.12.2016. I sitt innspill til planarbeidet viste rådmannen til felles planarbeid
eksempelvis strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen, med oppfølgende
handlingsplaner for kommunene og revisjon av klimaplan for Knutepunkt Sørlandet samt
Kristiansandsregionens arbeid med byvekstavtale med staten. Melding om oppstart av
planarbeidet ble annonsert før stortinget besluttet opprettelsen av nye Kristiansand.
 Formannskapet i Kristiansand behandlet høringssak til kommuneplanens samfunnsdel
for Søgne i møte 14.03.2018, sak 33/18. Formannskapet fattet slikt vedtak, enstemmige
vedtak:
1. Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 - gir et godt bilde over
kommunens ambisjoner for utvikling fram mot år 2030 og et godt grunnlag for
dialogen om utvikling av Nye Kristiansand.
2. Kommunene i Kristiansandsregionen samarbeider for å kunne inngå en byvekstavtale
med staten. Areal- og parkeringspolitikken, med lokalisering av boliger og
arbeidsplasser nær opp til knutepunkt og områder med god busstilgang, er viktig for å
oppnå den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken i regionen.
Dette bør legges inn som en føring for arealpolitikken.
3. Formannskapet viser for øvrig til vurderingene i saken.
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4. Formannskapet anmoder om at det rettes økt fokus på landbruk og fiskerinæring.
Dette gjelder blant annet vern av dyrkbar og dyrket mark.
Vurdering
Formannskapet vektla i sin høringsuttalelse, til kommuneplanens samfunnsdel for Søgne,
Kristiansands regionens samarbeid for å kunne inngå byvekstavtale med staten og økt fokus
på landbruk og fiskerinæring, herunder vern av dyrka mark.
0-vekst i personbiltrafikken
Areal- og parkeringspolitikken, med lokalisering av boliger og arbeidsplasser nær opp til
knutepunkt og områder med god busstilgang, er viktig i arbeidet med byvekstavtale og for å
oppnå den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken i regionen.
Fylkeskommunen har startet arbeidet med revisjon av regional plan for
Kristiansandsregionen med sikte på gjennomgang av arealbruk og utvikling av
parkeringspolitikken i lys av målsettingen om 0-vekst i personbiltrafikken.
Kommunene i Kristiansandsregionen har store arealer avsatt til boligutvikling. Det gjelder
også Kristiansand, Songdalen og Søgne, som til sammen har en boligarealreserve om lag 20
000 boliger i eksisterende arealplaner. Av disse ligger 1300 i Songdalen, 1900 i Søgne og 16
800 i Kristiansand. Store deler av arealreserven ligger i boligfelt utenfor eksisterende
tettsteder. Boligveksten varierer sterkt fra år til år. I perioden 2013-2017 ble det i snitt fullført
77 boliger pr år i Søgne, 51 i Songdalen og 644 i Kristiansand. Estimert boligbehov for nye
Kristiansand fram til 2040 er til om lag 15 500 boenheter.
I høringsforslaget til kommuneplanens arealdel har Søgne kommune vektlagt en balansert
vekst øst og vest for Kvadraturen, dvs. veie opp for tung boligbygging på østsiden i
Kristiansand. Kommune har en stor boligarealreserve i eksisterende planer og har valgt å
øke denne i kommuneplanen som nå er på høring. Planforslaget inneholder klare føringer
om fortetting og transformasjon i allerede bebygde områder der kommunen mener at flere
boliger vil bidra til å styrke allerede eksisterende teknisk og sosial infrastruktur. De nye
boligområdene er lokalisert i aksene Tangvall – Høllen – Åros – Langenes, et større felt nær
Tangvall nord for E39 og to mindre felt på Langenes. Transport og forholdet til klima- og
miljøutfordringene er vurdert i KU.
En stor boligarealreserve kan skape utfordringer når det gjelder lokalisering av nye boliger i
samsvar med de overordnede strategiene i kommuneplanen og for arbeidet med
byvekstavtale og målsettingen om 0-vekst i personbiltrafikken. Det er vanskelig å sikre god
effekt av tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikken busstilbud og effektiv utnyttelse av
eksisterende infrastruktur med en boligarealreserve som åpner for utbygging over alt
samtidig. Det er derfor behov for å drøfte sterkere prioritering av utbyggingsrekkefølge av
boligarealreserven i Kristiansandsregionen relatert til mål om 0-vekst i personbiltrafikken,
infrastrukturtiltak og demografisk utvikling mm.
Tilgangen til gratis parkeringsplasser er vesentlig for folks valg av transportmiddel.
Kristiansand kommune har fastsatt maksimum antall parkeringsplasser for definerte tiltak i
ulike deler av kommunen. Søgne kommune har i sine parkeringsbestemmelser valgt å ikke
definere maksimum antall parkeringsplasser. Det har heller ikke Songdalen kommune.
Næring
Lokalisering av arbeidsplasser med mange ansatte og/eller mange kunder er vesentlig for
innbyggernes valg av transportmiddel. Søgne kommune har valgt å øke arealreserven
næringsutvikling ved å utvide næringsarealene i Lohnelier og å innarbeide et nytt
næringsområde i Toftelandslier, som ligger på heia sør for E39 mellom Tangvall og
Volleberg. Arealet er avsatt som framtidig næringsområde i regional plan for
Kristiansandsregionen.
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Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen (2014) har som mål at det i regionen til en
hver tid skal være tilgjengelige næringsarealer som imøtekommer næringslivets behov.
Næringsutvikling langs kollektivaksene inngår som viktig prioritering for den regionale
næringsarealpolitikken. Nye Kristiansand har en stor næringsarealreserve og regional plan
for Kristiansandsregionen har et 2050-perspektiv.
Søgne er en viktig landbrukskommune med store arealer av høy verdi.
Landbruksinteressene er ivaretatt ved at sammenhengende jordbruksarealer, av høy kvalitet
eller er viktig i kulturlandskapet er avsatt til hensynssone landbruk. I planbeskrivelsen
framgår det at det i disse områdene disse områdene ikke bør tillates tiltak som kan forringe
jordvernet eller føre til driftsulemper for jordbruksområdene. Innenfor hensynssone skal
landbruksinteressene ivaretas. Bestemmelsene til Landbruk-, natur- og friluftsområder
(LNFR) inneholder kriterier og avstandskrav for lokalisering av landbruksbebyggelse og
spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Kommuneplanens arealdel er viktig for å i vareta
landbruksinteressene og en helhetlig forvaltningen av disse arealene. Det er naturlig at
framtidig sikring av jordverninteressen avklares med en felles arealpolitikk for nye
Kristiansand.
Fiskeriinteressene er ikke spesielt omtalt i planbeskrivelsen til forslag til kommuneplanens
arealdel for Søgne. Eksisterende fiske og akvakulturområder er vist i plankartet.
Business Region Kristiansand samarbeider med andre kystkommuner på Agder om utvikling
av marine næringer. Samarbeidet er i oppstartsfasen og det er ennå ikke tatt noe initiativ
overfor kommunene i regionen om arealbehov til marine næringer. Spørsmålet om
innarbeiding av nye næringsområder og tilrettelegging for marine næringer bør avklares i
kommuneplanens arealdel for nye Kristiansand.
Risiko, sårbarhet og klimatilpassing
Kommunene i nye Kristiansand samarbeider om overordnet helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse. Målet med ROS-analysen er å sikre at den nye kommunen er godt kjent
med risikoer og sårbarheter slik at kommunen på best mulig måte kan sikre liv og helse.
Resultatet av analysen er viktig å kunne ferdigstille planstrategien og kommuneplanen, men
er også relevant for arealpolitikken. I prosjektet
Klimatilpasningsstrategi for «Nye Kristiansand» samarbeider de tre kommunene i arbeidet
om å utvikle et grunnlagsdokument for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i nye
Kristiansand. Strategien skal både tydeliggjøre utfordringer og skaffe bedre grunnlag for
videre prioriteringer i kommunens handlingsplaner. Arbeidet er støttet av Miljødirektoratet.
Flom, skred og forholdet til vann og vassdrag er viktige tema i konsekvensutredningen.
Faresoner (H310 og H320) for flom og skred er avsatt på områder areal avsatt til bebyggelse
og anlegg. Det er forutsatt at flom/skred skal vurderes nærmere og avklares i arbeid med
reguleringsplaner.
Senterstruktur
Søgne, Songdalen og Kristiansand samarbeider gjennom prosjektet Cool Planning in New
Kristiansand om hvordan dagens kommunesentra kan videreutvikles og supplere hverandre i
den nye kommunen. Arbeidet vil gi et godt grunnlag for arbeidet med kommuneplanen for
nye Kristiansand.
Nye Kristiansand
Kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand er en felles kommune fra 2020. De tre
kommunene utarbeider nå felles planstrategi for den nye kommunen, som skal vedtas tidlig
2019. Planstrategiene er en oversikt og prioritering av felles planarbeid i nye Kristiansand
basert på kartlegging og faglig prioritering i programmet for nye Kristiansand. Planstrategien
skal blant annet ta stilling hvordan nye Kristiansand skal utarbeide ny samfunnsdel og
arealdel.
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Søgne kommune reviderer sin arealplan nå, mens Songdalen, som har kommuneplan fra
2012 og Kristiansand som har arealplan fra 2011, har valgt ikke å revidere sine arealplaner
før kommunesammenslåingen. Ny arealplan for Søgne innebærer at arealpolitikken i de tre
delene av den nye kommunen i er forskjellig når det gjelder oppdateringer og tilpassing til
utfordringer og utviklingspotensialet i den nye kommunen, herunder demografisk utvikling og
nye føringer for arealpolitikken.
Det framgår av planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel for Søgne, at konsekvensene
for oppgaveløsningen i den nye kommunen ikke er beskrevet i kommunens utfordringsbilde.
Rådmannen mener nye Kristiansand er best tjent med at det framtidige bystyret ser arealene
i den kommunen samlet utvikler en arealpolitikk tilpasset de utfordringene og mulighetene
den nye kommunen står overfor. Dette gjøres best med en helhetlig vurdering av viktige
tema som oppfølging av målet om nullvekst i personbiltrafikken, lokalisering av nærings- og
boligområder, en senterstruktur som bygger opp under fellesnemdas mål for tjenestetilbudet i
den nye kommunen, klimatilpassing og risiko- og sårbarhet med mer.
Marit Eik
planrådgiver
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Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:
2016/2546 –
31247/2018

Vår ref.:
2012/3445-11

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
20.09.2018

Høringsuttalelse - kommuneplanens arealdel 2018 -2030 - Søgne kommune Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 2. juli 2018 vedrørende høring av forslag kommuneplanens arealdel.
Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. 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 Sørøst finner det positivt at hovedled og biled er vist på arealplankartet med
arealformålet farleder.
For å sikre en trygg og sikker ferdsel i sjøen er navigasjonsinstallasjoner av vesentlig
betydning. Mye av navigasjonsveiledningen i Søgne kommune er etablert mellom 1880 og
1930, og ikke tilpasset dagens seilingsmønstre eller fartøy. Ved gjennomseiling oppleves
navigasjonsveiledningen som usammenhengende og stedvis manglende. Kystverket har
derfor i lengre tid arbeidet med en enhetlig plan for sammenhengende ny-merking av den
indre leden på strekningen Lindesnes – Kristiansand. Etter vårt syn er det viktig at
kommuneplanen legger til rette for nødvendig for nyetablering, vedlikehold, endring og
fjerning av navigasjonsanlegg. Vi ser at dette delvis er ivaretatt gjennom
planbestemmelsene § 13 d, men vi ber om at teksten suppleres slik at det fremgår at også
vedlikehold, endring og fjerning av navigasjonsanlegg tillates.
Kystverket Sørøst vil informere om at vi har mottatt innspill om utdyping i og ved
hovedleden Vestergapet – Kongsgårdbukta, farledsnr. 1033. Vi ber kommunen om å åpne
opp for tiltak i sjøen når hensikten er å utbedre farleden.

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

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

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Postboks 185 Sentrum
Postboks 788 Stoa

5804
4809

BERGEN
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Fra: Morten Reitan[Morten.Reitan@marmuseum.no]
Sendt: 20.09.2018 11:26:08
Til: postmottak@vaf.no; Postmottak
Tittel: Offentlig ettersyn og høring av kommuneplanens arealdel - Søgne 2018-2030

Viser til oversendt planforslag.
Norsk maritimt museum (NMM) er kulturminnevernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under
vann i Sør‐Norge som er freda eller verna etter Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §4 eller §14. I
Søgne kommune er det registrert et sekstitalls lokaliteter med kulturminner under vann i kulturminnebasen
Askeladden. Flere av disse, som steinalderfunnene på Hummervikholmen og uthavna og kulturmiljøet i Ny‐
Hellesund er av nasjonal interesse og verdi. I den framlagte planen er Åros ett av fokusområdene. Her er det høyt
potensial for funn i sjøen av spor fra steinbrukende tid.
Det er viktig at fremtidig utvikling i Søgne, også etter sammenslåing med Kristiansand og Songdalen i 2020,
opprettholder fokus på å ivareta og formidle kulturminnene.
Vil vi påpeke at vi må motta framtidige reguleringsplaner som kommuneplanen ligger til grunn for til uttalelse ved
offentlig høring. NMM har utover det ingen kommentarer til kommunedelplanens arealdel. Vi holdes gjerne
oppdatert i planarbeidet.
Vennlig hilsen
Norsk maritimt museum
Morten Reitan
Arkeolog
Telefon +47 952 17 065
www.marmuseum.no

Høringsuttalelser fra private – kommuneplanens arealdel – Søgne kommune

1. Rolf-Ingar Schou
2. Johan Fredrik Aaraas
3. Elisabeth Lunde Ekrem
4. Håvard Severinsen m.fl.
5. Edel og Vidar Jacobsen
6. Ellen og Tor Abrahamsen
7. Tore Gustav Drivenes
8. Terje C. Hansen
9. Håvard Nordmark
10.Ottar Aase
11. Arne Helge Johansen
12. Frank W. Hansen
13. Henry Hansen
14. Wenche C. Hansen
15.Indre Riveneset velforening
16. Sven Magne Ousdal
17. Ole Hortemo
18. Laila Haakonsen
19. Stig Ø. Kvarsnes
20. Frank Holmen
21. Oddvin Larsen
22. Jan Erik Nordhagen
23. Inger Beate Lønning
24. Finn Andersen
25. Knut A. Kutsen
26. Møvik Byggetjenester
27. Inge Sam Amundsen
28. Bård Andreas Lassen
29. Inge Solhøi
30. Vidar Vollan
31. Finn Andersen
32. Even Kerlefsen m. fl.
33. Gerda Brennan
34. Ove Netland
35. Yvonne Kerlefsen m.fl.
36. Jørund Try
37. Karl Kittelsaa
38. Ralf Georg Olsen
39. Åros feriesenter
40. Solveig Sangvik m. fl.

Rolf-Ingar Schou
Solbergvegen 5
2040 Kløfta
Norway
rolfingar@online.no

964967091
SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE
Dato:3.7.2018

Tilbakemelding på Offentlig ettersyn og høring av kommuneplanens arealdel - Søgne 2018 -2030
ingen komentar

Fra: Møvik Byggetjenester AS[anne@arkmovik.no] Sendt: 03.08.2018 15:32:26 Til: Vibeke Wold Sunde;
Postmottak Kopi: faa@aaraas.no Tittel: VS: 2016/2546-innspill fra GB 20/1
Hei Vibeke , kan du gi tilbakemelding på hvordan denne er behandlet i rulleringen?
Med vennlig hilsen
Anne Karén Birkeland
Møvik Byggetjenester A/S
Tlf.: 38 01 02 84 / 975 87 172

Andøyfaret 33, 4623 Kristiansand

Fra: Anne Karén Birkeland [mailto:anne@arkmovik.no]
Sendt: 29. januar 2017 22:19
Til: 'postmottak@sogne.kommune.no'
Kopi: 'firmapost@aaraas.no'; 'vibeke.woldsunde@sogne.kommune.no'
Emne: 2016/2546-innspill fra GB 20/1

https://www.dropbox.com/s/kcktmriz3acjpqp/Skjermbilde%202017‐01‐29%2022.09.42.png?dl=0
Oversender på vegne av grunneier Fredrik Aaraas.
Med vennlig hilsen
Anne Karén Birkeland
Møvik Byggetjenester A/S
Tlf.: 38 01 02 84 / 975 87 172

Adr. Andøyfaret 19B, 4623 Kristiansand

1
Søgne kommune, planavd.

Saksnr 2016/2546 – manglende behandling av innspill med ytterligere
opplysninger

Eiendommen dette gjelder er gnr. 20 bnr. 1
Hjemmelshaver J. Fredrik Aaraas, eier av gnr. 20 bnr. 1.
Møvik Byggetjenester AS har levert innspill for Fredrik Aaraas angående boligformål på Indre
Røynåsen. I dokumentene til første gangs høring er innspillet utelatt, og vi ser at innspill nr. 15 som
ligger på samme ås, faktisk er vurdert positivt for utbygging.
For så vidt ser vi at en plan her kan medføre et eventuelt samarbeid ved behov og at denne
vurderingen også skaper presedens for Gnr. 20 bnr. 1. Området i vårt innspill er også som i innspill
nr. 15 en del i utkanten av et viktig turområde i Søgne. Vi ønsker likebehandling av innspill og at del
av gnr. 20 bnr. 1 blir behandlet tilsvarende innspill nr. 15 som framtidig utbyggingsområde.
Vi antar at det er en inkurie at ikke dette innspillet ble tatt inn.






Infrastruktur for gnr. 20 bnr. 1 er enkel å opparbeide.
Det er forhold i området som må og er viktig å hensynta i plan.
I den nordre delen er det en bålplass som beholdes. Denne bør sikres mot nord (stup), noe
som en plan vil bidra til i eget formål.
Utbyggingsplanene på Indre Røynåsen tar hensyn til naturmangfoldet og de funn som er
gjort i Artsdatabanken.
Forminnet skal beskyttes og gis en større sikringssone.

Også del av gnr. 20 bnr. 8 som vi spilte inn er tatt inn som utbyggingsområde, en bit av denne
eiendommen finnes i nordøstre del av teigen på gnr. 20 bnr. 1.
(Det er også grunneiers mening at Småbåthavn i Leirkilen ikke bør termineres. Den vil kunne gi noen
båtplasser til framtidig fastboende på Indre Røynåsen. Disse vil ha gangavstand til båtplass og
medfører at boligeiere gis svært gode fasiliteter.

Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 33, 4623 Kristiansand – org. nr. 997 898 559 – 38010284
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Innspill nr. 15 viser at innspill fra nr. 20 bnr. 1 i øst også er vurdert (rød skravur) men det er å
oppfatte som en forglemmelse/inkurie at dette innspillet ikke er framkommet i den foreliggende
konsekvensutredningen. I illustrasjonen over viser blå piler noe av det som er lag in som
byggeområde, og blått kryss til venstre angir det som skal tas ut. Vi foreslår også da å ta ut området
merket med blått kryss til høyre i bildet over for å beholde viktig turdrag.

Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 33, 4623 Kristiansand – org. nr. 997 898 559 – 38010284
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Da forslaget i vest er funnet i verdig å ta inn som utbyggingsområdet mener vi dette må forsterke
planene for gnr. 20 bnr. 1.
Det skal da være mulig å utvikle den nordre delen av gnr. 20 bnr. 1 merket med blå ring i
illustrasjonen her.
Det vises til tidligere innsendt innspill og ber om at dette nå tas til behandling.
Området vil bli utviklet med stor parkeringsplass for allmennheten, turgåere og andre besøkende til
området.

