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1. AREALFORMÅL
Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til:

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1):
- Boligbebyggelse, frittliggende eneboliger
- Fritidsbebyggelse, frittliggende
- Kommunalteknisk anlegg
- Lekeplass
- Uthus/naust

Samferdselsanlegg og infrastruktur (§ 12-5 nr. 2):
- Kjøreveg
- Annen veggrunn, tekniske anlegg
- Annen veggrunn, grøntanlegg
Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3):
- Naturområde
- Turveg
- Friområde
Landbruk-, natur- og friluftsområder (§ 12-5 nr. 5):
- Landbruksformål
- Friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)
- Ferdsel

- Småbåtanlegg med strandsone
- Badeplass
Hensynssoner (§12-6)
- Sikringssone, frisikt
- Faresone, høyspenningsanlegg
- Sone med angitte særlige hensyn, bevaring kulturmiljø
1.1 Formålet med planen
Planen skal tilrettelegge for ny boligbygging i området. Videre ivareta landbruket,
kulturlandskapet og verneinteressene i strandsonen.
1.2 Rekkefølgebestemmelser
Det tillates ikke nye boenheter før fylkesvegen er utbedret med forutsatte utvidelser og
møteplasser. Tekniske planer for tiltak på fylkesvei og opparbeidelse av kryss skal være
godkjent av Statens Vegvesen før arbeidet kan igangsettes.
Det tillates ikke nye boenheter innen planområdet før ny hovedavløpsledning er lagt fram til
delområde.
Lekearealene skal være opparbeidet før første boenhet innenfor hvert delområde tas i bruk.
Før det gis byggetillatelser for boliger innen B2 skal eksisterende sti/skogsvei opprustes.
Eksisterende dam endres slik at vi får et åpent bekkedrag med en terskel slik at vi får et
åpent vannspeil i deler av friluftsområdet F1.
§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR.1)

2.1 Boliger
Bestemmelsene gjelder for både eksisterende og nye bygg innenfor områdene.
Områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til B2.12 skal ha eneboliger, hver med en boenhet.
Ved behandling av søknad om tiltak skal det påses at bebyggelsen får en god form. Bygninger
i samme område skal ha en helhetlig og harmonisk utførelse med hensyn på byggevolum,
takvinkel/form/takform, uteareal, farger, materialbruk. For bygninger over 9 meter skal det
fremlegges profiler og høyder i forhold til nabotomter.
Skrenter over 2 meter sikres med gjerde. Dette er tomteeiers ansvar.
Grad av utnyttelse skal maksimalt være BYA%=40%. Utnyttelse i B5 settes til BYA=50%.
For nye boliger skal takvinkel være mellom 35 og 40 grader, og maksimale byggehøyder er
angitt i følgende tabell:

Tomter:

Areal: Maksimalt nivå
laveste golv:

Vestre del:
Eksisterende:
B1.01
B1.02
B1.03
Nye:
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.12
Østre del:
Nye:
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B2.7
B2.8
B2.9
B2.10
Eksisterende:
B3
B4
B5

Ny:

B2.11
B2.12

Maksimal
mønehøyde:

1522 m2

9m

1734 m2
1496 m2
939 m2
774 m2
826 m2
827 m2
582 m2
688 m2
741 m2
679 m2
887 m2
634 m2
1251 m2

9m
7m
Kt+24m
Kt+32m
Kt+32m
Kt+32m
Kt+38m
Kt+38m
Kt+34m
Kt+35m
Kt+36m
Kt+32m
Kt+30m
Kt+32m

854 m2
694 m2
1027 m2
658 m2
887 m2
741 m2
676 m2
808 m2
787 m2
952 m2
2137 m2

Kt+17m
Kt+22m
Kt+22m
Kt+25m
Kt+31m
Kt+31m
Kt+25m
Kt+26m
Kt+27m
Kt+25m
Kt+21m
Kt+25m
Kt+26m
Kt+29m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+23m

4416 m2
541 m2

Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+33m
Kt+33m
Kt+32m
7m
7m
7m

Kt+23
Kt+23

7m
7m

Byggegrenser mot hovedvei, og mot sjøen i B3, er angitt på plankartet. På den enkelte tomt er
byggegrense 4m til vei og nabogrense for bolig.
Garasje kan ha en mønehøyde på max 5,0 meter og en gesimshøyde på max 3,5 meter over
planert terrengs gjennomsnittsnivå. Garasje kan oppføres med maksimal bebygd areal på 40
m2. Garasjer skal være tilpasset hovedhuset mht. materialvalg, form og farge.
Byggegrense for garasjer er minimum 5,0 m fra porten til tomtegrensa mot vei når innkjøring
skjer vinkelrett på veien, 2 m til nabogrense. Når innkjøring skjer parallelt med veien skal

