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Bakgrunn for saken:
Kommunen startet arbeidet med kommuneplanens arealdel i 2009. Først ble det laget et
planprogram som var ute til høring. I forbindelse med planprogrammet ble grunneiere og
utbyggere invitert til å komme med innspill til planen. Da kommunestyret godkjente
planprogrammet 17.06.10 ble det bestemt hvilke innspill som skulle konsekvensutredes.
Mange innspill ble da ikke tatt med videre i prosessen. For de innspillene som skulle
konsekvensutredes, ble det laget en egen rapport som ligger vedlagt til saken.
I januar 2010 ble det gjennomført et arbeidsmøte for kommunestyret hvor et utkast til
bestemmelser til kommuneplanens arealdel og rapport om spredt boligbygging og bosetting på
øyene ble gjennomgått.
Etter konsekvensutredningen var gjennomført kommunestyret; 10.02.11, forslaget til
kommuneplanens arealdel. Planforslaget ble da lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med
offentlig ettersyn kom det inn flere innspill fra grunneiere og utbyggere, og flere innsigelser til
planforslaget fra offentlige myndigheter. Dette er oppsummert i et eget hefte som vedlegges.
Det har vært arbeidet parallelt med kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens
arealdel. På grunn av innsigelsene til kommuneplanens arealdel, ble det bestemt å
sluttbehandle kommuneplanens samfunnsdel selv om ikke arealdelen var ferdig.
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 29.09.11.

I desember 2011 og januar 2012 gjennomførte formannskapet møter med fylkesmannens
miljøvernavdeling og fylkeskommunens forhandlingsutvalg om innsigelsene til
kommuneplanen. Gjennom disse møtene ble noen innsigelser avklart.
I møte 22.03.12 og 19.04.12 behandlet formannskapet på nytt merknader og innsigelser til
kommuneplanens arealdel, og der det ble gjort vedtak om å be fylkesmannen innkalle til
mekling. 31.05.12 vedtok imidlertid formannskapet å legge planforslaget ut til nytt offentlig
ettersyn. En viktig grunn for nytt offentlig ettersyn var at formannskapet ønsket endringer i
forslaget til Kommunedelplanen for Amfeneset. Forslag til Kommunedelplanen for Amfeneset
var tidligere meklet fram, men kommunen hadde utsatt sluttbehandling av Amfenesplanen til
etter at kommuneplanens arealdel var vedtatt. Videre var det gjort avklaringer av noen av
innsigelsene etter møtene med fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunen, og de
kunne bli trukket med et nytt offentlig ettersyn.
Boligbyggeprogrammet ble tatt ut av behandlingen av kommuneplanens arealdel, og behandlet
separat i kommunestyret 26.04.12. Revidert boligbyggeprogram ble behandlet av
formannskapet i desember 2012 og skal ha egen høring før det kommer til sluttbehandling i
kommunestyret.
Formannskapet behandlet innkomne merknader til forslaget til kommuneplanens arealdel i
møte 17.10.12, særutskriften ligger vedlagt, og det ble gjorde slikt vedtak:
1. Fylkesmannen anmodes om å innkalle til mekling om følgende innsigelser som ikke tas til
følge:
Innsigelser fra fylkesmannen:
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Salthaug – næringsområde og kai
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
Innsigelser fra Vest-Agder fylkeskommune:
- Øygardsheia boligområde
- Hundskilen – sjøboder
- Salthaug næringsområde og kai
- Hallandvik båthavn (nord)
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
- Utvidelsen av brygger: kaifront fra 8 meter til 12 meter og bryggeareal fra 20 m2 til 30
m2
2 Arealplankart, bestemmelser unntatt § 5 punkt c og retningslinjer til kommuneplanens
arealdel vedtas slik de framgår av vedlagte notat 12.09.12 og vedlagte arealplankart.
Ny §5 punkt c i bestemmelsene:

Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 138 m2 for tomter for fritidsbebyggelse som har eller
skal ha parkeringsareal på egen tomt. Parkeringsareal inngår i beregning av grad av
utnytting. Hver tomt skal ha 1 parkeringsplass på minimum 18 m2.
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 120 m2 for tomter for fritidsbebyggelse som ikke har
eller får parkeringsareal på egen tomt.
Det tillates kun en boenhet pr tomt.

Maks mønehøyde 5,5 meter og maks gesimshøyde 4 meter. Anneks med maks BRA = 20 m2 og
maks mønehøyde 4 meter og maks gesimshøyde 3 meter kan kun oppføres der totalt bruksareal
ikke overstiger 120 m2 og skal ligge nærmere fritidsbolig enn 8 meter.
15.11.12 ble det gjennomført mekling med fylkesmannens miljøvernavdeling og
fylkeskommunen. Kopi av meklingsprotokollen i vedlegg.
Fra meklingsprotokollen:
Hundskilen:
Fylkeskommunen trekker sin innsigelse og viser til byggeforbudet som fremkommer av plan- og
bygningsloven § 1-8. Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å fremme innsigelse ved en senere
anledning dersom kommunen fremmer forslag om utbygging i området.
Hallandvik:
Fylkeskommunen trekker sin innsigelse på vilkår av at båthavna nord tas ut av planen. Det var
enighet mellom partene at det ved vurdering av antall båtplasser i båthavn sør, skal tilstrebes å legge
til det antall båtplasser som var planlagt i båthavn nord.
Linnegrøvan:
Fylkeskommunen og Fylkesmannens landbruksavdeling trekker sin innsigelse på vilkår av at
næringsområdet C tas ut og i stedet videreføres som LNF-område. Søgne kommune vil starte
arbeidet med kommunedelplan for Tangvall og kommunedelplan vei. I dette arbeidet vil det bli
gjennomført mulighetsstudier av sentrumsutvikling. En eventuell utvidelse av Linnegrøvan felt C
skal inngå i denne vurderingen.
Arnfeneset:
Fylkeskommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling trekker innsigelsen på vilkår av at
plankartet endres i.h.t. skisse for utkast til kommunedelplan Amfeneset.
Fylkeskommunen og miljøvernavdelingen aksepterer at området A tas opp til ny vurdering med
tanke på innarbeiding av en bolig.
Kommuneplanens bestemmelser § 11 endres som følger:
Nytt punkt C Bruksendring fra fritidsbolig til bolig i områdene LBI —LB6 (Amfeneset)
Fritidsboliger kan bruksendres til bolig; maksimalt tillat bruksareal (BRA) er 138 m2 og maks
mønehøyde 7 meter fra ferdig gulv i laveste etasje til topp møne. (I LB1- LB6 gjelder § 1-8 i plan
og bygningsloven).
Nytt punkt D Spredt fritidsbebyggelse i område LF1 (Amfeneset)
Bebyggelsen tillates ikke utvidet, men kan rives og gjennomfores i samme form og størrelse.
Salthaug:

Innsigelsen ble løst ved at kommunen etterkom innsigelsen.
Meklingsmøtet ble deretter avsluttet.

Saksutredning:
Videre saksgang er at kommunen og fylkeskommunen må godkjenne meklingsprotokollen. I
fylkeskommunen er det SAM-utvalget som godkjenner meklingsprotokollen, og det vil ikke
skje før i januar 2013. Men Søgne kommune kan godkjenne meklingsprotokollen og vedta
kommuneplanens arealdel nå i desember. I forhold til fylkeskommunens innsigelser får ikke
kommuneplanen rettsvirkning før fylkeskommunen har trukket sine innsigelser politisk.
Vedlagt ligger også kommuneplankartet, bestemmelser og retningslinjer.

På vedlagte kommuneplankart er nordre trase for E39 forbi Trysfjorden falt ut i forbindelse
med teknisk oppretting av plankartet. Dette vil bli rettet opp etter behandlingen i
kommunestyret.
På Myran og på en del av Årstøl har det i tidligere utkast vært med områder for spredt
boligbygging. Gjennomgang av klausuleringsbestemmelsene viser at det ikke er anledning til
ny boligbygging i nedbørfeltet for Tronstadvannet fordi det er vannkilde til Tronstad
interkommunale vannverk. En del av området for spredt boligbygging på Årstøl og et område
på Myran er derfor tatt ut av kommuneplanens arealdel.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Kommuneplan 2011 - Arealdel - Konsekvensutredning
2 REVISJON AV KOMMUNEPLANEN FOR SØGNE KOMMUNE Gjennomgang av
høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel
3 Planbeskrivelse 11.01.10
4 Særutskrift - formannskapet 1|7.10.12 - Revisjon av kommuneplanens arealdel merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn
5 Endelig protokoll fra meklingsmøte mellom Søgne kommune og Fylkesmannens
miljøvernavdeling og Vest-Agder fylkeskommune
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Innledning
Kommunestyret vedtok planprogrammet for revisjon av kommuneplanen 17.06.2010.
Planprogrammet danner grunnlaget for kommuneplanrevisjonen og er et program for hvordan
prosessen med å utarbeide ny kommuneplan skal foregå. Planprogrammet har vært sendt ut til
offentlig ettersyn. I forbindelse med dette ettersynet, har private, lag/foreninger og statlig
myndighet mulighet til å komme med innspill til kommuneplanarbeidet. I dette vedtatte
planprogram har kommunestyret tatt stilling til hvilke innspill det skal jobbes videre med i en
konsekvensutredning. Etter at planprogrammet ble vedtatt, har administrasjonen utredet 2
barnehagetomter, en på Tangvall - Bøhns jorde og en på Langenes ved Langenes skole.
Gjennomgangen av de enkelte innspillene inneholder en beskrivelse av innspillet, en
gjennomgang av ulike temaer, en konsekvensutredning og en konklusjon på innspillet til slutt.
Den temavise gjennomgangen bygger bl.a på kommunens temadatabaser.
Konsekvensutredningen bygger på en vurdering av ulike interesser knyttet opp mot
samfunnsmessige konsekvenser. En konklusjon til slutt er administrasjonens sitt forslag om
det enkelte innspill skal legges inn i kommuneplanen eller ikke.
Innspillene er forsøkt visualisert med kart og forklarende tekst. Innspillene starter med et
nummer (innspill nummer……) som viser til dokumentnummer det aktuelle innspill har i
kommunens saksarkiv og i planprogrammet, dette for lettere å kunne finne innspillet igjen.
Vest-Agder fylkeskommune, Mandal kommune og Søgne kommune har samarbeidet om en
utredning om nye småbåthavner i de to kommunene. Konklusjonen fra dette arbeidet er tatt
med. En egen rapport om konsekvensutredning om båthavnene vedlegges.
Til slutt i dokumentet følger en oppsummering av innspillene som foreslås lagt inn i
kommuneplanen. Oppsummeringen er gjort både temamessig og i forhold til skolekretsene.
Utbyggingsmønsteret er kommentert også i forhold til det som ligger inne i eksisterende
kommuneplan.
Konklusjonene i konsekvensutredningen er formulert ut fra at administrasjonen oppfattet at
kommunestyret sitt vedtak 17.06.10 avklarte hvilke innspill som skulle utredes, og at
kommunestyret ved behandlingen av konsekvensutredningen tar stilling til om innspillene
skal legges inn i kommuneplanens arealdel eller ikke.
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Bolig- og næringsområde på Salthaug.
Innspill nr. 104
GB 40/4
1

Innspill

4

5

Grunneier ønsker å legge til rette for to boligtomter til sine sønner. Disse sønnene er aktive
fiskere og har ønske om å drive sitt yrke med utgangspunkt i hjemplassen. Det foreligger
planer om å gå til innkjøp av en større båt enn hva tilfellet er i dag, dermed blir dagens havn
for liten. Det er et trangt sund som man må igjennom for å komme inn til Rona hvor båten
ligger i dag, i tillegg er dybden en utfordring. Man har derfor ønske om å legge til rette for et
nytt næringsområde ved Salthaug, det er nordvest og vest for dagens havn.
Innseilingsforholdene er langt enklere og det er god plass for manøvrering.
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Gjennomgang av temaer

2.1

Landskap

Bolig
Området hvor boligene er tenkt plassert ligger høyt i terrenget, samtidig ligger området litt
mer framtrukket enn området rundt. Begge boligene ligger innenfor 100-metersbeltet og det er
sannsynlig at nye boliger i området vil være godt synlig fra sjøen.
Næringsområde:
Området er i dag ubebygd og en ny brygge som kan tåle en større båt, vil kreve en del
terrengarbeider. I likhet med utbygging av to nye boliger, vil mye av dette området endres i
forhold til dagens situasjon.
2.2

Grønnstruktur

Ikke relevant for området.
2.3

Friluftsliv

Det er ikke kjente friluftsinteresser i området.
2.4

Naturmangfold

Området er vurdert og vi har ikke kjente funn verken på land eller i sjø som tilsier at tiltaket
ikke kan gjennomføres.
2.5

Kulturminnevern

Det er ikke kjente kulturminner i området.
2.6

Jordvern

Det er i hovedsak uproduktiv skog, og noe skog av høy bonitet, men det er mulig å legge
tomtene på de 9.4 daa med uproduktiv skog. Dette vil da ikke ha noen større økonomisk
konsekvens
for
bruket,
da
verdien
av
skogen
vil
være
liten.
2.7

Forurensing, som f.eks støy.
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Ingen kilde til forurensing.
2.8

Risiko og sårbarhet

Bolig: Området ligger eksponert til i forhold til vær og vind.
Næring: Ikke relevant – hvis vi vurderer næringsareal
2.9

Klima, energi og transport

Bolig: Området har ikke og vil ikke få kollektivtransport som kan erstatte bil hos innbyggerne
i områder.
Næring: Ikke relevant for området.
2.10

Infrastruktur, vei vann og kloakk.

Vannforsyning og avløp er privat på Salthaug. Fylkesvei nr 242 betjener området.
2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud

Det er 3.2 km til Tånevig skole som er en privat skole. Første til femte klasse vil gå på
Tånevig, mens resten vil måtte ta buss til Lunde og Tinntjønn ungdomsskole.

2.12

Eksisterende kommuneplan
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Både boligarealet og næringsarealet som er foreslått, er i eksisterende kommuneplan avsatt
som LNF-område.
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3

Konsekvensutredning

Havn/kai
Fiskerne ønsker å bo nært havna der fartøyene ligger. Kommunen ønsker å styrke bosettingen
i Vestbygda. Kommunen har i dag to havneanlegg for fiskerne; Høllen og Langenes brygge. I
tillegg har fiskere egne anlegg for egen båt. I forbindelse med mekling av reguleringsplanen
for Tånevig la fylkesmannens miljøvernavdeling ned innsigelse for et fiskerihavneanlegg for
en fisker i reguleringsområdet. Kommunen nådde ikke fram i meklingen for å få anlegget inn
i reguleringsplanen. For å legge til rette for fiskere i Vestbygda, bør det heller etableres et
anlegg som kan betjene flere fartøyer med tilhørende landanlegg. Dette kan avklares ved neste
revisjon av kommuneplanen eller som egen reguleringssak.
Boliger
Landskapsmessige virkninger og at boligene ligger innenfor 100-metersbeltet taler i mot dette
innspillet. I kommuneplanen vil det i Vestbygda være muligheter for boligfelt i Tånevig, Ålo
og Lastad. For at tomtetilbudet skal bli reelt, bør det ikke etableres for mange boligfelt i
området samtidig. Hvis det skal skje boligbygging utenfor de nevnte boligfeltene, bør det skje
som spredt boligbygging.