Med hilsen

Anne K. Birkeland (e. sign)

Johan Fredrik Aaraas

Søker/regulant

Eier av gnr. 20 bnr. 1

Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 33, 4623 Kristiansand – org. nr. 997 898 559 – 38010284

Fra: Elisabeth Lunde Ekrem[bippette@hotmail.com]
Sendt: 14.08.2018 16:22:06
Til: Postmottak
Kopi: Elisabeth Lunde Ekrem; Magnar Ekrem
Tittel: Innspill til ny kommuneplan

Innspill til ny kommuneplan
Fra Elisabeth Lunde Ekrem

Kommuneplanen foreslår å oppheve Eik-Sangvikplanen av 1982.
Jeg har en tomt på Åsafjellet, gnr 28/brn 373; Eikeveien 161.
Det er inntegnet hus på denne tomten. Se kart i planen.
( Ellers kartutsnitt 7 i Åsafjellet førstegangshøring).
I detaljregulering for Åsafjellet- Plan ID 201406- er mulighet for oppføring av 1-2 boliger ivaretatt.
Jeg ber om at hele gnr 28/ brn 373 blir videreført til boligbebyggelse i den nye kommuneplanen.
Mvh
Elisabeth Lunde Ekrem
Eikeveien 159
4640 Søgne
Sendt fra min iPad

Innspill til arealdelen til kommuneplan for Søgne 2017 - 2030
Har du innspill til arealdelen av kommuneplanen ønsker vi at du bruker denne malen.
Hensikten med malen er å danne utgangspunkt for konsekvensutredning etter kravene i
plan- og bygningslovens kapittel 4. Kommunen er ansvarlig for at konsekvensutredning blir
foretatt. Se ellers planprogram for kommuneplan 2017-2030.
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan. Dette gjør at det ikke er mulig å vurdere
innspill i forhold til enkeltbygg eller mindre tiltak.
Til denne revisjonen ønskes innspill innenfor følgende områder:
Næringsområder
- Ny næringsområder må ligge i tilknytning til eksisterende eller planlagt infrastruktur.
Boligbebyggelse
- Det ønskes innspill til videre boligbygging på aksene Tangvall-Høllen-ÅrosskogenLangenes og Tangvall-Lunde-Kjellandsheia.
Arealer til offentlig/privat tjenesteyting
- Det er behov for arealer til omsorgssenter.
- Det er vurdert at det er behov for en sentrumsnær barnehage, innspill til plassering
ønskes.
Alle innspill til nye arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av foreslått
arealformål i så dekkende målestokk som mulig. Det skal også vises på kartet hvor
atkomsten til området er tenkt. Kartet må inneholde eiendomsgrenser og være basert på
best tilgjengelige basisdata. Kartgrunnlag kan for eksempel hentes fra
http://www.norgeskart.no/ eller http://www.sogne.kommune.no/teknisk-og-eiendom/mineiendom/kart/. Innspill leveres med skjemaet under utfylt så langt som mulig. Skjemaet
etterspør opplysninger som har ulik relevans for ulike arealformål. Spørsmål som ikke er
relevant for formålet du ønsker, lar du være å svare på.
Eventuelle spørsmål til skjemaet rettes til Søgne kommune ved arealenheten. For hjelp kan
du også kontakte byggesakskontoret på rådhuset i Søgne. Dette er åpent fra 0830 – 1500
hver dag fra mandag til fredag.

Hjemmeside: www.sogne.kommune.no

e-post: postmottak@sogne.kommune.no

SKJEMA FOR INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017 - 2030
Navn på forslagsstiller:…Stein Severinsen/Håvard Severinsen
Stedsnavn…Borøya

Gnr: 25 Bnr: 36 /

Telefon……92847734 / 99278910

Dato: 28/1- 2017

Gnr: 25 Bnr: 169

e-post:stein@bakkeelektro.com/

hs@sogne.kommune.no
Postadresse: Fåmyråsen 13 og Vestrusveien 12
1 GENERELLE OPPLYSNINGER
Ja
Nei
1.1
Hva ønskes aktuelle område brukt til? F.eks. bolig, næring, båthavn eller annet,
beskriv:
Fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse
1.2

Hvor stort areal omfattes av innspillet?
Ca.5000 kvadratmeter

1.3

Hvor mange boenheter er det tenkt, eventuelt hvor mange dekar næring eller
annet formål?

1.4

Hva er området avsatt til i gjeldende arealdel av kommuneplanen og eventuell
reguleringsplan?
LNF område

1.5

Har det tidligere vært drevet virksomheter i området?
Hvis ja, spesifiser type og varighet:

1.6

Hva er avstand til nærmeste:
Skole:
Barnehage:
Bussholdeplass:
Nærbutikk:
1.7
Er det tilbud om kollektivtransport i dag?
ja
1.8
Er det offentlige vann- / avløpsnett i eller nær foreslåtte område?
2 MILJØVERNINTERESSER OG FRILUFTSINTERESSER I PLANOMRÅDET
Ja
Nei
Naturbasen og artskart
Naturbasens og artsdatabankens kartløsning er tilgjengelig her:
http://kart.naturbase.no/ og http://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx
2.1
Ligger planområdet innenfor eller i nærheten av en eller flere
registeringer i naturbase eller artskart?

Hvis ja, spesifiser:

2.2

Finnes det andre, kjente naturkvaliteter innenfor planområdet?
Hvis ja: Spesifiser:

2.3

Vann og vassdrag: Ligger planområdet nærmere enn 100 m fra:
Sjøen?
Vassdrag (bekk, elv, vann)?
Blir hele eller deler av området brukt som turområde?
Kommentarer:

2.4

2.5

2.6

ja
ja

Kulturminner og kulturmiljø www.kulturminnesok.no
Finnes det kulturminner i planområdet?
Hvis ja, spesifiser:

Ja
ja

Finnes det andre kulturverdier i området (for eksempel gamle
ferdselveier, steingjerder osv?)
Hvis ja, spesifiser:

Ja

Nei

Tursti rundløype Borøya

2.7

2.8
2.9

Støy
Ja
Er planområdet utsatt for støy fra vegtrafikk? Statens vegvesen sitt
støysonekart finner du her:
http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/S
toy/Stoykart/Vest-Agder
Finnes det og/eller planlegges det støyfølsom arealbruk i området?
(boliger, helseinstitusjoner, skole, barnehage o.l.)
Planlegges det etablering av støyende virksomheter i området?

3 LANDBRUKSINTERESSER
Ja
3.1
Berører planområdet dyrka mark?
Dersom det er dyrka mark i foreslåtte område, hvor stort areal blir berørt?

Hjemmeside: www.sogne.kommune.no

Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei

e-post: postmottak@sogne.kommune.no

Dersom foreslåtte område ligger nær dyrka mark, hva er avstanden til dyrka
mark?
4 BARN OG UNGES INTERESSER
6.1
Brukes hele eller deler av området av barn til lek?
Hvis ja, beskriv nærmere hva slags lek/aktivitet:
6.2
6.3

Ja

Nei

Brukes området av skole/barnehage som turområde?
Nei
Vil skoleveien være trafikksikker? Er det for eksempel gang- og sykkelvei. Gi en
kort beskrivelse:

5 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
Naturgitte risikoforhold (se www.skrednett.no)
7.1
Er området flomutsatt?
7.2
Foreligger det risiko for:
steinsprang/ras?
kvikkleireras (utglidning av løsmasser)?
7.3
Er det høyspent i området?

Ja

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Utfyllende kommentarer:
Ønsker fortetting med 1 til 2 boenheter på våre eiendommer i Grønnbukta Borøya.
25/36 Sjøbu/båthus. Ønsker en hytte/boenhet i tilknytning til denne. Har båtplass på 25/36
og i Torvefjorden båthavn. Vi ønsker at 25/169 og deler av 25/36 blir å regne som bygge
område i den nye planen. Ref. vedlagt kart/tegning.
Ser dagens inntegning som meget unaturlig i forhold til eksisterende bebyggelse. Dette
gjelder eiendommene våre og 25/33 samt 25/64.
Ser også utfra gjeldende plan at det er «fredet» store deler av tomten 25/36. Områder som i
tidligere planer var bygge områder, og her er det jo ingen muligheter for dispensasjoner slik
vi har forstått på Ghattas. Dette er også noe vi mener vi burde vært informert om.
Ut fra dette at det er lagt begrensninger på store deler av 25/36, så håper og ønsker vi at det
åpnes for bygge område på hele 25/169 slik at båthus/sjøbod på 25/36 kan få bygget en
hytte for beboelse i dette området. Her kan vi justere grensene slik at det kan passe inn 1-2
boenheter.

Hjemmeside: www.sogne.kommune.no

e-post: postmottak@sogne.kommune.no

Søgne kommune
Postboks
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4682. Søgne

Søgne 23.08.20I8.

Anke

på vedtak

av 2 I .06. I 8. ang. søknad om em endret

kommuneplanen

planstatus

i

for deler av gnr. 28 bnr. 3 l .

Vi viser til brev av 2.7 då hvor det fremgår at vår søknad ikke er etterkommet.
l saksutredningen

til formannskapet

fremgår det at omsøkt område ligger på dyrket mark, og

at en utbygging vil bety nedbygging av dyrket mark.
Vi vil påpeke at denne slutningen ikke er i samsvar med opplysninger
forutsetningene

i søknaden og

for en utbygging.

lsøknaden har vi lagt til grunn:
Bakgrunnen for søknadene er ønske om å videreutvikle vår drift av Nyvoll gård. Arealet ligger inntil
eksisterende boligbebyggelse hvilket legger noen begrensinger på driften.
Enn videre er tanken at det tomtesalget vil bringe av inntekter skal går til utvikling av gården. Heri
erverve hensiktsmessige arealer for jord og eller skogsbruk
jordmasse

på tomten

skal flyttes

og benyttes

på annet, nytt opparbeidet

jordbruksareal.
Nytt opparbeidet

arealet

skal minst være på 4 da. og med minst like god jordkvalitet.

Som følge av dette mener vi at vedtaket 2l.06.l8., angående vår eiendom, er truffet på
bakgrunn av mangelfulle opplysninger.
Vi imøteser ny behandling med positivt utfall.
Med hilsen

(

Edd

C/äq

«lo—Lohan

Edel og Yidar Jacobsen
Nyvoll gard
Grøvannsveien
4640 Søgne

29

\_/

Fra: Tor Abrahamsen[torabraham@hotmail.com]
Sendt: 29.08.2018 08:19:18
Til: Postmottak
Tittel: Innspill kommuneplan 2018-2030 med frist 21 september.

Arealenheten ved Wibeke Vold Sunde

Søgne 29/8‐2018

Innspillet gjelder for eiendommen 72/220 på Hølleveien.
Jeg har som grunneier tidligere påklaget fremgangsmåten som ble brukt fra kommunens side for å endre fargen fra
gult til brunt og videre til grønnt, på jordstykket mitt som jeg er eier av på Hølleveien.
Dette er den eneste grønne flekken på østsiden av Hølleveien mellom Linnegrøvan industriområde og Tangvall
sentrum.
Jordet er avgrenset av boliger i begge ender, samt elven og Hølleveien på de andre sidene. Det går også en
høyspentkabel i bakken midt på jordet.
Hølleveien er meget trafikkert og av‐ og påkjøring med traktor med henger har ført til mange farlige situasjoner
opp igjennom årene.
Det har vært planlagt en strandsti langs elven her, men på grunn av ustabile masser med fare for utrasing av
naboeiendom, Bjarne Gundersen, er dette lagt på is.
Jeg vil igjen vise til tidligere brev hvor jeg ber politikerene se på saksgangen fra kommunens side.
Det kan ikke være meningen at man som grunneier skal bli overkjørt på denne måten.
Jeg ønsker eiendommen tilbakeført til brunt som jeg ble lovet av kommunen.
I påvente av en mulighet til å få en avkjørsel gjennom en av naboeiendommene, ber jeg om at området
tilbakeføres til boligformål, som det har vært i de siste 20 årene.
Jeg ønsker at politikerene får denne saken opp til avstemming.
Mvh Ellen Abrahamsen
Verven 12
4640 Søgne
Email: ellen‐abrahamsen@hotmail.com
Sendt fra E‐post for Windows 10

Tore Gustav Drivenes
Nesveien 21
4700 Vennesla

Søgne Kommune

28/8-2018

Kommentar til kommuneplan

Vi viser til høring på Kommuneplan for Søgne. Undertegnede har 2 familiehytter på Åløya i Søgne,
som ligger under egen reguleringsplan for Åløya. Dette gjelder Gnr 38/130 og 38/134
Vi har flg innspill til planen:
1. Utnyttelse på tomtene økes til 120 kvm2 grunnflate
2. Vi ønsker at områdene hyttene ligger i defineres som bebyggelse i kommuneplanen.
3. For 38/130 ønsker vi at byggeområdet utvides til sjø i nord, der det er en naturlig
havn/brygge.

Vennlig hilsen
Tore G. Drivenes

Søgne 29.8.18
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Forslag til Søgne kommune

vedr.

kommuneplanens

av

foreslåtte

arealdel:
Hei

Vi ber om at hytter/bygg

og disses P-plass på gb: 6/8 (P-plassen),

6/52, 6/53 og 6/49 innlemmes

igult

Det er behov for å øke kapasiteten
tider er overfylt

i sommersesongen.

Båtslipp/sjøbod

som ligger mellom

oppgradering

eller helst flyttet

flomperioder

oversvømmer

»

I

I:

A/FVFHEJAJ

/

i":

sac/v6

på P-plassen på 6/8 da den til

6/52 og 6/49 trenger

sårt en

pga. at den står oppå bekken som i

innvendig.

Hilsen Terje C. Hansen
L?\:l/VIA"‘.

areal.

\
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Søgne kommune
postmottak@sogne.kommune.no

Vår dato:
Deres dato:

17.9.2018

Vår referanse:
Deres referanse:

P043 – Monsøya – Søgne kommune
2016/2546 - 31247/2018

Vår saksbehandler:
Victoria Nordtveit

Innspill til høring av kommuneplanens arealdel – Søgne kommune
På vegne av vår oppdragsgiver, Ottar Aase, sendte Planfolket 30. november 2017 inn et innspill til
kommuneplanens arealdel. Innspillet ble ikke innarbeidet i kommuneplanen grunnet negative utslag i
konsekvensutredningen. I dette nye innspillet er det gjort endringer for å imøtekomme kommunens
krav, samt kommentert punkter i konsekvensutredningen.
Grunneier av 21/116 ønsker å sette opp en liten hytte for å kunne oppholde seg og skjøte sin
eiendom nord/øst på Monsøya. Eiendommen som er på 29 mål er preget av gjengroing med busker,
kratt og trær. Kommunen har gitt medhold i at eiendommen trenger skjøtsel, men eier er avhengig
av å kunne overnatte og lagre redskap. Det søkes ikke om brygge, eier planlegger kun en
fortøyningsbøye for båt. Eiendommen brukes ikke av allmennheten grunnet gjengroing og meget
kupert terreng med mange fjellknauser som gjør den vanskelig fremkommelig. I nærområdet har
kommunen i år gitt tillatelse til oppføring av pumpestasjon for kloakk med pumpehus og brygge
innen 100 metersbeltet. Nord for eiendommen er det 3 hytter og syd for eiendommen ombygges nå
en hytte til helårsbolig. Det er meget god infrastruktur i området med tilgang til vann, strøm og
kloakkledning til fastlandet.

PLANFOLKET AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand S

Telefon
+47 41 66 46 41
E-postadresse
post@planfolket.no

Nettsted
www.planfolket.no
Foretaksregisteret
NO 917 968 292 MVA

Side 1 av 7

I innspill fra november 2017 ble det formidlet et ønske om å oppføre én hytte på enten alternativ 1
eller 2 vist i illustrasjonen nedenfor. For å inngå et kompromiss med kommunen er dette nå endret slik
at det kun ønskes å oppføre hytten innenfor alternativ 1.

Innenfor dette arealet ønsker oppdragsgiver å oppføre én hytte. Han ønsker også å etablere
fortøyningsbøye til båt. For ordenskyld presiseres det at det ikke en ønskelig å oppføre brygge. Ved å
oppføre hytten innenfor alternativ 1 fremfor alternativ 2 vil bebyggelsen ligge med en større avstand
til sjøen og blir trukket opp på et 7 meter høyt platå. Alternativ 1 synliggjøres i illustrasjonen under.

Trase for høyspentmast

PLANFOLKET AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand S

Telefon
+47 41 66 46 41
E-postadresse
post@planfolket.no

Nettsted
www.planfolket.no
Foretaksregisteret
NO 917 968 292 MVA

Side 2 av 7

Nedenfor er konsekvensutredningen for kommuneplanens arealdel for innspill innsendt i november
2017 gjengitt med kommentarer fra Planfolket AS. Som det fremgår vil oppføring av en liten hytte
ikke medføre begrensninger for allmennheten og i tillegg er det en gevinst ved at eier kan skjøte
eiendommen. Dette er i tråd med intensjonen i gjeldende reguleringsplanen for området. Tiltaket vil
føye seg inn i landskapet og de bebygde omgivelser på en god måte. Dette er den eneste
eiendommen nær sjøen på Monsøya uten bebyggelse. Grunneier opplever det derfor urettferdig at
han ikke har mulighet til overnatting i forbindelse med opphold på og skjøtsel av sin eiendom på 29
mål.
Kulturminner/kulturmiljø
Beskrivelse av området
Ved ny arealbruk
Eiendommen er regulert til landbruk med Nedbygging av kulturområde.
spesialområde bevaring av kulturlandskap
Kommentar fra Planfolket AS:
Etter opplysning fra grunneier har eiendommen aldri vært kultivert. Den er meget kupert med ulendt
terreng med høye bergknauser og lite flatt grøntområde som egner seg til kultivering. Eiendommen
er ubebygd bortsett fra et brønnhus. En trase for høyspenningsmaster krysser eiendommen i nord-syd
retning omlag midt på tomten. Av den 29 mål store eiendommen er det innenfor 1 mål hvor det
ønskes oppført en hytte. Dette arealet vil ligge i nærhet til eksisterende bebyggelse. Om lag 60 meter
nord ligger eksisterende hytte med opparbeidet infrastruktur. Den omsøkte hytten vil kunne benytte
nærliggende infrastruktur for strøm og vann- og avløpsforbindelse til fastlandet. Infrastrukturen i
området kan benyttes hele året.
I figuren under vises plasseringen til pumpestasjonen i forhold til ny bebyggelse.

Eksisterende pumpestasjon

Ny hytte

PLANFOLKET AS
Tollbodgata 52
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Landskap/stedsaktivitet
Beskrivelse av området
Ved ny arealbruk
Området ligger i 100-metersbeltet og er en del Økt bebygd preg i strandsonen.
av regulert kulturlandskapsområde. Terrenget
skrår mot øst.
Kommentar fra Planfolket AS:
Alternativ 1 som vises i kartutsnittet på forrige side ligger innenfor 100 meters beltet, men grenser ikke
direkte til havet. Korteste avstand til strandlinjen er omlag åtte meter, laveste kotehøyde innenfor
arealet er om lag 6 meter over strandlinjen. Bebyggelsen vil ligge om lag 7 meter over strandlinjen.
I dette området ønskes det å bygge en enkel hytte som ikke ruver i terrenget. Størrelsen og
beliggenheten inn mot en liten bukt, gjør at området ikke vil være særlig eksponert. Bakenfor det
aktuelle området er det terreng slik at forslaget om bebyggelse ikke vil gi en silhuettvirkning.
Grønnstruktur og friluftsliv
Beskrivelse av området
Ved ny arealbruk
Del av et større sammenhengende grøntområde Utbygging medfører økt
på øya, men det er ikke kjent at arealet benyttes strandsonen i området.
som friluftsområde. Det ligger ca. 50 til 100
meter fra hytte i nord.

privatisering

av

Kommentar fra Planfolket AS:
Det aktuelle arealet preges av gjengroing av trær og kratt. Eiendommen er også bratt hellende ned
mot havet. Dette er noe av grunnen til at det ikke er veier eller stier innenfor området. Arealet
benyttes ikke av allmennheten.

PLANFOLKET AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand S

Telefon
+47 41 66 46 41
E-postadresse
post@planfolket.no

Nettsted
www.planfolket.no
Foretaksregisteret
NO 917 968 292 MVA

Side 4 av 7

Bildet over og bildet på forrige side viser vegetasjonen innenfor området som ønskes bebygd.
I tilgjengelige databaser (miljøstatus.no) er det ikke opplysninger om at det er viktige naturtyper i
området. Bildet nedenfor viser område på Monsøya som er kategorisert til «viktig naturtype». Området
«viktig naturtype» berøres ikke av ny bebyggelse som fremmes i dette innlegget.

Ny hytte
Viktig naturtype
Gammel eikeskog
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Risiko og sårbarhet
Beskrivelse av området
Arealene nærmest sjøen
havnivåstigning og stormflo.

er

utsatt

Ved ny arealbruk
for Ingen endring, bebyggelsen må plasseres med
tilstrekkelig høyde over sjøen.

Kommentar fra Planfolket AS:
Som tidligere nevnt er laveste kotehøyde innenfor arealet er om lag 6 meter over strandlinjen.
Bebyggelse i området vil plasseres høyere enn dette. Hytten ønskes etablert på en berghylle som er 7
meter over strandlinjen.
Klima og klimaendringer
Beskrivelse av området
Arealene nærmest sjøen
havnivåstigning.

er

utsatt

Ved ny arealbruk
for Ingen endring, bebyggelsen må plasseres med
tilstrekkelig høyde over sjøen.