garasjer plasseres med veggliv minimum 2 m fra tomtegrensa mot veien. Bestemmelsen
gjelder i forbindelse med kommunale veier, felles avkjørsler og privat vei.
Ved innsendelse av søknad om nye boenheter skal det på situasjonsplanen vises
biloppstillings- plasser iht. Søgne kommunes parkeringsbestemmelser gitt i kommuneplanen.
Plassene skal være opparbeidet før nye boenheter kan tas i bruk. Garasje godtas som en
biloppstillingsplass.
2.2 Fritidsbebyggelse
Fritidseiendom F1 ansees ferdig utbygd og eksisterende bygningsmasse inngår i planen.
2.3 Kommunalteknisk anlegg
I området skal det bygges kommunal pumpestasjon med tilhørende anlegg.
2.4 Lekeplass
Den enkelte lekeplass er felles for alle beboerne innenfor det enkelte nærområdet. Lekeplass
L1 er felles for beboerne i område B1 og lekeplass L2 er felles for beboerne i område B2.
Lekeplassene skal opparbeides i tråd med kommunale retningslinjer og de skal være ferdig
opparbeidet før den første nye boenheten i nærområdet tas i bruk.
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2):

Adkomstveier inn i boligfeltene skal være felles for de tilhørende eiendommene. De er åpne
for allmenn ferdsel etter friluftsloven.
3.1 Annen veggrunn, tekniske anlegg
Langs fjell og ved utvidelser skal det foretas fjellrensk og om nødvendig sikringstiltak.
3.2 Annen veggrunn, grøntanlegg
Sideareal til nye veganlegg skal bearbeides, jordkles og tilsåes. Langs fjell skal det foretas
fjellrensk og om nødvendig sikringstiltak.
4. GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 NR. 3):

4.1 Naturområde GN
GN3 tilhører eiendommene i B3 og B4. Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller å plassere
midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, jf. PBL § 30.5. Vesentlige
terrenginngrep som masseuttak, utfylling, lagring, planering eller parkeringsplass er ikke
tillatt. Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates..
4.2 Turveg

Eksisterende adkomstveg til skogen og eiendommen 37/35 skal opprettholdes som turveg.
Ved F1 skal gammel skogsveg opprettholdes som turveg.
4.3 Friområde
F1 skal opparbeides som friområde. Gjennom området skal det etableres åpent bekkefar, og
terskel for oppsamling av vann, slik at det opprettholdes et grunt basseng også i nedbørfattige
perioder.
Friområde nordvest for eiendomsgrense i F1 skal være felles for boligene i B2.1- 10.
5. LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (§ 12-5 NR. 5):

5.1 Landbruksformål
Det kan oppføres bygninger som er nødvendige for landbruksdriften. Disse må tilpasses
kulturlandskapet.
5.2 Friluftsformål
Området skal beholdes for offentlighetens tilgang. Skoghogst tillates, men ikke flathogst.
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (§ 12-5
NR. 6)

6.1 Friluftsområde i sjø
I området skal det være fri ferdsel.
6.2 Småbåtanlegg med strandsone S
Areal i sjø for båtplasser er vist på plankartet. Det tillates ikke utstikkere lengre ut enn det
som er vist på planen. Utenfor oppmerkede båtplasser tillates det heller ikke bøyer og
festeanordninger eller andre anlegg som kan hindre inn- og utkjøring for båter.
S1 og S2 er båtplasser til den enkelte eiendom/uthus/naust/badehus (6.3)
I S3 skal det være båtplasser/flytebrygger. På land skal det være felles adkomst til U2 for
områdene B2.11 og B2.12, og til båtplassene og U3 for områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til
B2.10, samt B5.
En båtplass skal reserveres for B5, eiendommen gnr 37 bnr 34.
6.3 Uthus/naust
I U1,U2 og U4 ansees ferdig utbygd. Eksisterende bygninger og brygger inngår i plan med
plassering og volum.

I U3 kan det bygges felles boder med rom for den enkelte båtplass som skal tilknyttes
boligene i områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til B2.12. Maksimalt BYA=150m2. Bygningene
skal kles med trekledning og males i en mørk farge. Maksimal mønehøyde 2,5 meter over
planert terreng.
I U4 inngår eksisterende sjøbod i plan og denne kan gjenoppbygges på samme plass og i
samme volum.
6.4 Badeplass
Området inngår i badeplass sammen med området i tilliggende reguleringsplan.
7. HENSYNSSONER (§12-6)

7.1 Sikringssone, frisikt
I frisiktsonene er det ikke tillatt med gjerde, innretninger eller vegetasjon som hindrer
frisikten 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå.
7.2 Faresone, høyspenningsanlegg
Det er byggeforbud i en bredde på 15 meter langs høyspenningsanlegget.
7.3 Sone med angitte særlige hensyn, bevaring kulturmiljø
Det er i sonen registrert en steinalderlokalitet. Denne og 2 andre kulturminner er automatisk
fredet, jf. Kulturminnelovens §3. Det er ikke tillatt å gjøre fysiske inngrep/tiltak i
hensynssonen.
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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Dr. ing Øystein Meland, på vegne av grunneier Glenn
Stupstad og Arthur Stupstad, for å utarbeide forslag til områderegulering. Søgne kommune
vedtok i plan- og miljøutvalget 17.02.2010 at det ”gir Asplan Viak anledning til å utarbeide
forslag til områderegulering for del av Indre Trysnes, jfr §12-2, med de føringer som ligger i
saksfremlegget”.
Asplan Viak har videre vært engasjert av eier av gnr. 37 bnr. 35 Nina Hatleskog og Tore
Bjørn Hatleskog, for å utarbeide den del av forslag til områderegulering som omfatter denne
eiendommen.
Helge Reisvoll har vært kommunens kontaktperson i planleggingen.
Fra Asplan Viak har Christian Fagge deltatt i arbeidet, på veg og vann- og avløp. Bodil
Fagerland Gjeruldsen har deltatt på veg, og på digital planfremstilling, og Per Arnt Carlsen
har vært planlegger og oppdragsleder.