Konklusjon:
Ut fra at det omsøkte kaianlegget bare vil betjene en enhet, og at slike anlegg vil være
omstridt i forhold til andre myndigheter, foreslås at det omsøkte anlegget ikke tas inn i
kommuneplanen.
De to omsøkte boligtomtene legges ikke inn som byggeområder i kommuneplanen. Det legges
inn 2 tomter som spredt boligbygging i kommuneplanen.
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Dvalås, Åloveien 399
Innspill nr. 36

GB 39/1,
1

Innspill

10

Det foreligger innspill til kommuneplanen for eiendom GB 39/1 eller Åloveien 399, på
Dvalås. Omsøkt området ligger i umiddelbar nærhet til Østre Dvalåsvannet. Formålet i
innspillet er å få avsatt areal til boliger, næringsareal og ny landbruksbebyggelse på gården.
Det er ikke nevnt hvilken næringsvirksomhet som er tenkt på det foreslåtte næringsarealet.
Det argumenteres at boliger i området vil styrke lokalsamfunnet og er positivt for
næringsgrunnlaget i kommunen.

2

2.1

Gjennomgang av ulike temaer

Landskap

Området nord for fylkesveien er et kupert område med Østre Dvalåsvann som et fint
vannspeil på nivå med fylkesveien.
Området sør for fylkesveien er veldig kupert med en høydeforskjell på drøye 50 meter.
Det vil få landskapsmessige konsekvenser å bygge ut område.
2.2

Grønnstruktur

Hele området er et skogsområde. Det er ikke gjort noe opparbeidelse av området med hensyn
på friluftsliv eller lignende.

2.3

Friluftsliv

Området rundt Dvalåsvannet er fint som et landskapselement, men det er ikke store
friluftsinteressene i området. Der går en sti opp til Vareheia på sørsiden av veien. Ved
eventuell utbygging av dette området bør eksisterende stier og utsiktspunkt ivaretas.
2.4

Naturmangfold

Området består av to delområder: øst og nord for Østre Dvalåsvann og på andre siden av
fylkesveien nord-øst for Vareheia.
Områdene er undersøkt og det er ikke registrert funn som tilsier at områdene ikke kan
bebygges.
Det bør imidlertid vurderes nøye før det tillates ytterligere bebyggelse rundt Dvalåsvannet.
Dette ut fra den betydning dette vannet har for det biologiske mangfold i området. Tiltaket bør
vurderes opp mot 50 meters byggeavstand fra vann og vassdrag.
Området syd for fylkesveie; Vareheia, har lavere verdi sett i forhold til biologisk mangfold.
2.5

Kulturvern

Det finnes noe bebyggelse som er SEFRAK-registrert i begge områdene.
2.6

Jordvern
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Det er 6,3 daa fulldyrka jord på eiendommen. Arealet er definert som c-områder i kommunens
oversikt i forhold til landbruksarealer. Jordbruksarealene er markert som grønt i kartet
ovenfor. Det er noen små spredte teiger på 1-2 dekar i området

2.7

Forurensing, som f.eks støy

Ikke relevant for nevnte innspill.
2.8

Risiko og Sårbarhet

Boliger på begge sider av fylkesveien er ugunstig i forhold til trafikksikkerhet.
2.9

Klima, energi og transport

Området har ikke og vil ikke få kollektivtransport som kan erstatte bil hos innbyggerne i
områder.
2.10

Teknisk infrastruktur; vei vann og avløp

Det er ikke offentlig vann og kloakk til området. Byggegrensen i forhold til fylkesveien vil
gjøre at en stor del av det foreslåtte næringsarealet ikke kan bebygges.
2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud

Elever som går 1. til 4. klasse, går på Tånevig skole, fra 6. klasse og oppover er det Lunde og
Tinntjønn ungdomsskole.
12

Det er ca. 2 km til Tånevig skole og 13 km til Lunde skole. For elever i 1.klasse er det krav
om skoleskyss for avstander over 2 km, for 2. – 10. klasse er det skoleskyss fra 4 km. For
fritidstilbud er mange unge avhengige av voksne som kjører for å kunne benytte seg av det.
2.12

Eksisterende kommuneplan

NB Dette kartutsnittet har øst oppover.
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I området nord for fylkesveien er det avsatt areal til eksisterende boliger og LNF-område, sør
for fylkesveien er det stort sett LNF-område med område for eksisterende boliger ned mot
Hundskilen. Etter dagens kommuneplan er det ikke plankrav i eksisterende byggeområder for
boliger vest for Trysfjorden.

3

Konsekvensutredning

I kommuneplanen vil det i Vestbygda være muligheter for boligfelt i Tånevig, Ålo og Lastad.
For at tomtetilbudet skal bli reelt, bør det ikke etableres for mange boligfelt i området. Hvis
det skal skje boligbygging utenfor de nevnte boligfeltene, bør det skje som spredt
boligbygging. Arealet nord for fylkesveien kan fortettes med flere boliger. Det kan skje som
spredt boligbygging. Byggeområdet her bør tas ut av kommuneplanen fordi det nå vil være
plankrav i byggeområdene. Vi bør ikke ha spredt boligbygging og byggeområde i samme
område.
Arealet sør for fylkesveien er bratt og kupert og ikke tidligere bebygd. Boliger i dette området
krever en større utbygging, og bør ikke legges inn i kommuneplanen nå.
Det foreslåtte næringsarealet foreslås ikke tatt inn i kommuneplanen.

Konklusjon:
Innspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen. Det legges inn 1 bolig for spredt
boligbygging nord for fylkesveien i området for eksisterende boligområde. Byggeområdet
nord for Dvalåsvannet tas ut av kommuneplanen.
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Hallandvik, boligområde og båthavn
Innspill nr: 86

GB 32/8
1

Innspill

15

16

Det foreligger ønske om båtplasser, boliger og parkeringsplasser på Hallandvik. Areal for
boliger er fordelt på to større områder; vist med to store områder på kartet ovenfor, med et
totalt anslått areal på 130 daa. Det er også ønske om å legge til rette for utvidelse av
småbåthavn med ca. 1,4 daa, samt parkeringsplasser til denne. Parkeringsplassen er vist som
det minste området på kartet ovenfor. Bildet til venstre viser hvor båtplassene er tenkt.

2

Gjennomgang av ulike temaer

2.1

Landskap

Bolig:
Området sør for Trysnesveien er kupert med høyeste kote på 43 meter. Området grenser til
sjøen i sør og ligger slik sett godt synlig fra sjøen.
Området nord for Trysnesveien ligger noe høyere i terrenget enn området nevnt ovenfor med
en høyeste kote på 54 meter.
Båthavn og parkeringsplass:
Landskap vil bli lite påvirket av en eventuell båthavn.

2.2

Grønnstruktur

De foreslåtte ubyggingsområdene ligger litt nord for Riveneset som er det viktigste friområder
vest i kommunen. Det er ikke registrert spesiell grønnstruktur innenfor noen av områdene.
Men landarealene for båthavn ligger i en mulig trase for gangveg til Riveneset.
2.3

Friluftsliv

Det er ikke kjente friluftsinteresser for noen av områdene.
2.4

Naturmangfold

Bolig:
Områdene for boligbygging, som er delt i to og avdelt av fylkesveien, er undersøkt. Vi har
ikke funn som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres.
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Båthavn og parkering:

Når det gjelder utvidelse av båthavn har vi her en registrering på et lite ålegrassområde, c
verdi (vist som et lite grønt område helt til høyre på kartet ovenfor). Dette sammen med
bløtbunn i området gjør at det bør vurderes om tiltaket kan flyttes lenger mot syd-øst. Verdien
på området er samlet ikke av en slik størrelse at tiltaket av den grunn bør avslås, men det bør
vektlegges ved totalvurdering.
Det er ikke gjort registreringer i området for parkering.
2.5

Kulturvern

Bygget som ligger ved innkjørselen til området hvor båthavn og parkering er tenkt, er
SEFRAK-registrert.
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2.6

Jordvern

Innenfor areal ønsket til bolig, er det registrert fylldyrka jord som er definert som C-områder i
kommunen. Det er ikke registrert landbruksarealer innen areal avsatt til båthavn. Området
som er foreslått til parkering, er den del av et større jorde på ca 11 daa som er vurdert som Cområde i forhold til jordbruk.

2.7

Forurensing, som f.eks støy.

Det er ikke kjente kilder til forurensingen som kan få betydning for disse områdene.
2.8

Risiko og sårbarhet

Det er ikke registrert område med potensielle faremomenter.
2.9

Klima, energi og transport

Området har ikke og vil ikke få kollektivtransport som kan erstatte bil hos innbyggerne i
områder.
2.10

Infrastruktur som vei, vann og kloakk

Det er kommunal vannledning som går i sjøen til Hallandvik. Offentlig kloakk er bygd fra
Høllen til Samfunnet skole.
Fylkesveien går i gjennom området videre ut til Trysnes. Det er bygd gang- og sykkelvei fram
til Samfunnet skole fra Lunde.

2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud.

Det er ca. 5 km til nærmeste skole, som i dette tilfellet er Lunde skole. Barne- og
ungdomskoleelever vil være avhengig av skoletransport.
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Fritidstilbudet vil være på Lunde og omegn. Man vil være avhengig av transport til og fra.
2.12

Eksisterende kommuneplan

Bolig:
Avsatt til LNF-område.
Båtplasser:
Avsatt til havn og småbåthavn i reguleringsplanen for Riveneset vedtatt i 2003. Området skal
være båtplasser for regulerte hytter i området.
Parkering:
Avsatt til LNF-område.

3

Konsekvensutredning

Bolig
Boligutbygging i området vil ikke komme i konflikt med verken naturmangfold, jordvern eller
kulturvern. Men områdene ligger nært opp til Kommunedelplanen for Kjellandsheia som skal
være det viktigste utbyggingsområdet for boliger i denne kommuneplanperioden. For at
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utbyggingen i Kjellandsheia skal lykkes, bør det ikke etableres store boligområder nært opp til
området nå. Det kan eventuelt skje når Kjellandsheia begynner å bli fullt utbygd.
Konklusjon:
Området anbefales ikke lagt inn i kommuneplanen.
Båthavn
Foreslått båthavn legges ikke inn fordi det allerede er regulert båtplasser der til hyttefeltet like
innenfor.
Konklusjon:
Areal for båthavn legges ikke inn i kommuneplanen.

Parkering
Areal for parkering legges ikke inn kommuneplanen.
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Hallandviktjønna, utvikling til boliger.
Innpill nr. 92

GB 32/2
1

Innspill

22

Det foreligger ønske om å utvikle et område rundt Hallandviktjønna til boligområdet. Arealet
er på ca 27 daa og strekker seg i en nord/sør retning. Området er ubebygd og består av
skogsmark.

2

Gjennomgang av temaer

2.1

Landskap

Hallandviktjønna danner et lite sentrum med koller på alle kanter og stier som fører inn i
området fra flere retninger. Tjønna og området rundt er vist som et viktig uberørt
skogsområde gjennom biologisk mangfoldkartlegging.
2.2

Grønnstruktur

Området vil være et viktig rekreasjonsområde for beboere i området. Det er flere stier som
fører inn til tjønna og slik sett vil området være viktig i en lokal grønnstruktur.
2.3

Friluftsliv

Som punktet ovenfor
2.4

Naturmangfold

Lokaliteten omfatter Hallandviktjønna og et sammensatt skogsområde med rester av eldre
kulturlandskap; vist som grønt området på kartet ovenfor. Hallandviktjønna i seg selv har stor
verdi som landskapselement og uberørt skogstjern, og vegetasjonen rundt består av
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svartorsumpskog med noe furu, bjørk og ørevier. I felt- og bunnsjiktet er det mye pors og noe
skjoldbærer, myrhatt, maiblom og torvmoser, og langs bredden er vannvegetasjonen dominert
av hvit nøkkerose, bukkeblad og hesterumpe. Landskapet ellers er en interessant mosaikk av
flere naturtyper. Flere enger med hanekam i smådalene indikerer at de har vært slått her
tidligere. Nord for tjønna har enga permanent høy markfuktighet, og grøftene er attraktive for
vadefugl og andre skapninger. Engarealene er imidlertid i ferd med å bli inntatt av svartor og
vier. Den rike edellauvskogen består i tresjiktet hovedsaklig av eik, osp, svartor, lind,
spisslønn og ask, og i feltsjiktet kan liljekonvall danne tette matter, og ellers finnes arter som
hvitveis, skogsalat, maiblom og hengeaks. Det kan ikke anbefales at området endres fra LNFområde til byggeformål.

2.5

Kulturvern

Det er ikke registrert kulturminner i området.
2.6

Jordvern

Det er ikke dyrka jord på eiendommen. Området består av uproduktiv til høy bonitet skog.
2.7

Forurensing som f.eks støy.

Det er ikke kjente forurensingskilder i området.
2.8

Risiko og sårbarhet

Det er ikke registrert noen forhold som kan utgjøre en risiko for liv og helse.
2.9

Klima, energi og transport.

Området har ikke og vil ikke få kollektivtransport som kan erstatte bil hos innbyggerne i
områder.
2.10

Infrastruktur som vei, vann og kloakk.

Det er ikke kjent hvor i området man ser for seg adkomst fra fylkesveien. Det er ikke bygd
offentlig kloakk lenger enn til Samfunnet skole. Det er kommunal vannledning som går i sjø
til Hallandvik.
Fylkesveien går i gjennom området videre ut til Trysnes.
Det samme gjelder for gang-/sykkelvei som er bygd ut til Samfunnet Skole.
2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud

Det er ca. 5 km til nærmeste skole. Barne- og ungdsomskoleelever vil være avhengig av
skoletransport.
Det er også 5 km til nærmeste fritidstilbud. Man vil være avhengig av transport for å komme
seg til og fra.
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2.12

Eksisterende kommuneplan

Området er LNF-område i kommuneplanen.

