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Kommunestyret
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan og miljøutvalget viser til innkommende merknader og vurderinger gjort av disse.
2. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret om å vedta følgende:
Søgne kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for Nedre Daleheia, GB 23/3 og 569 m.fl.

Bakgrunn for saken:

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 12.06.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget vedtar å legge områdereguleringsplan for Nedre Daleheia ut på
offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Før kart og bestemmelser sendes ut, skal merknader til planforslaget i saksfremlegget
være innarbeidet.
3. Vedrørende områdene B2, B3 og B4, så velges alternativ 2 i saksfremlegget.
4. Det tas forbehold om eventuelle justeringer av planforslaget når rapport fra

grunnundersøkelsene foreligger.
Leder Terkelsen (FRP) fremmet endringsforslag:
Punkt 3 i rådmannens forslag endres til:
3. Vedrørende områdene B2, B3 og B4, så velges alternativ 1 i saksfremlegget.
Votering:
FRP sitt forslag til vedtak satt opp mot rådmannens forslag. FRP sitt forslag falt med 2
stemmer (FRP) mot 7 stemmer.
Vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget vedtar å legge områdereguleringsplan for Nedre Daleheia ut på
offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Før kart og bestemmelser sendes ut, skal merknader til planforslaget i saksfremlegget
være innarbeidet.
3. Vedrørende områdene B2, B3 og B4, så velges alternativ 2 i saksfremlegget.
4. Det tas forbehold om eventuelle justeringer av planforslaget når rapport fra
grunnundersøkelsene foreligger.

Det foreligger forslag til områdereguleringsplan for eiendommene GB 23/3 og 23/569 med
flere. Reguleringsplanen har vært ute til andre gangs offentlig ettersyn. Til saken er det
kommet 5 merknader. Nedenfor følger en gjennomgang og vurdering av disse.
Gjennomgangen og vurderingene som ble gjort av merknadene til saken da den var ute til
første gang offentlig ettersyn, vil følge med som vedlegg. Dette saksfremlegg vil ta stilling til
alle innkommende merknader i saken.
Gjennom deler av planområdet ligger det kommunale ledninger som går til Høllen
Renseanlegg. Blant annet går kloakken fra store deler av Søgne og Songdalen gjennom
området. Da ledningene ble gravd ned på slutten av 70-tallet, så var grunnforholdene en
utfordring. Våt leire i deler av området gjorde jobben med å grave ned ledningene til en
utfordring. På enkelte områder var det såpass vått, at nødvendige tiltak måtte gjennomføres. I
ett tilfelle brast også ledningen. I følge forslag til reguleringsplan er det foreslått å bygge 3 til 4
meter fra kloakkledningen. Ingeniørvesenet i Søgne Kommune, som er ledningseier, må kunne
være sikker på at bygging som foreslått, ikke vil skade eller på noen måte gjøre framtidig
arbeid på ledningene vanskelig. På bakgrunn av usikre grunnforhold, ble det satt krav om
grunnundersøkelser før planen kunne behandles av kommunestyret. Grunnboringer ble utført i
løpet av sommeren 2012. På bakgrunn av grunnboringene ble det laget en rapport fra
konsulentfirmaet Stokkebø AS. Rapporten konkluderer med at det er forsvarlig å bygge i
området, men at det er utfordrende.
Saksutredning:
Fylkesmannen datert 29.06.2012

Deres merknader til reguleringsplanen i brev datert 09.03.2012 er stort sett etterkommet.
Ute- oppholdsareal er ikke vist med et eget formål i tegnforklaringen.
Fylkesmannen har ikke ytterligere merknader til forslaget.
Vurdering:
Ute- opphold som står på kartet kan tas vekk.
Statens Vegvesen datert 10.07.2012.
Alle siktsoner bør ha formål annen veigrunn.
Vurdering:
Som nevnt ved forrige offentlig ettersyn, så er siktsoner i B3 fortsatt vist som byggeområde.
For en grunneier, så har det betydning for utnyttelsesgraden i forhold til hvor mye areal som er
vist som byggeområdet. Det er bestemmelse som sier noe om siktsonen og hva som kan foretas
her. Vi anser dette som tilstrekkelig.
Anne Mari Braadland datert 21.07.2012
Trapp til bolig GB 23/569 er bygd over grensen til eiendom GB 23/810 og må fjernes før
omreguleringen godkjennes.
Prosjektert bolig på tomt 6 er tegnet tett inn til grense for GB 23/810. Ber om at regler om
byggegrenser overholdes.
Har tinglyst rett til to parkeringsplasser på GB 23/3. Plassenes beliggenhet må vises på
reguleringsplanen.
Vurdering:
Trappa tas ut av planen.
Utgangspunktet er 4 meter fra nabogrense. Det skal være 8 meter mellom bolighus. Dette har
med brannforskriftene å gjøre. Kommunestyret kan vedta en arealbruk hvor hus er plassert
nærmere grensen enn 4 meter. Eventuelle tap som påføres naboeiendommen må erstattes.
Eventuelle tinglyste rettigheter som hviler på en eiendom hvor det foreslås tiltak som gjør at
retten bortfaller eller ikke kan nyttes slik som beskrevet, så er dette erstatningsmessige forhold
mellom grunneierne. Dette er et privatrettslig forhold som kommunen ikke har noe med.
Ingeniørvesenet datert 30.07.2012.
Fremtidige tiltak må ikke forringe eller fordyre kommunens anledning til å vedlikeholde,
utskifte og drifte dagens ledninger i grunnen. Det må være rekkefølgekrav til prosjekteringen
som sikrer dette.