Kristiansand 30.05.2011

Per Arnt Carlsen
Oppdragsleder
Rev A: Korrigert snitt B og C iht bestemmelsene
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1 BAKGRUNN
Planen er en områderegulering, og dermed kommunens planforslag. Planforslaget er
utarbeidet av Asplan Viak på vegne av grunneierne, se forord.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbygging, i tråd med kommuneplanen, hvor
det er angitt områder for eksisterende og nye boliger.
Plan- og miljøutvalget fattet 17.02.2010 vedtak om at det ”gir Asplan Viak anledning til å
utarbeide forslag til områderegulering for del av Indre Trysnes, jfr §12-2, med de føringer
som ligger i saksfremlegget”. I saken hadde administrasjonen foreslått følgende føringer for
planarbeidet:
1

Det er ikke nødvendig å utarbeide planprogram for denne reguleringssaken.

2

Det skal utarbeides enkel konsekvensanalyse hva angår vei, vann og avløp.

3

Tekniske planer skal følge forslag til områdeplan.

4

Avgrensing av planområdet som viset på vedlegg med kommunens merknad om
linjedrag i syd innarbeidet.

5

Asplan Viak godkjennes som ”kvalifisert” foretak til å utarbeide planen.

6

Det vil bli stilt krav om utbyggingsavtale for etablering av nye boenheter i området

7

Regulanten dekker utgiftene med reguleringsarbeidet fram til og med første gangs
behandling av planen.

1.1 Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet er sterkt kupert, med heier, jorder, skog, og en del boliger, fritidsboliger og
sjøboder med brygger osv. Det ligger nær opp til Trysnes Marina, som man kjører forbi på
vei til planområdet. Veien er fylkesvei, som ender opp ved snuplassen, før vei videre går til
den indre delen av boligområdet, og til et par hyttefelt.
Det ligger en gammel springvannsdam i området, som ikke lenger er i bruk. Dammen er
kunstig anlagt, dårlig sikret og kunstig stor.
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Bil står i eksisterende avkjørsel

Vei, ved knatt som fjernes for veiutvidelse

Utsikt østre felt

Eksisterende hus, fra østre felt

Dam

Demning
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Brygge, båtplasser

Plangrensen omfatter de 2 boligfeltene som er fra kommuneplanen, med tilstøtende areal
reguleres for å ses i sammenheng med utbyggingen. Den følger i stor grad
eiendomsgrensen for forslagsstillers eiendom 37/1. Mot sørøst er det medtatt en del av
naboeiendommen, hvor noe av arealet i dag er dam, og som det tas sikte på å fylle opp.

Planavgrensningen, og avgrensningen av 2 nye byggerområder i kommuneplanen (0,5 m ekvidistanse).
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2 PLANSTATUS
2.1 Overordnede planer
Kommuneplanen har 2 nye boligområder, samt en del etablerte boligområder, i tillegg til
landbruksformål.

Kommuneplankart med eksisterende og nye byggeområder for boliger.

3 PLANFORSLAGET
Hovedgrep i planforslaget er å etablere et nytt østlig boligfelt, som i kommuneplanen, med ny
adkomstvei opp fra hovedveien. Det blir en relativt bratt bakke på 1:10 som fører opp til et
platå der det i dag er koller. Inngrepet er konsentrert ved å planere kollene ned og bruke
massen til en oppfylling av dammen. Den er kunstig oppdemmet, og må likevel fjernes fordi
demningen er i dårlig teknisk stand. Så har man heller valgt ikke å legge ut til boligtomter, på
den del av kommuneplanens nye boligområde som ligger på veiens nordside.
I den vestlige delen etableres det nye boligområdet som en forlengelse til eksisterende vei/
boliger. Utstrekningen av boligtomtene er redusert noe i forhold til kommuneplanens nye
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boligområde. I det bratte partiet med mot veien/ kilen er det som i kommuneplanen er angitt
med boligformål boligtomter, heller foreslått som landbruksområde (skog/grønt)