Kommentar fra Planfolket AS:
Som tidligere nevnt er laveste kotehøyde innenfor arealet er om lag 6 meter over strandlinjen.
Bebyggelse vil plasseres høyere enn dette. Hytten ønskes etablert 7 meter over strandlinjen.
Utbyggingsmønster/tettstedsutvikling
Beskrivelse av området
Fritidsbebyggelse på øy.

Ved ny arealbruk
Gir økt bebyggelse i strandsonen. Innebærer ny
fritidsbebyggelse på ubebygd areal.

Kommentar fra Planfolket AS:
Arealet ligger på en øy og er derfor begrenset til mennesker som ferdes i båt. Strandsonen i dette
området benyttes ikke av båtfolket. Det er det flere grunner til. Området har ikke sol på ettermiddagog kveldstid. I tillegg er det flere mer attraktive områder i nærhet. For å nevne noen er Kjellevika,
Olavssundet og Kilen (Tyskerbukta) steder som kan benyttes i nærheten. I tillegg vil en utbygging av en
hytte her ikke beslaglegge strandlinjen i området. Det vil derfor fortsatt være plass til oppankring
lenger sørvest for området.
Bildet på neste side viser området sett fra sjøen. Plasseringen av en ny hytte i dette terrenget vil ikke
hindre allmenn ferdsel i området.
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I tillegg til disse nye punktene, vises det til argumentasjon for en ending i reguleringsformål gitt i
tidligere omtalt innspill fra november 2017.

Vi ber med dette om at innholdet i dette innspillet tas med i Kommuneplanens arealdel 2017 – 2030.

Ved spørsmål eller behov for supplerende informasjon kan undertegnede kontaktes på telefon (41 66
46 41) eller e-post (victoria@planfolket.no).

Med vennlig hilsen
Victoria Nordtveit
Arealplanlegger / Partner
PLANFOLKET AS
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Søgne kommune
Rådmannen
Postboks
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4682 SØGNE

Värref.: 180500/22831

JB/eks

Dato: 12. desember

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS
MONSØYA.

AREALDEL

2018

GN R 21 BNR 116 PÅ

Ottar Aase har som eier av 21/116 tidligere gitt innspill til kommuneplanens
arealdel 20182030. Dette innspill ble ikke tatt til følge ved kommunens
førstegangsbehandling
av utkast til
kommuneplanens
arealdel.
På vegne av Ottar Aase fremmes
nærmere.

innspillet

på nytt og i det følgende

vil jeg begrunne

dette

***

Eiendommen
til Ottar Aase er på 29 mål og uten bebyggelse. Eiendommen
er preget av
gjengroing med busker, kratt og trær, og det fremstår som åpenbart at eiendommen
har behov
for skjøtsel. En tidligere dispensasjonssøknad
for hytte og adkomstbrygge
på eiendommen ble
imidlertid avslått. Fylkesmannens
miljøvemavdeling
uttalte da at «Eventuelle tiltak bør bare
avklares i plan og ikke ved dispensasjon».

./.

På dette grunnlag, og for å ivareta hensynet til landskapsvern,
kulturmilj ø, grønnstruktur
og
friluftsliv på en best mulig måte, har Planfolket AS utarbeidet en planfaglig vurdering med
forslag til lokalisering av en mindre hytte på eiendommen.
Jeg vedlegger innspill/notat
dat.
31.8.2018 fra Planfolket AS hvor denne vurdering fremkommer.
For Ottar Aase er det viktig å fremheve at det er behov
eiendommen
for at eiendommen
skal kunne skj øttes på
privatiserende
tiltak i selve strandsonen —grunneier vil
fortøyningsbøye
for båt og basere seg på landfeste uten
lokalitet for hytta som er trukket tilbake fra sjøen og på

Advokatfirmaet Kjær DA
MNA
Org.nr. NO 974 904 934 MVA

Tlf: 38 100 600
post@advkjaer.no
www.advkjacrno

for å kunne sette opp en liten hytte på
en fornuftig måte. Det søkes ikke om
nøye seg med å kunne legge ut en
ilandstigningsbrygge.
Det er funnet en
et ca 7 m høyt platå hvor den er lite

Postadresse:
Postboks 153
4662 Kristiansand

Besøksadresse:
Handelens Hus
Rådhusgata 3

Fra: Arne Helge Johansen[arnehelge@yahoo.no]
Sendt: 01.09.2018 15:50:31
Til: Postmottak
Tittel: Fw: Innspill til fremtidig arealplan angående g/bnr. 6/29, 6/31 og 6/48

----- Videresendt melding ----Fra: Arne Helge Johansen <arnehelge@yahoo.no>
Til: postmottak@sogne.kommune <postmottak@sogne.kommune>
Sendt: fredag 31. august 2018, 13:26:21 CEST
Emne: Innspill til fremtidig arealplan angående g/bnr. 6/29, 6/31 og 6/48
Ser att vår eiendom g/bnr. 6/29 er merket av som fritidsbebyggelse i nåværende og fremtidige arealplan.
Dette mener vi er feil og håper det kan endres for 6/29 som er det opprinnelige våningshuset til 6/3 bygd før 1810, huset
står i SEFRAK registeret for mulig verneverdig eiendom (ble fraskilt i 1973).
Vi kjøpte eiendommen med boplikt og måtte skrive under på dette, ble senere overrasket over att huset var regulert til fast
bebyggelse med boplikt og tomten til fritidsbebyggelse (6/29).
Vi ønsker att 6/29 og gjerne 6/31 blir regulert som boligbebyggelse nåværende (slik som naboene).
Vi bor fast i huset, noe vi har gjort siden vi kjøpte det for 8 år siden.
Vi eier også 6/48 som ligger rett over veien og og vil gjerne att det reguleres som boligbebyggelse nåværende noe også
naboen som eier 6/6 har spurt om, subsidiært LNFR areal spredt bebyggelse, da kan muligens mine døtre en gang i
fremtiden kan ha mulighet å bygge ett lite hus på de 10 målene vi har her.
Dette vil danne en naturlig klynge med helårsboliger sammen med nabohusene.
Er greit å bo på Lyngmyren, rolig å fint med bussforbindelse rett utenfor døra.
Agder Energi har også nylig oppgradert strømforsyningen i området med ny strømtransformator.
Hilsen
Vivi-Ann Johansen
Arne Helge Johansen

Søgne kommune
v/Arealenheten
Postboks

1051,

4682 SØGNE
Søgne, 30. august 2018

Vedr. ny kommuneplan
Undertegnede, eiere av gnr. 6/bnr. 46, ber om at denne parsell forblir i gult område, slik det
fremgår av gjeldende reguleringsplan. Parsellen eies av fastboende, og en endring i
reguleringsplanen

vil kunne være til hinder

for en eventuell

form av fiske. Parsellen har i flere generasjoner
fastboende

fremtidig

næringsvirksomhet

vært en del av næringsgrunnlaget

for

på Lyngmyr.

Vi ber videre om at gult område utvides til også gjelde følgende:

- Strandparsell på bnr. 6/bnr. 1, (avmerket på vedlagt kart)
Denne parsellen er den eneste strandlinje
eiendommen

Også dette området

har vært brukti

opplagsplass/opphalingsplass

Frank W. Hansen og Gunn D. Hansen
4643 Søgne

1 har, og således det eneste sted

724,
N

forbindelse

med tidligere tiders fiske, da som

for båter og barking av garn.

Vennlig hilsen

Langenesveien

gnr. 6/bnr.

kan anlegge bryggeplass.

i

30.3.2013
6:1
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Søgne, 30. august 2018
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Vedr. ny kommuneplan

[3

Undertegnede, eiere av gnr. 6/bnr. 3, ber om at den vestlige parkeringsplassen på Lyngmyr
legges i gult område, i likhet med den østlige parkeringsplassen, i det de to plassene på sett
og vis henger sammen.

Vi ber videre om at gult område utvides til også gjelde følgende:
—

En parsell på bnr. 6/bnr. 3, (avmerket

-

En parsell på gnr. 6/bnr. 6, (avmerket på vedlagt kart)

på vedlagt kart)

På disse parsellene planlegges igangsatt reguleringsarbeid med tilrettelegging
fritidsboliger (gnr. 6/bnr. 3) og boligtomter (gnr. 6/bnr. 6).

Vennlig

ilsen
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Forslag til Søgne kommune

vedr. kommuneplanens

foreslåtte

arealdel:
Hei

Vi ber om at hytter/bygg

og disses P-plass på gb: 6/8 (P-plassen),

6/52, 6/53 og 6/49 innlemmes

i gult areal.

Det er behov for å øke kapasiteten

på P-plassen på 6/8 da den til

tider er overfylt

i sommersesongen.

Båtslipp/sjøbod

som ligger mellom 6/52 og 6/49 trenger sårt en

oppgradering

eller helst flyttet

flomperioder

oversvømmer
Winnvendig.
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Sven Magne Ousdal
Fintlandsmonan 23
4440 TONSTAD

16. September 2018

S0gne Kommune
Postboks 1051
4682 S0GNE
postmottak@sogne.kommune.no.

Innspill til h0ring av kommuneplanens arealdel i S0gne kommune

Eiendommen gnr. 32, bnr. 96 er i h0ringsutkastet til kommunedelplan avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsformal samt reindrift (LIMFR-formal). Dette 0nskes endret til:
LNFR-areal, spredt fritidsbebyggelse - navaerende. Det legges til grunn at h0ringsutkast til
bestemmelser § 6 c. Fritidsbebyggelse gj0res gjeldene for eiendommen.
Begrunnelse for innspillet er at ferdigattest for fritidsboligen pa gnr. 32, bnr. 96 ble gitt ved S0gne
kommunes brev 20.10.2006. De formelle tillatelser angir fritidsboligformal for denne bebygde
eiendommen.

H0ringsfrist er satt til 21.september 2018 jf. kommunens brev av 2. juli 2018.
Jeg viser til mitt innspill av 10. april 2018 for gnr. 32, bnr. 96 pi Hallandvik. Det ble der beklaget at
innspill ble fremmet etter fristen som var satt til 1. desember 2017. Videre ble det informert at del
var ukjent for meg at planprosessene var igangsatt. Det vises ogsa til kommunens e-post 7. juni 2018
der det opplyses at innspillet ikke ble vurdert av hensyn til f0rstegangsbehandling i juni.
Det vises til planbeskrivelsen 3.9.1 LNF-areal for spredt bolig- og fritidsbebyggelse:
«... Det er anledning til a avsette arealer i kommuneplanen med LNFfor spredt boligbygging, der
spredt bolig-, fritids- eller naeringsbebyggelse og annen bebyggelse kan tillates gjennom behandling
av enkeltvise s0knader.
Kommunen har, gjennom konkret avgrensing av arealer med bestemmelser, apnet for a opprettholde
og tillate spredt bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-omradene. Omrader hvorspredt bebyggelse er tillatt
i gjeldende plan er i hovedsak overf0rt til ny plan. Det er i tillegg lagt inn utvidelser som i hovedsak
omfafter eksisterende grender. Dette for at eksisterende boliger skal kunne gj0re mindre tiltak uten
at dispensasjon er n0dvendig.»

Dette innspillet er i trad med punkt 3.9.1 i planbeskrivelsen.
Det vises ogsa til planbeskrivelsen 4. Maloppnaelse i forhold til planprogrammet:
«Det var 0nskelig med en gjennomgang av dagens plangrunnlag, bl.a. for a se om det er mulig a
redusere antall dispensasjoner. Opphevelse av eldre reguleringsplaner og justeringer/utvidelser av
LNFfor spredt boligbygging er tiltak som vil kunne bidra til en reduksjon av dispensasjonss0knader.»
Dette innspillet er i trad med punkt 4 i planbeskrivelsen.
Plankartet som ligger ute til offentlig ettersyn viser LNFR-areal, spredt fritidsbebyggelse nlvaerende, for avgrenset omrade pa St0leholmen. I tillegg vises samme formal for avgrenset
omrade mellom St0len og St0lekilen. Det samme er tilfelle for avgrenset omrade pa Ormestad, der
det vises LNFR-areal, spredt boligbebyggelse - navaerende. Pa Hallandvik er det ogsa avsatt
boligbebyggelse - navaerende. Det er ikke kontroversielt og planfaglig er det ikke noe i veien for a
im0tekomme innspillet som jeg pa ny fremmer her.
Ferdigattest for fritidsboligen pa gnr. 32, bnr. 96 ble gitt ved S0gne kommunes brev 20.10.2006. De
formelle tillatelser angir fritidsboligformal for denne bebygde eiendommen.

Endring av formal og grad av utnytting
Eiendommen gnr. 32, bnr. 96 er i h0ringsutkastet til kommunedelplan avsatt til landbruks- natur- og
friluftsformal samt reindrift (LNFR-formal). Dette 0nskes endret til:
LNFR-areal, spredt fritidsbebyggelse - nlvasrende.
Det legges til grunn at h0ringsutkast til bestemmelser § 6 c. Fritidsbebyggelse gj0res gjeldene for
eiendommen.
Med hensyn til konsekvensutredning er jeg ikke kjent med at relevante temaer innen
arealplanleggingen utfordres, med unntak av LNFR-formal. Dette formalet pavirkes i liten grad og
formelle tillatelser hjemler bruken som 0nskes i dette innspillet.
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Det bes om at eiendommen gnr. 32, bnr. 96, settes til LNFR-areal, spredt fritidsbebyggelse •
navaerende i planforslaget som godkjennes av kommunestyret i 2018.

Med hiisen
Sven Magne OusidlT(svema-o@online.no)

Fra: Vidar Borø[xtra@live.no]
Sendt: 17.09.2018 16:37:47
Til: Postmottak
Kopi: Vibeke Wold Sunde
Tittel: VS: KOMMUNEPLAN til 2030

Hei
Viser til tidligere innsendt innspill til kommuneplanen, gjeldende området "Skjærelia".
Da jeg nylig fikk tips fra en av våre lokale formannskapsrepr. om å fremme forslaget på nytt, henvist til en
frist for dette som er 21.09.18. (?)
Jeg ber derfor om en ny vurdering av det foreslåtte området, som FREMTIDIG BYGGEOMRÅDE, det vil da
også passe i gjeldende plan for Tangvallområdet, og ønsket om sentral bosetting. Når ny E‐39 er på plass, vil
det være kort vei til påkjøring til denne i Monan‐området.
Som tidligere nevnt i forslaget, er yttergrensene et forslag, som klart kan justeres/tilpasses evt.
minimumsavstander som dyrket mark o.l.
Imøteser en snarlig tilbakemelding på om det stemmer med nevnte frist for "nyinnsending", og evt. hvordan
saken da tas tak i videre.
Jeg må si jeg synes det er litt for tynt grunnlag opprinnelig forslag ble avvist på, eneste oppgitte grunn til
meg er at Kjellandsheiaområdet må bygges ut først.
Det er tross alt en tomtereserve som skal vare i mange år, samt at kommunesammenslåingen er varslet å
skulle flytte "midtpunktet" i ny kommune vestover.
mvh
Vidar Borø, på vegne av:
Ole Hortemo
Leif Øvland
Hellesund Drift AS

Fra: Vibeke Wold Sunde <Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no>
Sendt: torsdag 14. juni 2018 08.29
Til: Vidar Borø
Emne: SV: KOMMUNEPLAN
Hei.
Alle innspillene og konsekvensutredningen av disse følger den politiske saken. Du finner det under andre
dokumenter under sakene til plan‐ og miljøutvalgsmøtet 13.06.18:
https://utvalg.sogne.kommune.no/utvalg/?katalog=zzPlan‐ og milj[oeutvalgetzzM[oete‐2018‐06‐13zzAndre
dokumenter
Tomtereserven består i stor grad av Kjellandsheia, samt områder på Langenes, også er det fokusert på fortetting
langs kollektivakser. Når den felles kommuneplanen for Kristiansand skal lages vil et på nytt bli gjort vurderinger
av arealbehov, hva som er aktuelt da, er det ikke lett å si noe om nå.
Hvilke anmodninger om å legge inn områder politikerne har fått vet jeg ikke. Det er ved behandlingen i
formannskapet politikerne vil vedta hvilke endringer som skal bli gjort i planforslaget.
Mvh
Vibeke Wold Sunde

Fagleder for plan
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 997 66 173
vibeke.sunde@sogne.kommune.no

‐‐‐‐‐Opprinnelig melding‐‐‐‐‐
Fra: Vidar Borø [mailto:xtra@live.no]
Sendt: onsdag 13. juni 2018 19:52
Til: Vibeke Wold Sunde
Emne: Sv: KOMMUNEPLAN
Hei, da har jeg endel flere spørsmål:
a) Vil det med andre ord si at politikerne ikke har sett forslaget ei gang?
b) "tomtereserven" er vel kanskje Kjellandsheia, der kommunen er eier/medeier (blir liksom litt å passe på seg
selv i så fall)
c) Er det mulig å få kopi av utredningen? Er det på en måte slik å forstå at hvis det ikke hadde vært tomtereserver i
kommunen, så kunne Skjærelia blitt anbefalt. Eller er det andre tungtveiende grunner også inne her?
d) Vil dagens planmøte idag (der altså Skjærelia ikke var med), også bety at det er helt uaktuelt frem mot 2030?
e) Har noen evt. hørt om forslaget og "klaget" til dere under utredningen?

Som du sikkert forstår, vil jeg ha oppgitt det som er den helt klare årsaken. Hvis det kun er basert på for mange
tomter i bygda fra før, så kan det godt være svaret, men må bekreftes.
Det blir sikkert behov for tomter i fremtida også, jeg vil jo da at dette skal være et alternativ.
Om det er andre grunner, evt. avstand til dyrka mark, så er jo ingen boliger plassert ennå. Alle disse kan jo selvsagt
plasseres i grei avstand, man har jo også høydeforskjellen til jordene, som bør gjøre en slik mulig problemstilling
mindre.
Er det et tidspkt., noen år frem da man evt. kan foreslå området igjen (tenker da før 2030)?
Og til slutt, er absolutt siste ord sagt, eller kan f.ex formannskapet (i en drømmesituasjon) velge å ta det med
likevel? (krever jo selvsagt at de har hørt om det)
Vidar Borø
________________________________________
Fra: Vibeke Wold Sunde [Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no]
Sendt: onsdag 13. juni 2018 14.23
Til: Vidar Borø
Emne: SV: KOMMUNEPLAN
Hei, ja det stemmer at det ikke er foreslått tatt inn. Når vi har utredet området nærmere har vi konkludert med at
det ikke ble anbefalt tatt inn. Administrasjonen har foreslått relativt få nye områder, da tomtereserven samlet i
kommunen er ganske stor.
Kommuneplanen var oppe i plan‐ og miljøutvalget i dag og skal førstegangsbehandles i formannskapet 21. juni.
Mvh
Vibeke Wold Sunde
Fagleder for plan
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 997 66 173
vibeke.sunde@sogne.kommune.no<mailto:vibeke.sunde@sogne.kommune.no>
[cid:image001.jpg@01CCC9F0.CB5F82B0]

Fra: Vidar Borø [mailto:xtra@live.no]
Sendt: onsdag 13. juni 2018 09:09
Til: Vibeke Wold Sunde
Emne: KOMMUNEPLAN

Hei
Viser til mitt tidligere innsendte forslag til boliger etc., på fjellpartiet øst for Tangvall (Skjærelia, inkl. deler av GB
74/90)
Kan jeg tolke dagens (vedlagte) sak i planutvalget, slik at dette forslaget ikke er med i det hele tatt?
I så fall virker det noe underlig, da mine samtaler med deg/dere, ble oppfattet som om at forslaget var interessant
og passet inn i intensjon om at bygging "i og nær Tangvall" er foretrukket i en eller annen form.

mvh
Vidar Borø

Laila Haakonsen
Kvernstien 51
4643 Søgne

Høringsuttalelse
KOMMUNEPLAN for Søgne 2018 -2030. AREALDEL.