Det må fremkomme at grunneier er kjent med at senere arbeid på ledninger, så vil grunnen bli
tilbakeført til dagens tilstand, det vil si plen. Asfalt eller konstruksjoner mv. er grunneiers
ansvar. Dette må tinglyses i egen avtale med kommunen.
Vurdering:
Det er laget en erklæring for GB 23/8 som ble underskrevet i 2011. Samme erklæring legges til
grunn for GB 23/569 og 23/3. Dette er avklart i møte med grunneierne 05.09.2012. Meningen
med erklæringen er at framtidig vedlikehold og reparasjon av ledningene sikres, samt at
framtidige tiltak på eiendommen ikke skal fordyre kommunen arbeid på ledningene.

Ole Torbjørn Lien datert 30.07.2012.
Mener at atkomstveien til GB 23/810 skal gå via GB 23/3 og 569 og ikke via Daleheiveien.
Mener at en atkomst her vil føre til dårlig trafikksikkerhet på Daleheiveien. Ønsker en
befaring.
Vurdering:
Slik forholdene er i dag, er det naturlig at GB 23/810 får atkomst via Daleheiveien. En atkomst
via GB 23/3 og 569, vil kreve en del terrengarbeider og slik sett være en utfordring å få til.
Eiendommen GB 23/810 grenser naturlig til Daleheiveien. Deler av veien er kommunal, mens
det resterende er privat eid. Gjennom reguleringsplanen er det lagt opp til at veien skal
offentlig.
En framtidig detaljreguleringsplan for GB 23/810 må vise trafikksikkerhetsmessige gode
løsninger. Det er ikke grunnlag i dag for å si at atkomsten til GB 23/810 fra Daleheiveien vil
være trafikkfarlig.
Vest Agder Fylkeskommune datert 24.08.2012.
Plankartet bør være i tråd med lovens krav. Ute- oppholdsarelet bør vises som eget formål.
Vurdering:
Det er ikke nødvendig at uteopphold er vist som egen tekst. Det er etter saksbehandlers
vurdering ikke nødvendig å dele tomtene opp i boligformål og ute-oppholdsareal. Hele
boligtomten kan vises som boligformål.
Vedrørende grunnundersøkelsene
Reguleringsplanen for Nedre Daleheia var oppe til andregangs offentlig ettersyn i plan- og
miljøutvalget 12 juni i 2012. I vedtaket ble det tatt forbehold om eventuelle justeringer i
forbindelse grunnundersøkelsene. I løpet av sommeren er det foretatt grunnboringer i området,
samt utarbeidet en rapport på bakgrunn av grunnundersøkelsene. Rapporten er laget på et
generelt grunnlag og på bakgrunn av de dokumenter og opplysninger som firmaet har fått av
oppdragsgiver. Rapporten er også utarbeidet på bakgrunn av erfaringer som firmaet besitter,
samt de retningslinjer som foreligger for prosjektering av geotekniske konstruksjoner.

Rapporten sier at området er utfordrende å bygge på, men forsvarlig. Fra ca. 4 meter og dypere
er det bløt og sensitiv leire. Fjell møter man på ca. 18-20 meter.
Konklusjonen er at planlagt utbygging i området er i sin form foreløpig tilstrekkelig
dokumentert. Detaljprosjektering av tiltaket totalt og av de enkelte eneboliger, må ta hensyn til
rapportens synspunkter og de detaljer som i denne fasen skal vurderes og beskrives.
Administrasjonen har ønsket at det ble gjort en vurdering av grunnforholdene også i forhold til
eksisterende kommunale ledninger. Denne vurderingen foreligger nå og dokumenterer at det er
mulig å gjøre arbeid på grøftene uten at det nærliggende boliger eller eiendommer skal ta skade
av dette.
To av borrepunktene, viser et lag av fyllmasser. Søgne kommune vet at der foreligger enkelte
søppelfyllinger i Høllenområdet som stammer fra industrien i Høllen fra midten av 1900 tallet.
Samtidig vet man også at mye ble kastet i Dalebekken som renner i rør gjennom området. Ut i
fra grunnundersøkelsen som er foretatt, så kan vi ikke si noe om hva slags fyllmasser som er
registrert borrepunkt 4 og 5. Dersom det er snakk om en fylling, så er tiltakshaver ansvarlig for
det man måtte finne av eventuelle fyllmasser. En håndtering av dette må skje på en forsvarlig
måte.
Konklusjon:
På bakgrunn av overnevnte, mener administrasjonen at plan- og miljøutvalget kan ta
innkommende merknader og vurderinger gjort av disse til etterretning. Administrasjonen
anbefaler plan- og miljøutvalget å innstille til kommunestyret om å godkjenne
reguleringsplanen.

Rådmannens merknader:
Har ingen ytterligere merknader til saken.
Vedlegg
1 bestemmelser_170912
2 Særutskrift - Offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan for Nedre Daleheia GB 23/3 m.fl.
3 Merknader etter nytt off ettersyn, kommentarer, Nedre Daleheia
4 Gjennomgang av innkommende merknader - Nedre Daleheia
5 Uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune - Reguleringsplan for Nedre Daleheia
6 Søgne kommune - Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Nedre Daleheia - gnr 23-3 mfl.
7 Revidert plankart 011012

Reguleringsbestemmelser.
Områderegulering for Nedre Daleheia,
gnr/bnr 23/569, 23/3 m.fl. i Søgne kommune
Plankart dato:
14.06.2012
Reguleringsbestemmelser dato: 14.09.2012

1. Generelt
Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.
Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-5 til følgende formål:
- Bebyggelse og anlegg

- Samferdselsanlegg

Boligbebyggelse, konsentrert
Boligbebyggelse
Garasjeanlegg for bolig
Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg
Lekeplass
Veg
Annen veggrunn – grøntareal
Parkeringsplasser

Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-6 til følgende
hensynssoner:
-

Sikringssone, frisikt

Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-7 til følgende
bestemmelse:
-

Rekkefølgekrav

Det er ikke tillatt med private avtaler å etablere forhold som strider mot disse
reguleringsbestemmelsene.
Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler, telekommunikasjon og vann- og
avløpsledninger gjennom formålet bebyggelse og samferdselsanlegg.

2. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5. ledd nr 1)
2.1

Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, f_BK1
(gnr/bnr 23/569)





I området f_BK1 tillates oppført maks 5 boenheter.
For eiendommen gnr/bnr 23/569 tillates maks BYA = 400 m2 BYA.
Tak skal utføres som saltak med takvinkel på mellom 18 og 39 grader. Takoppbygg,
arker og lignende tillates.
Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +7,5 meter.
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2.2

Møne skal maks være 8,0 meter over ferdig gulv i H01.
Høyeste gesims skal være maks 6,0 meter over ferdig gulv i H01.
Bygg skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer.
Utomhusarealene i “f_BK1” skal minimum utgjøre 275 m2 og består av opparbeidet
hage med plen, trær, busker og hekk, og er felles for boligbebyggelsen innenfor
planområdet “f_BK1”. Det tillates etablert boder på til sammen BYA 30 m2, som er
direkte plassert.
Parkering skal følge kommunal norm. To av p-plassene omfattes av eksisterende
garasjer i boligen.
To av de fem boenhetene skal ha tilgjengelighet for alle.
P-plasser på felles parkeringsplass skal sikres til den enkelte boenhet med tinglysing,
i forbindelse med seksjonering eller fradeling av boligtomt.
Endelig plassering og utforming av bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i
målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse.
Støyskjerm mot Hølleveien er direkte plassert.

Boligbebyggelse, B1 (gnr/bnr 23/3)












2.3

I området «B1» tillates oppført maks 6 boenheter.
Maks BYA % for hele området skal ikke være større enn 40 % BYA.
Kote på ferdig gulv H01 (hovedetasje første) skal maks være +5,5 meter for tomt nr.
1, og øker med 0,5 meter for hver tomt.
Boligtomt nr. 1, 2 og 3 skal ha saltak på mellom 18 til 39 grader, med maks
mønehøyde på 8,0, og høyeste gesims maks være 6 meter over ferdig gulv i H01.
Boligtomt nr. 4, 5 og 6 skal ha pulttak på mellom 1 til 22 grader, med maks høyeste
gesims på 9,0 meter over ferdig gulv i H01. Takoppbygg, arker og lignende tillates.
H03 skal maks utgjøre 50 % av boligens fotavtrykk.
Bygg skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer.
Parkering skal følge kommunal norm.
Gjesteparkering på felles parkeringsplass skal sikres til den enkelte boenhet med
tinglysing, i forbindelse med seksjonering eller fradeling av boligtomt.
Endelig plassering og utforming av bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i
målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse.
Støyskjerm mot Hølleveien er direkte plassert.

Boligbebyggelse, B2 (gnr/bnr 23/495, 530)





2.4

For tiltak etter pbl § 20-1 gjelder krav om detaljplan.
Området er regulert til boligformål.
Maks BYA % for hele området skal ikke være større enn 40 % BYA.
Avkjørsel er vist med avkjøringspil.

Boligbebyggelse, B3 (gnr/bnr 23/4, 550)





2.5

For tiltak etter pbl § 20-1 gjelder krav om detaljplan.
Området er regulert til boligformål.
Maks BYA % for hele området skal ikke være større enn 40 % BYA.
Avkjørsel er vist med avkjøringspil.

Boligbebyggelse, B4 (gnr/bnr 810)





For tiltak etter pbl § 20-1 gjelder krav om detaljplan.
Området er regulert til boligformål.
Maks BYA % for hele området skal ikke være større enn 40 % BYA.
Avkjørsel er vist med avkjøringspil.
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2.6

Garasjeanlegg, BG1
Området «BG1» er regulert til parkering og garasje.
Garasje kan bygges med pulttak med maks høyeste gesims på 3,5 meter over
gjennomsnittlig planert terreng eller med saltak med maks møne på 3,5 meter og
gesims på maks 2,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bygg kan etableres
utenfor byggegrensen.
De 3 garasjene er tilknyttet hver sin boenhet innenfor «f_BK1».
Garasje må bygges med en teknisk utforming som gjør at bygg kan flyttes ved behov.
Støyskjerm og garasje er direkte plassert.

2.7

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg
Området “f_ABB” er felles for «B1» og «f_BK1» og er avsatt til avfallshåndtering,
postkassestativ og sykkelbod. Støyskjerm mot Hølleveien er direkte plassert.

2.8

Lekeplass
Lekeplass “f_LEK” er felles privat for boligbebyggelse - konsentrert “f_BK1” og
boligbebyggelse «B1» innenfor planområdet. Området skal utformes og opparbeides
som en sandlekeplass i h.h.t. kommunal norm for lekeplasser. Atkomst til lekeareal og
enkelte lekeapparater skal være universelt utformet. Lekeplass skal inngjerdes mot
veg.

3.

Samferdselsanlegg (PBL § 12-5. ledd nr 2)

3.1

Veg
Offentlig veg.
Veg “o_V1” skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som vist i plankart.
Avkjørsler er vist med avkjørselpil.
Felles privat veg.
Områdene “f_V1” og «f_V2» er felles for eiendommene på «B1» og «f_BK1».
Området ”f_V3” er felles for tomt, vist som 3 og 4(B1) i reguleringsplanen.
Avkjørsler.
Avkjørsler til eiendommer er vist i plan med avkjørselpil.