3

Konsekvensutredning

Området ligger nært opp til Kommunedelplanen for Kjellandsheia som skal være det viktigste
utbyggingsområdet for boliger i denne kommuneplanperioden. For at utbyggingen i
Kjellandsheia skal lykkes, bør det ikke etableres store boligområder nært opp til området nå. I
tillegg viser registreringene av naturverdiene i området at det ikke bør bygges ut, men tas vare
på som et svært viktig område i forhold til biologisk mangfold.

Konklusjon
Området legges ikke inn i kommuneplanen
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Båtplasser i Tånevikkilen
Innspill nr. 80
GB 43/4
1

Innspill

Det ønskes båtplasser i Tånevikkilen, langs med Åloveien. Det er ikke angitt antall båtplasser,
men det er vist til parkeringsplasser med plass til 3 biler. Formålet med bryggeplassene er å
sikre boligeiendommer på Lyngvi båtplass.

Konklusjon
Denne saken har vært fremmet som dispensasjonssak med behandling i formannskapet hvor
det ble gjort slikt vedtak 04.11.10:
Vedtak:
Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet samt byggeforbudet langs sjø og vassdrag,
jfr. Pbl. § 1-8 avslås med hjemmel i Pbl. § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens
arealdel), samt Pbl. § 19-2.
Formannskapet vil imidlertid være positiv til en eventuell søknad om utvidelse av
eksisterende brygge på eiendommen.
Formannskapet har gått inn for at det omsøkte området ikke bør bygges ut, man at
grunneierne bør se på et alternativt område ved en eksisterende brygge litt lenger øst. Saken
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behandles videre som dispensasjonssak og vurdere ikke videre ved revisjon av
kommuneplanen.

Hundskilen, sjøbodanlegg

27

Innspill er sak nr: 2008/3322

GB 39/1

1

Innspill

Det foreligger ønske om et sjøbodanlegg i Hundskilen. Det foreslås å bygge to bygg som
henger sammen, hver med 2 boder. Bodene er foreslått plassert på GB 39/1. Denne
eiendommen har ikke strandlinje slik kartet med eiendomsgrenser ovenfor viser.
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2

Gjennomgang av temaer

2.1

Landskap

Området ligger innerst i en Hundskil og det er bratt terreng i bakkant. Et sjøbodanlegg vil få
små landskapsmessige konsekvenser.
2.2

Grønnstruktur

Det foreligger ikke grønnstruktur i området.
2.3

Friluftsliv

Det foreligger ikke sterke friluftsinteresser i området.
2.4

Naturmangfold

Det er gjort registreringer av noen bløtbunnsområder vist med rosa felt i kartet ovenfor.
2.5

Kulturminnevern

Ikke relevant for dette innspillet
2.6

Jordvern

Ikke relevant for dette innspillet, mindre teig med skog.
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2.7

Forurensing som f.eks støy

Det foreligger ikke tegn til forurensing i området.
2.8

Risiko- og sårbarhet

Det er ikke kjente elementer som kan utgjøre en risiko for liv og helse.
2.9

Klima, energi og transport

Ikke aktuelt for dette innspillet.
2.10

Infrastruktur, vei, vann og kloakk

Ikke aktuelt for dette innspillet.
2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud

Ikke aktuelt for dette innspillet.
2.12

Eksisterende kommuneplan

Området er avsatt som LNF-område i kommuneplanen.
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3

Konsekvensutredning

Det er tidligere søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 100-metersbeltet for
tiltaket. Søknaden ble avslått med grunnlag i at det ikke forelå særlige grunner. En klagesak
ble trukket fordi formannskapet vedtok at saken skulle vurderes ved revisjon av
kommuneplanen. Gjennomgangen av konsekvensene viser at tiltaket har små konsekvenser
isolert sett. Men kommunen må vurdere hvordan en slik utbygging skal handteres i forhold til
strandsonepolitikken og om det er hensiktsmessig å avklare lokalisering av enkeltbygg ved
revisjon av kommuneplanen.
Revisjon av kommuneplanen skal avklare overordnet arealpolitikk i et langsiktig perspektiv.
Spesielt i strandsonen er det viktig å se arealbruken i området i sammenheng.
Kommuneplanprosessen er ikke egna for å ta opp enkelttomter som denne. Hvis dette skulle
vært vurdert i kommuneplansammenheng, burde det vært laget en kommunedelplan for 100metersbeltet for et større område.
Hvis kommunen vil at utbyggingen skal tillates, må det legges inn utvidelse av eksisterende
byggeområde i Hundskilen og med krav om regulering av hele utbyggingsområdet før
utbygging. Det må også ligge føringer for at bodene blir øremerket boligene i området.
Konklusjon:
Utbyggingsområdet i Hundskilen utvides med parsell på GB 39/1 for bodanlegget.
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Båtplasser Vognsneset
Innspill 93

GB 10/1
1

Innspill
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Det ønskes 10 båtplasser i tilknytting til et boligområde som er under utbygging på
Vognsneset. Båtplassene er tenkt plassert i en vik rett øst for Sandviksodden (Øst).
Vest for Sandvigodden ligger Sandviga som er et punktert område i forhold til utbygging. Her
er det mulig å etablere et flytebryggeanlegg for 10 båter. Konsekvensene for dette, vurderes
også. (VEST)
2

Gjennomgang av temaer

2.1

Landskap

Øst
Området er bratt, kupert og uberørt. 10 båtplasser vil kunne bli relativt lite synlig fra sjøen
som følge av naturlig terreng, men det vil punktere området som pr. i dag er fri fra tekniske
anlegg eller bebyggelse.
Vest
Området består i dag av brygger, sjøboder og hytte. En flytebrygge bør kunne tilpasses i dette
området. Området ligger også mer skjermet i forhold til vær og vind.
2.2

Grønnstruktur
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Øst
Området ligger i umiddelbar til et av regionens viktigste natur- og friluftsområde; Romsviga
og Helleviga. Det er et område rett sørvest for planlagt båtplasser som direktoratet for
naturforvaltning eier. Alt anna i umiddelbar nærhet er i privat eie.
Vest
Det samme som ovenfor, men vest for Sandvigsodden ligger enda nærmere Romsviga. I
reguleringsplan for Donevannet, vedtatt 2002, ligger området vest for Sandvigsodden som et
bevaringsområdet i forhold til Romsviga.
2.3

Friluftsliv

Som nevnt unner grønnstruktur.

2.4

Naturmangfold

Området er undersøkt og vi har ikke registreringer som tilsier at tiltaket ikke kan
gjennomføres.
2.5

Kulturminner

Det er ikke registrert kulturminner i området.
2.6

Jordvern

Det er ikke registrert jordverninteresser i området, uproduktiv skog og skrinn fastmark.
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2.7

Forurensing, som f.eks støy.

Det er ikke kjente forurensingskilder i området.
2.8

Risiko og sårbarhet

Området kan være værhardt for noen vindretninger. Sjøen vil kunne stå rett på.
2.9

Klima, energi og transport

Ikke relevant for området.
2.10

Infrastruktur, vei, vann og kloakk.

Ikke relevant for innspillet.
2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud.

Ikke relevant for innspillet.
2.12

Eksisterende kommuneplan
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Området ØST er avsatt som LNF-område, mens område VEST er boligformål. Området
VEST inngår i spesialområdet bevaring (Reguleringsplan for Romsviga-Donevannet vedtatt
2002) i forhold til Romsviga.

3

Konsekvensutredning

Området har vært vurdert i forbindelse med utarbeidingen av reguleringsplanen for Romsviga
– Donevann. Det er ikke inngrep i området i dag. I Sandviga like vest for omsøkte område er
det byggeområde ned til stranda. Her er det mulig å etablere et flytekaianlegg for 10
båtplasser.
Konklusjon:
Innspillet legges ikke inn i kommuneplanen, men det gis åpning for flytebryggeanlegg for 10
båter i Sandviga med krav om at båtplassene tinglyses til boligtomtene på Vognsneset.
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Utvidelse av boligområde Øygardsheia på Langenes
Innspill nr. 83.
Deler av GB 17/3 og 16/2
1

Innspill

37

Det er ønske om et nytt utbyggingsområde for boliger ved Øygardslia på Langenes, mellom
Feievann og Ytre Kilen. Området er på 180 daa og er knyttet opp til eksisterende boligområde
Øygardslia. Ønske er en utbygging med ca. 180 boenheter fordelt på eneboliger og
flermannsboliger.

2

Gjennomgang av ulike temaer

2.1

Landskap

Området er veldig kupert og ligger høyt og godt synlig i landskapet. Høyeste kote ligger på
ca. 50 meter. Eventuelle boliger i området vil ligge høyt i terrenget og ha god utsikt mot
sjøen. En del av området ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjøen.
2.2

Grønnstruktur

Området er en del av et stort sammenhengende grøntområde/skogområde som strekker seg fra
Indre- og Ytre Kilen i sør til Søgne-elva og Bersvannet i nord med Feievann midt i. Området
er en viktig kvalitet som rekreasjons- og friluftsområde for hele Langenesbygda og omegn.
2.3

Friluftsliv

Området brukes mye i forbindelse med tur og friluftsliv. Det er et bra stinett som binder
området Kilenesheia hyttefelt med Øygardslia. Man har et viktig friluftsområde innerst ved
Donevannet som heter Roligheden. Her er området opparbeidet med gapahauker, bord og
benker. Det er anlagt turvei ut til Berge. Planlagt område kommer ikke direkte i berøring med
stinettet, men det vil ligge helt inntil.
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2.4

Naturmangfold

Øygardsheia ligger mellom Ytre Kilen – Feievannet og Bersvannet. Området er undersøkt og
vi har ikke registreringer som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres. Det må imidlertid, ved
eventuell regulering, tas hensyn til Ytre Kilen, og Bersvannet. Disse områdene er viktige
områder sett i biologisk mangfold-sammenheng. Bersvannet er en brakkvannspoll og er en del
av Søgneelva som er et vernet vassdrag. Ytre Kilen er et grunt område med rike ålegrassenger
og viktig beiteområder for vadefugl.
Kartet viser også støysone for fv 456 – gul sone langs vegen.

2.5

Kulturvern

Det er ikke kjente kulturminner innenfor området.
2.6

Jordvern

Det er ikke jordbruksinteresser i området. Skog av lav til høy bonitet som er oppstykket med
myr- og fastmark og skog av uproduktiv- til høg bonitet.

2.7

Forurensing, som f.eks støy.

Det er ingen kjente kilder til forurensing i området.
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2.8

Risiko og sårbarhet

Det går en høyspentlinje gjennom området. Utover dette er det ingen kjente potensielle
fareområder.
2.9

Klima, energi og transport.

Det er kollektivdekning langs Langenesveien. Ytterligere større befolkning i Langenesbygda
vil bare være positivt for kollektivtrafikken.
2.10

Infrastruktur, vei, vann og kloakk.

Det er utbygging i nytt område, så det må vurderes om oppgradering av vann og kloakk er
nødvendig.
Veisituasjonen i området bør vurderes nøye i forhold til ytterligere utbygging. Strekningen fra
kryss Stauslandsveien/Langenesveien og fram til Stokkelandsskogen er dårlig. Det skjer en
del små ulykker på strekningen og vinteren gir store utfordringer i forbindelse med
Langeneskleiva. Det bør stilles rekkefølgekrav om utbedring av fylkesveien før omsøkte
utbygging bør tillates.
Godt utbygd gang-/sykkelveinett gjør det lett å forflytte seg for myke trafikkanter mellom
Langenes og Tangvall.
2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud

Området ligger i Langenes skolekrets som har kapasitet for flere elever. I skolekretsen vil det
i tillegg bli utbygging på Åros felt C, på Pålsneset og Kilenesheia. Hvis de overfornevnte
områdene og utvidelse av Øygardsheia ble bygd ut samtidig, kan det føre til at
skolekapasiteten blir for liten og derfor må utbyggingen styres.
Når det gjelder barnehage, er det behov for en barnehage i kretsen. Det er noe fritidstilbud i
tilknytting til Langenes skole, utover dette må man inn til Høllen og Tangvall.
2.12

Eksisterende kommuneplan
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Området er stort sett avsatt til LNF-område. Sør for omsøkte utbyggingsområdet ligger
eksisterende boligområdet Øygardsheia og øst for utbyggingsområdet et eksisterende
hytteområdet hvor kjørevei til hyttene har vært oppe tidliger.
3

Konsekvensutredning

Det er få negative konsekvenser med utbygging av omsøkte område. Men en utbygging må
tilpasses andre utbyggingsområder i skolekretsen. Videre har fylkesveg 456 dårlig kurvatur i
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området Sebbetåa – avkjørselen Stokkelandsskogen og det må vurderes om standarden på
fylkesvegen bør heves før det tillates utbygging i området.

Konklusjon
Området legges inn i kommuneplanen, men en utbygging bør skje i siste del av planperioden
avhengig av hvordan utbyggingen i de andre områdene i skolekretsen legges opp. En
reguleringsplan for området må også ta med hytteområdet sør for boligområdet, og det bør
legges opp til at hele området; det foreslåtte boligområdet og eksisterende hytteområde som
ikke er regulert, reguleres til boligformål.
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Ny barnehagetomt på Langenes

GB 17/182 m.fl.
1

Innspill

Søgne kommune ønsker å kunne etablere en 5 avdelings barnehage i området ved Langenes
skole. Viktige elementer i vurderingen for plassering av en barnehage, er nærheten til
naturområder og veiatkomst. Det er inngått skjærgårdsparkavtale på en del av det aktuelle
arealet.
2

Gjennomgang av temaer

2.1

Landskap

Det er regulert inn en barnehagetomt i reguleringsplan for Stokkelandsskogen Øst, vedtatt i
1973. En barnehage vil ligge i idylliske omgivelser ved Kvernhusvannet. Samtidig er området
Kvernhusvannet en grønn lunge mellom sjøen og bebyggelsen. En barnehageutbygging vil
endre deler av denne grønne lunge til et utbyggingsområdet.
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2.2

Grønnstruktur

Hele området rundt Kvernhusvannet er et opparbeidet og mye brukt område for innbyggere i
kommunen og utenfor kommunen. Området gir store muligheter for rekreasjon for både barn
og voksne.