3.1 Arealbruk
3.1.1 Boliger
Det er foreslått regulert 21 nye boligtomter, henholdsvis 10 i det østre og 11 i det vestre
delfeltet. Tomtene utgjør 16912m2, av varierende størrelse. I gjennomsnitt er tomtenes areal
på 805 m2.
3.1.2 Fritidsformål
Det er to eksisterende fritidsboliger i området. Den ene eiendommen på 1,8 daa foreslås
delt, slik at det kan bygges 2 nye fritidsboliger på henholdsvis 1159m2 og 641m2. Denne
tilhører søsknene Nina og Tore Bjørn Halteskog, som er eiere i annen generasjon, og slik har
benyttet eiendommen til fritidsformål i 40 år. Når de nå er 2 familier, vil de erstatte den noe
aldrende bygningen på eiendommen med 2 fritidsboliger, slik at de får hver sin eiendom.
Det har dessverre ikke blitt noen avklaring rundt saken som Hatleskog har fremmet for flere
år siden om at eiendommen i alle henseende må anses som fritidsbolig og derfor må være
fritatt boplikt. Det vises for øvrig til eget skriv fra Hatleskog (se vedlegg).
3.1.3 Småtbåthavn
Det er lagt ut et areal i sjø, med tilhørende areal på land, til småtbåtanlegg. Det strekker seg
ut i sjø i henhold til jordskifterettens rettsforlik av 27.10.1999., og hvor fra eiendomsgrensen i
sjø er trukket.

Illustrasjon: Småtbåtanlegg
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Det er lagt opp til at hver bolig i området skal kunne tilbys båtplass i anlegget. Det er
bodplass ved båtplassene, som del av et eller flere felles bygg, på 150 m2, som vist på
illustrasjonen. Det er vist en mulighet for å snu med bil nede ved sjøen, men dette er en
begrenset mulighet, siden adkomsten ned er en smal og bakken er bratt. Det er ikke lagt til
rette for parkering for båtplassene, ut over de par plassene som er ved avkjørselen til det
østre delfeltet. Slik vil småbåtanlegget være for bosatte i umiddelbar nærhet, som kan gå til
og fra båtene.

3.2 Bebyggelse og tiltak
Det lagt opp til en fleksibel plan, hvor det eventuelt kan bygges ut over noe tid, særlig i den
vestre delen. Det er gitt en felles grad av utnyttelse, med hensyn på hvor stor del av tomta
som kan bebygges. Ut fra terrenget er det så variert hvor det kan bygges med underetasje,
og hvor det eventuelt også kan være en ytterligere etasje over hovedetasjen. Dette gjør at
det vil bli varierte boligfelt.

Illustrasjonsplan vestre del. Stiplet linje er plangrense, sort avgrensning er nytt byggeområde i kommuneplanen.

I den østre delen ligger adkomstveien i stigning 1:10 opp til et nivå på kote 29. Ut mot dalen
ligger noe av veifyllinggen på stablemur. I svingen som dannes fylles det opp med masser
mellom veifylling av det høyere nivået, slik at det blir en jevn skråning og en større tomt inn
mot boligen, som har inngang oppe på det øvre nivået. Se snitt A under.
Veien fortsetter under fjellet, og fører som før ut mot skogen. Her kan det bygges høyt under
heia. Se snitt B og C under.
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Videre føres en slakere vei ned til der den deler seg. På dette en etasje lavere nivået føres
man henholdsvis til er felles friområde med lekeplass, eller ned til fritidsboligen, og en turvei
tilbake ned i traséen for den veien som ligger der i dag.

Illustrasjonsplan østre del. Stiplet linje er plangrense, sort avgrensning er nytt byggeområde i kommuneplanen.

Snitt A, hvor veiføringen følges opp med terrengbearbeiding og slak skråning inn mot ny bolig
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Snitt B

Snitt C

3.3 Kulturminner
I tråd med merknad til oppstart av planleggingen, er det gjennomført arkeologisk registrering
i området. I fylkeskonservators rapport konkluderes det med:
”Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det er tidligere blitt registrert 2
automatisk fredete kulturminner i planområdet (ID 115954 og 135845). Befaringen påviste i
tillegg en hittil ikke registrert automatisk fredet steinalderlokalitet (ID 140004). Dessuten er
det dokumentert flere nyere tids kulturminner i planområdet (ID 91252 og 140025).”
For at planforslaget ikke skal være i konflikt med automatisk fredete kulturminner, er det på
plankartet avmerket en hensynssone for bevaring av kulturmiljø, for et område som i følge
rapporten omfatter de nevnte lokaliteter. Denne sonen ligger i arealformål landbruk.

3.4 Friområder/ areal for felles bruk
Der det er dam i dag fylles terrenget opp og det etableres friområde og lekeplass. Videre skal
det bygges slik at bekkedraget holdes åpent, som vil være en berikelse for området. Det
dannes en terskel slik at vannet demmes opp til en grunn dam, som eventuelt får tørke ut i
tørkeperioder.
Den eksisterende stien langs dammen opprettholdes. Derfra føres en videre til en rekke stier
innover i terrenget, som også er forbundet med det vestre delfeltet.

Søgne kommune

Asplan Viak AS

Områderegulering Indre Trysnes

13

Også i den vestre delen er det felles lekeplass, og mulighet for å gå ut i terrenget på alle
stiene som er etablert, og opp på fjelltoppen rett øst for delfeltet.