3.2

Annen veggrunn - grøntareal
Området er privat og omfatter sideareal, grøfter og snøopplag
Støyskjerm mot Hølleveien er direkte plassert.

3.3

Parkeringsplasser
Områdene “f_PP1” er regulert til felles privat parkering for boligbebyggelse konsentrert “f_BK1”, og skal opparbeides som vist i plan. Det er regulert 9 p-plasser,
og to er forbeholdt HC-parkering (4,5x6m). To av parkeringsplassene gjelder
gjesteparkering for boenhetene i område «B1». Støyskjerm mot Hølleveien er direkte
plassert.
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4.

Hensynssoner (PBL § 12-6)

4.1

Sikringssoner
Frisikt.
Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som
er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane.

5.

Rekkefølgekrav (PBL § 12-7)

5.1

Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den første nye
boenheten innenfor områdene «f_BK1» og «B1».

5.2

Teknisk plan skal forelegges ingeniøravdelingen i Søgne kommunen før det gis
byggetillatelse. Privat felles parkeringsplass f_PP1 innenfor planområdet skal være
ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for den første nye boenheten innenfor
f_BK1.

5.3

Støyskjerm skal være oppført før det gis brukstillatelse for nye boenheter i «f_BK1»
og «B1». Støyskjerm skal ligge på grunneiers eiendom og minimum 1,5 meter fra
asfaltkant på g/s-veg.

5.4

Siktsonene ved de enkelte delområder skal være opparbeidet før nye boenheter
tilhørende i hvert delområde tas i bruk.

5.5

Eventuelle farlige skrenter og stup innenfor hvert delområde må sikres forsvarlig ved
etablering av nye boenheter innenfor delområde B1, B2, B3 og B4.

5.6

Det skal utføres grunnundersøkelser i bakken før det gis rammetillatelse til nye
boenheter innenfor område «»f_BK1» og «B1».

ViaNova Kristiansand 14-09-2012
EFL
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2008/1213 -18528/2012
Stig Erik Ørum
04.06.2012

Saksframlegg
Offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan for Nedre Daleheia GB
23/3 m.fl.
Utv.saksnr
146/12

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
12.06.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget vedtar å legge områdereguleringsplan for Nedre Daleheia ut på
offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Før kart og bestemmelser sendes ut, skal merknader til planforslaget i saksfremlegget
være innarbeidet.
3. Vedrørende områdene B2, B3 og B4, så velges alternativ 2 i saksfremlegget.
4. Det tas forbehold om eventuelle justeringer av planforslaget når rapport fra
grunnundersøkelsene foreligger.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 12.06.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget vedtar å legge områdereguleringsplan for Nedre Daleheia ut på
offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Før kart og bestemmelser sendes ut, skal merknader til planforslaget i saksfremlegget
være innarbeidet.
3. Vedrørende områdene B2, B3 og B4, så velges alternativ 2 i saksfremlegget.
4. Det tas forbehold om eventuelle justeringer av planforslaget når rapport fra
grunnundersøkelsene foreligger.

Leder Terkelsen (FRP) fremmet endringsforslag:
Punkt 3 i rådmannens forslag endres til:
3. Vedrørende områdene B2, B3 og B4, så velges alternativ 1 i saksfremlegget.
Votering:
FRP sitt forslag til vedtak satt opp mot rådmannens forslag. FRP sitt forslag falt med 2
stemmer (FRP) mot 7 stemmer.
Vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget vedtar å legge områdereguleringsplan for Nedre Daleheia ut på
offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Før kart og bestemmelser sendes ut, skal merknader til planforslaget i saksfremlegget
være innarbeidet.
3. Vedrørende områdene B2, B3 og B4, så velges alternativ 2 i saksfremlegget.
4. Det tas forbehold om eventuelle justeringer av planforslaget når rapport fra
grunnundersøkelsene foreligger.

Bakgrunn for saken:
Det foreligger forslag til områdereguleringsplan for Nedre Daleheia. Planen er fremmet av
Vianova på vegne av grunneiere på GB 23/3 og 23/569.
Plan- og miljøutvalget vedtok i møte 01.02.2012 å legge områdereguleringsplanen ut til
offentlig ettersyn. I planarbeidet ligger det detaljerte planer for utviklings av tomten GB
23/569.
I utsendelsesbrevet ble det gjort kjent at GB 23/3 hadde fått ny eier. Denne eieren hadde et
ønske om å utvikle tomten med tanke på boliger og at det ville komme et revidert kart som
sendes ut på en begrenset høring.
Det er tilført nye momenter i planarbeidet som gjør at områdereguleringsplanen legges ut på et
nytt offentlig ettersyn.
Et revidert kart med et detaljert planarbeid for GB 23/3 og 23/569 foreligger klart til
behandling.
Saksutredning:
Det mottatte forslag til områdereguleringsplan legger opp til bygging av 3 nye boenheter på
GB 23/569 og 6 enheter på GB 23/3. Området som omfattes av områdereguleringsplanen,
omfatter også eiendommene GB 23/530, 495, 810, 4, 550, vist som B2, B3 og B4 i plankartet.
Områdereguleringsplanen med detaljert planarbeid for GB 23/569 er tidligere lagt ut til
offentlig ettersyn. Der kom inn 7 merknader til saken. Det er gjort en vurdering av disse