2.3

Friluftsliv

Som nevnt ovenfor, er Kvernhusvannet kanskje et av kommunens aller viktigste turområder.
Det er opparbeidet en rundløype på drøye 3 km rundt vannet. På sjøsiden av vannet og ned
mot kossevigfjorden, er det områder som er tilrettelagt for småbarnsfamilier på tur.
Turløypetraseen bør ikke røres. Der går en gang sykkelsti mellom boligområdet og vannet.
Denne er viktig som et bindeledd mellom Åros og Langenes. Gang-/sykkelstien er også
skolevei for elever ved Langenes skole.
2.4

Naturmangfold

Området er spesielt sett i forhold til biologisk mangfold med Kvernhusvannet som et viktig
element for dyr og fugleliv. Vi har imidlertid ikke direkte berørte registreringer som skulle
tilsi at tiltaket ikke kan gjennomføres. Det bør vurderes å flytte tiltaket noe lenger mot øst. På
østsiden av vannet og et stykke mot Langenes skole, så er det opprettet skjærgårdsparkavtale
(vist som lilla farge på kartet ovenfor). Deler av tomt foreslått avsatt til barnehage berører
dette skjærgårdsparkområde.
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2.5

Kulturminnevern

Det er ikke gjort registreringer i området.
2.6

Jordvern

Det er ikke dyrka mark i området, men mye lauvskog.
2.7

Forurensing, som f.eks støy

Det er ikke kjente kilder til forurensing i området.
2.8

Risiko- og sårbarhet

Det er ikke elementer i området som kan utgjøre en risiko.
2.9

Klima, energi og transport

I og med at det ikke er en større barnehage på Langenes, så må man kjøre andre steder i
kommunen for at barna skal komme i barnehage. Dette er ikke gunstig sett i forhold til klima.
2.10

Infrastruktur, som vei, vann og kloakk

Det foreligger vann og kloakk i området. Det blir en utfordring å løse de
trafikksikkerhetsmessige forholdene i området. Med både en barnehage og en skole med SFO,
så vil det være mye trafikk i enkelte perioder av dagen. Barnehagen er foreslått lagt i området
hvor skoleveien går i dag. Barnehage i området vil innebære at gang- og sykkelvegen må
legges om slik at den blir å gå sør for barnehagetomta. Kjøreatkomsten må løses i forhold til
Langenes skole.

2.11 Skole, barnehage og fritidstilbud
Pr. i dag er det bare en mindre familiebarnehage i området. Langenes er en av de kretsene som
har vokst mest de siste årene. Det oppfattes som problematisk at nærmeste barnehage er
Torvmoen eller Åros.
2.12

Eksisterende kommuneplan
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Området nord for gang- og sykkelvegen er regulert til barnehageformål. På
kommuneplankartet er arealet avsatt til friområde, gang-/sykkelvei og LNF-område .

3

Konsekvensutredning

Området er delvis regulert til barnehageformål og foreslått utvidelse bør kunne gjennomføres.
Foreslått område for barnehage utvides mot skolen/fylkesveien for å sikre god atkomst og
helhetlig arealdisponering i området. Det krever at hele området må reguleres på nytt for å få
omlagt gang- og sykkelvegen og ordnet kjøreatkomster og parkeringsareal for barnehagen.
Utbygging av barnehage i området vil ikke forringe det viktige turområdet rundt
Kvernhusvannet.
Konklusjon
Området legges inn som utbyggingsområde for offentlig formål i kommuneplanen og utvides
noe mot fylkesveien.
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Boligområdet – Skibaksheia, Stausland
Innspill nr. 1
GB 18/8 m.fl.

1

Innspill
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Det foreligger innspill til kommuneplanen for eiendom GB 18/8 m.fl. Området heter
Skibaksheia og ligger vest for Søgne videregående skole og sør for Søgneelva. Formålet med
innspillet er utvikling til boliger. Området er på ca. 140 daa og en foreløpig skisse viser
muligheter for ca. 50 boligtomter og sannsynligvis flere boenheter på hver tomt. Området skal
ellers tilrettelegges med stier og grønnstruktur.

2

2.1

Gjennomgang av temaer

Landskap

Området er forholdsvis kupert med en laveste kote 9 og høyeste kote 48. Det er bratte partier
på alle kanter og planlagte boliger er tenkt mellom kote 35 og 45. Foreløpig skisse viser at
man skal ta hensyn til markerte topper i området.

2.2

Grønnstruktur

Området ligger nært knyttet til Søgneelva og her gjelder et forbud mot bygge- og
anleggsvirksomhet i 100 metersbeltet langs elva, eller til nærmeste moderne inngrep langs
begge sider av vannstrengen.
Det er ingen kjente turveier/stier eller turmål i området som representerer en kvalitet for
området.
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2.3

Friluftsliv

Det kan foretas enkel tilrettelegging for friluftsliv og naturopplevelse. Gangbro over til
Fosseheia ved Søgne gamle prestegård bør vurderes i forbindelse med eventuell utbygging av
Skibaksheia.
2.4

Naturmangfold

Området grenser i nord opp mot Søgneelva som er et vernet vassdrag. Det betyr at det er 100
meters ”byggegrense”. Videre har vi i biologisk mangfold registreringen en viktig sone langs
elva på begge sider. Elvekanten og kantvegetasjonen er meget viktig. Søgneelva er et viktig
reproduksjonsområde for anadrome fiskeslag.
Området er undersøkt. Vi har ikke kjente funn som tilsier at området ikke kan utbygges. Det
må imidlertid tas tilstrekkelig hensyn til området mot elva. Kjellingneset fra Søgnefossen og
vestover bør ikke nedbygges.
2.5

Kulturvern

Det er noe SEFRAK-registrert bebyggelse vest i området.
2.6

Jordvern

Det er ca. 5 daa fulldyrka jord på GB 18/21. Området ellers er omkranset av fulldyrka jord
som er klassifisert som A-areal. Selv om ønsket boligareal ikke direkte berører
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landbruksarealer av noe omfang, så vil den korte avstanden kunne være en utfordring. Dette
er imidlertid et ganske vanlig problem i Søgne med regionens viktigste landbruksarealer i de
sentrumsnære områdene.
Dette gjelder i utgangspunktet små bruk som har minimalt med ressurser allerede. Deler av
området inneholder høgbonitets skog. Gårdene vil miste mellom 40 og 70% av
eiendomsgrunnen ved en omdisponering til byggeområde. Noe av den høybonitetsskogen står
på lettbrukt dyrkbar jord, dette gjelder Kjællsnesset eiendom 18- 6/7/8, totalt 8,1 dekar.
2.7

Forurensing, f.eks støy.

Det er utarbeidet støysonekart for Stauslandsveien. Foreslåtte skisse til boliger vil ikke få
negative konsekvenser som følge av støy fra veien. Det er ca. 300 meter til industriområdet på
Linneflaten. Det er ikke kjent at det foregår støyende virksomhet som vil ha negative
konsekvenser for området.

2.8

Risiko og Sårbarhet

Det er ikke registrert verken fare for steinsprang eller kvikkleire i området. Søgneelva renner
igjennom området og denne kan endre seg over tid. Planlagt området ligger høyt i terrenget og
det vil ikke føre til problemer i forbindelse med flom i elva. Det er markert kantvegetasjon
langs med elva med en nivåforskjell på ca. 5 meter. En del av de bratte partiene bør
undersøkes av geolog ved en eventuell reguleringsplanlegging.
Det er utover dette ingen kjente forhold som kan ha betydning for risiko- og sårbarhet.

2.9

Klima, energi og transport.

Området ligger sentralt til og ca. 2 km til sentrum. Kollektivtilbudet er bra, bl.a gangavstand
til busslomme på fv 456. Det er positivt for klima å fortette i sentrumsnære områder.
Lokalt nært elva kan det være kuldedrag.

2.10

Teknisk infrastruktur, som vei, vann og avløp.

Det er bygd offentlig vann og kloakk i området, men kapasiteten er usikker. Kloakken må
pumpes til pumpestasjon på Føreid, som nylig er oppgradert. For vannforsyning, er det mer
usikkert. Det må kjøres en beregning på dette dersom innspillet blir aktuelt

2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud.

Området har sentral beliggenhet med ca. 2 km til Tangvall ungdomsskole. 1. til 7. klasse går
på Nygård skole, mens 8. til 10. går på Tangvall. Til Tangvall og Nygård vil det ikke være
nødvendig med skoleskyss.
Området ligger nært opp til Tangvall og det fritidstilbudet man finner her. Det er god
kollektivdekning, samt gang-/sykkelveier som gjør det enkelt å komme seg til og fra.
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2.12

Eksisterende kommuneplan

Arealet er i kommuneplanen avsatt som LNF-område.

3

Konsekvensutredning

Skibaksheia ligger som en del av det sentrumsnære området til Tangvall og i en gangavstand
fra skole, barnehage, fritidstilbud og kollektivtrafikk. Slik sett egner området seg for
utbygging.. Samtidig ligger området nært opp til Søgneelva og viktige landbruksområder.
Elva er som nevnt ovenfor et viktig naturområde og et viktig reproduksjonsområdet for
anadrome fiskeslag. Det er en byggegrense på 100 meter langs hele elvestrekningen. I
vedlagte skisse vises det noe av byggeområdet innenfor 100-metersbeltet fra elva på både
vest- og østsiden av heia.
Skibaksheia med 50 høydemetere, er tydelig i landskapet, og plassering av bebyggelse må ta
hensyn til dette for å unngå en total endring av landskapsbilde samt uønsket silhuettvirkning.
Skibaksheia er også delvis omkranset av landbruksområder som man må ta hensyn til
gjennom en eventuell utbygging.
Konklusjon:
Skibaksheia kan legges inn som utbyggingsområde for boligbygging i kommuneplanen.
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Utvidelse av Linnegrøvan næringsområde
Innspill fremmet av administrasjonen
GB 18/18
1

Innspill

Kommunen ønsker å få en utvidelse av Linnegrøvan næringsområde. Arealet er på ca. 22,5
daa og ligger rett øst for dagens næringsområde. Det nevnes også at et areal i samme område
er under regulering i forbindelse med utvidelse av næringsområdet.
2
2.1

Gjennomgang av temaer
Landskap

Området ligger nært opp til Søgne-elva som er verna vassdrag med i utgangspunktet en
vernesone på 100 meter fra vannstrengen. Det er en del av et kulturlandskap langs med elva.
Ved en ytterligere utvidelse av området, vil størstedelen dyrka jord gå med til
næringsområdet.
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2.2

Grønnstruktur

I forbindelse med den samlede vurderingen av arealene langs elva bør det tas høyde for en
gangvei på vest/sydsiden fra Linnegrøvan til Søgnefossen forbi Linneflaten og Daneva. Med
bro over til Fosseheia og Søgne gml. Prestegård.
2.3

Friluftsliv

Det er ønske om en bedre og større tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv gjennom
opprettelse av stier og lignende langs Søgneelva.

2.4

Naturmangfold

Området er undersøkt og vi har ikke registreringer oppe på flaten syd øst for eksisterende
bebyggelse som skulle tilsi at tiltaket ikke kan gjennomføres. Det er imidlertid viktig at vi
bevarer det nedre platået fritt for inngrep og at vi bevarer kantvegetasjonen i syd-øst slik at vi
opprettholder en buffer mot elva. Kantsonen bør ikke, på noen steder, være mindre enn 50
meter
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I forbindelse med regulering av den utvidelsen som ligger inne i kommuneplanen har
fylkesmannens miljøvernavdeling akseptert en byggegrense på ca 30 meter fra vannstrengen
mot nord, og en formålsgrense for næringsområdet som ligger ca 25 meter fra vannstrengen.

2.5

Kulturminnevern

Det er ikke gjort noen funn av kulturminner av betydning innenfor området.

2.6

Jordvern

Kart, se under pkt. 2.8, risiko og sårbarhet. Der er landbruksområdene vist som gule områder.
Det er et bruk; GB 18/18 som berøres av planene om utvidelse av næringsområdet. Det
foreslåtte området omfatter 22,5 daa fulldyrka jord. I kommunens registreringer av
jordbruksarealet, er området satt av som A kategori som angir de viktigste jordbruksarealene.
GB 18/18 består av 30 dekar fulldyrka jord og 3,7 dekar lettbrukt dyrkbar jord som i dag
består av høybonitet skog, og 4,9 dekar høybonitet skog. Det dyrkes i dag jordbær i
Linnegrøvan, og dersom man går ut fra et areal på ca 22,5 daa gir dette et dekningsbidrag på
11 400 kr/daa, og totalt 256.000 kr i året. I tillegg er dette området et prioritert kulturlandskap
for Søgne.
I forhold til Regional plan for Kristiansandsregionen, er jordbruksarealene i tilknytning til
Tangvall et av fire større sammenhengende jordbruksarealer i regionen. I høringsutkastet
anbefales det at kommunene som har disse områdene oppretter hensynssoner med egne
retningslinjer for hvordan jordbruksarealene skal ivaretas.

2.7

Forurensing som f.eks støy

Ikke relevant for dette innspillet.
2.8

Risiko- og sårbarhet
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Området ligger nært opp til Søgne-elva, men som vi ser på kartet, er arealet som er tenkt som
en del av utvidelsen, ikke omfattet av areal utsatt for flom. Det er noe mindre areal nord som
er utsatt for flom med gjentaksintervall på 200 år – rosa areal på kartet. Disse områdene må
fylles opp ved en utbygging.

2.9

Klima, energi og transport

Linnegrøvan ligger sentralt plassert på Tangvall og er en del av Tangvall sentrum. En
utvidelse av området vil resultere i bedre trafikkforhold fordi det blir etablert en rundvei i
området. I dag er det problemer med stor trafikk i området, spesielt i forhold til avkjørsel ut på
Høllevegen. Det er planer om å lage rundkjøring i krysset Linnegrøvan/Høllevegen.

2.10

Teknisk infrastruktur, vei, vann og kloakk

For å kunne bygge ut området må det etableres nytt kryss/rundkjøring på fv 456 og
oppgradering av vegnettet i området.
2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud

Ikke relevant for gjeldende innspill.

2.12

Eksisterende kommuneplan
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Omsøkte område er i kommuneplanen avsatt som LNF-område. Ved forrige revisjon av
kommuneplanen, ble det tatt inn følgende retningslinje vedrørende Linnegrøvan:
Reguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde skal gjennomgås med tanke på økt
utnyttelse av eksiterende areal. Området sør for foreslått utvidelse av Linnegrøvan
næringsområde skal kunne omdisponeres til fremtidig næringsområde.
Gjeldende reguleringsplan er fra 1979 der området er regulert til industri.
Det pågår for tiden arbeid med ny reguleringsplan for Linnegrøvan. Planarbeidet legger opp
til en utvidelse av næringsområdet nord for omsøkte utvidelse.

3

Konsekvensutredning

Linnegrøvan og Tangvall ligger i de beste jordbruksområdene i kommunen. Begge områdene
har viktige sentrumsfunksjoner og de utfyller hverandre. For Søgne er det viktig å ha tilgang
til nye arealer til sentrumsfunksjoner. Jordbruksarealene rett sør for Tangvall er ”fredet” på
lang sikt. Utvidelsen av Linnegrøvan som foreslått vil sette endelige grenser for området.
Store infrastrukturkostnader med nytt vegkryss/rundkjøring på fv 456 og oppgradering av
vegnettet i området, gjør det viktig å kunne utnytte hele området til sentrumsfunksjoner.
Konklusjon
Området legges inn i kommuneplanen som utbyggingsområde for næring.
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Ny barnehage på Bøhns jorde
GB 18/20
Søgne kommune ønsker å kunne etablere stor barnehage på Bøhns jorde, rett sør for
Linnegrøvan.
1

Innspill

Søgne kommune har behov for barnehager sentralt nært Tangvall. Bøhn`s jorde er et aktuelt
område å vurdere med den nære tilknytting til Nygård skole og naturområder rundt
Nygårdsheia. Området er på ca 13 daa.