Mitt overordna syn på turområdene fra Høllen til Langenes:
For store deler av Søgnes befolkning er dette nærområder for hverdagens mosjonsbehov nå
og ikke minst for framtida. Det gjelder natur som fortsatt er ubebygd på Åroslandet
(Årosveten, Røynåsene, Braneset) og ved Kvernhusvannet (Kvernhustangen). Skal områdene
gi mulighet for ulike friluftsaktiviteter, må de ha den størrelsen de har i dag.
Røynåsen Braneset. (Konsekvensutredn. Nr. 15) (Endret i formannskapet 21.06.2018)
Det framkommer ønsker om mulig boligutbygging på store deler. Utdrag fra saksbehandlernes
samlede vurdering: «Denne utbyggingen innebærer å ta hull på et større uberørt naturområde med
stor landskaps- og friluftsinteresser. På denne hovedaksen skal det hovedsakelig legges til rette for
fortetting som skal bidra til å styrke eksisterende infrastruktur og ikke nye større feltutbygginger som
krever utbygging av infrastrukturen. Dessuten vil tiltaket bidra til å bygge ned et ettertraktet og svært
viktig turområde for Søgnes befolkning.» «Anbefales ikke».
Flertallet i Formannskapet (21.06.2018) går mot Rådmannens anbefaling og får en ny del av Braneset
som boligutbyggingsområde inn på arealkartet. Boligutbygging forutsetter full infrastruktur. En kan
se for seg at dette på sikt også vil endre hytteområdet på Braneset til boligområde med all den
arealutvidelse det medfører. I framtidig rullering av arealplanen er det dermed åpna opp for videre
utbygging av Røynåsen. Fagfolkenes vurdering og allmennhetens behov må telle langt mer enn noen
få politikeres særinteresser i denne saken.

Ved Krossnesveien (Konsekvensutredning Nr.37) (Nordre del av Røynåsen)
Saksbehandlerne konkluderer med at felt B ikke anbefales utbygd. Det er en åpenbar slutning ut fra
terrengets form og den inngripen det medfører i Røynåsen. La felt B forbli urørt!

Kvernhustangen. (Konsekvensutredning Nr. 83.) (Sørvestre del)
Konklusjon fra saksbehandlerne: Anbefales ikke utbygd. En slik boligutbygging vil være svært
ødeleggende for Kvernhusvannets status som et av de mest populære folkehelseområdene i Søgne.
Deler av hovedløypa er allerede opp mot bebyggelse. La det være en liten rest av «villmark» igjen!

Del av Kossevigheia. (Konsekvensutredn. Nr.51) (Sør for Langenes arbeidskirke)
Utdrag fra saksbehandlernes samlede vurdering:
«Friluftsarealene i området er av svært høy verdi og brukes av hele Søgnes befolkningen. Disse
områdene blir enda viktigere å ivareta med økt befolkning i kommunen. Ved evt. utbygging må
hensynet til friluftslivet i området ivaretas.» «Anbefales tatt inn i arealdelen».
Området representerer nå en «grønn korridor» til Kvernhusvannområdet for beboerne øst og sør for
RV.456 (Nodenes, Pålsneset, Søvigheia, Kossevigheia) og er ei viktig grønn lunge i omgivelsene for
Langenes arbeidskirke og Langenes skole og all den aktivitet som foregår der. Bevar dette grønne
pustehullet!

Laila Haakonsen

Søgne, 18.09.2018

Fra: Stig Ø. Kvarsnes / Draupner[stig@draupner.com]
Sendt: 19.09.2018 21:21:47
Til: Postmottak
Kopi: Vibeke Hellum Andersen; Torkjell Tofte; lohnesag@gmail.com
Tittel: Innspill til høringsrunden for Søgne kommune sin kommuneplan (arealdelen)

Hei,
vi ønsker å komme med innspill til kommuneplanen sin arealdel som er ute på høring (med høringsfrist 21.
september 2018).
Kommentarer til administrasjonen sitt saksfremlegg, datert 25.05.2018:
1. Viser til administrasjonen sin kommentar på side 4‐5 (Vest‐Agder fylkeskommune, 24.04.2018). Vi støtter
holdningen om at fortetting skal foregå langs kollektivakser, men vi ønsker å spille inn at man også åpner for
fortetting langs en åpenbar fornuftig, framtidig kollektivakse, i tillegg til dagens kollektivakse. Dette på
grunn av ny firefelts E39, kryss i Lohnelier med park & ride og arbeidsplasser i Lohnelier industriområde. En
forlengelse av kollektivaksen Kjellandsheia til Lohnelier vil være meget fornuftig både for
kollektivtransport til og fra knutepunktet på E39 og arbeidsplassene i Lohnelier.
2. Matrisen på side 15 omtaler dagens kollektivakser og hvordan man ser for seg at det skal se ut i 2030. Vi
foreslår at man i matrisen, hvor administrasjonen har skrevet kollektivaksene med rød tekst, skriver at den
ene kollektivaksen forlenges til Lohnelier, slik at det står «Tangvall – Lunde – Kjellandsheia – Lohnelier». På
den måten kan Søgne få en sammenhengende kollektivakse fra Tangvall og til Lohnelier industriområde
(som i dag har flere arbeidsplasser, men som man kan anta vil ha enda flere arbeidsplasser i fremtiden)
samt til det nye to‐plankrysset som blir bygget ifm ny firefelts E39. Skal man planlegge helt frem til 2030, så
er vårt innspill at man også bør ha som mål om å forlenge kollektivaksen, og ikke bare har som mål om at
den skal slutte ved Kjellandsheia, som den gjør i dag.
3. På side 31 svarer administrasjonen på Kristiansand kommune sitt innspill at man ser for seg at
kollektivtilbudet skal være så attraktivt at det blir et reelt alternativ til bilbruk. Erfaringer fra flere av byene i
Norge er at hvis hyppigheter for kollektiv er hvert 20 minutt, så brukes kollektivtransporten i større grad.
Det fordrer et kundegrunnlag på minst 5.000 innbyggere langs kollektivaksenen for å kunne tilby 20 minutts
hyppighet. Et slikt kundegrunnlag kan man kun få til ved å forlenge kollektivaksen vest i Søgne frem til
Lohnelier, og legge til rette for utbygging langs den fremtidige kollektivaksen. Dette mener vi bygger opp
under vårt argument i punkt 1, om at man også legger opp til forlengelse og fortetting langs fremtidige
kollektivakser.
Vårt innspill:
Vi ønsker å spille inn at «Lohnelier» legges inn i punkt «5 Søgne – kommunen det er godt å bo i», matrisepunkt 2:
«Det et variert boligtilbud, med en geografisk variasjon av plasseringen av boligfelt, og mulighet for spredt

boligbygging vest og nord i Søgne. Det fortettes i sentrumsområdene og kollektivaksene, Tangvall – Høllen –
Årosskogen – Langenes og Tangvall – Lunde – Kjellandsheia, samt langs en fremtidig forlengelse frem til
Lohnelier»
Med vennlig hilsen
Lars Pedersen og Stig Ø. Kvarsnes
Grunneier Lohneheia/Trysfjorden Eiendom AS

Fra: fraholme@online.no[fraholme@online.no]
Sendt: 20.09.2018 10:08:30
Til: Postmottak
Tittel: Innspill til planforslag kommuneplanens arealdel- Søgne 2018-2030

Innspill til kommuneplanens arealdel Søgne‐ 2018‐2030 Møteprotokoll 2018‐06‐21 som ligger ute til offentlig
høring
Siterer hva som er skrevet fra møteprotokollen 21.06.18 Vedrørende planforslag for min eiendom Gnr/bnr35/7
Røsstadveien 287 (, men slik jeg forstår det så er dette stemt ned av politikerne)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
«Nr:13‐ Skarpeid Formål: LNF med spredt boligbygging. Antall 1‐3, Gnr/bnr 35/7, Skarpeid. Det er ønskelig å legge
til rette for noe spredt bygging vest og nord i Søgne kommune. På Skarpeid er det allerede noe spredt bebyggelse
og flere boenheter kan bidra til å styrke grendemiljøet. Området på Skarpeid legges inn i kommuneplanen til
spredt boligbygging.»
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Det informeres om at jeg har påbegynt å sette ned 2 enheters renseanlegg som det er gitt tillatelse for til
eksisterende hytte på eiendommen 35/7, anlegget er prosjektert for 2 enheter, altså det blir 1 ledig
tilkoblingsmulighet som er ment for en mulig fremtidig boenhet. Det er gitt veirett av jordskifteretten over
eiendommen til Borøy fra den nye veien i Åsane inn på ett platå bakenfor min eksisterende hytte, veiretten
gjelder for en boenhet, med ett tillegg som beskriver ytterligere ubegrensede tilkoblinger på denne veien

Jeg antar at det kan være ledig kapasitet på det nye renseanlegget som nylig er satt ned i Åsane, En utbygger som
kan tenke seg å bygge to enheter på min eiendom vil gjerne kunne få til å gjøre en avtale med Thomas Petter
Borøy om en tilkobling for to enheter som foreslåes i tillegg til den boenheten som kan kobles på mitt renseanlegg
altså totalt 3 enheter som tidligere foreslått.
Mulighet for avløp og vei ligger godt til rette og med forslaget som tidligere er fremmet er det ikke vesentlige
terrenginngrep å utføre i området på min eiendom utover en kløft som må fylles igjen.
Det er ønskelig at bygningsmasser skal ha en relativ diskret utførelse med lite synlig kontur mot himmel for
eksisterende bebyggelse på Skarpeid, dette er mulig.
Håper området blir lagt inn.

Mvh
Frank Holmen
Eikestølveien 67
4642 Søgne

Fra: Oddvin Larsen[oddvin@sognemisjonskirke.no]
Sendt: 20.09.2018 10:26:35
Til: Postmottak
Kopi: Oddvin Larsen; 'Kristin og Roger Vassnes'
Tittel: Innspill kommuneplan

Hei Søgne kommune.
I forbindelse med høring av ny kommuneplan, ønsker jeg som grunneier av
eiendom 28/28 (Eik) å få vurdert innplassering av boliger i gule markerte
felt. Se vedlegg.
Området ved min bolig Moneveien 4 regner jeg med kan sees som fortetning.
Begge disse foreslåtte områder involverer minimalt med dyrkbar jord.
Med hilsen
Oddvin Larsen

Søgne Kommune v/ Arealenheten
P.B 1051
4682 Søgne
Søgne 16.09.2018

Innspill til arealdelen av kommuneplan – Eikeveien 126 bnr/bnr 28/23 og 28/70, sak med deres
referanse 2016/2546 – 31247/2018.

Med bakgrunn i utlysning om innspill til revisjon av kommuneplanen, ber vi om at arealet angitt inne
i rødt merket område på vedlagt kart, får endret status fra LNF til boligformål.
Området blir da redusert med ca 2454 m2 dyrket mark. Min tomt er totalt på 11.065 m2 inklusive
hustomt, hvorav det blir igjen ca 4400 m2 med dyrket mark inne i 50 meters belte fra elva. Se vedlagt
skisse.
Jeg anmoder om at på gnr/bnr 28/23 og 28/70 utenfor 50 m beltet kan avsettes til fremtidig
boligformål. Se vedlagt skisse. Jeg begrunner dette med:










Omgjøring fra LNF til boligformål bidrar til ønske om redusert dispensasjonssøknader.
Det er etablert sykkelsti i området.
Avkjørsel til veg er allerede etablert samt infrastruktur (vann og avløp).
Etablering av boliger her vil være med på vekst av kommunens befolkning.
Dette vil være med på å fortette og styrke allerede etablert område.
Det er i siste 3 år bygd 6 nye boenheter i en omkrets av ca 250 meter.
Det er pr i dag ingen boliger til salgs i dette området, og etterspørselen er stor, da jeg har fått
flere henvendelser.
Området ligger utenfor 50 m beltet.
Det tynne laget med leire jord kan enkelt flyttes og benyttes på annet nytt opparbeidet
jordbruksareal.

Jeg imøteser en positiv behandling.

Med hilsen
Jan- Erik Nordhagen
Mob: 90165203
Mail: janeriknordhagen@gmail.com

Vedlegg: kartutsnitt i målestokk 1:750 over Eikeveien 126: gnr/ bnr 28/23 og 28/70

Eikeveien 126
Dato:

14.09.2018

Målestokk: 1:750

© 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 32N

Tegnforklaring

Søgne 15.09.18
Høring kommuneplan for Søgne 2018 – 2030
1. 63,9 % av all utslippene i kommunen skyldes veitrafikk
Det er viktig for politikerne å være klar over at veitrafikk er klart den største utslippskilde i
Søgne. 63,9 % av all utslippene i kommunen skyldes veitrafikk! 1

Det er verdt å merke seg at også i nabokommunen Kristiansand, er veitrafikk den største
utslippskilden.
Det er ikke tvil om at fortetting reduserer denne utslippskilden. TØI rapporten «Klima- og
transporteffekter av knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo» viser hvor viktig
fortetting er for å redusere klimautslippene. Her kan man lese:
«Hovedhensikten med dette prosjektet var å undersøke om og i hvilken grad fortetting i
knutepunkter utenfor sentrum er en god strategi for å nå målene om nullvekst i biltrafikken,
også sammenlignet med alternativet fortetting og transformasjon i og ved sentrum. Basert på
det vi har funnet i prosjektet er det korte svaret på det at: Ja, om nye boliger og arbeidsplasser
lokaliseres i knutepunkter utenfor sentrum, vil de nye boligene og arbeidsplassene generere
mindre biltrafikk enn om de ble lokalisert i områder utenfor knutepunkt og sentrum. Det er

1

http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-kommuner/

1

altså nyttig, med tanke på å minimere trafikkmengder og utslipp, å lokalisere boliger og
arbeidsplasser i knutepunkter i stedet for spredt utover i byen og byregionen.»2
På side 13 i planbestemmelsene under «fortetting» står det:
«Fortetting og økt utnyttelse prioriteres i utviklingsaksene; Tangvall – Lunde – Kjellandsheia
og Tangvall – Høllen – Åros – Langenes. Fortetting i eksisterende boligområder skal kun
tillates etter detaljreguleringsplan.»
Da fortetting er sentral nasjonal føring og påpekes i statelige retningslinjer, må Søgne
kommune være mer proaktive. Det er dyrt dersom enkeltpersoner skal ta ansvar for å koste en
detaljreguleringsplan, og dette kan stoppe gode fortettingsløsninger i nevnte områder.
Det bør stå (ekstra setning merket med rødt.):
«Fortetting og økt utnyttelse prioriteres i utviklingsaksene; Tangvall – Lunde – Kjellandsheia
og Tangvall – Høllen – Åros – Langenes. I utviklingsaksene må kommunen ta initiativ og
ansvar for å oppgradere gamle detaljreguleringsplaner slik at man får høy arealutnyttelse,
fortetting og transformasjon.»
Videre står det på side 13 i planbestemmelsene:
«Foreligger nabomerknader/protest skal eventuell fortetting/deling kun skje gjennom
reguleringsendring.»
Denne setningen bør fjernes da den medfører at naboer nærmest kan «legge ned veto» for
initiativ til fortetting.
Statlige retningslinjer påpeker at fortetting er viktig for å nå klimamålene. Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er helt tydelig på at:
«I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det
legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk.»
Videre påpeker statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene at:
«Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighetsog virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging.»3
«Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige

2

Klima- og transporteffekter av knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo
TØI rapport 1575/2017 Forfattere: Aud Tennøy, Frants Gundersen, Oddrun Helen Hagen, Marianne Knapskog og Tanu
Priya Uteng Oslo 2017,

3 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. september
2009 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 6-2 første
ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet.Retningslinjer | Dato: 04.09.2009 | Klima- og miljødepartementet
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transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.»4
På bakgrunn av statlige føringer og forskning må kommunen ta aktive grep for å bidra til
fortetting. Det er for viktig til å legge i hånden på særinteressene eller den økonomiske evnen
til den enkelte innbygger.

2. Kommentar til planbeskrivelse
Det står under punkt 2.3 Kommunens hovedutfordringer:
«Kommunen ønsker derfor å legge til rette for mer fortetting og transformasjon i allerede
bebygde områder der flere boliger vil bidra til å styrke allerede eksisterende teknisk og sosial
infrastruktur. Utfordringen er å gjøre dette på en god måte. «Eplehagefortetting» i
villaområder kan lett bli svært konfliktfylt, da det bygges flere boenheter som heller belaster
enn bidrar til å styrke eksisterende infrastruktur. For å øke antall boenheter i eksisterende
bebygde områder bør prosjektene vurderes i en større sammenheng ved fortetting og
transformasjon, og helst bør noe større områder enn bare enkelttomter tas opp til vurdering»
Jamfør overnevnt argumentasjon, må kommunen være proaktive. Der hvor det allerede er
teknisk og sosial infrastruktur i utviklingsaksen, må kommunen aktiv bidra og oppmuntre og
legge til rette for «eplehagefortetting».
Videre står det:
«Det er også potensiale for økt boligbygging som fortetting og transformasjon i allerede
etablerte boligstrøk. Dette skal først og fremst skje på aksene Tangvall – Lunde –
Kjellandsheia og Tangvall – Høllen – Åros – Langenes. Dette bl.a. for å bygge opp om
etablert infrastruktur for kollektiv og gang- og sykkelveier. For å få til gode transformasjonsog fortettingsprosjekt bør det ofte ses på noe større områder enn bare enkelttomter, og en
avklaring av utnyttelse må skje gjennom en prosess med en reguleringsplan slik at det blir en
helhetlig vurdering. Slik vil konsekvenser for omgivelsene blir tilstrekkelig belyst, og det kan
tydeliggjøres hvilken offentlig infrastruktur det er nødvendig å bygge eller ruste opp som
følge av fortettingen/transformasjonen, og dermed også hvilke rekkefølgekrav som skal
pålegges utviklingsprosjektet.»
På aksene Tangvall – Høllen – Åros – Langenes må kommunen aktivt gå inn å oppgradere
gamle reguleringsplaner. Denne aksen har gode bussforbindelser, har et godt utbygd gang og
sykkelnettverk samt at det er god teknisk og sosial infrastruktur. Lang denne aksen må
kommune ta ansvar for å oppgradere gamle detaljreguleringsplaner slik at man kan oppmuntre
til fortetting.

4

Statlige planretningslinjer (SPR) https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--ogbygningsloven/plan/statlige-planoppgaver/statlige-planretningslinjer-spr/id664274/
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Søgne kommune, saksnr. 2016/2546

Kr. sand 20/9-18

Høringsinnspill ved rullering av kommuneplanens arealdel

Undertegnede er bedt om å ta opp med kommunen et forhold som bør kunne løses i
Kommuneplanens rullering av arealplanen. Et av punktene som er viktig for etablerte
hjemmelshavere i kommunen er å kunne beholde de tillatelser som i dag foreligger, f. eks. ved brann
og uønskede naturpåkjenninger.
I flere planer er det gjennom årene blitt strengere praksis og utnyttelsesgrader i form av fotavtrykk i
plan eller kommuneplanens bestemmelser om høyder. I nye planer vil det ofte være andre
arealbestemmelser, oftest strengere, enn hva reguleringsplaner tillot ved oppføring.
Noen steder er det f. eks. godkjent hytter i 2 etasjer, og som siden hen kan bli rammet av
bestemmelser om 1 etasjes bygg. Flere steder i kommunen er det krevd nyregulering, eller regulering
der nye bestemmelser overskrider eksisterende bebyggelse. F. eks. fritidsboliger som har 2 etasjer,
men som senere er regulert til 1 etasje eller et annet fotavtrykk i plan, f. eks. der BYA overskrider
plankartets symbol.
Det er også planer som er tilnærmet nyregulert, der f. eks. sjøboder og brygger er lagt utenfor formål
til bygging. Slike saker vil komme svært ugunstig ut dersom de blir utsatt for brann, råte eller
ødeleggelser og skal gjenoppføres.
Kommuneplanens arealdel bør kunne tillate «som bygget» ved gjenoppføringer, m.a. o. der
tillatelser er gitt og har vært undergitt en nøye saksbehandling, slik at disse kan fortsette i samme
omfang selv om kommuneplanen strammer til for nye tolkninger og arealgrenser og at dette blir tatt
inn i bestemmelser til å omfatte reguleringsplaner som er gjeldende. Vi ønsker at kommunen løser
dette ved å ta inn dette i bestemmelsene til arealdelen.
Det er svært ønskelig å beholde dagens oppnådde byggetillatelser også for framtiden. Undertegnede
har fått slike spørsmål fra en rekke eiere i Søgne etter at høringsforslaget ble lagt ut. Hvis ikke dette
tas inn vil eieres verditap bli svært store og uønskede. I tillegg bør man også kunne unngå tunge og
kostbare dispensasjonssaker der det allerede foreligger tidligere tillatelser. Dersom man øker eller
endrer det allerede etablerte og tidligere godkjente ved gjenoppføring stiller selvsagt saken seg
annerledes.
Innspillet kan løses i bestemmelsene til araldelen, § 1 (tilføyning ved motstrid i planer og
bestemmelser) og § 6 (ang. ellerede etablert utbyggingsvolum).