merknadene. I den grad det er tatt hensyn til merknadene, så er kart og bestemmelser revidert i
forhold til merknadene. Vurdering av innkommende merknader ligger vedlagt.
Saken har etter hvert blitt noe mer omfattende enn det som først var tilfelle. Grunneier av GB
23/569 ønsket en prinsippvurdering på muligheten for flere leiligheter 28.04.2008. I august
2008 gjorde nabo til GB 23/569 og grunneier av GB 23/3 en henvendelse til kommunen om å
starte et reguleringsarbeid. 29.01.2009 ble det meldt oppstart av reguleringsarbeid for et
område som er likt det som foreligger i dag. Det ble fremmet et forslag til reguleringsplan for
området, men på grunn av uenigheter grunneiere seg i mellom stoppet planarbeidet opp.
Vianova ble av grunneier til GB 23/569 engasjert til å videreføre planarbeidet. Planforslaget
ble førstegangsbehandlet i plan- og miljøutvalget 01.02.2012. I forkant av nevnte behandling,
ble det foretatt et eierskifte av GB 23/3. Ny grunneier ønsket å være en del av planarbeidet med
formål å utvikle tomten til boliger. I og med at ny grunneier kom sent i prosessen, valgte man å
legge planen ut til offentlig ettersyn for så å gjennomføre et begrenset offentlig ettersyn hvor
det skulle foreligge detaljplan også for GB 23/3.
Mellom Hølleveien og bebyggelsen i områdereguleringsplanen, ligger viktige kommunale
ledninger. Her går det en kloakkledning, to vannledninger og en overvannsledning.
Kloakkledningen fører kloakk for deler av Søgne samt 6000 innbyggere i Songdalen.
Ingeniørvesenet hevder eiendomsrett og byggeavstand til ledningene. Dette har med
muligheten til å gjennomføre arbeid og vedlikehold på ledningene når det er behov for det. Det
kan skje brudd på ledningene som gjør at Ingeniørvesenet må handle raskt. Det vil være viktig
at det ikke bygges over ledningene og at det er en viss avstand ut til hver side. Dette har med
helning på grøftene og sikkerhet for dem som skal jobber. Det må også være bredde nok til at
man kan komme til med maskiner.
Bl.a kloakkledningen ble lagt i bakken på slutten av 1970 og det ble gjennomført et skjønn på
eiendommene som ble berørt av ledningene. Det ligger en tinglyst erklæring på alle berørte
eiendommer som sier noe om rettigheter og plikter mellom Søgne kommune og den enkelte
grunneier.
Mens planarbeidet har pågått, så er det kommet opplysninger om at det muligens er dårlig
byggegrunn i området. Ut i fra erfaringer i tidligere byggeprosjekter for området, så har det
vært snakket om bl.a kvikkleire. Det foreligger ingen geologisk rapport som bekrefter tidligere
erfaringer i området. Hvilke definisjoner folk har på dårlig byggegrunn, er noe forskjellig.
Noen kaller det f.eks kvikkleire uten at det nødvendigvis trenger å være det. For omsøkte
planområdet, så skal det foretas en grunnundersøkelse som vil si noe om grunnforholdene.
Planforslaget kan derfor bli justert som følge av grunnundersøkelsen.
Kommentarer til planforslaget:
f_BK1
Områdereguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn 01.02.2012 for dette området. Der
kom inn 7 merknader til planforslaget. Vedlagt vil det ligge en gjennomgang og vurdering av
disse merknadene.
Etter at områdereguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn for nevnte eiendom, er følgende
endret:


Mulighet for å bygge garasje (BG1)

1. Det er tatt inn muligheten for å bygge garasje for 3 biler på eiendommen. Det er
garasje for 2 biler i eksisterende bygning. Jfr. parkeringsforskriften så skal det
være muligheter for å bygge en garasje for leiligheter over 50 m2.


Endret plassering av boder
1. Plassering av boder er også endret. Både garasje og boder er plassert inn mot
støyskjermen langs med Hølleveien og i et område hvor de kommunale
ledningene ligger plassert.
2. Felles for garasjen og bodene er at de bygges på en slik måte at de kan løftes
vekk dersom det er nødvendig å foreta arbeid med ledningene.



Parkeringsområdet og lekeområdet utvidet.
1. Parkeringsområdet er fellesareal for leiligheter i f_BK1, samt at det er to
gjesteparkeringsplasser for boliger i B1. Lekeplassen er felles for f_BK1 og B1.

B1
Det ble foretatt ett eierskifte på denne eiendommen rett i forkant av offentlig ettersyn av
planen. Det vil derfor bli foretatt et begrenset offentlig ettersyn hvor også eiendommen B1
inngår med sin detaljplanlegging. Som nevnt ovenfor legger planen opp til bygging av 6
boenheter. Boligene er vist som 1,2,3,4,5 og 6 på plankartet. Grunneier ønsker størst mulig
fleksibilitet i forhold til bygging. Bestemmelsene er derfor utformet med mulighet for å bygge
forholdsvis høyt, samt muligheten til å velge enten saltak flatt tak/pultak, avhengig av hva
markedet vil ha. Dersom det blir flatt tak, så ønskes det muligheten for å bygge en 3 etasje for
50 % av grunnflatearealet. Resten av arealet vil bli en takterrasse. Parkering vil skje på egen
tomt. Det vil også være mulighet for å bygge garasje på eiendommene.
Den østlige delen av B1 består av en bratt fjellside. Det er gjennomført en geologisk
undersøkelse av fjellet. Det foreligger en rapport som sier noe om fjellets tilstand og eventuelle
nødvendige sikringer. Dette er innarbeidet i områdereguleringsplanen.
Administrasjonen er skeptisk til at bestemmelsene er såpass åpne i forhold til dette med høyden
på bebyggelsen. Man har derfor foreslått å dele B1 i to. Bebyggelse med saltak og en maks
mønehøyde på 8 meter på bolig 1,2,3 og flatt tak/pultak med maks mønehøyde på 9 meter på
bolig 4,5,6. På sistnevnte boliger, så vil fjellet i bakgrunnen dempe noe av høyden.
Det er kommet signaler om at byggegrunnen i området kan være ustabil. Det skal foretas
grunnundersøkelser som vil kunne si noe om stabiliteten. Planen kan bli justert som følge av
grunnundersøkelsene. Tomt nr. 1 ligger svært nærme kloakkledningen.
B2, B3 og B4
For disse eiendommene er det ikke foretatt en detaljplanlegging. Eiendommene består av
eksisterende boligbebyggelse med unntak av B4. Hensikten fra administrasjonen sin side ved at
eiendommene inngår i planområdet, er å få en helhetlig planlegging. Grunneierne selv har ikke
ønsket å være med i reguleringsarbeidet, derfor har tiltakshavere for hele planen ikke ønsket å
foreta noe på tvers av grunneiernes ønsker. Dermed sitter man igjen med en
områdereguleringsplan hvor det er foretatt detaljplanlegging for bare deler av planområdet,