2

Gjennomgang av ulike temaer

2.1

Landskap

En barnehage vil fint kunne ”gli inn” som en del av området med Linnegrøvan
næringsområde på den ene siden og Nygård skole på den andre siden. Jordene på Tangvall er
viktig for kulturlandskapet og er med på å gi Tangvall et landlig preg. Dette preget vil
reduseres med å ta slike ”mindre” jordstykker til utbygging.
2.2

Grønnstruktur
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Området er en del av området langs med Søgneelva. Dette er et viktig turområde og som
nærområde for elever ved Nygård Skole og barn tilhørende i Nygårdsheia. En barnehage vil
ikke ødelegge denne grønnstrukturen, men det bør tilrettelegges turvei langs elva ved en
eventuell utbygging av en barnehage.
2.3

Friluftsliv

Området er som nevnt ovenfor et viktig tur- og friluftsområde for innbyggere i Tangvall og
omegn.
2.4

Naturmangfold

Bøhn’s jorde er en del av grøntstrukturen fra Linnegrøvan til Sangviksletta. Det har betydning
for dyre og plantelivet i området. Vi har imidlertid ikke registreringer som direkte berører
området.
2.5

Kulturvern

Det er ikke registrert kulturminner i området.
2.6
Jordvern
Bøhn jorde, GB 18/20 er på ca 13daa og det er fulldyrka jord – god kornjord.

2.7

Forurensing

Området ligger nært opp til Linnegrøvan næringsområde. Ingen kjente støykilder i område.
Det foreligger noe metallindustri lengst sør i Linnegrøvan.
2.8

Risiko og sårbarhetsanalyse
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Det er ikke gjort registreringer av risikoforhold på området.
2.9

Klima, energi og transport

Det er positivt for klima å fortette i sentrumsnære områder, dette vil minske behovet for
bilbruk, området ligger også nært opp til kollektivtrafikknettet som her har høyest frekvens i
kommunen.
2.10

Teknisk infrastruktur

Det foreligger eksisterende infrastruktur for området.
2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud

Nygård barneskole ligger som nærmeste nabo.
2.12

Eksisterende kommuneplan.

Arealet er avsatt som LNF-område. Sør for Nygård skole er det regulert en utvidelse av
skolen på et område som er ca 6 daa.
3

Konsekvensutredning

Søgne kommune trenger tomt til en stor barnehage sentralt plassert nært Tangvall. Omsøkte
område er et fulldyrka jordbruksareal. Omsøkte område er egnet til formålet. Området ligger
sentralt plassert med infrastrukturen til stede, det ligger nært opp til Nygård skole, rett i
nærheten av turområder og det er godt ubygd kollektivtrafikk like ved.
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Konklusjon:
Området legges inn i kommuneplanen som utbyggingsområde for offentlig formål.
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Boligområdet på Monan, Klepland
Innspill nr. 75
GB 73/67 m.fl.
1

Innspill
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Flere grunneiere på Monan er gått sammen med ønske om å endre statusen i kommuneplanen
fra LNF-område til boligområde. I dag er det 9 boliger i området.. Det er ikke sagt noe om
antall boliger i forslaget. Arealet, som inkluderer både eksisterende og nye boligtomter, er på
ca. 45 daa.
2
2.1

Gjennomgang av ulike temaer.
Landskap

Området er avgrenset med stor stigning både mot nord og sørvest og E-39 i sørøst.
Bebyggelsen er stort sett plassert inn mot skogkanten. Eiendommene har tidligere vært større
landbrukseiendommer, men er nå redusert til små teiger som følge av E-39 utbyggingen. Det
bør være et poeng å verne mest mulig vegetasjon mot veien for skjerming i forhold til innsyn.
GB 73/67, som er et lite grøntområde ned mot E-39, bør opprettholdes som et
vegetasjonsområde.
2.2

Grønnstruktur

Det er ingen kjent grønnstruktur i området.
2.3

Friluftsliv

Ikke relevant for gjeldende området.
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2.4

Naturmangfold

Området er vurdert og vi har ikke funn noe som tilsier at området ikke kan bebygges.
Det bør imidlertid ikke tillates tiltak øst for den østre eksisterende bebyggelsen.
Vi hadde et viktig naturområde i området med gammelt sandtak og tett vegetasjon. Det var et
viktig hekkeområde for sandsvaler. I forbindelse med utbyggingen av E39 er området endret.
Vi har fremdeles hekking av sandsvaler, om enn sterkt redusert. Området øst for bebyggelsen
vil likevel etter en tid kunne ha sin betydning biologisk sett.
2.5

Kulturvern

Det er lokalisert et gravfelt i området - vist på kart under naturmangfold med K.
I samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune lages det nå en kulturminnepark i området hvor
kulturminner skal skiltets og det skal opparbeides parkeringsplass.

2.6

Jordvern

Det er noe fulldyrka jord igjen i området.
2.7

Forurensing, som f.eks støy.

Bolig som ligger nærmest E-39, har en avstand på ca. 100 meter. Det er laget en støyvoll i
forbindelse med utvidelse av E-39 til firefelts vei. Det er ingen andre kjente støykilder enn E39. Det er ikke foretatt støymålinger etter at støyvollen ble etablert. Samtidig er det viktig at
eksisterende vegetasjon mot veien blir opprettholdt som skjerm for innsyn.
2.8

Risiko- og sårbarhet.
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Risikoen knyttes opp til transport av farlig gods på E-39. Avstanden til veien bør være størst
mulig.
2.9

Klima, energi og transport

Området har en sentral beliggenhet i forhold til Tangvall, ca. 1.5 km unna sentrum og god
bussforbindelse på E39.
2.10

Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp.

Kloakkløsningen er tett tank og vannforsyningen er ikke tilfredsstillende på grunn av gamle
eternittledning som lekker. Vannledningen krysser elva i et område hvor elva eroderer.
Ingeniørvesenet jobber med planer for avkloakkering av området.
2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud

Det er ca. 2.5 km både til Tangvall skole og Nygård skole. Det er skolevei på mindre
trafikkerte veier og gang-/sykkelveier. Det er ikke veilys på Kleplandsveien.
2.12

Eksisterende kommuneplan.

Området er avsatt som LNF-område.
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3

Konsekvensutredning

Tilgangen på arealer gjør at det vil bli en beskjeden utbygging i området hvis området legges
ut til boligbygging. En forutsetning for boligbygging i området er at vannforsyning og avløp
ordnes til dagens standard. Hvis det skal være utbyggingsområder på Monan, må hele området
reguleres i en plan. Alternativet til å legge inn et utbyggingsområde er at det tillates spredt
boligbygging. Skolevei langs Kleplandsveien uten gang- og sykkelveg vil være negativt for
området. Det er ikke realistisk at området skal få gang- og sykkelveg. Hvis det skal tillates
boligbygging i områder er det to alternativer:
- regulering av hele områder
- utpeke tomter for spredt boligbygging

Konklusjon:
Det legges inn 3 boliger som spredt boligbygging i området.
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Toftelandslier - Bringeheia
Innspill nr. 3
GB 74/75
1

Innspillet

Toftelandslier er i eksisterende kommuneplan vist som et område hvor det skal utarbeides
kommunedelplan. Grunneierne har primært ønsket boligbygging i området. I forslaget til
Regional plan for Kristiansandsregionen er Toftelandslier tatt med som næringsområde.
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Området grenser opp til Songdalen, ligger nært opp til E-39 og innenfor en utbyggingsakse
sett i forhold til kollektivtransport mellom Søgne og Kristiansand. Songdalen kommune ser
også Toftelandslier som et interessant område i forhold til Volleberg boligområde og
Brennåsen. Området er vurdert både som næringsområde og boligområde. Deler av
konsekvensutredningen er allerede gjennomført som en del av planarbeidet for Regional plan
for Kristiansandsregionen (ATP-planen). Grunneierne har engasjert et privat firma til å
utarbeide et innspill til kommuneplanen. Her er det foreslått å dele opp området i to parseller,
en næringsdel på ca. 140 daa og en boligdel på 400 daa.
2

Gjennomgang av temaer

Det er utarbeidet konsekvensutredning både gjennom ATP-planen og innspillet fra grunneiere
i Toftelandslier. Dette vil bli komplimentert med kommuneplanens egen
konsekvensutredning.

2.1

Landskap

Området er meget kupert med høyeste punkt på Bringeheia med ca. 106 m.o.h. Området
Volleberjan, som grenser opp til Volleberg ligger på omtrent halvparten, ca. 55 m.o.h. I og
med at området ligger såpass høyt, vil det kunne være utfordringer i forhold til veisystem og
bebyggelse. Vianova, som representerer grunneiere i Toftelandslier, foreslår i sitt innspill at
området Bringeheia som ligger mot Tangvall, brukes til boliger, mens området Volleberjan
(mot Volleberg) foreslås utviklet til næring. Hele området vil bli endret som følge av en
utbygging, men det er lagt vekt på at de høyeste toppene vil bli beholdt ubebygd, samt at det
vil bli laget grøntkorridorer i området. Volleberjan er et nordvendt område og slik sett egner
det seg bedre for næring, mens Bringeheia er sørvendt og slik sett passer best for
boligbygging.
2.2

Grønnstruktur

Det er ikke grønnstruktur i området som en utbygging vil ha konsekvenser for.

2.3

Friluftsområder

Det er ikke store friluftsinteresser i området.
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2.4

Naturmangfold

Området er vurdert og vi har ikke kjente funn som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres.
Det må tas hensyn til området rundt Øvre- og Nedre Lians Hatjønn. Videre er dalføret ned
mot Fiskebudalen og Tjomsevannet av betydning for det biologiske mangfold. Det er også
flere kulturminner i området. Området mot syd-vest er meget kupert og det trengs nøye
landskapsvurdering ved utarbeidelse av plan.

2.5

Kulturminnevern

Det er flere kulturminner i området. Forholdet til kulturminner avklares i kommunedelplanen.
2.6

Jordvern

Det er lite dyrka areal innenfor området. Ellers består området av noe bart fjell og tynt
løsmassedekke. Skogområdet har lav bonitet og er mindre drivverdig for skogsdrift.
2.7

Forurensing som f.eks støy.

Området grenser opp til E-39 og med de ulemper det medfører. Det skal ikke være noe
problem med å tilrettelegge boliger eller næringsområde slik at støyen fra E39 ikke
overskrider grenseverdiene for støy.
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2.8

Risiko og sårbarhet

Området er kupert med stor høydeforskjell. Eventuelle boligområder bør legges i mindre
kuperte områder for å unngå ekstra rassikring.

2.9

Klima, energi og transport.

Beregninger som er gjort med regional transportmodell (RTM), viser at Toftelandslier
kommer svært godt ut som næringsområde i et regionalt utbyggingsmønster i forhold til CO2
utslipp.
Området ligger nært opp til en viktig kollektivakse som E-39 mellom Tangvall og Brennåsen
vil være. Dersom området bygges ut med boliger, vil tettheten av boliger sannsynligvis ikke
være stor nok til at det vil kunne være økonomi å ha kollektivtraseer inne i området.
2.10

Teknisk infrastruktur som vei, vann og kloakk.

Det er behov for nytt veisystem, nye kryssløsninger, utbedring av eksisterende veisystem,
utbygging av nye anlegg for vann og avløp. Utbygging av området til næring vil kreve
tilknytning til E39 fra nord i området ved Grønt Fokus. Her skal det komme nytt kryss for
trafikken mot Brennåsen fra sør når E39 blir utbygd. Hvis utbygging av E39 ikke kommer på
lenge, vil det nordlige området sannsynligvis ikke kunne bygges ut til næring. At
næringsområdet skal knyttes til ”gammelvegen”, anses som urealistisk.
Hvis Bringeheia skal bygges ut til bolig, må utbyggingen orienteres mot Tangvall. Det må da
forutsettes at det bygges ut gang- og sykkelveg til Tangvall.
2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud

Området ligger sentralt til i forhold til Tangvall og Brennåsen. En utbygging av området må ta
hensyn til barn- og unges retningslinjer, men det er ikke sannsynlig at området vil være stort
nok til at man kan få egne fritidstilbud utover område for lek og ballspill.

2.12

Eksisterende kommuneplan

I eksisterende kommuneplan er området avsatt til LNF-formål, men det er vist en
planavgrensing for en ny kommunedelplan der det må oppfattes slik at området skal utredes
for utbygging. Nord i området på grensen mot Volleberg er det avsatt en skoletomt som var
tiltenkt skole for Oasen.
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3

Konsekvensutredning

Toftelandslier kan bygges ut uten store konflikter med andre interesser. For kommunen og
regionen er det viktig å ha tilgang på nye næringsarealer. Utfordringen med dette området er å
få til atkomst til E39 innenfor akseptable kostnader. Hvis utbygging av næring i dette området
skal ”henge” på utbygging av E39, kan det bli svært lenge før noe vi skje.
Utbygging av boliger i den sørlige delen av området kan gjennomføres, men det må etableres
gang- og sykkelveg til Tangvall og det må sannsynligvis gjøres noe med atkomstvegen.
Områdets størrelse tilsier at det bør utarbeides en kommunedelplan for Toftelandslier som
avklarer forholdet mellom næring og bolig og behovet for infrastruktur før det kan lages mer
detaljerte utbyggingsplaner.
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Konklusjon:
Området markeres på kommuneplankartet som et område hvor det skal utarbeides
kommunedelplan. Før kommunedelplanen er ferdig vil det være LNF-område på
kommuneplankartet.
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Utvidelse av Lonelier industriområde
GB 69/7 m.fl.
1

Innspill

Det foreligger planer for utvidelse av Lonelier næringsområde. Utvidelsen er på ca 250 daa,
men en del av dette vil være randsone som skal bestå og høydedrag inne i området som ikke
skal utbygges. Det er tenkt som en utvidelse nordover.