3.5 Trafikk og vei
Hovedveien inn i området, fram til snuplassen er fylkesvei. Om man regner at boligene, og
inkludert hyttene i sommerhalvåret, i alt 32 enheter, hver representerer 7 kjøreturer pr. døgn,
er det i dag en trafikk på 224 i ÅDT( årsdøgnatrafikk) Med 23 nye boliger blir det 161 i tillegg,
slik at trafikken med planforslaget blir 385 i ÅDT.
Trafikken vil ikke være stor, men veien er smal og tillater ikke mer enn 40 km pr. time, som
også er fartsgrensen. Det er videre et par særlig smale og uoversiktlig partier.
Veien er i planforslaget utvidet noe, til 4,5m kjørefelt. Videre er det lagt inn møteplasser på
det trangeste partiet mellom bratt hei og sjøen. Og veien er utvidet der det i dag stikker ut en
fjellnabb, slik at siktforholdene bedres.
Inn i delfeltene er det lagt opp til 4,5 m kjørefelt, og 6 m regulert veibredde som
utgangspunkt. Den bratte bakken opp til det østre delfeltet er 1:10, noe den må være i hele
sin lengde. Den har en breddeutvidelse i svingen, hvor også sidearealet skal reetableres
med skråning inn mot boligens byggegrense.
I boligfeltene vil det være blandet trafikk. Som en snarvei kan eksisterende vei benyttes, og
er vist som turvei, da den vil være bratt.
I avkjørselen til det østre delfeltet vil det måtte etableres tilfredsstillende siktforhold ved å ta
ut noe masse, da veien ligger i fall ned mot avkjørselen. Problemstillingen er drøftet i et møte
med Statens Vegvesen. Det skal være sikt 30 meter til hver side, målt 4m inn fra veikanten.

Snitt 2
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Planskisse sikt, med avmerking av 3 snitt

3.6 Universell utforming
Til begge delfeltene er det bakker som er brattere en ønskelig for universell utforming, men
dette er gitt av mulighetene som terrenget gir. Oppe i det østre delfeltet kan en bevege seg
mellom husene og til felles friområde/ lekeplass på veier med bratteste stigning på om lag
1/16 eller 6%.
Til eksisterende badeplass kan en komme via området ved Trysnes Marina, men bør da som
bevegelseshemmet bruke bil da det generelt er en del bakker i området. Til småbåtanlegget
er også bakken ganske bratt.
Friluftsområdet ligger lett tilgjengelig fra bil langs veien. Her er det plasser ut mot vannet hvor
en kan raste.

3.7 Barn og unges interesser
Barn og unge har i dag sjøen og skogen for lek og rekreasjon i tillegg til hjemmene. Øst for
Trysnes Marina er det større felt for lek og felles aktiviteter, med ballplass og tennis. En må
kunne forutsette at også bofaste barn kan bli med å benytte dette.
Med planforslaget kommer det nye boliger, hvor det blir etablert lekeplasser for nærlek på
om lag 100 m2 i hvert delområde. I det østre delfeltet blir det i tillegg et felles friområde, hvor
det kan være samlingsplass, og hvor det kan være forskjellig lek ved bekken og den grunne
dammen.
Det legges til rette for forbindelser ut til skogen, som har et variert nett av stier, for lek og
rekreasjon.
Skoleveien vil gå gjennom området til bussholdeplass ved Trysnes Marina. Skoleveien vil
være smal slik at trafikksikkerheten vil avhenge av oppmerksomhet fra bilførerne. Veien
utbedres med møteplasser og siktutbedring.
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3.8 Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er vurdert risiko- og sårbarhet i et vedlagt notat. Det er ikke funnet forhold som har
medført behov for ytterligere utredning, ut over det som beskrevet, med hensyn på flom, ras,
trafikk, brann og høyspentlinje.

3.9 Miljøkonsekvenser
3.9.1 Biologisk mangfold
I den østre delen er det i dag hei og blandingsskog, og en dam i det som har vært
springvannsbasseng for boliger i området. Her vil terrenget bli bearbeidet med opparbeiding
av boligtomter, slik at dammen blir begrenset til et grunt basseng som fylles opp ved mye
nedbør, samt at det etableres et åpent bekkefar.
I den vestre delen er det også en del hei og blandingsskog, men her er nye tomter i større
grad lagt inn mellom allerede eksisterende boligtomter.
Det er foretatt en sjekk i Naturbase fra Direktoratet for Naturforvaltning. Ingen av
byggeområdene vil berøre et område med prioriterte naturtyper bakenfor, som er nasjonalt
og regionalt viktig. En flik av dette vil inngå i arealformålet landbruk, og dessuten
hensynssone kulturminner. I sjøen er det et område med prioriterte naturtyper som er lokalt
viktig. I dette skal det ikke etter planforslaget gjøres tiltak.
3.9.2 Støy
Det ikke så stor veitrafikk at det er vurdert behov for å gjennomføre egne støyanalyser. Det
vil være tale om frittliggende bebyggelse, hvor den som eventuelt kan oppleve sjenanse fra
støy fra bil- eller båtrafikk, kan oppholde seg i deler av boligen der dette ikke virker inn.
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3.10 Tekniske planer
Det følger med planforslaget et tegningsmateriale for veier i området, samt notatet
Overordnet VA-plan, med tegning for hovedledninger. Det legges opp til hver sin tilknytning
for nhenholdsvis det østre og vestre feltet, til eksisterende hovedanlegg.