Med hilsen
Anne K. Birkeland (e sign)
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Protest mot boligutbygging i tur- og lekeområdet for skolen og barnehagen til
barna våre på Langenes – Innspill til kommuneplanens arealdel i Søgne.
Hei politikere. I forslag til kommuneplan for Søgne har dere utrolig nok foreslått å bygge
boliger i skogsområdet ved Langenes arbeidskirke. Dette er jo tur- og lekeområde for barna
på Langenes skole og Solstrålen barnehage, samt vi som bor i området! På toppen av det
hele har dere åpnet for utkjøring midt i gang- og sykkelveien til skolen. Dette er virkelig ikke
greit. Deres jobb å er å legge til rette for et godt oppvekstmiljø for barna våre, ikke det
motsatte! Langenes opplever for tiden en omfattende nedbygging av grøntområder. Derfor
er det så viktig at områdene som brukes av skole og barnehage beholdes som friområde inn i
fremtiden.
Vi bor like ved Langenes skole, og har tre barn i alderen 3- 8 år. Alle tre barna har gått på
Solstrålen barnehage, og nå går de to eldste på Langenes skole. Både skolen og barnehagen
er flinke til å ta med barna med på tur i nærområdet. I tillegg til Speiderhytta ved
Kvernhusetvannet med er det gjerne Øygardsheia med "Trollskogen" og skogsområdet ved
Langenes arbeidskirke ("Trollskogen"/"Kirkeskogen") som går igjen som turmål.
I området ved Langenes arbeidskirke er det nå foreslått å åpne for rundt 10 boliger.

Figur 1 Kart som viser hvilket område som er foreslått bebygd med boliger.

Utbygging av boliger i dette området virker uforståelig når vi vet hvor mye området brukes
av skole, barnehage og lokalbefolkning. Her finnes blant annet to viktige turstier hvorav den
ene er tilførselssti fra Kossevigheia til Kvernhusvannet (rød stipling i bilde under). Videre
kjennetegnes deler av området av store spredte grantrær med åpen skogbunn som gir ly for
vær og vind samtidig som det gir gode muligheter for barns lek. Nettopp derfor egner
området (blått område i bildet under) seg så godt for barns lek og friluftsliv. Den korte
avstanden til både skole og barnehage gjør også at området får en særlig stor verdi. Det
finnes knapt andre tur- og lekeområder med tilsvarende kvaliteter i nærheten, og i og med
at skolens og barnehagens tur- og lekeområde ved Øygardsheia nå ser ut til å bli nedbygd, så
er det enda viktigere å ta vare på området ved kirka. Sett i lys av at uteområdene for både
skolen og barnehagen er av en heller dårlig standard, så blir dette enda mer åpenbart.

Langenes skole

Langenes
arbeidskirke

Solstrålen
barnehage

Figur 2 Flyfoto over overområdet. Rødstiplede linjer viser turstier gjennom området, mens blått området er leke- og
turområde for skole og barnehage.

Figur 3 Bilder av tursti og lekeområde på stedet.

I konsekvensutredning til kommuneplanen er det riktignok pekt på at det finnes to stier
gjennom det aktuelle området. Det er imidlertid ikke nevnt med at ord at området brukes
aktivt av både skole og barnehage. De negative konsekvensene er etter mitt syn derfor
større enn hva konsekvensutredning tilsier.
Kommunen har plikt til å følge "Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen". Her står det at kommunen skal organisere planprosessen slik at
synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og
unge selv gis anledning til å delta. Har dette blitt gjort? Har f.eks. Elevrådet og FAU ved
Langenes skole eller Solstrålen barnehage blitt tatt med på råd? Det virker ikke slik. Dette
burde vært gjort! Og har kommunen egentlig oversikt over leke- og turområdene som
benyttes av skole og barnehager? Denne saken sammen med de pågående planprosessene
for Øygardsheia og Øygarden 7 m.fl. (Solstrålen barnehage) tyder ikke på det.

De samme rikspolitiske retningslinjene sier også følgende: "Ved omdisponering av arealer
som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal
det skaffes fullverdig erstatning." Konsekvensen av dette er at det aktuelle området ved
Langenes arbeidskirke ikke kan bebygges med bolig, med mindre det skaffes et fullverdig
erstatningsareal. Det kan bli vanskelig, for det holder selvsagt ikke å vise til at andre områder
i nærheten får gjøre nytten!
Oppsummering:





Friområdet ved Langenes arbeidskirke brukes av både skolen, barnehagen og
lokalbefolkning!
I en tid da grønnstrukturen på Langenes bygges ned, må de viktigste områdene rundt
skolen og barnehagen holdes ubebygd. Tur- og lekeområder for barna på Langenes
må bevares!
Skulle kommunen likevel sette barnas interesser til side til fordel for boliger, må det
skaffes fullverdige erstatningsarealer i samme området.

Hilsen Bård A. Lassen
Øygarden 3.
Langenes.
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Saksnr 2016/2546 – ang. manglende behandling av innspill med ytterligere
opplysninger

Eiendommen dette gjelder er gnr. 16 bnr. 284, hjemmelshaver er Inge Solhøi.
Møvik Byggetjenester AS har levert innspill for Inge Solhøi på Pålsnes, den 29. desember 2017, og
gjentatt innsending den 21. juni 2018, angående en mindre fortetting for boliger. Ved en inkurie var
innspillet ikke kommet med i høringsforslaget til 1. gangsbehandling og vi ber derfor om at innspillet
nå kommer til behandling.
I området har naboer mottatt varsel om planoppstart på ytterlige nedbygging av friluftsområdet som
framgår av reguleringsplan for Søvik – Nodenes fra 1998. Det er her gitt tillatelse til framføring av veg
som deler friluftsområde og omfatter også en omregulering fra friluftsområde til oppføring av
boliger. Det skaper presedens for Solhøis innspill på hans eiendom.
Undertegnede har kontaktet eier av gnr. 16 bnr. 57, utbygger Erik Langeland, for å høre om det kan
inngås samarbeid om planlegging her. Langeland mener at hans arbeid med plan er kommet for langt
til å få til et samarbeid.
(Om ikke samarbeidet kan bli en realitet, så vil eiere av gnr. 16 bnr. 181, 284, 283 og 86 og 312, gnr.
15 bnr. 51 bnr. 19 og 94 kunne samarbeide om felles plan, se eget innspill).
Eier av gnr. 16 bnr. 181 og 284 mener det er sterkt urimelig at eier av gnr. 16 bnr. 57 kan fortette i
friluftsområde og at resterende grøntarealer skal ligge tilgjengelig for andres fortettingsplaner uten å
se dette i sammenheng.
Det vises til tidligere innsendt innspill og ber om at dette nå tas til behandling.
Området vi har søkt på som fortettingsområde kan utvikles med å beholde turdrag og grønne arealer
for allmennheten, turgåere og andre brukere, men det betinger at det også gis anledning til å
fortette på bnr. 284.

Med hilsen
Anne K. Birkeland (e. sign)

Inge Solhøi

Kopi: Inge Solhøi, Pålsnesveien 10, 4643 Søgne
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Til Søgne kommune
Sendt til: postmottak@sogne.kommune.no

Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel fra gnr/bnr 20/143, Prestebukta 27

Introduksjon
Vi har tomt med strandlinje i det smale sundet som utgjør innseilingen til småbåthavna i Prestebukta.
All trafikk til og fra båthavna og til og fra kommunal brygge passerer svært tett på våre brygger. Vi vil
med vårt innspill be om at det arealet som er satt av til båthavn i gjeldende kommuneplan, men som
enda ikke er bygget ut, tas ut av planen ved revisjonen. Vi mener at det allerede i dag er for mye
trafikk i det smale sundet og at det oppstår svært farlige situasjoner pga den tette trafikken og de
uoversiktelige forholdene. Vi opplever daglig både konfrontasjoner mellom båter og særlig mellom
badende og båter. Vi mener at det allerede i dag er sprengt kapasitet i sundet mht trafikksikkerhet.
Vi mener derfor at areal med formål småbåthavn må innskrenkes til et minimum og til det som er
bygget ut per i dag. Det er cirka det arealet som er vist med rød strek i kartutsnittene under.

Utsnitt fra den gjeldende kommuneplanens arealdel. Rød strek viser det som er bygget ut av båthavnen.

Faktaopplysninger
På det smaleste er passasjen i underkant av 11 m ved våre brygger. Dette blir enda mindre ved fjære
sjø. Der vi har moloer, er bredden cirka 13 m, men her har vi båter liggende, så bredden er cirka 11
m; også her er det enda mindre ved fjære sjø.

Faremomenter
I sommermånedene går det en jevn strøm av trafikk ut og inn av sundet. Med den smale bredden
forbi våre brygger, er det ikke mulig for to båter å passere hverandre. I de tilfellene der en båt skal ut
samtidig som en båt skal inn, må den ene vente. Dette blir ofte kaotiske situasjoner, ettersom sundet
med brygger og båter er lite oversiktelig. Båter som skal til og fra båthavn og kommunal brygge, må
stoppe og rygge midt i sundet (utenfor våre brygger). Det oppstår også farlige og uforutsigbare
situasjoner der store båter må holde høy fart for å ha stabilitet nok i kursen for å komme seg
gjennom sundet (styringsfart). Ofte er det sterk vind som kan få båtene, store som små, ut av kurs.
Livsfarlige situasjoner
Det er under slike kaotiske og uoversiktelige forhold at livsfarlige situasjoner oppstår. Vi er både
voksne og barn som har dette som feriested og vi bader fra bryggene. Når et lite barn ligger og
svømmer i vannskorpa, og en båtfører må reagere raskt på disse andre forholdene, skjer det gang på
gang nesten-ulykker. Det kan vi ikke akseptere. Vi prøver på vår side å tilpasse badingen til trafikken,
og vi prøver å formidle til alle båtførere at det er badende i vannet når det skjer. Men dette er ikke
nok.
Derfor ønsker vi at det settes en stopper for videre utbygging av båthavn gjennom at dette formålet
tas ut av kommuneplanens arealdel. En ytterligere utbygging vil få problemet til å bli enda større enn
det er i dag. Vi mener at kapasiteten allerede er sprengt.
Andre momenter
Som vi har meldt inn tidligere, er det en stor plage for oss med båthavn så nært feriestedet vårt. I
tillegg til faremomentet beskrevet over, blir vi plaget av støy, spesielt nattestid, og belysning som står
på hele natten. Også disse plagene vil øke med ytterligere utbygging av båthavn.
Vi ønsker å begrense båthavna til det den er i dag!

Stavanger, Oslo og Tregde 21.9.2018
Jorunn Vollan
Marit Skjeggestad
Sveinung Skjeggestad
Eivind Skjeggestad
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Saksnr 2016/2546 – Innspill til høringsforslag og regulering i området Pålsnes
– Søvigheia

Eiendommene som dette innspillet gjelder for er:
Gnr. 15 bnr. 51,157 (Even Kerlefsen)
Gnr. 16 bnr. 156, 314 (Sara Thorbjørg Herøy)
Gnr. 16 bnr. 181 (Inge Solhøi)
Gnr. 16 bnr. 283 og 284 (Inge og Torun Solhøi)
Gnr. 16 bnr. 312 (Hans Olav Herøy)

Naboer i området her har mottatt varsel om planoppstart fra Via Nova for forslagsstiller Erik
Langeland på ytterligere nedbygging av friluftsområdet som framgår av reguleringsplan for Søvik –
Nodenes fra 1998. Det er i dette formålet gitt tillatelse til framføring av veg som deler
friluftsområdet. Ny plan omfatter en videre omregulering fra friluftsområde til oppføring av 5 nye
boliger m.m.
I forslag til nytt plankart i KP Arealdel for området er allerede denne topp av Søvigheia tatt inn i sin
helhet som byggeområde i ny arealdel.
Avgrensing av området som Via Nova nå skal regulere på gnr. 16 bnr. 57, 291, 296 og 307 mener
ovennevnte eiere bør omfatte et større område. Eiere som her representeres mener det er sterkt
urimelig at detaljregulering av gnr. 16 bnr. 57 m fl. kan fortette i friområder og friluftsområder og at
resterende grøntarealer syd for dette er egnet for fortettingsplaner uten å se dette i sammenheng.
Det grøntarealet som nå utvikles til bebyggelse på bnr. 57 har alltid vært et flott allment utsiktspunkt.
Vi ber om at også angitte areal (se kart) som i dag er regulert til friluftsområde, men grenser inn til
eksisterende boligfelter (allerede utbygd / utbygging er i gang), med fordel blir omdisponert og
fortettes til boligformål. Samtidig vil almen ferdsel / turdrag bli ivaretatt. Dette ønsket er ytret flere
ganger av eierne og naboer. Vi ser også at forslaget til rullering av kommuneplanen legger hele bnr.
57 til boligformål, samtidig er saken som omfattet innspill fra Inge Solhøi, på uforståelig vis dessverre
ikke kommet med i høringsforslaget til rullering av KP arealdel. Viser også til temaer i brev av
08.06.2018 fra Sara Thorbjørg Herøy (se vedlegg).

Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 33, 4623 Kristiansand – org. nr. 997 898 559 – 38010284

2
Det finnes en tydelig parallell til Nr: 31 – Søvigheia, innspill fra Erik Langeland. Eiendommene og
området her må ses i sammenheng. De er del av felles friområde i dag. Dette innspillet gjelder et
areal som grenser til allerede utbygde boligfelt eller boligfelt under utbygning der dette arealet er
regulert til friluftsområde, men er sjelden brukt av allmenheten til dette formålet.
Det er selvfølgelig og generelt ikke ønskelig å bygge ned regulerte friluftsområder. Imidlertid så er
ikke dette området særlig i bruk. Det er mange fordeler med å legge til rette for boliger inntil
etablerte boligområder, bl.a. så bygger det opp om fortettingspolitikken ved å fortette på denne
aksen med eksisterende tekniske og sosial infrastruktur tilgjengelig. En reguleringsplan vil kunne
avklare hvor mange boenheter det er mulig å få plass til og samtidig sørge for god bokvalitet, samt
evt. velegnet erstatningsareal for leke- og/eller friluftsareal.
Vi ber om at større deler av dette området i det nye forslaget til arealdel tas inn som formål
boligbebyggelse, så vil man i etterkant kunne detaljere byggeformål og grønne formål. Se avmerking i
kart.
I fortettingssak som nå er gitt klarsignal på bnr. 57 m fl. bør man særlig se på en sammenheng i
formålene.
Det er framkommet at det har vært dissens mellom utbygger og naboer, noe som bør kunne løses
med en samlet plan eller at også øvrige eiere som her representeres får like muligheter, og samtidig
kan bidra til at noe grøntareal blir stående igjen.
Skulle imidlertid ikke innspillet vårt her bli tatt på alvor, vil eiere føle seg svært urettferdig behandlet
og vil selvsagt motsette seg at regulering på bnr. 57 blir godkjent.
Planarbeid og regulerte forhold
Eier av gnr. bnr. må avstå ca. 700 m² boligformål til fortau langs Nodenesveien. Som
kompensasjon/erstatning ønskes planendring som gir bedre veg og ekstra boenheter for å gi
økonomi til dette. Det vil være et kompenserende tiltak å kunne utnytte eiendommen med ekstra
tomt.
VI mener at følgende kriterier som vi har vurdert for å kunne gå videre med en planprosess også gir
grunnlag for positive beslutninger:
Støy
Området ligger verken i rød eller gul støysone.
Forurensing
Berører ikke registrerte områder for grunnforurensning. God luftkvalitet. Lav konsentrasjon av radon.
Vannkvalitet/ vannmiljø
Berører ikke kartlagte vannforekomster.
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Kulturminner/ kulturmiljø
Berører ikke kulturminner eller kulturmiljøer
Landskap/ stedskvalitet:
Området er og vil bli dominert av inngrep. Utbygging vil ikke nevneverdig påvirke landskapsbildet.
Gode bo-/stedskvaliteter er gitt gjennom nærhet til transport, skole, barnehage, fritidsaktiviteter,
friluftsområder og handelsområder.
Landbruk; Jord- og skogressurser
Det finnes ikke dyrka eller økonomisk dyrkbar jord i området.
Grønnstruktur og Friluftsliv
Berører ikke friluftsområder, grønnstruktur eller stier/lysløyper som i noen større grad blir brukt av
allmenheten.
Løsmasser og fjellgrunn
Løsmasser klassifisert som lite viktig etter NGU
Risiko og sårbarhet
Ikke flom og/eller rasutsatt eller fare for andre uheldige hendelser etter NVE.
Klima og klimaendringer
Det handler om en fortetting og konsentrert utbygging nært kollektivknutepunkt, høy arealutnyttelse
og stor grad av felles løsninger, dette er elementer som er svært positive for klimaet.
Utbyggingsmønster/tettsteds utvikling
Eksisterende teknisk og sosial infrastruktur utnyttes og er lett tilgjengelig. Styrker gjeldende
utbyggingsmønster. Gir økt konsentrasjon/fortetting.
Teknisk og sosial infrastruktur
Man kan benytte allerede utførte investeringer både for vann og avløp, vei, skole og barnehage.
Transportbehov og samferdsel
Kort avstand til kollektivtransport. God frekvens på kollektivtransport. Etablerte gang- og sykkelveger
kan nyttes. Trygg skolevei.
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Folkehelse
Gode leke- og utearealer, trygge skoleveger og nært rekreasjonsmuligheter med f.eks badestrender
og svaberg i Kilen, møteplasser og kulturtilbud med f.eks. Langenes Kirke, Idrettsplass ved Langenes
Skole, Agder Folkehøyskole.
Nærmiljø, barn og unges oppvekstvilkår
God tilgang til trygge forbindelser mellom skole, bolig og fritidsområder. Gode og trygge
møteplasser, lekeområder, nærområder og fritidsaktiviteter (se folkehelse) er lett tilgjengelig.
Vi oppfatter kommunen til å være et nøytralt og fagkyndig organ som skal ta hensyn til
presedensvirkning og sørge for at innbyggere i kommunen får en likelydende og lik behandling. Det
er særlig viktig i slike saker som dette, slik at det ikke oppstår et ikke-forståelig inntrykk av ulik
behandling av saker i samme område, med samme søknadsinnhold og ønsker om en bærekraftig
utvikling av stedet. Det vedlegges oversiktskart som viser området som er varslet av nabo. Her
framstår hvilke friområder og friluftsområder som skal omreguleres. Vi antyder også noen ca kryss
som kan være egnet for nye boliger og som er høyst aktuelle for videre planarbeid.