2

Gjennomgang av temaer

2.1

Landskap

En utbygging av industriområdet blir et ”stort sår” i terrenget og en utvidelse av området vil
få landskapsmessige konsekvenser. Utbyggingen er allerede påbegynt gjennom en
reguleringsplan for området som legger til rette for 285 daa næringsareal. De
landskapsmessige konsekvensene er derfor vurdert tidligere. Utvidelsen vil ikke føre til en
forverring av landskapsinngrepene, selv om området blir større.
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2.2

Grønnstruktur

Det foreligger ingen interesser med tanke på grønnstruktur.
2.3

Friluftsområder

Det foreligger ikke store friluftsinteresser i området

2.4

Naturmangfold

Området er vurdert og vi har ikke kjente funn som tilsier at området ikke kan utbygges. Vi bør
imidlertid ta hensyn til Dåsåna i vest og beholde en sone på minimum 50 meters langs denne
som naturlandskap. Det bør videre vurderes om noe av eikeskogens skal bevares.
2.5

Kulturminnevern

Det er ikke registrert kulturminner i området.
2.6

Jordvern

Det er ikke registrert dyrka jord innenfor utvidelsesområdet.
2.7

Forurensing som f.eks støy
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Det foreligger ikke elementer som kan føre til forurensing i området.
2.8

Risiko- og sårbarhet

Det foreligger ikke elementer som kan utgjøre en risiko for liv og helse.
2.9

Klima, energi og transport.

Området ligger langt unna tyngdepunktet for boligbebyggelsen. Lonelier kommer dårlig ut i
forbindelse med reiseavstander til alle boligene i regionen. Det er dårlig kollektivdekning til
området, slik at folk vil være avhengig av bil for å komme seg på jobb.

2.10

Teknisk infrastruktur som vei, vann og avløp.

Området ligger nært opp til E-39 og berører i liten grad boligbebyggelsen. Det er noen
problemer med tungtrafikk som velger Lohneveien fram til Lunde. Restriksjoner på
Lohneveien vil sannsynligvis føre til at tungtrafikken velger avkjørselen fra E39.
Undergangen under E39 i Lohnelia har størst høyde av alle undergangene i Søgne og
kommunen har tatt initiativ for å få den enda høyere slik at det ikke høyden på undergangene
som gjør at noen velger Lohneveien. Det er offentlig vann og avløp til Lonelier
næringsområde.

2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud

Ikke relevant for gjeldende innspill.
2.12

Eksisterende kommuneplan.

Området er avsatt som LNF- område.

3

Konsekvensutredning

Utvidelsen er lagt inn i forslaget til Regional plan for Kristiansandsregionen. Grunnen til dette
er at Lonelier er det eneste området kommunen har til store næringsetableringer. Søgne
kommune har vedtatt reguleringsplan sør for utvidelsesområdet for et område som er under
utbygging.. Lonelier ligger nært opp til E-39 og med små arealkonflikter i nærområdet. Andre
områder for industri i kommunen har ikke mulighet for utvidelse og Lonelier er kommunens
beste alternativ for denne typen aktivitet.
Konklusjon:
Utvidelsen anbefales lagt inn i kommuneplan som utbyggingsområde.
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Nytt boligområde på Holmen, Try
Innspill nr. 116
GB 51/1.
1

Innspill

75

Det ønskes å tilrettelegge for boliger på Holmen med å utarbeide en reguleringsplan for
boliger og for et minikraftverk. Statens vegvesen har satt krav om kryssutbedring eller
omlegging av E39 før det kan bygges mer enn 1 bolig. Grunneier har ønsker om flere tomter,
men aksepterer at dette ikke kan skje før man får en sikker avkjørsel til E39.
2

Gjennomgang av temaer

2.1

Landskap

Området hvor det tenkes utviklet til boliger, er fordelt på to områder. Det ene området er på
4.3 daa og det andre er på 25.7 daa. Det førstnevnte området ligger i en vestvendt skråning
med en høydeforskjell på ca. 10 meter. Det er bebyggelse rundt dette området og eventuelt ny
bebyggelse vil kunne gli inn i dette. Det største området ligger i et svært bratt terreng med en
høydeforskjell på ca. 40 meter. Et boligområde her vil kreve store terrengarbeider og vil slik
sett være negativt i forhold til landskapet.
2.2

Grønnstruktur

Det er ikke kjent noen grønnstruktur for noen av områdene.
2.3

Friluftsliv

Det er ikke kjente friluftsinteresser i området.

2.4

Naturmangfold
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Området er undersøkt og det er ikke registrert funn som tilsier at tiltaket ikke kan
gjennomføres. Det må imidlertid hensynstas ved eventuell etablering av minikraftverk i
Holmensfossen at vi har et interessant biologisk område nord for E39 langs elva. Langs den
steinete Kleivsetbekken som renner fra Kleivsetvannet og ned i Trysfjorden ved Holmen, står
to grupper med den rødlistede (nær truet (NT)) arten kongsbregne. Tresjiktet domineres av
svartor med innslag av rogn, bjørk og eik. I busk- og feltsjiktet er det mye trollhegg,
bjørnebær og fredløs.
På en øy midt i bekken/elva ble det både i 1997 og i 2000 telt 15 rosetter med fronder
(bregneblad) av kongsbregne. Forekomsten er svært frodig og plantene er opptil 1,70 m høye.
På nordsiden av elva var det ved besøket 8 frodige planter, mot 5 i 1997. Det tyder på at arten
trives godt selv om antallet svinger naturlig fra år til år. Ved første telling i 1958 var det over
40 planter her, men forekomsten har gjennom 4 tellinger de siste 35 årene vært stabil med 2024 planter. Videre har vi registreringer av sjeldne planter i området nord og øst for det
omsøkte tiltaket.
Ved etablering av minikraftverk i Holmenfossen bør det vektlegges å bevare mest mulig
av naturlig tilstand i elva fra fjorden og opp mot fossen.
2.5

Kulturminnevern

Det er ikke registrert kjente kulturminner innenfor området.
2.6

Jordvern

Det er ca. 2 daa med fulldyrka jord på det nordligste området. Dette er en stor gård på 803
dekar hvorav 676 dekar er skog. Den har ikke mye fulldyrket jord, og her bør
ressursgrunnlaget på gården i størst mulig grad opprettholdes. Det bør stilles krav om at
eventuelle boliger skal legges utenfor dyrket eller dyrkbar jord, og ikke på høyere jordverdi
enn lavbonitet skog. I tillegg er dette området innenfor utvalgte prioriterte kulturlandskap.
2.7

Forurensing som f.eks støy.

Det nordligste området ligger ca. 200 meter fra E-39. Det er ikke gjort støyberegninger for
støy fra E 39, men det antas at verdien er lavere enn grenseverdien.
2.8

Risiko og sårbarhet

Det er ikke registrert noen forhold som kan utgjøre fare innenfor disse to områdene. Det første
område ligger ca. 200 meter fra E-39, i den grad om veitrafikken eller det som transporteres
der utgjør en risiko.
2.9

Energi, klima og transport.

Ikke relevant for området.
2.10

Infrastruktur, vei, vann og kloakk.

Det er vanskelig adkomst til området. Avkjøring/adkomst til E-39 er kronglete og
uoversiktlig. Hastigheten på E39 er 80 km/t forbi krysset. Veien videre ned til selve Holmen
er bratt og smal. Utvikling av området til bolig vil kreve en stor utbedring av infrastrukturen i
området. For vann og avløp gjelder det private løsninger.
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2.11

Skole, barnehage og fritidstilbud.

Barn bosatt på Holmen benytter Lunde skole og er slik sett avhengig av skoleskyss.
2.12

Eksisterende kommuneplan

Det nordligste og minste området er avsatt til industri/næring, mens det sørligste området er
avsatt som LNF-område. For det nordligste området er det tidligere søkt dispensasjon for
oppføring av et næringsbygg. Denne dispensasjonen er nå gått ut uten at byggeprosjektet er
realisert.

3

Konsekvensutredning

Utbygging på Holmen bør skje som spredt boligbygging. I det tidligere næringsområdet i
kommuneplanen bør det tillates boligbygging. Ut fra at et utbyggingsområde for boliger vil
kreve store investeringer med utbedring av krysset til E39, bør det stilles i bero inntil videre. I
planperioden bør det kunne tillates 1-3 nye boliger som spredt boligbygging.
Konklusjon
Området legges ikke inn som utbyggingsområde i kommuneplanen. Det legges inn muligheter
for spredt boligbygging.
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GB 25/168, Borøya
Innspill nr. 33

1

Innspill

79

Ønsker å endre formålet fra fritidsbolig til boligtomt på Borøya. Alternativt ønskes det i
bestemmelsene til ny kommuneplan at GB 25/168 kan bebygges med en bolig på BRA på 200
m2 og uthus på maks 30 m2. Ved å legge til rette for fast bosetting på øyene, så plikter
Fylkeskommunen å fortsatt subsidiere driften av rutebåten (fra innspillteksten).

Eksisterende kommuneplan
I eksisterende kommuneplan; Kommunedelplanen for Borøya, inngår denne eiendommen i
byggeområde for fritidsboliger hvor det er krav om reguleringsplan før utbygging.
Eksisterende kommuneplan har ramme på 100 m2 BRA for bebyggelsen eiendommene her.
Fra rapporten om bosetting på øyene:
Arealplanlegging i forhold til bosetting på øyene
Alternative strategier for arealplanlegging på øyene i forhold til fast bosetting:
- avklare tomter for fast bosetting i kommunedelplaner
- avklare tomter for fast bosetting i reguleringsplaner
- behandling av søknader om utbygging for fast bosetting etter dispensasjon:
· i 100-metersbeltet fra sjøen etter reglene for fritidsboliger som på fastlandet,
dvs maks bruksareal 100 m2 pr tomt
· utenfor 100-metersbeltet BYA= 35 % som på fastlandet
Avklare tomter for fast bosetting i kommuneplan eller kommunedelplaner
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Det anses ikke hensiktsmessig å avklare områder for boligbygging i
kommuneplansammenheng på øyene fordi det er så lite omfang av bygging og det vil være
vanskelig å ”treffe” med lokalisering av nye tomter så lenge kommunen ikke er grunneier.
Det er videre viktig å legge vekt på at det bør være de samme kravene til utforming av
helårsboliger som fritidsboliger for bygging i 100-meterssonen fra sjøen.
I reguleringsplanen for Ny-Hellesund er det anledning til bruksendring av fritidsboliger i
området som er avsatt til antikvarisk spesialområde. Ut fra pågående klagesak er det uklart
om det kan tillates bruksendring av fritidsboliger til boliger og øke arealet utover 100 m2
BRA.
Avklare tomter for fast bosetting i reguleringsplaner
Gjennom en reguleringsprosess kan det gjøres en ryddig avklaring av utbyggingsmulighetene
i et område. For utbyggere vil det innebære at det ofte må lages reguleringsplan for et større
område enn en enkelt tomt.
Behandling av søknader om utbygging for fast bosetting etter dispensasjon
Søknader om bygging og ombygging for fast bosetting på øyene kan behandles som
dispensasjonssaker. Da må kommunen vurdere om det skal gis tillatelse i hvert enkelt tilfelle.
Overkommunale myndigheter som fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunen kan
påklage slike saker som kan føre til omgjøring av kommunale dispensasjoner.
Etter 2005 har kommunen erfaring med kun en sak om fast bosetting på øyene som har blitt
påklaget av fylkesmannens miljøvernavdeling og omgjort. Fylkesmannens miljøvernavdeling
gav råd om å avslå søknaden om dispensasjon ut fra at det var krav om reguleringsplan for
bygging i dette området. Etter at kommunen hadde innvilget dispensasjon, påklaget
fylkesmannen vedtaket fordi det var krav om reguleringsplan, at utbyggingen var i 100metersbeltet og fordi fylkesmannen mente ikke det var overvekt av grunner for å innvilge
dispensasjon. Fylkesmannen i Rogaland gav fylkesmannen i Vest-Agder medhold. Om det
ville blitt gitt tillatelse til boligutbygging på eiendommen hvis det hadde blitt utarbeidet
reguleringsplan eller om utbyggingsprosjektet hadde blitt undergitt de samme formkrav til
høyder som fritidsboliger, vet vi ikke.
I forhold til utforming av bygninger bør det være kurant å tillate fritidsboliger omgjort til
boliger eller nye boliger utformet etter reglene som gjelder for fritidsboliger. Da blir det bare
de andre kravene som må oppfylles som atkomst, vannforsyning, avløp.
Konklusjon arealplanlegging
For å få en ryddig og forutsigbar prosess om bruksendring og bygging av helårsboliger på
øyene, foreslås at slike saker behandles etter reguleringsplan.
Konklusjon
Eiendommen ligger i et området er avklart som byggeområde i Kommunedelplanen for
Borøya og eiendommen har atkomst til kommunal vei. Eiendommen legges inn som
boligtomt i kommuneplanen.
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Risøya, byggeområdet brygge.
Innspill nr. 118
GB 27/15.
1

Innspill

2

82

Ønsker at areal på nevnte eiendom og nedenfor eksisterende hytte blir avsatt som
byggeområdet for brygge.
Konklusjon
Saken håndteres som byggesak og tas ikke med i konsekvensutredningen.
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Utvidelse av Tangvall sentrum
Fra forslaget til Regional plan for Kristiandsandregionen - konsekvensutredning
3.1 Tangvall sentrum
Areal til utbygging: Avgrensningen av analysert areal er 190 daa. Det er realistisk med en utnyttelse
på minst 6 boenheter pr. daa, i tillegg til næring i 1. etg, på dette arealet. Dette gir et anslått boligvolum
på ca. 1300 boenheter. I tillegg kommer næring i 1. etasje.
Behov for infrastruktur: Det er ikke behov for store infrastrukturtiltak ifm. utbygging av dette område.
CO2- utslipp: Beregningene fra RTM viser at det er positivt for CO2 regnskapet med arbeidsplasser i
område vest, og derfor også på Tangvall.
Tilgjengelighet: Beregning av gjennomsnittlig reiseavstand til arbeidsplasser i regionen, viser at
Tangvall har middels gjennomsnittlig reiseavstand (18,2 km) sammenlignet med andre analyserte
utbyggingsområder.
Kollektivtransport: Bra. Tangvall som kollektivknutepunkt forsterkes ved en ytterligere utbygging, og
alternativet er således svært positivt for bruk av kollektivtransport. Sett i en regional sammenheng vil
tilgjengeligheten med kollektivtransport til Tangvall ikke være så god som i sentrale deler av
Kristiansand.
Gang og sykkel: Meget bra. Innbyggere på Tangvall har en rekke tjenester og service innen
gangavstand.
Beslag friluftsområder: Ingen.
Konflikt biologisk mangfold: Ingen kjente konflikter. (Bør være buffersone mot Storebekken ved en
utbygging, f.eks 25 meter – tas opp ved regulering).
Beslag av jordbruksjord: 171 daa. Dette er svært negativt, da denne jorda er av den mest verdifulle i
hele regionen.
Konflikt med kulturlandskap og kulturminner: Ingen kjente konflikter.
Bokvalitet: Bokvaliteten i området vurderes til å bli god.
Risiko og sårbarhet: Ingen kjente.
Konsekvensvurdering: Analyseområdet på Tangvall er på 190 daa, men kunne godt ha vært større.
Området er tatt med fordi en ønsker å vurdere en tett utbygging på et relativt lite areal med
høykvalitets jordbruksjord, mot å fortsette den desentraliserte utbyggingsstrukturen som kjennetegner
Søgne. På dette arealet kan det bygges med en utnyttelse på over 6 boliger pr. daa, og i tillegg få
næringsarealer i første etasje. Fordelene med denne utbyggingsstrukturen er at den er svært
transporteffektiv, enkel å kollektivbetjene og styrker Tangvall som senter på en effektiv måte. I tillegg
forventes det en “rullering” i boligmarkedet ved at yngre eldre flytter inn i lettstelte leiligheter og på den
måten frigjør eneboliger for familier med større behov for plass.
I forhold til transport er en utbygging på Tangvall det desidert beste valget for Søgne. Problemet er at
det samme arealet er et av de beste jordbruksarealene på Sørlandet. Det blir altså en vurdering om
hvilke interesser som skal veie tyngst, samordnet areal og transport eller jordvernet. Etter en konkret
helhetsvurdering frarådes utbygging sør for Lundeveien. Det er allikevel mulig å utnytte arealene
mellom E39 og Lundeveien på en mye mer arealeffektiv måte enn de brukes i dag. Det
anbefales derfor at Søgne kommune utnytter potensialet området rundt Tangvall her til tett og
konsentrert bebyggelse. I planforslaget er disse arealene vist som fremtidig senterområde.
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Analyseområde