3.11 Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for
kommunen
Veier inn i delfeltene er planlagt med en standard slik at de skal kunne overtas av
kommunen. Dette vil medføre utgifter til kommunalt vedlikehold og sjørydding.

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Det ble holdt oppstartsmøte med kommunen 09.10.2009. Det ble her opplyst at planforslaget
skulle fremmes som områderegulering etter ny plan- og bygningslov, og at oppstart skulle
avklares i et møte i plan- og miljøutvalget. Dette ble avholdt 17.02.2010, hvor Asplan Viaks
arbeid med områderegulering ble vedtatt, med planavgrensning og føringer i henhold til
saksfremlegget.
Melding om oppstart ble varslet 26.04.2010. Frist for innspill var satt til 26.05.2010. Under
oppsummeres de innspill som ble innsendt, med kommentar i forhold til endelig planforslag.
1.

Rådet for funksjonshemmede, 04.05.10, minner om universell utforming på minimum
50% av boenhetene.

Kommentar: Se avsnitt Universell utforming.
2.

Statens Vegvesen, 05.05.10, har ingen merknader.

3.

Barn- og unges representant, 06.05.10, viser til Rikspolitiske retningslinjer (RPR).
Forhold som angår barn og unge skal ivaretas. Beskrivelse av deres interesser skal
ligge ved når saken behandles. Minner om krav til fysisk utforming i RPR og kommunale
retningslinjer, om nærlekeplass og friområde i nærheten.

Kommentar: Se avsnitt Barn- og unge
4.

Fylkesmannen, 11.05.10, har hatt innsigelse til kommuneplanens byggeområder i 100metersbeltet langs sjøen, som man skulle komme tilbake til når reguleringsplaner ble
utarbeidet. Det er derfor viktig at det ikke åpnes for nye tiltak i 100- metersbeltet mellom
offentlig vei og sjø. Det vises til regjeringens oppfordring om streng praksis. Også til
tiltak langs sjø og vassdrag, jfr bl.a dammen i sørøstenden av planområdet. Og
naturmangfoldsloven §7-12 som det må tas hensyn til.
Regulering i konflikt med nasjonale føringer kan føre til at avdelingen må vurdere å reise
innsigelse.
Planprossen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram
og at ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta.
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Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. Areal som i dag
brukes av barn skal evt erstattes. Bestemmelser skal sikre at fellesarealer, lekeplasser,
boliger, parkering og atkomst får universell utforming.
Inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte må forelegges fylkesmannen ved detaljplan.
Utfylling eller mudring i sjø er i utgangspunktet forbudt, det må evt søkes om unntak.
Grenseverdier for støy skal overholdes.
Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)
Til høring ønskes sosi- fil.
Kommentar:
 Det åpnes ikke for nye boligtomter i området mellom offentlig vei og sjøen.
 Se beskrivelse vedr. dammen
 Se avsnitt Barn og unge
 Se bestemmelse om krav om detaljplan for opparbeidelse av grøntanlegg/ vassdrag
 Det foreslås ikke formål som innebærer utfylling eller mudring i sjø.
 Se avsnitt miljøkonsekvenserrr; støy
 Se avsnitt ROS- vurdering
5.

Jacobsen, eier av 37/ 34, 18.05.10, forutsetter at strandlinje mellom sin eiendom og
sjøen forblir ubebygd. Forutsetter at tinglyst rett til båtplass på 37/1 og adkomst til denne
opprettholdes.

Kommentar: Grunneier sikres erstatningsplass i nytt småbåtanlegg.
6.

Agder Energi, 18.05.10, har både lavspent og 22kV nett innenfor planområdet, i tillegg
til en nettstasjon som er plassert i 22V mast.
22kV linje: Byggeforbudsbelte er 15m (2x7,5m)
22kV kabel: Må ikke bygges nærmere enn 2m, uten spesiell tillatelse.

Kommentar: Se beskrivelse vedr. hensynsone høgspent, og ny trase i grunnen.
7.

Walther Ommundsen og 6 andre, 24.05.10 (noe utydelige underskrifter) anmerker at
Trysnesveien er sterkt belastet, spesielt fra Trysnes Marina og inn til Indre Trysnes som
flere steder er så smal at to biler ikke uten videre kan passere. Også strekning med
rasfare. Er positive til flere helårsboliger.

Kommentar: Se beskrivelse vedr. veiutbedring, samt vedr ras i ROS-analyse
8.

Nina og Tore Bjørn Hatleskog, eier av 35/37, 24.05.10 mener mottatt skriv gir flere
spørsmål enn svar. De har en rekke spørsmål til hva planen skal inneholde. Mener det
bør utføres en grundig konsekvensanalyse. Ber om at deres eiendom blir tatt ut av
planen, da de har søkt om fritak for boplikt og mener eiendommen mer tilhører et nært
område for fritidsbebyggelse. Er bekymret for økt trafikk og eventuelt behov for
veiutvidelse på sin eiendom. Mener en ikke burde bygge så mye på Trysnes, heller på
mer egnede områder i kommunen.

Kommentar: Se avsnitt Vei og trafikk, samt neste avsnitt; Medvirkning.
9.