Med vennlig hilsen
Anne K. Birkeland (e. sign)

for eiere:

Kopi til:
Torun og Inge Solhøi, Pålsnesveien 10, 4643 Søgne
Hans Olav Herøy, Bucheckernweg 44, 51109 KØLN, TYSKLAND
Even Kerlefsen, Nodenesveien 2B, 4643 Søgne
Sara Thorbjørg Herøy, Østre Strandgate 51, 4608 Kristiansand

Vedlegg:

Varsel om oppstart av planarbeid Langeland/Vianova
Planavgrensing for deler av Søvigheia
Merknad fra adv. Bryge til Langeland/ Vianova
Oversiktskart til innspillet her
Kopi av innspill til KP for fam. Solhøi
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Søgne kommune
Kristiansand 20. sept. 2018

Høringsuttalelse – Vognsnes gnr. 10 bnr. 15

Eier av gnr. 10 bnr. 15 - Gerda Brennan, Noenesveien 64, 4643 Søgne
Historikk:
Brennan har i mange år prøvd å få bygge på boligtomten Vognsnes. Tomta ble i sin tid fradelt for
bolig og har et areal på 12.500 m². Omsøkte sted som ønskes tatt inn som byggeområde i KP da den
ligger inntil veien og det er veirett fram til eiendommen. En tomt for boligformål her vil ta mindre
enn 10 % av tomtearealet. Resterende areal kan eventuelt avstås til allmenheten.
For gnr. 10 bnr. 15 kan man ikke se at en planendring eller dispensasjon fra plankrav vil gi vesentlige
ulemper. Tomta ble i delingssaken innvilget for boligformål. Atlernativt bes det om formålsendring
for del av tomta.
Tomta har slike formål i planer:
Kommuneplanens arealdel , gjeldende har formål «LNFR nåværende».
Reguleringsplan ID 20020410 Reg plan for Romsviga- Donevann «Friluftsområde».
Disse formålene er svært store i planene som gjelder.
Gerda Brennan er bosatt på Nodenes og har fulgt med i planendringer og omreguleringer i området
her over mange tiår. Hun er kjent med at det foreligger oppstartsvarsel for fortetting på Søvigheia. I
denne planen er det følgende formål som tillates omregulert til boliger; friområder og
friluftsområder.
Dette skaper presedens for Brennans tomt. På Søvigheia ble det ganske nylig faktisk godkjent veg
som deler opp gjeldende friluftsområde. Og forslag til ny plan omfatter en videre omregulering fra
friluftsområde til oppføring av 5 nye boliger m.m. Formål er like, tilgang på grønne arealer ved
Søvigheia er mye mer begrenset enn på Vognsnes. Tomta har allerede eget bnr., eier er positiv til
regulering dersom dette er et krav eller vilkår for bygging.
Størrelsen på tomta er i tråd med LNF formålet, landbrukseiendom. Den er samtidig for liten til å
være drivverdig. Plasseringen rett ved Vognsnesveien er valgt fordi stedet ligger naturlig til med liten
eksponering. Tomta er omkranset mot nord, vest og øst av skogbevokst fjellandskap.
Tomta er solrik og har god utsikt mot syd. Mot andre himmelretninger er tomta svært godt skjermet.
Det gjør at boligen neppe blir synlig fra sjøsiden på grunn av at den ikke blir liggende i silhuett.
Tomta ble satt på vent i 1974 i påvente av plan. Senere enn dette har også grunneier søkt, men saken
ble da satt på vent i påvente av ny regulering. Det har vært økonomiske årsaker til at ikke grunneier
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har vært med i planarbeidet som pågikk for naboeiendommen og som nå er realisert. Det vil styrke
boligområdet med en ekstra tomt her i forhold til oppvekstmiljø og sosialt nettverk, samt fordeling av
felleskostnader.
Stedet har gode bokvaliteter, er sydvendt og har sjøutsikt.
Allmenne interesser er ikke skadelidende som følge av at det bygges bolig her.
Forholdet til Naturmangfoldsloven kan ikke sies å få negativ virkning, det er ikke gjort funn i
Artsdatabanken for omsøkte sted og det er ikke kjente rødlistearter på stedet. Grunnen til at det er
gitt nei til bygging tidligere er at hele området da var jomfruelig. Det er nå vesentlig endret som følge
av nyetableringer i boligområdet på Vognsnes.
Det foreligger en overvekt av fordeler og positive forhold for å tillate endret formål i
kommuneplanens arealdel for ca 10 % av tomtens areal.
Vurdering av innspillet nr. 62:
Peker på at boligområdet på Vognsneset har mange flotte kvaliteter med nærhet til sjø, utsikt osv.
Men at det ligger som en «satellitt» i dag og vil gjøre det i lang tid framover. Det bør ikke åpnes for
ytterligere bygging i dette området før bl. annet forholdene for myke tafikanter er vesentlig fobedret.
Området ligger også langt utenfor prioriterte hovedakser for fortetting og vil ikke bidra til å styke
sentrumsutviklingen.
På mange måter faller argumentene som er benyttet. Denne boligtomta kom til lenge før
reguleringsplan for 10 nye boliger ble påbegynt. Om samarbeidet og økonomien ikke var tilstede for
å lage plan tidligere sammen med nabo så er det tross alt godkjent et større boligfelt. Når kommunen
ikke har akseptert utbygging på dispensasjon så er eier klar for å regulere denne delen av gnr. 10 bnr.
15.
Vi mener det bør være realistisk å kunne utvikle bolig på tomta uten at det lages plan, men at det
framgår i KP at stedet er lik egnet som øvrig bebyggelse i strøket. Hvis man ser til Vestbygda i
kommunen er det mange «satelitter» som er godkjent og folk trives også utenom sentrumsstrøkene,.
I Brennans tilfelle er kort avstand til Vågsbygd og Kristiansand også svært positivt.
Dispensasjonssaken har vært til Fylkesmannen for avgjørelse. Kommunens vedtak om avslag ble
opprettholdt. Fylkesmannen viser allikevel til plankravet og at det bør gjøres gjeldende.
Vi ser allikevel til at FM mener: «selv om bygging isolert sett ikke fremstår konfliktfylt med frilufts
interessene vil det kunne skape en uheldig presedens med hensyn til andre grunneiere innenfor
friluftsområdet». Vår kommentar til dette er at det ikke finnes likelydende tomter som er godkjent
fradelt til boligformål i LNFR områder på Vognsnes.
Vi ber om at del av tomta langs vegen kan få byggeformål for bolig i kommuneplanens arealdel med
bakgrunn i historikk, og med hensyn til at det finnes flere godkjente og gode «satelittområder» i
kommunen. Det er mange som bor og som trives utenfor sentrumsområdene.
For Gerda Brennan, Møvik Byggetjenester AS.
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Innspill til arealdelen til kommuneplan for Søgne 2017 - 2030
Har du innspill til arealdelen av kommuneplanen ønsker vi at du bruker denne malen.
Hensikten med malen er å danne utgangspunkt for konsekvensutredning etter kravene i
plan- og bygningslovens kapittel 4. Kommunen er ansvarlig for at konsekvensutredning blir
foretatt. Se ellers planprogram for kommuneplan 2017-2030.
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan. Dette gjør at det ikke er mulig å vurdere
innspill i forhold til enkeltbygg eller mindre tiltak.
Til denne revisjonen ønskes innspill innenfor følgende områder:
Næringsområder
- Ny næringsområder må ligge i tilknytning til eksisterende eller planlagt infrastruktur.
Boligbebyggelse
- Det ønskes innspill til videre boligbygging på aksene Tangvall-Høllen-ÅrosskogenLangenes og Tangvall-Lunde-Kjellandsheia.
Arealer til offentlig/privat tjenesteyting
- Det er behov for arealer til omsorgssenter.
- Det er vurdert at det er behov for en sentrumsnær barnehage, innspill til plassering
ønskes.
Alle innspill til nye arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av foreslått
arealformål i så dekkende målestokk som mulig. Det skal også vises på kartet hvor
atkomsten til området er tenkt. Kartet må inneholde eiendomsgrenser og være basert på
best tilgjengelige basisdata. Kartgrunnlag kan for eksempel hentes fra
http://www.norgeskart.no/ eller http://www.sogne.kommune.no/teknisk-og-eiendom/mineiendom/kart/. Innspill leveres med skjemaet under utfylt så langt som mulig. Skjemaet
etterspør opplysninger som har ulik relevans for ulike arealformål. Spørsmål som ikke er
relevant for formålet du ønsker, lar du være å svare på.
Eventuelle spørsmål til skjemaet rettes til Søgne kommune ved arealenheten. For hjelp kan
du også kontakte byggesakskontoret på rådhuset i Søgne. Dette er åpent fra 0830 – 1500
hver dag fra mandag til fredag.

Hjemmeside: www.sogne.kommune.no

e-post: postmottak@sogne.kommune.no

SKJEMA FOR INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017 - 2030

Navn på forslagsstiller: Ove Netland
Stedsnavn……Borøya
Telefon……93499986

Dato: …………………….
Gnr:…25

Bnr: ..29, 119, 120

e-post.……Ove@nextsport.no

Postadresse……Verven 2, 4640 Søgne

1 GENERELLE OPPLYSNINGER
Ja
Nei
1.1
Hva ønskes aktuelle område brukt til? F.eks. bolig, næring, båthavn eller annet,
beskriv:
Sjøboder, og 2 ekstra boenhet
1.2

Hvor stort areal omfattes av innspillet?
Ca 3 mål

1.3

Hvor mange boenheter er det tenkt, eventuelt hvor mange dekar næring eller annet
formål?
2 stk ekstra boenhet.

1.4

Hva er området avsatt til i gjeldende arealdel av kommuneplanen og eventuell
reguleringsplan?
LNF

1.5

Har det tidligere vært drevet virksomheter i området?
Hvis ja, spesifiser type og varighet:

1.6

Hva er avstand til nærmeste:
Skole:
Barnehage:
Bussholdeplass:
Nærbutikk:
Er det tilbud om kollektivtransport i dag?
Er det offentlige vann- / avløpsnett i eller nær foreslåtte område?

1.7
1.8

X

2 MILJØVERNINTERESSER OG FRILUFTSINTERESSER I PLANOMRÅDET
Ja
Nei
Naturbasen og artskart
Naturbasens og artsdatabankens kartløsning er tilgjengelig her:
http://kart.naturbase.no/ og http://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx
2.1
Ligger planområdet innenfor eller i nærheten av en eller flere
X
registeringer i naturbase eller artskart?
Hvis ja, spesifiser:

2.2

Finnes det andre, kjente naturkvaliteter innenfor planområdet?
Hvis ja: Spesifiser:

2.3

Vann og vassdrag: Ligger planområdet nærmere enn 100 m fra:
Sjøen?
Vassdrag (bekk, elv, vann)?
Blir hele eller deler av området brukt som turområde?
Kommentarer:

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

Kulturminner og kulturmiljø www.kulturminnesok.no
Finnes det kulturminner i planområdet?
Hvis ja, spesifiser:

X

X
X
X

Ja

Finnes det andre kulturverdier i området (for eksempel gamle
ferdselveier, steingjerder osv?)
Hvis ja, spesifiser:

Støy
Er planområdet utsatt for støy fra vegtrafikk? Statens vegvesen sitt
støysonekart finner du her:
http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/St
oy/Stoykart/Vest-Agder
Finnes det og/eller planlegges det støyfølsom arealbruk i området?
(boliger, helseinstitusjoner, skole, barnehage o.l.)
Planlegges det etablering av støyende virksomheter i området?

Hjemmeside: www.sogne.kommune.no

Nei
X

X

Ja

Nei
X

X
X

e-post: postmottak@sogne.kommune.no

3 LANDBRUKSINTERESSER
Ja
3.1
Berører planområdet dyrka mark?
Dersom det er dyrka mark i foreslåtte område, hvor stort areal blir berørt?

Nei
X

Dersom foreslåtte område ligger nær dyrka mark, hva er avstanden til dyrka mark?

4 BARN OG UNGES INTERESSER
6.1
Brukes hele eller deler av området av barn til lek?
Hvis ja, beskriv nærmere hva slags lek/aktivitet:

6.2
6.3

Ja

Nei
X

Brukes området av skole/barnehage som turområde?
X
Vil skoleveien være trafikksikker? Er det for eksempel gang- og sykkelvei. Gi en kort
beskrivelse:

5 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
Naturgitte risikoforhold (se www.skrednett.no)
7.1
Er området flomutsatt?
7.2
Foreligger det risiko for:
steinsprang/ras?
kvikkleireras (utglidning av løsmasser)?
7.3
Er det høyspent i området?

Ja

Nei
X
X
X
X

Utfyllende kommentarer:
Ser at det er gjort fortetting på nabotomt etter ny reguleringsplan. Mener at det også er rom
for fortetting på våre eiendommer.
Vi har totalt 80 meter brygge som er mulig å dele opp.
Mer en nok båtplasser for denne fortettingen.

Hjemmeside: www.sogne.kommune.no

e-post: postmottak@sogne.kommune.no

Hjemmeside: www.sogne.kommune.no

e-post: postmottak@sogne.kommune.no

21.09.18
Innspill til kommuneplanens arealdel 2018-2030

Henviser til tidligere innspill vedrørende Øygardsheia Nord.
Vi stiller oss uforstående til at man vurderer å tillate nedbygging i dette området, både fra et
miljø- og, ikke minst, fra et folkehelseperspektiv.
I februar 2017 ble det foretatt en kartlegging av biologisk mangfold i området. Normalt
gjøres slike kartlegginger i sommerhalvåret og rapporten gir nok ikke et reelt bilde av
artsmangfoldet. En ny og grundigere kartlegging bør gjennomføres i sommerhalvåret før
planen tas opp til endelig behandling.
Begrepet folkehelse nevnes gjentatte ganger i planbeskrivelsen for kommuneplanens
arealdel 2018-2030, likevel nevnes det oppsiktsvekkende lite om tiltak som skal fremme
dette perspektivet. Naturen ved Feievann er et mye brukt og lett tilgjengelig friluftsområde
for innbyggerne på Langenes og omegn. I en tid hvor folk flest bruker mer tid foran skjermen enn
på fysisk aktivitet, burde politikerne prioritere å bevare slike naturområder for fremtiden.

Søgne kommune har avsatt flere store arealer til boligbygging de siste årene.
Befolkningsveksten har derimot vært stabilt lav og til og med lavere enn forventet (ref.
kommuneplan 2018-2030). Vi stiller derfor spørsmål ved hvorfor man da prioriterer å bygge
ned et verdifullt friluftsområde som mange bruker.
Med vennlig hilsen,
Mette Katrine Raen Stokkan
Yvonne Kerlefsen

I

Kommuneplan

2018 — 2030

-

J’ !: gig,—°?
201.»

Merknader fra Jørund Try til høringsutkast

%"
i

Kartgrunnlag

Under hensynssoner
områder

er angitt

sikringssoner

og da også min eiendom.

kategorien

andre sikringssoner
Kartgrunnlaget

kategoriene

er hensyn landbruk.

ikke mellom

ulike hensyn.

opererer

lsoneinndeling

Hensynssone

landbruk.

på Tofteland,

Vern av viktige

Derfor

på kart differensieres

som kan gjelde landbruk,

det heller

er markert

på

for intensiv

som er særlig viktige

Klepland,

Linnegrøvan

kriterier.

landbruksarealer
betydning

for disse intensive

er grunnleggende
markeres

kommuneplaner.

Det kan

,Tangvall, Stausland,

fra Sygna er av betydning

bør slike arealers

likhet med praksis i tidligere

for et aktivt

i plansammenheng

Det gjelder

gnr. 18, bnr. 14, 42 og 44 som også hadde en slik markering
bør markeres

En av

hvor det er gode dyrkingsmuligheter

Føreid og Åros. Vanningsmuligheter

'

ikke angir hva slags sikring

også med angitthensynsone.

av bl.a. bær og grønnsaker

bl.a. nevnes områder

Lai—*

inn under

Men hensyn landbruk vil i minst like høg grad også gjelde

andre landbruksområder

produksjoner.

vesentlig

,Tangvallsetta og Eik — Sangvik. Dette er alle viktige

landbruksområder.

produksjon

en stor del av sentrale

Disse faller sannsynlig

som i utgangspunktet

det gjelder.

Tjomsemonen

som omfatter

i

bl.a. min eiendom
og som framdeles

slik i likhet med øvrige områder.
må?

......... .413

Et nytt boligområde

er foreslått

i Skibaksheia. i dag ligger Skibaksheia som en

grønn lunge som inngår i et harmonisk

samspill

med sine omgivelser

således en berikelse for området og beboere. Utbyggingen,
boliger

vil ligge høgt i terrenget,

karakteristisk
mot Stausland

og verdifullt

og dersom

landskapsbilde

hvor det planlegges

den blir gjennomførtvesentlig.

Det gjelder

og i nord— øst mot Søgnes eldre kultursentrum

og utgjør

vil endre et
i sør, vest og øst

med Søgne gamle

kirke og gamle prestegård.

Landskapet består av eldre og nye bygninger og

dyrket jord med tilknytning

til gammel

foreslått

bevaringsverdig

lange historiske

bygningsmiljøer

tradisjoner.

utgjør et karakteristiske
det bl.a. i eldre tider

bosettinger

Bebyggelsen

naturmessig

bre foretatt

eksempel

vil også ligge nær Søgnefossen

og kulturelt

et tradisjonelt

barlin,

rådyrbiotoper

som

innslag i landskapsbildet

hvor

fiske. Et nytt større boligområde
i disse omgivelser

er unikt ved at det der finnes mange slags planter
kristorn,

inngår i

Dette området er således bærer av

som det legges opp til vil være et fremmedelement
Området

i Søgne. Området

og dyr som

m.m. Her er også en myr der det i

q

\

'

"fl

,

O

bunnen

er avleiret

veggene.

kiselgur.

Kiselalgene

De ensellede

kiselalgene

er viktig for å bestemme

inneholder

temperaturen

kiselsyre

under avsetninger.

Slike funn er sjeldne. Dessuten omfatker en større del av området
av festningsverk
bonitet

fra annen verdenskrig.

biologiske

kulturminner

I området er det også skog av høg

som bør tas vare på. Områdets

og rike og spesifikke

i

kulturelle

landskapsmessige

verdi underbygger

områdets

betydning

vernemessige

betydning.
Sibaksheia
vassdrag

er planlagt

ca 40 m fra Søgneelva.

hvor det er byggeforbudsgrense

Sygna (Søgneelva)

er et vernet

på 100 m da med unntak

for stedegne

næringer. Langs elva ligger en betydelig del av Søgnes viktigste landbruksareal
hvor det

er særegne

mangfold.

kultutlandskapselementer

Denne helheten

gir landskapet

vare på. Det er ikke gitt noen spesifikk
byggeforbud,

men generell

da at arealer

allerede

en spesifikk

begrunnelse

begrunnelse

er benyttet

og et betydningsfullt
kvalitet

biologis

som det må tas

for disse avvik fra

for at det kan foretas

til vei eller tettbebyggelse

fravik.

Det nevnes

og at arealer

langs

elva allerede her mistet sin betydning for vernet. Ingen av disse begrunnelse
avvik er til stede. Utbyggingen
som ikke kan legitimeres.
verneområdet

dersom

er følgelig

et brudd

på vernebestemmelsene

Grensen for bebyggelsen
utbygging

må flyttes

til noe allerede

boligområde

etablert,

men en planlegging

ikke å tilpasse en
av et nytt betydelig

for en vesentlig del i et vernet område. Dersom dette området

tillates nedbygd, er det vanskelig å se at 100 m byggeforbud

len planmessig

Søgne kommune.

entreprenørinteresser
andre tilfeller
holdning
tiltak

inntar

og samfunnsmessig

økonomiske

administrasjonen

naturinngrep,

og dels også politikere
tiltak

som framstiller

så inntar kommunen

hvor naturinngrep

mange vil oppleve

sammenheng

bør enkelte

i vernede

en svært restriktiv
områder.

av at når det er større utbyggingsfirmaer

og andre ressurser,

enkeltpersoner

respekteres av

ikke være avgjørende for om et område skal utbygges.

over for til dels små og ubetydelige

kan gi inntrykk

betydelige

ut av

foretas.

Det må også påpekes at i dette tilfelle er utgangspunktet
utbygging

for

store prosjekter

Dette

med betydelige
med til dels

en positiv innstilling,

mens

til dels er små, får avslag. Det er naturlig

dette som urettferdig

og urimelig

Søgne 20.09.2018
Med

hilsen
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Fra: Karl kittelsaa[ks-kitt@online.no]
Sendt: 21.09.2018 18:13:04
Til: Postmottak
Tittel: Kommuneplan 2017 - 2030

Nr 18 Bringeheia.
Området er foreslått til næring, som synes vel og bra.
Men utover næring vil det etter hvert også melde seg behov for tomter til
kontorbygg. Erfaring fra de større byene viser at et slikt behov best løses ved å
bygge langs veier med kort og rask vei til sentra. I Oslo har vi eksempelvis Lysaker
og Fornebu.
Mangel på areal, og svært høye priser i kvadraturen i Kristiansand tilsier
alternative løsninger for større firma og institusjoner. Vi har i minne hvor
utfordrende det var å få etablert en større kontoradministrasjon på Korsvik da det
ikke var tatt høyde for slikt i forkant.
Jeg foreslår at det i planen vurderes å plassere administrative bygninger f.eks i
områdets vestlige skråning.
Med hilsen
Karl Steinar Kittelsaa

Merknader til kommuneplanens arealdel i Søgne, Røseveien Nord (nr. 69).
Grunneier Ralf Georg Olsen hadde innspill til oppstart av kommuneplan for Eikeveien, Røseveien og
Moneveien. Nevnte innspill er vurdert i en konsekvensutredning som nr. 68, 69 og 70.
Nevnte innspill, bortsett fra Eikeveien, er ikke lagt inn i kommuneplanens arealdel med begrunnelse i
landbruk, landskap og friområde som motargummenter.
Nedenfor ønsker vi å fokusere næmere på innspill nr. 69 (Røseveien).

Nr. 68 (Røseveien)
Fra innspill til oppstart siteres det følgende:
Tanken er å utvikle denne vestre delen til boligområde. Dette er tilstøtende boområdet Røseveien.
Videre er det tenkt at dette kan gi en mulighet for å løfte kvaliteten på friområdet som i dag er noe
«bortgjemt» (mørkt/lite innsyn fra boligområder). En økt tilrettelegging av området vil kunne gjøre det
mer attraktivt for et større område og bidra til flere ut i lek og friluftsliv. For eksempel kan det
tilrettelegges med bedre adkomst, lyssetting, fotballbane osv.
Som boligområde vil dette ha klare kvaliteter med nærhet til sentrum, gang- og sykkelvei, nærhet til
friområde/turområde og gode vestvendte tomter.
Slik innspillet er fremstilt i konsekvensutredningen, kan det virke som at hele teigen på GB 28/18 skal
bygges ut. Det er feil. Ca. 10 daa (vist med gult) av det totale arealet på 23 daa planlegges til
utbyggingsformål. Se kart nedenfor.