Utvikling av Tangvall
I forslaget til Regional plan for Kristiandsandsregionen er det foreslått at Tangvall sentrum
kan utvides fra Meiribakken til Toftelandsbrua avgrenset at Tangvallveien mot sør. Det er
videre forutsatt at området fra fv 456 til Toftelandsbrua og opp til E39 skal utbygges først, og
at på lang sikt kan jordbruksområdene mot vest bygges ut. I kommuneplanen utvides
sentrumsområdet avgrenset av tomta for ungdomsskolen i vest og til Toftelandsbrua og opp til
E39. Områdene vest for ungdomsskolen gis retningslinjer om at de kan tas i bruk til
sentrumsformål på sikt.
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Båthavner
Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Mandal kommune og Søgne kommune har
utredet mulighetene for 2000 nye båtplasser til sammen i de to kommunene Det foreligger en
egen rapport med konsekvensvurderinger for dette. I Søgne er følgende prosjekter utredet og
vurdert til å ha akseptable konsekvenser i forhold til utbygging. Prosjektene er rangert i
rekkefølge etter konfliktgrad og utbyggingsmuligheter der de som står først har er enklest å
bygge ut etter de konsekvensvurderinger som er gjort.
1.
2.
3.
4.
5.

Ny båthavn østsida av Riveneset
Utvidelse av Torvefjorden båthavn
Ny båthavn i Geitetangen
Heftenes/Vige
Ny båthavn i Komlefjorden

Det foreslås at prosjektene 1, 3,4 og 5 legges inn i kommuneplanens arealdel nå. Torvefjorden
er avklart i mekling i forbindelse med Kommunedelplanen for Amfeneset at den ikke skal
utvides mer enn det som ligger i kommunedelplanen for Amfeneset.
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Oppsummering konsekvensvurderingene
Temaer:
Landskap
Nye boligområder i Øygardsheia og Skibaksheia kan gi fjernvirkninger i forhold til
landskapet. Det må derfor tas ekstra hensyn til landskapet ved videre planlegging av disse to
områdene. Videre utbygging av Lonelier næringsområde vil innebære inngrep i landskapet
fordi delområdene må ”sprenges flatt” for å kunne brukes til næringsvirksomhet. Ettersom
dette er en utvidelse av eksisterende næringsområde, og at det er lagt vekt på å bevare en del
av landskapet i randsonen og høydedrag i området, er konsekvensene for landskapet relativt
begrenset med den foreslåtte utvidelsen. Utbygging av Linnegrøvan og Bøhns jorde vil berøre
viktige kulturlandskapsområder.
Grønnstruktur og friluftsliv
Ingen av de foreslåtte utbyggingsområdene vil berøre vesentlig grønnstruktur eller
friluftsinteresser.
Naturmangfold
Ingen av de foreslåtte utbyggingsområdene vil berøre særlig verdifulle områder i forhold til
naturmangfold. Ved utbygging i Skibaksheia må det tas særlige hensyn til sonen mot
Søgneelva som er verna vassdrag, slik at området nært elva ikke blir forringet. I Linnegrøvan
må de sikres en vegetasjonssone mot elva. Ved planlegging av ny barnehagetomt ved
Langenes skole må det tas særlige hensyn til området mot Kvernhusvannet som er et viktig
rekreasjonsområde. Ved utvidelse av Lonelier næringsområde vil en del eikeskog gå med.
Kulturminnevern
Ingen av de foreslåtte utbyggingsområdene berører kjente fornminner med unntak av
utvidelsen av Tangvall mot Meieribakken som vil berøre registerte fornminner. Alle
områdene vil bli undersøkt senest ved igangsetting av reguleringsarbeid.
Jordvern
Utbygging av Linnegrøvan og Bøhns jorde vil bygge ned viktige jordbruksområder. Begge
områdene ligger nært opp til andre areal som er utbygd eller under utbygging. Kommunen har
store utfordringer med å finne areal sentralt i bygda for en stor barnehage. Bøhns jorde ligger
nært opp til Nygård skole og man kan se for seg at området utvikles i tilknytning til Nygård
skole også. Begge områdene ligger i randsonen til Tangvallsletta, men på ”utsiden” i forhold
til hovedvegene rundt Tangvallsletta. I de øvrige områdene er det små eller ingen konflikter i
forhold til jordvern, men Skibaksheia ligger nært opp til jordbruksområder og her må det tas
hensyn til nærheten til jordbruksområder ved detaljplanlegging.
I et langsikte perspektiv legger Regional plan for Kristiansandsregionen opp til at Tangvall
kan utvikles vestover til Meieribakken mellom Tangvallveien og E39. Men først skal arealene
mot Toftelandsbruka og opp mot E39 utvikles til sentrumsområde. Når utvidelsen av Tangvall
skal skje mot vest, vil det gå med jordbruksarealer.
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Forurensing, støy
Ingen av de foreslåtte utbyggingsområdene vil skape forurensingsproblemer eller
støyproblemer.
Risiko og sårbarhet
I noen utbyggingsområder vil det være behov for rassikring. Det er tatt hensyn til flomsonen
for Søgneelva og Lundeelva.
Infrastruktur vei, vann og kloakk
De store utbyggingsområdene som foreslås vil bli tilknyttet kommunens hovednett for vann
og avløp og med avløpsrensing i Høllen. Hovedplan for vann og avløp er under arbeid. For
utbygging av Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes ligger det rekkefølgekrav for nytt kryss på
E39. For utbygging av Toftelandslier vil det være behov for infrastrukturtiltak, men det må
avklares i kommunedelplanen for området. Flere utbyggingsområder vil utløse krav om gangog sykkelveger.
Fv 456 - Hølleveien - fra E39 og til krysset mot Vågsbygd har nå svært stor trafikk,
årsdøgntrafikken (ÅDT) ved Nygård skole er ca 9300. Utbygging i østre del av
Nygårdskretsen og på Langenes vil øke trafikkmengden på Hølleveien selv om ny
Vågsbygdvei kan føre til litt endring av kjøremønsteret i kommunen. Kryssutbedringer og
sanering av avkjørsler kan bli nødvendig for å få akseptable trafikkforhold på Hølleveien.
Dette må utredes i kommuneplanperiode.
De største utbyggingsområdene for boliger vil være nært hovedvegnettet for kollektivtrafikk.
For Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes vil det komme et kollektivtrafikktilbud når
utbyggingen når et visst volum.
Kapasiteten på E39 mot Kristiansand er viktig for videre utbygging i Søgne. I
rushtidsperiodene er vegen i ferd med å nå sin kapasitetsgrense. Hvis det ikke kommer tiltak
for å øke kapasiteten på E39 innen rimelig tid, er det foreløpig uklart hvilken virkning dette
vil få for utbyggingen i kommunen. Kommunen må ta høyde for denne usikkerheten i sin
planlegging.
Skole, barnehage og fritidstilbud
Utbygging i Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes vil på sikt utløse behov for ny skole i
området. Men med den foreslåtte utbyggingen av Lunde skole, vil dette behovet sannsynligvis
ikke oppstå for sist i kommuneplanperioden. I kommunedelplanen for Kjellandsheia er det
avsatt flere områder for barnehager. Kommunen vil ha behov for nye barnehager framover i
takt med befolkningsutviklingen. Både på Langenes og nært Tangvall vil det være behov for
flere barnehageplasser. Tangvall fordi det er et trafikk-knutepunkt.
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Områdevurderinger og utbyggingsmønster
Vestbygda
Vi bruker Vestbygda om området sør for E39 mellom Trysfjorden og grensen mot Mandal.
Det foreslås ingen nye utbyggingsområder i Vestbygda. Reguleringsplanen for boligområde
på Tånevig er under sluttbehandling. I eksisterende kommuneplan ligger det inne
boligområder på Ålo og Lastad. I begge områdene har det vært interesse for regulering.
Årsaken til at det ikke foreslås flere utbyggingsområder i Vestbygda, er for å få til
boligbygging i de områdene som er under planlegging. Det har vært lite utbyggingspress i
området, og hvis det åpnes for mange områder samtidig vil det føre til at det ikke blir
økonomi i å bygge ut noen områder. Det åpnes for spredt boligbygging på Salthaug, Tråne og
Dvalås.
Det legges ikke ut nye næringsområder i Vestbygda. Det bør utredes muligheter for
fiskeriserviceområde i Komlefjorden i forbindelse med småbåthavn i Komlefjorden.
Lunde skolekrets
Boligområder
Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes med ca 1500 boenheter vil være kommunens
hovedutbyggingsområde i lang tid framover. Områder som ligger nært opp til Kjellandsheia,
Leireheia og Oftenes er ikke tatt inn i planen fordi det er tilstrekkelig med utbyggingsvolum
innenfor kommunedelplanområdet. Vedderheia nord er regulert og under utbygging slik at
kretsen har god tilgang på nye tomter. Planlagt utvidelse av Lunde skole tar høyde for første
fase av utbyggingsplanene i kretsen. Tomter for barnehager ligger inne i kommunedelplanen.
Eventuell utbygging på Amfeneset vil komme i tillegg, men her vil krav om infrastruktur med
opprusting av veien, gang- og sykkelveg og nytt vann- og avløpsnett føre til at kommunen kan
styre denne utbyggingen i tid. På Trysnes er det ferdig regulerte eneboligtomter og muligheter
for leilighetsbygg i havneområdet.
Ny småbåthavner foreslås øst for Riveneset og Heftenes/Vige, og det vil være viktig i forhold
til utbygging av Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes både for å få kort veg til båtplasser og
fordi utbyggingsområdet vil etterspørre mange båtplasser.
Næringsområder
Utvidelsen av Lohnelier næringsområde er lagt inn i forslaget til Regional plan for
Kristiansandsregionen og i kommuneplanen. Ut fra forventet utbygging, vil den foreslåtte
utvidelsen ikke komme før sist i kommuneplanperioden. For kommunen er det viktig å sikre
denne utvidelsen i et langsiktig perspektiv fordi kommunen ikke har andre store
næringsområder. Utbygging av skytebanen som ligger inne i gjeldende kommuneplan, er
tiltenkt atkomst i tilknytning til næringsområdet.
Nygård skolekrets utenom Tangvall
På Torvmoen gjenstår om lag 30 boenheter som blokkbebyggelse å bygge ut. Skibaksheia er
foreslått som nytt utbyggingsområde. Med utbygging på Tangvall og Skibaksheia vil kretsen
ha tilstrekkelig med utbyggingsareal under forutsetning av at Kjellandsheiområdet skal være
kommunens hovedutbyggingsområde. Hølleveien er kommentert under ”infrastruktur”.
Videre skal det utarbeides kommunedelplan for Toftelandslier som skal avklare hvilke formål
som skal inn i området og hvilken infrastruktur som må på plass i forhold til
utbyggingsplanene.
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Utvidelse av Prestebukta båthavn med Geitetangen er lagt inn. Geitetangen er utredet i
fellesprosjektet med fylkeskommunen, Mandal- og Søgne kommune. Havna har god
lokalisering i forhold til bosettingsmønsteret i kommunen og i forhold til hovedvegnettet for
båtplasser til folk utenfor kommunen.
Tangvall og Linnegrøvan
Ny kommunedelplan fra Fv 456 til Toftelandsbrua og nordover til E39 vil avklare
utbyggingsmønsteret framover. Utbyggingen på Tangvall ”reguleres” av at det ikke tillates
boliger i første etasje. Dermed blir det tilgangen på næringsetableringer som styrer
utbyggingstempoet på Tangvall og hvor mange nye leiligheter som vil komme. Linnegrøvan
forslås utvidet og området skal være nært knyttet til Tangvall, men det skal ikke etableres
boliger i områder.
Langenes skolekrets
I Langenes skolekrets er det i dag regulert og under regulering boligområder på Kilenesheia,
Pålsneset, Krossnes og Åros felt C (del av). Kretsen vil ha tilstrekkelig med utbyggingsareal i
kommuneplanperioden. Øygardsheia kommer inn som utbyggingsområde i siste del av
perioden. Skolen vil ha kapasitet til å handtere utbyggingen, og det er foreslått tomt for ny
stor barnehage ved skoleområdet.
Fortetting
I utbygde områder forventes fortettinger med deling av eneboligtomter. Omfanget vil bli lite
og ettersom slike saker ofte behandles som dispensasjon, har kommunen styring på omfanget.
Spredt boligbygging
Planen for spredt boligbygging omfatter i hovedsak utbygging nord for E39 og i Vestbygda.
Det er lagt føringer for at utbyggingen skal styres mot eksisterende bygdelag slik at det ikke
blir nye ”ensomme” boliger spredt. Ut fra at det må forventes avgang av boliger i de
spredtbygde områdene i kommunen, vil det foreslåtte volumet for spredt boligbygging ikke
føre til vesentlige endringer av bosettingsmønsteret.
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Innledning
Nedenfor følger en gjennomgang av alle innspill, uttalelser og merknader til kommuneplanens
arealdel. Høringsfristen gikk ut 4. april og til saken var det kommet inn over 70 tilbakemeldinger.
Som tidligere nevnt, så er muligheten for å få inn nye forslag til kommuneplanen vanskelige. Dette
har med kravet til konsekvensutredning å gjøre og krav om nytt offentlig ettersyn.
Tilbakemeldingene er kommentert på en slik måte at de henger sammen mer eller mindre med
punkt 5.2 (beskrivelse av planforslaget) i tekstdelen som fulgte kommuneplanens arealdel.
Tilbakemeldinger fra offentlige myndigheter er plassert først i dokumentet. Dette har med at disse
tilbakemeldingene ofte er omfattende og griper inn i hele kommuneplanen.
Aller først står de offentlige myndigheter som har reist innsigelse til forslaget til kommuneplan.
Hvis kommunen ikke tar innsigelsene til følge, vil det bli mekling mellom kommunen og de som
har reist innsigelse hvis partene mener det er noe å mekle om.
Enkelte lag og foreninger som har uttalt seg til kommuneplanen, har uttalt seg til flere tiltak
samtidig. F.eks så har Naturvernforbundet i Søgne uttalt seg bl.a til Skibaksheia og utvidelse av
Linnegrøvan næringsområde. Naturvernforbundet vil derfor gå igjen flere ganger i dokumentet slik
at man får oversikt over alle tilbakemeldinger knyttet til det enkelte planområde/tiltak.
Stort sett alle tilbakemeldinger vil få en vurdering fra administrasjonen. Enkelte tiltak i
kommuneplanen er det mange som har uttalt seg til, f.eks båthavner. Her er administrasjonens
vurderinger gjort samlet.
Det presiseres at for båthavner øst for Riveneset, så er det to båthavner det er snakk om. Den ene
havna er den som Multiconsult foreslår i sin rapport, den andre havnen er etter innspill fra Morten
Bentsen. Begge båthavnene ble foreslått lagt inn i kommuneplanen. Vi foreslår å benevne disse to
båthavnene som nord og sør. Båthavna til Morten Bentsen er ”Riveneset båthavn Nord” og
båthavna til Multiconsult ”Riveneset båthavn sør”.
Tilbakemeldinger og vurderinger som er gjort av alle innspillene til forslaget til kommuneplan, vil
danne grunnlaget for om kommuneplanen bør endres i forhold til det som var ute til offentlig
ettersyn.
Nr bak innspillene refererer seg til nr på innspillene i vedleggsheftet.
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Offentlige innspill
Fylkesmannen datert 12.04.11 og fylkeskommunen 06.04.11, nr 1, 2
Forholdet mellom reguleringsplaner, kommunedelplaner og forslaget til ny
kommuneplan
Samfunnsavdelingen hos fylkesmannen viser til at kommunen ikke kan endre på deler av en
reguleringsplanen og samtidig ha bestemmelser om at reguleringsplanen skal gå foran
kommuneplanen.
Fylkeskommunens innsigelser til kommuneplanen tar også opp dette. Fylkeskommunen mener
bestemmelsene til kommuneplanen bare skal gjelde for nye byggeområder, og at det ikke er
anledning til å gi bestemmelsene til kommuneplanen ”tilbakevirkende kraft” i forhold til
tidligere vedtatte reguleringsplaner.
Problemstillingen med at det er foreslått endringer i vedtatte reguleringsplaner eller
kommunedelplaner berører flere tiltak i forslaget til kommuneplan. Det gjelder både innenfor
vedtatte reguleringsplaner, kommunedelplaner og for bestemmelsene til kommuneplanen.
Om kommuneplanens bestemmelser kan styre forhold i regulerte områder som ikke framgår av
reguleringsplanen, er også en del av problemstillingen om forholdet mellom reguleringsplaner
og kommuneplanen. Etter den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01.07.09, er ikke
den juridiske tolkingen av dette klart. Sannsynligvis må det komme en sak som går til
departementet, for å få dette avklart.
Bestemmelsene til forslaget til kommuneplan for Søgne legger opp til at tidligere vedtatte
reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommunedelplanene for Borøya og Kjellandsheia skal
gå foran kommuneplanen med unntak av noen reguleringsplaner vedtatt før 1986. Videre er det
foreslått at kommuneplanens bestemmelser skal gjelde for reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner som ikke har bestemmelser om tilsvarende. F.eks hvis det i gamle
reguleringsplaner ikke står noe størrelsen på fritidsboliger, kommer kommuneplanens
bestemmelser til anvendelse når det skal bygges i disse områdene. Det var også foreslått at §7 i
bestemmelsene til ny kommuneplan skulle ”overstyre” bestemmelsene til kommunedelplaner, f
eks for Borøyplanen.
Administrasjonen forslår at man legger til grunn at det ikke kan gjøres endringer i eksisterende
reguleringsplaner og kommunedelplaner når man på kommuneplanenkartet viser at disse
planene fortsatt skal gjelde. Når kommunestyret har vedtatt at reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner skal gå foran kommuneplanen, foreslår administrasjonen at kommunen
opprettholder at kommuneplanens bestemmelser skal gjelde for reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner som ikke har bestemmelser om tilsvarende.
Ut fra det som er nevnt overfor blir konklusjonen at kommunen tar ut nye tiltak som er forslått
i eksisterende reguleringsplaner og kommunedelplaner som skal gjelde foran kommuneplanen.
Det betyr f eks at § 7 i bestemmelsene ikke skal gjelde for Borøyplanen. Videre legges til
grunn at det er anledning til at kommuneplanens bestemmelser skal gjelde for regulerings- og
bebyggelsesplaner som ikke har bestemmelser om tilsvarende. Hvis fylkeskommunen fortsatt
er uenig i dette, bør det bli avklart i meklingen.
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Fylkesmannen datert 12.04.11 nr 1
Innsigelser
Det reises innsigelse til følgende:
·