mens resten av eiendommene består uten endringer. Slik planen nå foreligger, kunne man like
godt foretatt en ny avgrensing av planområdet hvor B2, B3 og B4 tas ut.
Det er flere alternativer til løsninger for nevnte områder.
Alternativ 1 er å justere planområdet til bare å omfatte f_BK1 og B1. Gjeldende
reguleringsplan for del av Høllen 1965 (Hølledale) vil gjelde fortsatt for B2, B3 og B4. Man
kan også si at man opprettholder foreslåtte planområdet, men at bestemmelsene fra 1965
fortsatt skal gjelde for B2, B3 og B4.
Alternativ 2 er at det stilles krav om detaljreguleringsplan for B2, B3 og B4. Detaljplankravet
vil være strengere enn gjeldende plan for området. Pr. dags dato vil B4 kunne føre opp en tomannsbolig på eiendommen. Med et plankrav, så må de søke dispensasjon. Med et krav om
detaljplan for eiendommene, så kan det virke som at grunneierne av nevnte eiendommer blir
”straffet” for de man ikke ønsker å bidra i planarbeidet.
Alternativ 3 er at det fremmes en detaljplanlegging for B2, B3 og B4. Detaljplanen bør si noe
om potensialet for en fremtidig arealbruk av eiendommene. Hvem skal gjøre jobben? Er det
tiltakshaver som må ta kostnadene for en detaljplanlegging på naboeiendommen eller er det
administrasjonen? Man ser en utfordring med hvem som skal ta kostnadene med
detaljplanlegging på naboeiendommene. Dersom det er kommunen som skal bære kostnadene,
så er dette et prisnipp som vil generere mye ekstraarbeid for administrasjonen med private
planer som fremmes i fremtiden. Dersom det tiltakshaver av en plan som må bære kostnadene,
så kan det virke urimelig å betale for naboen. Naboen kan i teorien sitte på gjerdet og vente til
at planen er ferdig for så å sende inn en søknad i tråd med planen. Det vil ikke være noe krav
til at naboen skal betale tilbake penger for den arealbruk som er foretatt på hans eiendom.
Vi har vurdert området og den planlagte utbygging knyttet opp til naturverdiene i området. Ut
fra tilgjengelig kunnskap, anser kommunen den planlagte utbygging å ikke være i konflikt med
naturmangfoldlovens § 8-12.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler plan- og miljøutvalget å legge områdereguleringsplanen ut til et
nytt offentlig ettersyn. Merknader nedenfor må innarbeides i planen før den sendes ut.
For område B2, B3, og B4 anbefales saksbehandler å gå for alternativ 1.
Merknader til plankart og bestemmelser:


Støyskjermer, garasje BG1, boder(f_BK1), eksisterende bolig i f_BK1 med utvidelse,
er direkteplassert: Dette må gå klart frem av kart og bestemmelser.



Parkeringsplassene f_PP1 må knyttes opp til leilighetene i f_BK1 gjennom tinglysning.



Bolig nr. 1,2,3 i B1 får saltak med maks mønehøyde på 8 meter, mens bolig 4,5,6 får
pultak/flatt tak med maks møne-/gesimshøyde på 9 meter.



Det bør angis BYA pr. tomt for B1.



Kommuneplanens krav til ute-/ og oppholdsareal og tilgjengelige boenheter må
oppfylles.



Ved bruk av pultak, så må det angis grader. 0 grader er flatt tak.



Grunnflate er ikke en definert størrelse.



Brukstillatelse framfor midlertidig brukstillatelse under punkt 5.1



Brukstillatelse framfor ferdigattest

Rådmannens merknader:
Rådmannen innstiller på alternativ 2 for B2, B3 og B4.
Plan- og miljøutvalget drøftet tidligere i vinter prinsipper når det skal lages reguleringsplaner i
utbygde områder. En av konklusjonene var at det skal lages plan innenfor den
planavgrensingen kommunen har satt. Hvis kommunen i denne saken velger å redusere
planområdet med å ta ut områdene B2, B3 og B4 er det ikke i samsvar med den føringen som
ble lagt tidligere. Videre vil det være et uheldig signal til andre som arbeider med fortettinger
hvis man fritt kan ta med de eiendommene man vil i reguleringsplanene.

Vedlegg
1 Viser tomtedeling og byggegrenserfor B1 (litt vanskellig å se hva som er hva på
plankartet).
2 Merknader fra Ingeniørvesenet ift. regulering GB 23/3
3 Kommentar på mottatte merknader etter off ettersyn, Nedre Daleheia 20-04-2012
4 Planbeskrivelse Nedre Daleheia, 10-05-2012
5 Bestemmelser Nedre Daleheia, 09-05-2012
6 Områdeplan Nedre Daleheia, 10-05-2012
7 Gjennomgang av innkommende merknader - Nedre Daleheia
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I SØG
GNE KOM
MMUNE
ViaNova
a Kristiansa
and AS har på vegne a
av tiltakshav
ver Åse Roh
hde Poulsenn, Arnt Rune
Poulsen
n og Morten
n Bentsen, utarbeidet
u
kkommentare
er på mottattte merknadder.
Søgne kkommune h
har satt svarfrist til 30.0
07.2012, forr eventuelle
e merknaderr til planen.
Det er mottatt
m
5 me
erknader i fo
orbindelse m
med nytt offfentlig etterrsyn av plann. De enkeltte
merknader er komm
mentert ned
denfor.