Figur 1 Kart Rambøll
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Det er brukt motargumenter som store landskapsinngrep og at tiltaket vil endre landskapet vesentlig.
De aller fleste innspill som innebærer utbygging av et område vil innebære et landskapsinngrep. Dette
er ikke til å unngå, men det er noe med hvordan et slikt landskapsinngrep utføres. I innspill fokuserer vi
på en utvidelse av allerede eksisterende boligområde og at det er området som ligger nærmest
Røsveien (vist som gult på kartet ovenfor) som ønskes bygd ut. Den andre området (vist som grønt
ovenfor) ligger litt lenger øst og vil danne en fin avgrensning til friområdet lenger øst og området rundt
Eiketjønna. Gjennom detaljreguleringsplaner jobber man mye med god landskapsutforming for å
minimere det landskapsmessige inngrepet. Selv om utbyggingsområdet har sitt høyeste punkt på 37
meter, ligger området mot nord (Eikeheia) og ellers høyere. Man vil derfor ikke få noen silhuettvirkning
av boliger i planlagte området. De høyeste delene av utbyggingsområde for bolig vil kunne være fine
ute og lekeområder i et fremtidig boligområde.
Røseveien nord ligger sentralt plassert i Søgne, mellom Eikeveien og Salemsveien med kort vei til alt.
Området omkranses av landbruksområder og mye vegetasjon som gjør at området oppleves som
landlig. Området ligger også i tilknytting til Eikeheia som er et etablert boligområdet. Offentlig
infrastruktur er etablert for området, det er gang-/sykkelveier i alle retninger. Området ligger ca. 800
meter fra krysset Fåmyråsen/Salemsveien. Slike områder bør kunne fortettes samtidig som man
opprettholder de grønne lungene som er i disse boligområdene. Stisystemet langs med Eiketjønna er en
viktig snarvei mellom Eikeveien og Salemsveien. En utbygging kan også være med på å styrke området,
f.eks ved å ruste opp nevnte skogområdet til alles fornøyelse.
Vi registrerer at kommunen har vært positive til utbygging av flere nye boligområder, f.eks ved
Langenes kirke. Vi finner vurderingene som er utført i forbindelse med konsekvensutredningen som
tilfeldig. For Røseveien Nord er det brukt ord som «store landskapsinngrep» som en hovedbegrunnelse
for at nytten av området som styrking av utbyggingsmønsteret ikke er stor nok til at de negative
konsekvensene kan aksepteres. Dette stiller grunneier seg undrende til sett i lys av argumentasjon
ovenfor og lignende innspill og vurderinger gjort i konsekvensutredningen.
Konklusjon:
Vi ber om at innspillet grunneier hadde til Røseveien nord og kommuneplanens oppstart vurderes på
nytt.
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1 Bakgrunn
Gjeldende reguleringsplan for Åros Feriesenter ble vedtatt 25.11.2010. Hele dagens feriesenterareal,
bortsett fra en parsell i nord-vest, ble regulert til utleieformål. Parsellen i nordvest har formål
camping (dagscamping med telt) og vest for denne er det regulert et boligområde. Arealet øst for
nedkjørselsveien, langs den høye fjellskjæringen og ned til dagens leilighetsbygg ved stranden er
regulert til hotell/utleie/bevertning. Det er særskilt dette siste formålet som har vist seg
urealiserbart. Det er enkelt sagt ikke marked for utleieleiligheter her, og forklaringen er kort
turistsesong og usentral beliggenhet for kostbare korttids-utleieleiligheter. Utleiehyttene flyttes
internt til andre egnede steder i feriesenteret, slik at antall enheter/sengekapasitet for utleie forblir
det samme.
Dette innspillet søker å legge til rette for et attraktivt og framtidsrettet campinganlegg og utvikling av
tilknyttede områder som sikrer et sunt økonomisk grunnlag for anlegget. Forslaget består i hovedsak
av at det legges inn boliger i tilsvarende volumer som innregulert øst for nedkjøringsveien til stranda.
Vi foreslår også å omgjøre deler av dagens utleiehytte-areal til boliger i småhusbebyggelse. Det har
ikke vært marked for å bygge flere utleiehytter på Feriesenteret, og arealene som nå foreslås omgjort
har vært benyttet til campingvogner.
Åros Feriesenter ligger ved kollektivaksen og det går buss med god frekvens her. Både Høllen og
Tangvall, samt friområdene i vest, nås enkelt på sykkel eller til fots. Beboerne på Åros vil kunne være
biluavhengige, eller ha redusert behov for å benytte bil. Det er et godt utbygd sykkelvegnett med
gang- og sykkelveg til skoler, Høllen og Tangvall.
I regionalplan for Kristiansandsregionen 2011-2050 anbefales det for Søgne å bygge opp om to akser
som har potensial for et godt busstilbud; Tangvall-Høllen-Årosskogen-Stokkelandskogen-Langenes og
Tangvall-Lunde-Kjellandsheia. Åros ligger, til tross for at det ikke ligger i Tangvall sentrum, svært godt
plassert med
hensyn til
kollektivaksen.
Nærheten til
sentrum og store
friluftsområder er
andre viktige
kvaliteter på Åros.
Den flotte
strandstien starter
ved Åros, og går
langs elven frem til
Høllen. Det ligger
godt til rett for høy
bokvalitet her.
I kartutsnitt over, fra nevnte regionalplan, ser vi at Åros-området har høyeste prioritet for
boligutvikling utenfor Tangvall sentrum. Vi ser også at Åros ligger sentralt i kommunen, med kort
avstand til Høllen og Tangvall sentrum.
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2 Utvikling av Åros Feriesenter
2.1 Forslag til arealformål fra Åros Feriesenter

Forslag til arealdisponering fra WSP/grunneierne

Åros Feriesenter foreslår at næringsarealene på østsiden av nedkjøringen til Åros Feriesenter gjøres
om til et boligområde. Det ligger i dag et antall utleiehytter i B2, som foreslås omplassert innenfor
næringsområdene på feriesenteret. Ellers egner hele B2, B3 og B4 seg dårlig til dagscampingplass,
blant annet på grunn av kupert terreng. Slik type camping støtter heller ikke vesentlig opp om driften

Side 3 av 8

WSP Norge AS

Høringsinnspill, Kommuneplan for Søgne, Åros Feriesenter

av feriesenteret. Boligarealene grenser til appartementshotellet i sør og mot utleienæring i øst.
Adkomstveien fungerer som en naturlig buffer mellom områdene.
I H3 har vi foreslått boliger (B5) der de terrengmessige forholdene gjør dette naturlig, dvs. fra
toppkant av skråning og nordover. Det ligger allerede to bolighus her, og disse integreres i
boligområdet i vårt forslag.

2.2 Boliger i leilighetsbygg (B2, B3 og B4)
Et ønsket kjennetegn ved Søgne er et variert botilbud, med en geografisk variasjon av plasseringen av
boligfelt, og mulighet for spredt boligbygging vest og nord i Søgne. Per i dag er det et stort behov for
moderne leiligheter også for dem som ikke ønsker å bo i Sentrum. På Åros vil beboerne kunne bo i
umiddelbar nærhet til sjø- og friluftsområder.
Åros har mange kvaliteter som beboerne her vil få glede av. Om sommeren, høsten og våren er det
ganske enkelt et paradis her, med strand og skjærgård og turmuligheter i flott natur. Om vinteren er
det ikke langt til skiløyper og turmuligheter. Feriesenterets tilbud vil også være et gode for beboerne
her. Dette være seg svømmebasseng, butikk, restaurant og annet.
Som en del av Åros Feriesenter er det småbåthavn, hvor beboerne har mulighet til leie båtplass.
Gjeldende reguleringsplan er, av markedsmessige grunner, ikke gjennomførbar. Vi ser også på andre
feriesentre at slike innregulerte utleieleiligheter/hotell/beverting ikke lar seg realisere.
Vi foreslår at gjeldende reguleringsplans volumer opprettholdes, men at det omgjøres til boligformål
En skisse av dette vises under.
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2.3 Småhusbebyggelse (B5)
Området vi foreslår til bolighus ligger nord i området og på det høyeste terrengnivået. Landskapet
stiger jevnt opp mot de to boligene som ligger her i dag. Vi har integrert disse to boligene i området
B5 og trukket en naturlig formålsgrense der stigningen stopper og området flater ut. Mot vest bør en
vei for boligene legges i grensen mot arealet som er avsatt til dagscamping, slik at det utgjør en
buffer mellom boligene og denne virksomheten. Dagscamping er i all hovedsak en aktivitet som
foregår i fire uker om sommeren.
For foreslått ny småhusbebyggelse anbefaler vi å benytte tilsvarende høyder og utnyttelsesgrad som
for eksisterende felt B1.

2.4 Næring
Arealene som ligger inne som campingplass, næring med utleieenheter og hotell i vårt forslag, vil gi
mulighet for å opprettholde dagens kapasitet/antall sengeplasser i næringen. Det blir en noe mer
effektiv arealutnyttelse, et grep som ansees som nødvendig for å sikre en effektiv drift og tilpasse seg
fremtidens markedssituasjon. Dagscamping opprettholdes, mens areal tiltenkt en utvidelse av
utleiehyttesegmentet i Felt H3 reduseres. Åros Feriesenter har ikke behov for flere utleieenheter
enn dagens allerede store volum på 100 utleieenheter (totalt mer enn rundt 500 sengeplasser).
Dette innspillet styrker dermed den økonomiske driften av Åros Feriesenter, og vil medføre en kraftig
- og nødvendig - oppgradering av eksisterende tilbud i næringsvirksomheten. En realisering av dette
forslaget vil kunne medføre helårsdrift av servicetilbudene i feriesenteret, til nytte for tilreisende
turister, beboere og øvrige innbyggere i Søgne.
Næringsgrunnlaget for feriesenteret styrkes ved at det kan tilby beboerne tjenester som vaktmester,
renhold, selskapslokaler, sosiale treff og annet, gjennom hele året. Bassenget vil enkelt kunne gjøres
helårlig og være gunstig for trivsel og folkehelse.

2.5 Privat småbåthavn (Sjø)
Det ble for noen år siden anlagt småbåthavn/gjestehavn med inntil 75 båtplasser på feriesenteret.
Dette tilbudet har vært en ubetinget suksess, uten negative forhold av noe slag. Det er dokumentert
lite forurensing, ubetydelig støy og generelt god stemning. Som en kuriositet kan nevnes at
Skoleskipet Sørlandet lå til kai her i år (bildet undet).
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Det er behov for et økt antall båtplasser både til den stadig mer kjente og populære gjestehavna, for
feriesenterets gjester, hytte- og bolignaboer og til fremtidige nye boliger. Det er derfor ønskelig med
en utvidelse av eksisterende båthavn hvor moloen, som går fra land og rett utover, forlenges, jfr.
kartutsnitt under. Samtidig foreslås det å fortette eksisterende båthavn, til inntil 130 båtplasser.
Dette fordi det viser seg å være et klart behov for flere plasser til mindre båter for feriesenterets
gjester og naboer. Totalt vil båthavna, med foreslått utvidelse ha inntil 220 båtplasser og god plass til
gjestehavn. En slik utvidelse av båthavnen vil styrke næringsgrunnlaget for feriesenteret.
Forholdene ligger godt til rette for dette med
hensyn til dybder, avstand fra omliggende
eiendommer og infrastruktur. Det foreslås
ikke ytterligere lagring av båter på land.
Gjestehavnfunksjonen videreføres og styrkes.
Feriesenterets fremtidige målsetting er å bli
kåret til Norges beste gjestehavn. De naturlige
forholdene ligger godt til rette for dette
ambisiøse målet.
Det foreslås, med utvidelsen på 3649 m2 til
privat småbåthavn (sjø), at det kan anlegges
totalt inntil 220 båtplasser. Det er da
hensyntatt at en del av disse er forbeholdt
gjestehavna for tilreisende båtgjester. Dette
er et viktig supplement til driften av Åros Feriesenter. I tillegg vil den, sammen med de andre
arealformålsendringene vi foreslår, styrke Åros Feriesenter kraftig som en av de viktigste
reiselivsbedriftene i Sør Norge.
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Erfaringene viser at det er få ulemper ved eksisterende båthavn, og behovet for utvidelse er stort. På
Åros Feriesenter ligger det godt til rette for gode opplevelser for tilreisende båt- og feriegjester, samt
lokalbefolkningen. Hele anlegget skal være kostnadsfritt tilgjengelig for alle.

2.6 Forholdet feriesenter-bolig
I vårt forslag til arealdisponering har vi lagt vekt på at formålene kan gå sammen, uten å være til
sjenanse for hverandre. En svært relevant og sammenlignbar plan, som har vært vellykket, er
utviklingen av Gorines Hage på Hamresanden Camping. Gorines hage, som er vist i sør-øst i
reguleringsplanen under, er et attraktivt sted å bo. Hamresanden Camping er også svært attraktiv for
feriegjester om sommeren. Det er også et eldre boligområde mellom campingarealet og friområdet
ved stranden. Campingnæringen går godt de ukene av året den er aktiv, og de andre 11 månedene
har beboerne et naturskjønt, stille og fredelig nabolag. De flotte arealene som gjester til campingen
søker, er naturligvis også attraktive for beboere der. Det er ikke nevneverdige konflikter fundert i
bolig/camping-forholdet på Hamresanden
Utviklingen på Hamresanden viser at tilsvarende utvikling på Åros vil kunne gi gode kvaliteter, både
for sommergjester og fastboende. Samtlige av dem som flytter hit, vet godt at de kommer til et sted
med nærhet til feriesenteret. Det er ingen særlige ulemper ved å kombinere boliger og
feriesenterdrift. Åros Feriesenter har i 50 år vært kjent for, og blitt drevet, som et familievennlig
senter, noe som sikrer et godt samspill mellom boliger, hyttenaboer, gjestehavn og feriesenteret.

Reguleringsplan for del av Hamresanden Camping

Vårt forslag til arealdisponering er en justering av innspillet fra Åros Feriesenter v/Kristian Herlofsen,
til revisjon av kommuneplanen, datert 24/2, 2018. Vi har i gjeldende forslag laget et mindre
boligområde i felt B5, og opprettholdt utleienæring i H3. Hovedgrepet er å konsentrere
turistdestinasjonen, oppgradere dagens tilbud og kvaliteter der og skaffe kapital til dette løftet
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gjennom utvikling av resten av området. Vi ser for oss at den turistrelaterte næringen konsentreres i
delområdet avsatt til dette formålet. Kort sagt ønskes en betydelig høyere kvalitet på tilbudet,
konsentrert på et mindre areal enn det som i dag er avsatt. Dette er i tråd med utvikling av
tilsvarende anlegg i regionen og ellers i landet.
Vi mener dessuten at Åros og Høllen bør komplementere hverandre som attraktive offentlig
delområder langs sjøen i Søgne kommune. Høllen ivaretar en del sjørelaterte servicefunksjoner med
muligheter for utvikling, mens Åros ivaretar gjesteservice-funksjoner og sesongrelatert overnatting.
Vi tillater oss derfor å anmode om at kommunen gjennom kommuneplanen tar stilling til hvilke
rammer som skal legges for den videre utviklingen av området Åros Feriesenter. Åros Feriesenter har
behov for foreslåtte arealformål for å kunne sikre og videreutvikle næringsvirksomheten til dagens
krav til standard og servicegrad.

WSP Norge AS

Jon Døviken
Prosjektleder

Vedlegg:
Rapport om miljøbelastning ved båthavn på Åros Feriesenter, Multiconsult
Situasjonskart med forslag til arealformål
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Det er tidligere gitt innspill til kommuneplanens
arealdel 2018-2030 som gjelder GB 23/ 189.
Forslaget gikk ut på fortetting langs Rinneveien. Dette var et innspill som ikke ble tatt til
følge ved kommunens
førstegangsbehandling
av utkast til kommuneplanens
arealdel.
På vegne av eiere av GB 23/ 189, Solveig M. Sangvik, Cecilie Sangvik og Jarle Klausen,
fremsettes derfor nytt innspill til kommuneplanens
arealdel. Parallelt med dette gjøres det
innspill til pågående reguleringsarbeid
for Hølleveien (avlastningsvei
for å sanere
enkeltavkjørsler
til Hølleveien).
For å kunne sanere en rekke avkjørsler fra Hølleveien på strekningen Linnegrøvan—Dr.
Rohdes vei planlegges det nå en parallell samlevei vest for boligene som ligger til Hølleveien.
Denne samleveien legges blant annet over dyrket mark på 23/189 og innebærer at
eiendommen
må avstå relativt mye areal. Det innebærer at det som blir igjen av dyrket mark
på eiendommen
blir ytterligere marginalisert.
Imidlertid gir også samleveien muligheter for nye avkjørsler og nye utbyggingsmuligheter
som kan utgjøre en fortetting av det som allerede fremstår som et lite boligområde
mellom
Hølleveien og Rinneveien.
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Det fremstår som rimelig at også Sangvik skal kunne ta del i de utbyggingsmuligheter
som
oppstår, og det foreslås derfor at det i randsonen for dyrket mark mot dagens boliger og den
nye samleveien legges inn tre eneboligtomter
på GB 23/189. Jeg vedlegger kartutsnitt hvor
dette er skissert inn.

Advokatfirmaet

Kjær

DA

Tlf:

38 100 600

Postadresse:

Besøksadresse:

MNA

post@advkjaer.no

Postboks

Org.nr. NO 974 904 934 MVA

www.advkjaerno

4662 Kristiansand

153

Handelens

Hus

Rådhusgata 3

ADVOKATFIRMAET

KIER
På denne

måte får GB 23/ l 89 også fordel

av samleveien,

areal til veien.

Med vennlig hilsen
AD OKATFIRMAET

KJ/ER DA

Jakob Ba
advokat
bakkafiadvkiaerno

Kopi:

Solveig

M. Sangvik,

Rinneveien

21, 4640 Søgne

side 2

og ikke kun ulempene

med å avstå

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER – OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLANER
REGULERINGSPLAN FOR KILEHEIA 1 – PLAN ID 19730404

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 20.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Områder avsatt til friareal i reguleringsplanen bør videreføres i kommuneplanens arealdel.
Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.

Kommuneplanens arealdel viser utnyttelsen
på et overordnet nivå, og en del detaljer som
mindre grønne områder mellom bebyggelse
blir derfor ikke tatt med i planen.

REGULERINGSPLAN FOR KILEHEIA 2 – PLAN ID 19691030

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Områder avsatt til friareal i reguleringsplanen bør videreføres i kommuneplanens arealdel.
Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.

Kommuneplanens arealdel viser utnyttelsen
på et overordnet nivå, og en del detaljer som
mindre grønne områder mellom bebyggelse
blir derfor ikke tatt med i planen.
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REGULERINGSPLAN FOR KJEHOLMEN – PLAN ID 19701006

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

REGULERINGSPLAN FOR TORVESANDEN – PLAN ID 19750102

Høringsuttalelser
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Friområdet er i hovedsak allerede varig sikret til offentlig friluftslivsformål med tinglyst klausul
om at evt. omdisponering krever samtykke fra Miljødirektoratet. For øvrig er det registrert
viktige naturtyper og arter av særlig stor forvaltningsinteresse i området. Disse
naturforvaltningsinteressene kan ivaretas i forslag til ny kommuneplan. Vår konklusjon er
derfor at gjeldende reguleringsplan for Torvesanden bør kunne oppheves.

Administrasjonens kommentar
Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Statens Vegvesen, 13.07.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.
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REGULERINGSPLAN FOR YTRE DEL AV LYNGMYREN – PLAN ID 19700511

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Siri P. Myhre, 02.07.18.
Ønsker begrunnelse for opphevelsen og hva som evt. kan bli endret.

Planen er allerede tilsidesatt av
kommuneplanen i siste planperiode. Dette
betyr at det i dag er kommuneplanens
arealdel med bestemmelser som er gjeldende
for området. At reguleringsplanen nå
oppheves, medfører således ingen endringer i
forhold til dagens situasjon.