Ida Berntsen, eier av 37/38, ønsker å få regulert to boligtomter inn iht skisse. Viser til at
eiendommen er angitt med boligformål i kommuneplanen.
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Kommentar: Asplan Viak har på oppfordring tilbudt bistand til å fremme dette som en del av
planforslaget, men dette er ikke iverksatt.
10. Norsk Maritimt Museum, 25.05.10, gjør oppmerksom på at dersom det åpnes for tiltak i
sjøbunnen kan NMM kreve å gjennomføre en arkeologisk befaring under vann.
Kommentar: Det åpnes ikke for tiltak på sjøbunnen.
11. Ingeniørvesenet, 26.05.10, vil ha behov for kommunal pumpestasjon innerst i Bløida
tett opptil plangrense.
Kommentar: Det er lagt inn
12. Vest-Agder Fylkeskommune, 21.06.20, har særlig interesse med hensyn på barn og
unges interesser, tilgjengelig for alle, allmennhetens friluftsinteresser, strandsonen og
kulturminneloven.
Barn og unges interesser skal beskrives, det skal sikres tilgang til leke- og
utfoldelsesområder, med relevante rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse.
En bør vurdere å kreve egen utomhusplan. Forutsetter at det sikres trygg skolevei, samt
til det de benytter i fritiden. Snarveier bør kartlegges og opprettholdes.
Strandsonen: Byggeforbudet i 100- metersbeltet skal gjelde som retningslinje, selv om
det ikke gjelder i byggeområder i regulerings- eller kommuneplan.
Kulturminneloven: Det må foretas en arkeologisk registrering.
Kommentar:
 Se avsnitt Barn og unge.
 Det er ikkelagt inn nye byggeområder nedenfor veien
 Det er foretatt arkeologisk registrering og det er lagt inn en hensynssone.
Underveis i planprosessen er det avholt 2 møter med saksbehandler for planforslaget. Forut
for siste møte er oversendt et planmateriale, samt utkast til tekniske planer for vei, samt
vann- og avløp. Tilbakemeldinger er innarbeidet i planforslaget.
Det er avholdt møte med grunneier Ida Berntsen, om eventuell bistand vedrørende utnyttelse
av eiendommen.
Det er avholdt møter med grunneierne Nina og Tor Bjørn Hatleskog, vedr. utnyttelse av
deres eiendom til fritidsformål. Et av møtene har vært med kommunens saksbehandler.
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5 VEDLEGG
Plankart M 1:1000
Bestemmelser
Illustrasjon østre felt. M1:1000 i A4
Illustrasjon vestre felt. M1:1000 i A4
Illustrasjon småbåtanleg. M1:1000 i A4
Notat ROS
Arkeologi- rapport
Overordnet VA-plan notat, tegning
Vei-planer A3
Vei-profiler A3
Vei-tverrsnitt A4 1:200
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Følgeskriv Hatleskog
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Saksframlegg
Reguleringsplan - Indre Trysnes
Utv.saksnr

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan-og miljøutvalget vedtar det fremlagte forslaget til reguleringsplan for Indre Trysnes.
Planen oversendes fylkesmannen for mekling eller vurdering om innsigelsen kan trekkes med
de endringer som er foretatt.
Bakgrunn for saken:
Saken ble sist behandlet i plan-og miljøutvalget 16.11.2011 med følgende resultat:
”Med administrasjonens forslag til endringer innarbeidet vedtar plan-og miljøutvalget å legge
forslag til områdereguleringsplan for Indre Trysnes ut til offentlig ettersyn j.fr. PBL’s § 12-10”
FRP fremmet forslag om at B 2.11 og B 2.12, tidligere F 2.1 og F 2.2 skulle legges ut til
offentlig ettersyn som område for 2 fritidsboliger.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag. Forslaget falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer.
 Rådmannens forslag. Forslaget enstemmig vedtatt.

Planen var ute til offentlig ettersyn fra 1. desember 2011 til 16.januar 2012. Det er mottatt 10
merknader til planen.
Saksutredning:
Fylkesmannen i Vest-Agder reiser innsigelse til nordre halvdel av S1, småbåtanlegg i sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone. Det reises innsigelse til byggeområde for
uthus/naust/badehus. Det skal ikke tillates badehus og kun omfatte eksisterende uthus/naust
med plassering/volum slik det er godkjent i dag. Byggegrensene mot sjø for B3, B4 og B5
trekkes lenger vekk fra sjøen/fram til eksisterende bolighus/hovedhus.
Når det gjelder innsigelse til nordre halvdel av S1, har vi et ålegrassområde, kat.C. Vi kan ikke
se at formålet vil kunne ha vesentlig betydning for ålegrasset. Dette er et C område; lokalt
viktig. For å avgrense fortøyning og eventuelt utrigger er det viktig å avgrense området.
Innsigelsen tas følgelig ikke til følge.