Merknader fra Fylk
kesmannen i Vest-Agde
er, v/ miljøvvernavd., da
atert mottattt 03.07.2012:
Fylkesm
mannen skriiver at påført uteoppho
oldsareal ikk
ke er påført i tegnforklaaringen, og er
heller ikkke gitt grøn
nn farge me
ed samsvar SOSI-kode
e 1600. Fylk
kesmannen i Vest-Agde
er har
ellers ik
kke spesielle
e merknade
er.
Tiltaksh
havers komm
mentar:
Teksten
n «uteoppho
oldsareal» er
e kun tekstt som inform
masjon, og ingen formåålsflate. Tek
kst
vurdere
es fjernet.

Merknader fra Stattens vegves
sen Region sør, datert mottatt 13.07.2012:
Frisiktso
oner bør giss formål som
m annen ve
eggrunn. Sta
atens vegve
esen har elllers ingen
merknader til planfforslaget.
Tiltaksh
havers komm
mentar:
Det er gitt
g restriksjo
oner i siktso
onene, men
n formål i sik
ktsonene op
pprettholdess.

Merknader fra Søg
gne kommun
ne v/ ingeniiøravdelinge
en, datert mottatt
m
30.077.2012:
Ingeniøravdelingen
n i Søgne ko
ommune skkrives at tilta
ak på «f_BK
K1» og «B1 » ikke må utføres
u
før grun
nnundersøk
kelser og nø
ødvendige tiiltak iverkse
ettes for å sikre viktige vann og
avløpsle
edninger. Fremtidige tiltak skal ikkke forringe e
eller fordyre
e kommuneens anlednin
ng til å
vedlikeh
holde, utskiffte og drifte
e dagens led
dninger i gru
unnen. Eve
entuelle sen ere gravearbeid på
ledninge
er, vil grunn
nen bli tilbak
keført til dag
gens tilstan
nd som er pllen. Videre opparbeide
else av
asfalt, kkonstruksjon
ner mm er grunneiers
g
a
ansvar. Dettte må tingly
yses i egen avtale.
Tiltaksh
havers komm
mentar:
Forslag til tekst i be
estemmelse
ene vedr sikkring av avløpsledninger utarbeidees i samarb
beid
med kommunen. A
Avtale i forho
old til lednin
nger må ting
glyses i forb
bindelse meed fradeling av nye
eiendom
mmer/seksjo
oner.
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Merknad fra Ann Mari
M Braadla
and, datert m
mottatt 30.0
03.2012:
Ann Ma
arie Braadla
and påpekerr at eksisterrende trapp i østre del av boligen på gnr/bnr 23/569,
ligger på
å eiendomm
men gnr/bnrr 23/810. Trrappen må fjernes. Pro
osjektert bo lig på tomt 6 i «B1»
ligger næ
ær opp til e
eiendommen
n gnr/bnr 23
3/810. Bygg
gegrense må oppretthooldes. Det er
e
tinglyst rett til 2 p-p
plasser på eiendom
e
gn r/bnr 23/3. P-plasser må
m vises i pllanen.
Tiltaksh
havers komm
mentar:
Tiltaket omfatter ekksisterende konstruksjo
on, og er ikke ny i forsllag til områddereguleringsplan.
Det vise
es til byggessøknad for tilbygget på
å gnr/bnr 23
3/569. På to
omt 6 er dett regulert
byggegrense mot eiendom
e
gn
nr/bnr 23/81 0. Ved bebyggelse næ
ærmere enn 4 meter fra
a
eiendom
msgrensen, må det tas
s hensyn til brannkrav.
Atkomst til eiendom
m gnr/bnr 23
3/810 er fra
a kommunall veg Daleheia i mot øsst.
Etter gje
ennomgang
g av heftelse
e på gnr/bn
nr 23/3, gjeld
der rett til p-plass for ggnr/bnr 23/810 kun
dersom det er plasss til å etablere p-plasss.

Merknad fra Ole To
orbjørn Lien
n, datert mo
ottatt 01.08.2012:
Lien skrriver at tidlig
gere utbygg
ger Fardal/O
Olsen har utttalt at eiend
dom 23/8100 skal ha atkomst
mellom eiendom 23
3/569 og 23
3/3. Det er ø
ønskelig me
ed en befaring vedr atkkomst til 23//810.
Atkomst ut til Daleh
heia er ikke
e trafikksikke
er.
Tiltaksh
havers komm
mentar:
Atkomst til eiendom
mmen er dis
skutert med
d Søgne kom
mmune. Eie
endommen 23/810 er kupert,
k
og har e
en høydeforrskjell på ca
a. 12 meter fra det lave
este punktet i vest til de
et høyeste i øst.
Teknisk
k sett er dettte den beste løsningen
n, i forhold til
t høyden på
p vegen Daaleheia.
Eiendom
mmen har o
også adress
se Daleheia
a 17.