REGULERINGSPLAN FOR LYNGMYR – PLAN ID 19760514

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Violet Bomann Kvalsness, 14.09.18.
For oss i Lyngmyr 2 er det viktig at området utenfor våre tomtegrenser beholdes grønt – som
friareal.

Det meste av det grønne rundt eksisterende
bebyggelse videreføres i kommuneplanen.
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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GB 30/9 – GB 30/10 – AUSVIGHEIA – PLAN ID 19900201-2

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 03.09.18.
Områder avsatt til felles grøntområde i reguleringsplanen bør videreføres i kommuneplanens
arealdel. Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.

Kystverket, 13.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Leif Åkesson, 03.09.18.
Ønsker å forsikre seg om at rettighetene i den gamle reguleringsplanen fortsatt vil bli
gjeldende, spesielt § 6 – Kun hyttetomtene 3,4,5 og 6 skal ha rett til båtplass på fellesområdet.
Viser til at de også har tinglyste rettigheter til båtplass.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre. Bestemmelsene vil derfor være
gjeldende for området.

Magnar Nødland, 10.09.18.
Ønsker bekreftelse på at vedlagt utskrift av eiendommens rettigheter fortsatt vil gjelde etter en
eventuell opphevelse av reguleringsplassen.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.
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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GB 30/26 – AUSVIGHEIA – PLAN ID 19841126-2

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 03.09.18.
Områder avsatt til felles lekeområde i reguleringsplanen bør videreføres i kommuneplanens
arealdel. Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.

Vidar Bodin (GB 30/20 og GB 30/34), 01.09.18.
I 1995 ble det fremmet sak for bygningsrådet fra flere av hytteeiendommene i Ausviga om
omregulering fra hytteformål til boligformål. Eiendom 30/20 og 30/34 ble omregulert fra
hytteformål til boligformål i henhold til vedtak i Drift- og næringsutvalget 21.05.1996. Vedtaket
ble stadfestet av Fylkesmannen i Vest-Agder i skriv av 29.01.1997. Eierne ble pålagt å regne
nytt/eget reguleringskart for disse eiendommene.
30/34 er i dag i stor grad ferdig utsprengt i forbindelse med opparbeidelsen av
boligeiendommen 30/20. Det forutsettes at ubebygd boligtomt 30/34 kan realiseres utsprengt
og bebygget i samsvar med det omreguleringsformål som ble stadfestet i 1997 uten pålegg om
nye reguleringskrav.
Det bes om at reguleringsstatus fra 1997 opprettholdes for eiendommene 30/20 og 30/34.
Odd Glomsaker, 20.09.18.
I 3. avsnitt sies det: «Bakgrunn for opphevelsen er at regulerings- og bebyggelsesplan er
vurdert å være i vesentlig strid med både gjeldende kommuneplanens arealdel og forslag til ny
kommuneplan». Han reagerer på denne formuleringen og oppfatter det som at kommunen
mener alle har bygd uten nødvendige tillatelser, noe som ikke er tilfelle.
Fikk opplyst av teknisk etat 19.9.18 at opphevelsen betyr en «frys» situasjon for området, og
lurer på hva dette betyr for deres eiendommer og rettigheter.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.

Kommunen mener ikke at alle har bygd uten
nødvendige tillatelser, men at plankart og
bestemmelser ikke er i tråd med dagens
standard og krav.
«Frys» situasjon betyr at området blir som det
er fram til noen ønsker å gjøre noe, og da trer
et plankrav inn. Det foreslås nå imidlertid at
planen ikke skal oppheves likevel.
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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV HØLLEN – PLAN ID 19650222

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 03.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Tor Arne Eilertsen, 23.08.18.
Lurer på om opphevelse av reguleringsplanen vil få konsekvenser for han som bor i
Konvalldalen 15.

Opphevelsen vil ikke få konsekvenser for
nevnte eiendom fordi det her er en nyere
reguleringsplan fra 2006 som er gjeldende.

Dag F. Holst, 28.08.18.
Lurer på hvorfor kopi av kommunens forslag til ny reguleringsplan ikke er vedlagt i mottatt brev
angående opphevelse av planen. Stiller også spørsmål ved at mange av husene og veisystemer
som er vist i reguleringsplanen ikke var bygget i 1965.
Går ut fra at hans eiendom ikke er berørt eller blir forandret i det nye plankartet.

Kommunen jobber ikke med ny
reguleringsplan, men forslag til ny
kommuneplan som nå vil gjelde for området. I
brevet er det vist til link hvor man kan finne
forslaget.
En reguleringsplan viser ikke hvordan et
område faktisk er, men fastsetter hvordan
området kan benyttes og bebygges.
Eiendommen vil ikke bli forandret i det nye
plankartet.

Tor Billie Langeland, 25.09.18.
Har ikke spesielle merknader eller innvendinger til det som fremkommer i brev fra Søgne.
Store deler av deres eiendom er friområder, og synes dette er dumt og at det burde vært
vurdert under utarbeidelse av den gamle planen.
Finner det frustrerende at en reguleringsplan glatt og enkelt kan beslaglegge eiendommen
vederlagsfritt.

Tas til etterretning.
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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV VESTRE KROSSNES – PRESTEBUKTA - PLAN ID 19850606

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Området avsatt til antikvarisk spesialområde med bestemmelser må videreføres i
kommuneplanens arealdel. I forslag til kommuneplan er hensynsone markert, men det er ikke
knyttet bestemmelser til området. Dette må ivaretas i endelig arealdel.
Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.
Kystverket, 13.08.18.
Har ingen merknader.
Fiskeridirektoratet, 29.08.18.
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at saken kan medføre konsekvenser for de interesser
direktoratet skal ivareta. Har derfor ingen merknader.
Jan Ove Johnsen (GB 20/149), 27.08.18.
Ønsker å knytte sin eiendom til reguleringsplan for Vestre Krossnes.

J. Fredrik Aaraas (GB 20/1), 25.09.18.
Planen er ikke fullt utbygd i følge grunneier, og det er da verditap om planen tas ut. Eier
anmoder derfor om at planområdet blir beholdt som formål fritidsbebyggelse i rullering av
arealdelen til kommuneplanen og ber om at kommunen vurderer å foreta omregulering av
planområdet. Forminnet inklusiv sikringssone er også viktig å sikre og det gjøres best gjennom
plan. Grunneier motsetter seg den foreslåtte oppheving av planen dersom ikke området
fortsetter å være regulert, sekundært blir tatt inn som byggeområde for fritidsbebyggelse i
arealdelen til kommunen.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Eiendommen vil ikke knyttes til
reguleringsplanen for Vestre Krossnes.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.
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REGULERINGSPLAN FOR HELLEVIKA - PARADISBUKTA - PLAN ID 19781212

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 03.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Kystverket, 04.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Midt-Agder friluftsråd, 21.09.18.
I forbindelse med opphevelse av gammel reguleringsplan, forutsetter Midt-Agder Friluftsråd at
friluftsinteressene i området blir minst like godt ivaretatt i ny plan.

Friluftsinteressene vil bli godt ivaretatt i ny
plan. Området som nå oppheves er foreslått
avsatt til friområde i ny kommuneplan.

Ann-Christin Revillard, 17.08.18.
Synes det var vanskelig å lese hva som blir følgen av opphevelsen av reguleringsplanen.

Det er en ny reguleringsplan som gjelder for
store deler av området, det vil derfor ikke
være noen følger av opphevelsen. Det er
beklagelig at det ikke var bedre informasjon
om dette i brevet som ble sendt ut.

Oddvar Moy, 19.09.18.
Ønsker å ha mulighet til å rive eksisterende garasje mot øst, samt rive eksisterende
hovedhytte, for så å oppføre to nye fritidsboliger. Ber om at det legges til rette for dette i den
nye planen, f.eks. gjennom at følgende formulering medtas: Det kan på GB 11/6 være totalt to
fritidsboliger. Disse skal være sammenbygd/i kjede, og skal i fellesskap disponere
brygge/strandlinje på eiendommen.

Det er kommuneplanen som nå vil gjelde for
området. Det er en grovmasket plan som viser
hovedtrekkene i arealbruken, og dette er
derfor ikke noe som avklares i
kommuneplanen.
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REGULERINGSPLAN FOR LEIRKILEN SMÅBÅTHAVN – PLAN ID 19800121

Høringsuttalelser
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Fylkesmannen ser positivt på at reguleringsplanen oppheves. Vi gjør oppmerksom på at det på
nytt kommuneplankart er skrevet en B på stedet. Dette kan forstås som om det fortsatt kan
være båthavn i området. Vi legger til grunn at denne B-en fjernes fra kommuneplankartet.
Vest-Agder Fylkeskommune, 10.09.18.
Har ingen merknader.
Kystverket, 20.09.18.
Har ingen merknader.
Fiskeridirektoratet region Sør, 20.08.18.
Fiskeridirektoratet region Sør er positive til at reguleringsplanen for Leirkilen småbåthavn
oppheves. Vi ser positivt på at dere ønsker å ivareta naturverdiene i området ved å si nei til
mudring.

Administrasjonens kommentar
Tas til etterretning.
B-en skal fjernes fra plankartet.

Tas til etterretning

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Oddvin og Sindre Asbjørnsen, 07.09.18.
Støtter opphevelse av reguleringsplan for Leirkilen småbåthavn.

Tas til etterretning.

Vigdis og Aslak Tveita, 18.09.18.
Støtter opphevelse av reguleringsplanen for Leikilen småbåthavn.

Tas til etterretning.

Gry og Dag Gilje (GB 20/433), 19.09.18.
Gir sin fulle tilslutning til forslaget om å oppheve planen grunnet naturverdiene i området og
hensynet til strandsonevernet. Fleste grunneiere i området har markert sterk motstand mot
realisering av planen, da et slikt anlegg vil være til betydelig ulempe for naboskapet. Mener
også det ikke er et lokalt behov for en slik båthavn – alle hytteeiendommene på Sjursholmen
og øvrige nærområder har fra før tilgang til sjøen og egnede båtplasser. Båthavna med anlegg
vil medføre forurensningsplager for omgivelsene, og mulighetene for å bruke området til
bading og rekreasjon vil bli ødelagt. Siden strandlinjen og sjøgrunnen er underlagt privat
eiendomsrett til grunneiere som motsetter seg utbygging til småbåthavn, vil evt. realisering av

Tas til etterretning.
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en slik båthavn være avhengig av at området eksproprieres.
Håvard Nordmark (GB 20/129), 22.09.18.
Synes det er greit at reguleringsplanen oppheves. Har som nest største grunneier i båthavnen
betydelige interesser i den. Er greit den oppheves dersom de sikres rett til å bygge en vanlig
privat brygge til eget bruk, rett foran sjøboden sin. Dersom planen gjennomføres som planlagt
får de en del i gevinster ved salg og utleie av båtplasser, og mener derfor de bør ha rett på en
privat brygge dersom den ikke realiseres. En privat brygge vil også være i tråd med den
etablerte bruken i dag.
J. Fredrik Aaraas, 25.09.18.
Grunneier J. Fredrik Aaraas motsetter seg den foreslåtte oppheving av planen. Planen skal
realiseres, deler av opparbeidelse er allerede utført med investeringer i parkeringsanlegget
som ligger i planens søndre del. Småbåthavnen kan eventuelt bygges ut i mindre skala enn det
som er regulert. Utvikling av småbåthavn i Leirkilen er nå klar for å bli etablert, men det er
tenkt delvis utbygging og ikke full utbygging.
Når det gjelder å være i vesentlig strid med både gjeldende kommuneplan og forslag til ny
kommuneplan må det kunne løses ved å ta inn båthavn i rullering av kommuneplanen slik at
det stemmer med reguleringsplanen. Det er behov for båtplasser både for de som er etablert i
områdene rundt her og kommende etableringer. Også for gjester til eiendommene her vil det
være optimalt med småbåthavn som kan benyttes. Det bes om at planen opprettholdes som
vist for gnr.20 bnr.1. Alternativt at gjeldende plan erstattes av kommunen med ny plan i en
revidert versjon.

Tas til etterretning.
Dersom det er et ønske om å etablere privat
brygge må dette søkes om etter planen blir
opphevet.

Administrasjonen sin vurdering er at denne
båthavnen ikke bør etableres, da dette vil
kreve mudring. Dette er ikke ønskelig på
grunn av naturverdiene i området. Båthavnen
vil derfor heller ikke tas inn i ny
kommuneplan.

Dersom planen mot formodning fjernes i sin helhet som varslet, vil det bli stilt krav om
erstatning fra grunneier for tapte verdier som allerede er investert og for framtidige tap av
inntekter.
Inge Sinnes (GB 20/637), 05.10.18.
Har innvendinger mot at Leirkilen reguleringsplan oppheves i sin helhet. Det er forståelse for at
det er behov for en modernisering av planen, og han mener kommunen i samarbeid med
dagens grunneiere bør utarbeide ny reguleringsplan. Grunneierne ønsker muligheten til å
mudre ut helt innerst i den regulerte båthavnen for å tilrettelegge for allmennhetens mulighet

Det er ikke ønskelig med mudring grunnet
naturverdier i området. Det anbefales derfor
at båthavnen ikke blir etablert, og at
reguleringsplanen oppheves.
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for fritidsbruk av sjøen. Det er viktig at eventuell opphevelse av planen innebærer at hans båt
kan bli liggende ved flytebryggen på hans eiendom slik den er i dag.
Det stilles spørsmål til status for parkeringsplass sørvest i planen, det er ikke naturlig at denne
parkeringsplassen skal reguleres under formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag». Er reell eier
av den regulerte parkeringsplassen, men det har vært problematisk å få fradelt området
grunnet reguleringsplanen. Det er ønskelig å få fradelt området og sammenføyd gnr. 20 bnr.
637. Han ønsker ikke at reguleringen for denne delen av planen endres. Alternativt kan det
lages ny reguleringsplan for dette området.

Parkeringsplassen vil ikke bli avsatt til «bruk
og vern av sjø og vassdrag» i kommuneplanen,
men til fritidsbebyggelse.

REGULERINGSPLAN FOR RØSSTADNESET GB 47/1 OG GB 47/3 – PLAN ID 19840910

Høringsuttalelser
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader til at planen oppheves. Vi gjør oppmerksom på at det i kartet til forslag til
ny kommuneplan feilaktig vises en skravur som innebærer at reguleringsplanen fortsatt skal
gjelde.
Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Har ingen merknader.
Kystverket, 04.09.18.
Har ingen merknader.

Administrasjonens kommentar
Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.
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REGULERINGSPLAN FOR SØRLIGE DELER AV EIK-SANGVIK – PLAN ID 19820519

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 23.08.18.
Mener planlagte boligområder som nå vil få rettsvirkning mangler en avklaring gjennom en
planprosess med konsekvensutredning. Mener også at endret status i ny kommuneplan for de
øvrige områdene (til LNF med spredt boligbebyggelse) mangler konsekvensutredning.
Frarår derfor aktuelle del av reguleringsplan for Eik-Sangvik opphevet nå. Alternativt kan det
vurderes å revidere dette planområdet gjennom en ny reguleringsplanprosess.

Det er nå laget konsekvensutredning for
områdene hvor det foreslås at
reguleringsplanen oppheves. Både områder
satt av til boligbebyggelse og LNF med spredt
boligbebyggelse i forslag til ny kommuneplan.

Vest-Agder Fylkeskommune, 25.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Erik Steinar Dahl (GB 28/52), 14.09.18.
Ønsker at GB 28/52 i forbindelse med opphevelsen av planen blir tatt inn i områdereguleringen
for Ausvigheia. Den nye gs-veien vil beslaglegge det som er igjen av jordbruksareal på denne
tomta. Det er ønskelig å få to nye boligtomter der det ikke er dyrkbar mark på eiendommen.

Eiendommen vil ikke bli tatt inn i
områderegulering for Ausvigheia.

Jan-Erik Nordhagen (GB 28/23), 16.09.18.
Er for en opphevelse og endring av gjeldende reguleringsplan.
Folk bør kunne bygge boliger (kårboliger) å fortette og styrke allerede etablerte områder. Synes
bestemmelse om utbygging maks 20 meter fra jordbruksareal i drift er langt, og at det burde
være slik at de berørte parter bør skrive under på en erklæring, over avstanden de selv velger
til dyrkbar mark, med det det medfører av ulemper eller fordeler.

Det vil ikke åpnes for nye boliger i området,
men eventuell opphevelse av planen vil gjøre
det enklere å få til mindre tiltak i tilknytning til
eksisterende boliger.

Carl Martin Moseid (GB 28/69) – innspill til ny kommuneplan, 16.09.18.
Ønsker at deler av hans eiendom skal bli satt av som eksisterende boligbebyggelse slik som
området øst for eiendommen, slik at han slipper å måtte søke om dispensasjon hvis han skal
bygge garasje eller en kvist på huset.

Ved opphevelse av planen vil eiendommen bli
satt av som LNF med spredt boligbebyggelse,
og det vil da bli enklere å få gjennomført
mindre tiltak i tilknytning til eksisterende
boliger uten å måtte søke om dispensasjon.

Brynjulf Larsen (GB 28/12), 24.09.18.
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Er i mot utbygging på hans eiendom GB 28/12 som er lagt inn som framtidig boligformål.
Gården blir drevet av sønnen som driver med korn, høy og storfe og bruker Åseheia som beite.
De trenger hele eiendommen for å drive gården.
Linda Larsen (GB 28/12), 25.09.18.
Driver gården med mannen og har ammekuer, bier, gress og kornproduksjon. Planen er å
utvide fjøset til løsdrift. De er avhengig av hele eiendommen for å kunne drive gården effektivt
og økonomisk. Eikeveien 121 sitt areal må fortsatt reguleres som jordbruksareal.

Området vil videreføres som framtidig
boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel,
men kan likevel fremdeles benyttes som det
gjør i dag.

Jan Sverre Larsen (GB 28/12), 24.09.18.
Synes forslag om å oppheve reguleringsplanen er katastrofe for landbruket i området. Eik har
de viktigste landbruksområdene i kommunen, og et større naturmangfold enn store deler av
kommunen. Den nye planen vil gjøre det lettere for personer som vil bygge. Den vil også gjøre
det umulig for de som vil drive videre og utvikle landbruksnæringen mot nye krav. Deler av GB
28/12 er i forslag til ny kommuneplan lagt inn som framtidig boligbebyggelse. Her har de
skogsbeite for storfe. De er avhengig av hver eneste kvadratmeter av gården.
Jørn Løvdal – Søgne Menighetsforening, 09.11.18.
Ber om at deres eiendom (GB 28/91, 28/110, 28/142) unntas fra opphevelsen av
reguleringsplanen. Dette begrunnes med at argumentene for å oppheve planen ikke gjelder
dette området. Her er det utnyttelsesgrad, byggegrenser og bestemmelser som er relevante
for dagens og framtidig bruk av området. En opphevelse vil vanskeliggjøre det videre arbeidet
med å utvikle stedet som tiltenkt, og vil kunne påføre store ekstra kostnader i forbindelse med
potensielle søknader om dispensasjon og ny regulering av området/tomten.

Innspillet imøtekommes ved at området
unntas fra opphevelsen av reguleringsplanen.
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REGULERINGSPLAN FOR TROLLNESET – PLAN ID 19770614

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 03.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Kystverket, 04.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Berit Wigemyr og Henrik Leonard Lohne, 17.09.18.
Vi ønsker å beholde område 36/1 markert i vedlagt kart ytterst på Trollneset i sin helhet til
Landbruksformål, lik østsiden av neset. Vi planlegger oppstart av småskala gårdsdrift som del
av AAseene Eco med minihus og andelsbruk, og ønsker derfor å ha muligheten for fremtidig
utmarksbeite i området. Omgjøring av området til friområder kan gjøre det vanskelig å holde
beitedyr innenfor vår eiendom samt sikre tilgang på ferskvann.
Det er klart at vi taper muligheter på at regulerte hyttetomter på vår eiendom blir fjernet. Vi
ønsker derfor at denne reguleringen til friområder på Trollneset ses i sammenheng med et
fremtidig prosjekt, foreløpig kalt AAsene Eco. Ved Åsene sør for Trollneset har vi planer om å
opprette et område for boliger som baserer seg på bærekraftige prinsipper og små
miljøvennlige hus med minimalt inngrep i terreng og liten lanskapsendring. Dette konseptet ble
diskutert med Søgne kommune med Steinar Sunde, Atle Danielsen og Glenn Austegard 4.
oktober i fjor, der inntrykket var at dette ville være et positivt tiltak for kommunen.

Området er foreslått satt av til LNF. Dette vil
ikke gjøre det vanskelig å holde beitedyr innen
eiendommen.
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