Når det gjelder innsigelse til byggeområde for uthus, naust, badehus tas denne delvis til følge.
Vi anser U1, U2 og U4 for ferdig utbygd hva angår plassering/volum. Dette vil fremgå av
bestemmelsene. Når det gjelder U3 opprettholdes dette som byggeområde for sjøbod/naust. Vi
mener, all den tid det skal etableres småbåthavn i området, vil det være nærmest en
nødvendighet med små buer for å oppbevare årer, tanker, redningsvester, fiskeutstyr etc. Buene
vil kunne gli fint inn i terrenget med en mønehøyde på 2,5 meter.
Når det gjelder byggegrenser for B3, B4, og B5 er de satt slik at eksisterende tiltak inngår i
plan og nye tiltak kan ikke gjennomføres uten eventuelt dispensasjon fra de foreslåtte
byggegrenser. Følgelig opprettholder vi forslaget.
Når det gjelder dam som skal fylles delvis igjen, mener vi denne ikke berøres av annet lovverk
da dette er en bekk som ikke har vannføring hele året.
Vurdering etter naturmangfoldloven vil bli gjennomgått, se eget avsnitt.
Vest-Agder Fylkeskommune reiser innsigelse hva angår atkomstvei til østre felt.
Planforslaget er omarbeidet i forhold til denne innsigelsen og denne er derved tatt til følge.
Statens Vegvesen. Planen er omarbeidet i forfold til merknader, med noen unntak. Det må tas
inn rekkefølgebestemmelse om at byggeplaner for utbedring av fylkesveien må oversendes og
være godkjent før arbeidene igangsettes. Dette tas inn i bestemmelsene.
Veier inn til de enkelte delfelter skal være fellesveier og vil ikke bli overtatt av kommunen.
Kryss reguleres i henhold til de krav og normer som vegvesenet krever.
Byggegrenser er vist på plan. Der hvor det ikke er vist byggegrense er det generelt 15 meters
byggegrense.
Maritimt Museum har ikke spesielle merknader til planforslaget og minner om generell
aktsomhet og plikten til å melde om funn.
Nina Hatleskog og Tore Bjørn Hatleskog har sendt inn likelydende merknader. Det går
generelt på at de er meget skuffet over at deres eiendom ikke er opprettholdt som fritidsbolig
slik dagens faktiske forhold er. Det vil i den forbindelse ikke medvirke til frivillig
gjennomføring av planen hva angår avståelse av grunn. Dette mener vi med det reviderte
forslag ikke volder problemer. De mener videre det er forskjellbehandling i forhold til
tilstøtende plan.
De har videre merknad til byggehøyde på tilstøtende tomter ved tap av sol tidlig på dagen. Vi
mener dette ikke er vesentlig grunn for endring av plan. De er negativ til båthavn og boder. Vi
mener dette må inn i plan for å få en plan som gir en mulighet for realisering.
Agder Energi gjør oppmerksom på at det kan bli behov for endring av fordelingsnett i området
og at det må påregnes forsterkning av nettet.
Arkade Arkitektkontor A/S tar opp forholdt med videreføring av fortau fra Marinaen og
videre mot Indre Trysnes. Dette er vurdert og vi har konkludert at det ikke er behov for fortau
ut fra den trafikkmengde som er forventet.
Ida Berntsen (B4) ønsker å utvide formålet boligbebyggelse. Dette er vurdert og
byggegrensen er satt med henblikk på å bevare det noe av landskapet mot sjøen. Det er gode
muligheter til ytterligere bebyggelse innen arealer avsatt til formålet.
Når det gjelder sjøbod, anser vi denne for utbygd i volum og plassering. Størrelsen er over det
som i dag ville bli tillatt. Når det gjelder sti til sjøbod, vil det bli satt en bestemmelse at denne
kan vedlikeholdes slik den fremstår i dag. Størrelsen på eiendommen vil bli rettet. Når det
gjelder vegetasjon er nødvendig vedlikehold tillatt.

Utbedring av Trysnesveien inngår ikke i planforslaget med unntak av litt siktforbedring og nytt
kryss til østre boligfelt.
Planforslaget berører ikke barn og unges interesser i negativ retning. Forholdet til Trysnesveien
er vurdert og med den trafikktettheten og den bruksfrekvensen som er forutsatt mener vi
forholdet er akseptabelt.
Det er foretatt risiko- og sårbarhetsanalyse og det er ikke avdekket forhold som tilsier
ytterligere undersøkelser og vurderinger.
Planen er vurdert i forhold til naturmangfoldloven. Vi mener området ikke inneholder spesielle
forekomster av arter eller naturtyper som krever spesielle hensyn. Kunnskapsgrunnlaget mener
vi er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter. Det er ikke avdekket forhold som skulle tilsi at
føre-var-prinsippet skulle tilsi at tiltaket ikke bør gjennomføres. Av dette følger at den samlede
belastningen på økosystemet innen området eller i omkringliggende områder ikke fører til
negative forhold. Det ligger nedfelt i reguleringsbestemmelsene at kostnader og bruk av
miljøriktige teknikker og driftsmetoder skal benyttes og utbygger betaler.
Ut fra en samlet vurdering av §-ene 8 til 12 kan vi ikke se at det er forhold, i forhold til
naturmangfoldloven, som skulle tilsi at tiltaket ikke kan gjennomføres.
Rådmannens merknader:
Rådmannen er enig i saksbehandler vurdering og merknader og har ikke ytterligere merknader
til saken.
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