Med hilssen
ViaNo vva Kristian ssand AS

Kris
stiansand 077.08.2012

Even Fa
allan Lorenttsen
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Statens Vegvesen datert 01.03.2012
Merknader til siktsoner og støyskjerm.
Vurdering:
Planforslaget er revidert i forhold til merknaden med ett unntak. Areal i siktsone for B3 er
fortsatt byggeområdet.
Vianova på vegne av Morten Bentsen datert 16.03.2012
Morten Bentsen er ny grunneier av GB 23/3. Han ønsker å bidra i det videre planarbeidet.
Vurdering:
Administrasjonen helt i fra starten av denne planprosessen sett både GB 23/3 og GB 23/569 i
sammenheng. Administrasjonen anbefaler derfor at Morten Bentsen blir en del av
planarbeidet på lik linje med grunneier av GB 23/569.
Fylkesmannen datert 09.03.2012
Lekeareal bør samles og sikres i en detaljert plan for hele planområdet.
Vurdering:
Det er lagt opp til en felles lekeplass for området B1 og f_BK1.
Vest-Agder Fylkeskommune datert 22.03.2012
Det må avklares om det er en områdereguleringsplan eller en detaljreguleringsplan.
Enten plankrav eller supplering av bestemmelsene for de øvrige områder utover f_BK1.
Vurdering:
Det er en områdereguleringsplan.
Planforslaget vil si noe om B2, B3 og B4. For B1 foreligger det en detaljregulering.
Odd Nordahl Hansen datert 29.03.2012
Mener at utvidelse av huset i f_BK1 kan ta sol og utsikt fra Hansen sin eiendom. Utbygger må
dokumentere at dette i så fall ikke er tilfelle.
Vurdering:

Formålet er boliger og det skjer en fortetting på eiendommen. Det er vanskelig å si nei til
dette så lenge en grunneier forholder seg til gjeldende regler som byggeavstand til nabo og
plan- og bygningsloven generelt.
Leif Andreas Thortveit.
Mener at utsikten fra deres bolig blir redusert betraktelig som følge av planlagt høyde på
f_BK1.
Vurdering:
Nevnte eiendom ligger helt nord i planområdet. Administrasjonen mener at avstanden er for
stor til at dette argumentet kan brukes. Se merknad fra Odd N. Hansen.

Anne Mari Braadland 20.03.2012.
Mener at trappen til leilighet på GB 23/569 må fjernes da denne står eiendommen GB 23/810.
Leiligheten må få en annen atkomst.
Vurdering:
Utbygger sier det skal vurderes eventuelle tiltak i forhold til trappen.
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Fra: Berg Holtan, Lars[Lars.BergHoltan@vaf.no]
Dato: 24.08.2012 13:40:53
Til: Stig Erik Ørum
Tittel: SV: Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Nedre Daleheia

Hei igjen, og beklager at ferieavviklingen medfører seine svar.
Uansett, vedlagt finner du vår uttalelse. Det kommer en signert utgave i posten over helga.
God helg!
Vennlig hilsen
Lars Berg Holtan
Rådgiver
Vest-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
Plan- og miljøseksjonen
E-post: lbh@vaf.no
Telefon: 38 07 47 72
www.vaf.no
Fra: Stig Erik Ørum [mailto:Stig.Orum@sogne.kommune.no]
Sendt: 12. juli 2012 12:55
Til: Berg Holtan, Lars
Emne: VS: Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Nedre Daleheia

Hei.
Viser til mail nedenfor.
Nevnte plan ble lagt ut til høring fra 18 juni og det ble satt en høringsfrist til 30.07.2012.
Vi mener det ikke er rimelig at fylkeskommunen skal trenge 2,5 måned høringsperiode selv om det er ferietid.
Vi planlegger å ta saken opp til merknadsbehandling i plan- og miljøutvalgets møte 05.09.2012.
Skrivefrist for administrasjonen til å ferdigstille saken er 27 august. Eventuelle brev innkommet etter denne
dato vil bli lagt frem i møte.

Mvh
Søgne kommune Arealenheten
Stig Erik Ørum
Direkte: 97 99 03 45 Sentralbordet: 38 05 55 55
Besøk oss på våres hjemmeside www.sogne.kommune.no
Fra: Berg Holtan, Lars [mailto:Lars.BergHoltan@vaf.no]
Sendt: 29. juni 2012 16:51
Til: Stig Erik Ørum
Emne: Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Nedre Daleheia

Hei.
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Viser til oversendelsen av ovennevnte plan.
På grunn av ferieavvikling vil det ikke være mulig for oss å komme med tilbakemelding innen fristen 30.juli.
Vi ber derfor om fristutsettelse til 1. september.
Vennlig hilsen
Lars Berg Holtan
Rådgiver
Vest-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
Plan- og miljøseksjonen
E-post: lbh@vaf.no
Telefon: 38 07 47 72
www.vaf.no
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PLAN OG MILJØ
Saksbehandler: Lars Berg Holtan

Vår dato
24.08.2012
Deres dato

Vår referanse
12/01145-7 : Søgne kommune gnr 23/3, 530, 56
Deres referanse
2008/1213

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Søgne kommune - Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Nedre Daleheia - gnr 23/3
mfl
Viser til oversendelse 14.06.2012.
I vår uttalelse til tidligere planforslag 22.03.2012 hadde vi noen innspill som nå i all
hovedsak er imøtekommet. Vi har derfor ingen spesielle merknader til planen som sådan.
Vi ber likevel kommunen påse at plankartet blir i henhold til lovens krav, der
uteoppholdsareal er eget formål med grønn farge i henhold til sosi-kode 1600.

Med vennlig hilsen
Kristin Syvertsen
Seksjonsleder

Lars Berg Holtan
Rådgiver
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1. Bebyggelse og anlegg
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2. Samferdselsanlegg

f_BK1

4x20m

4x

f_PP1
HC

Planlagt bebyggelse
Byggegrense
Frisiktlinje
Regulert parkeringsfelt
Grense for sikringssone
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Morten Bentsen