Geitetangen småbåthavn. Miljøvernavdelingen viser til forrige behandling av
kommuneplanen da båthavna ble tatt ut av planen.

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas ikke til følge. Ut fra begrensa muligheter for å få etablert nye småbåthavner, bør
havna beholdes.
·

Skibaksheia boligområde. Miljøvernavdelingen mener byggeområdet ikke må gå helt til
Søgneelva og at det må være en grøntsone mot elva.

Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen så for seg at størrelsen på grøntsonen ble avklart når området skal reguleres.
Det vil bli laget en avgrensing av byggeområdet mot elva, og da regner vi med at det ikke vil
være grunnlag for innsigelse. Innsigelsen tas til følge.
·

Øygardsheia boligfelt. Miljøvernavdelingen, 09.05.11, reiser innsigelse til den delen av
planene som går ned mot sjøen - Ytre kilen.

Administrasjonens vurdering:
Områdene ned mot sjøen bør ligge urørt i forhold til utbygging.
Innsigelsen tas til føle.
·

Lokalisering av framtidig barnehagetomt ved Langenes skole. Miljøvernavdelingen viser til
at en del av området som er avsatt til barnehagetomt omfattes av varig
skjærgårdsparkavtale.

Administrasjonens vurdering:
Utbygging av barnehage her krever at det lages reguleringsplan for hele området også for
skoleområdet. En del av området er regulert til barnehage, men dette arealet er for lite til en
stor barnehage. Skjærgårdsparkavtalen er inngått mellom staten og grunneieren, og
grunneieren kan ikke si opp avtalen. Hvis staten ikke vil endre på avtalen, får kommunen ikke
hand om arealene. Ut fra dette bør barnehagetomten flyttes østover og innsigelsen tas til følge.
·

10 båtplasser på Vognsneset. Miljøvernavdelingen viser til at dette er en uberørt bukt.

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas til følge, jfr vurderingene om forholdet mellom reguleringsplaner,
kommunedelplaner og forslaget til ny kommuneplan
·

Småbåthavn Hallandvikkilen - Rivenes båthavn nord. Miljøvernavdelingen viser til at dette
berører en viktig ålegresslokalitet. Området ligger delvis innenfor Kommunedelplanen for
Kjellandsheia, og at det ikke er anledning til å ta inn dette området.

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas til følge, jfr vurderingene om forholdet mellom reguleringsplaner,
kommunedelplaner og forslaget til ny kommuneplan. Riveneset båthavn nord ligger også
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delvis inne i reguleringsplanen for Riveneset. Når det gjelder Riveneset båthavn sør, har ikke
miljøvernavdelingen innsigelse til denne. Kommunedelplanen for Kjellandsheia blir endret slik
at Riveneset båthavn sør blir liggende utenfor kommunedelplanområdet.
·

Framtidig næringsbebyggelse Salthaug. Miljøvernavdelingen viser til at dette er et uberørt
område og at slike funksjoner bør samles i et fellesområde.

Administrasjonens vurdering.
I konsekvensutredningen konkluderte administrasjonen med at med at næringsområdet heller
burde legges i et fellesområde for næring f.eks i tilknytning til planlagt småbåthavn i
Komlefjorden. Det er ingen nye momenter til saken.
Innsigelsen tas ikke til følge.
·

Utfyllende bestemmelse § 8, siste ledd vedrørende bruksendring av hytte til bolig i 100metersbeltet. Miljøvernavdelingen mener det vil føre til betydelig større utbyggingsvolum i
strandsonen. I LNF – områdene er det ikke anledning til å ha en slik bestemmelse.

Administrasjonens vurdering:
I forslaget til kommuneplanen var det tatt med muligheter for utvidelse til 150 m2 BYA ved
bruksendring fra fritidsbolig til bolig i 100 metersbeltet fra sjøen – det betyr at det kan bygges i
flere etasjer. Ut fra gjennomført mekling for kommunedelplanen Kjellandsheia, Leireheia,
Oftenes der kommunen aksepterte maks 100 m2 BRA ved bruksendring, foreslås at innsigelsen
tas til følge med et tillegg om at denne bestemmelsen må endres hvis det blir bestemt at
grensen for bebyggelsen for fritidsboligeiendommer økes fra 100 til 120 m2 BRA.
·

Utfyllende bestemmelse § 7 c vedrørende carport på fritidseiendom. Miljøvernavdelingen
vil ikke tillate utvidelse av bebygd areal over 100 m2 BRA i 100-metersbeltet.

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas ikke til følge jfr punktet over..
·

Omgjøring av byggeområde for fritidsbebyggelse til boligformål på GB 25/168 i 100metersbeltet langs sjøen på Borøya

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas til følge, jfr vurderingene om forholdet mellom reguleringsplaner,
kommunedelplaner og forslaget til ny kommuneplan.
·

Sjøboder innerst i Hundskilen på GB 39/1. Miljøvernavdelingen viser til strenge nasjonale
føringer.

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas ikke til følge.
·

Brygge i samsvar med utfyllende bestemmelser § 17, pkt d, annet ledd.
Miljøvernavdelingen viser til at det ikke er hjemmel etter ny lov å kunne kreve
atkomstbrygge for fritidsboliger.

Administrasjonens vurdering:
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Kommunen må rette seg etter loven og endre bestemmelsen slik at den bare gjelder for
bebodde boligeiendommer.
Innsigelsen tas til følge.
·

Halvering av tiltaksgrensen langs Søgneelva som er verna vassdrag fra 100 til 50 meter
Miljøvernavdelingen viser til at Søgneelva er verna vassdrag.

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas til følge og det legges inn 100-metersbelte langs Søgneelva med unntak for
området som skal inngå i kommunedelplanen for Tangvall der det foreslås 50 meter. Dette er i
samsvar med eksisterende kommuneplan.
·

Linnegrøvan næringsområde, areal C. Fylkesmannens landbruksavdeling mener at det ikke
er lagt frem alternative byggeområder framfor å ta et landbruksområde til bebyggelse.

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas ikke til følge.
Vest-Agder Fylkeskommune datert 06.04. 2011 nr 2
Innsigelser

Det reises innsigelse til følgende:
·

Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel

Administrasjonens vurdering:
Det vises til eget notat om bestemmelsene.
·

Øygardsheia. Avstand til vann og vassdrag og landskap

Administrasjonens vurdering:
Planforslaget opprettholdes med unntak av arealet mot sjøen, men det vil bli arbeidet videre
med avgrensing av området og detaljering i forhold til å unngå å bygge på høydedrag.
Innsigelsen tas delvis til følge.
·

Skibaksheia 100-metersbeltet til Søgneelva og landskapsbilde

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas til følge, jfr vurderingene på innsigelsen fra fylkesmannen.
·

Utvidelse av byggeområdet i Hundskilen for sjøbuer. I strid med 100-metersbeltet.

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas ikke til følge.
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·

Nytt næringsområde/havn/kai på Salthaug

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas ikke til følge, jfr vurderinger under fylkesmannens merknader.
·

Manglende sikring av kulturminner og kulturmiljø

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas til følge. Det legges inn hensynssone for kulturminneområder for Repstad,
Svendsvika, Holmen, Ålo, Frøysland, Klepland, Try, Stausland og Berge etter
kulturvernplanen fra 1990.
·

Småbåthavn på Geitetangen. Forholdet til automatiske fredete kulturminner

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas ikke til følge. Men kommunen arbeider i samarbeid med fylkesarkeologen med
å se på mulighetene for å justere utbyggingsplanene slik at hensynet til kulturminner i området
blir godt ivaretatt.

Fylkeskommunen forbeholder seg også retten til å reise innsigelse til følgende:
·

Byggeområder som ligger i 100-metersbeltet langs sjøen

·

Båtplasser på Vognsneset/Sandvika

·

Båthavn Riveneset nord, mot Hallandvika

·

Utvidelse av Linnegrøvan næringsområdet

·

Ny barnehage på Langenes

Dette må avklares før meklingen.

Norges vassdrags- og energidirektorat datert 01.04.11, nr 3
Innsigelser
NVE har innsigelse til følgende:
·

Det er ikke inntegnet hensynssone i forhold til flom. Det er utarbeidet bestemmelser til
hensynssone flom, men dette er ikke tilstrekkelig da flomsonene ikke er tegnet inn på
kartet.

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen imøtekommes. Kommunen mangler flomsonekart for Lundeelva; vi vente på kart fra
NVE. Her vil det bli laget et foreløpig kart.
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·

Skredfaren i forhold til snø- og steinsprang er ikke vist på kommuneplankartet. Det må
innarbeides hensynssone der det er konflikt mellom områder for bebyggelse og anlegg og
skredfare som ivaretar sikkerheten. Mener det er en mangel at KU ikke sier noe om
potensielle kvikkleireskred.

Administrasjonens vurdering:
Innsigelsen tas til følge og det legges inn hensynssoner som NVE krever i forhold til skredfare
snø- og steinsprang. Når det gjelder kvikkleireskred har vi ikke data som tilsier fare. Vi venter
fortsatt på endelig rapport fra NGU sine undersøkelser i Lundeområdet.

Kystverket datert 31.03.11, nr 4
Kystverket hadde følgende innspill i sitt brev datert 07.05.2010 som de mener er for lite
hensynstatt i forslaget til kommuneplan:
· Viktig at man i forbindelse med næringsutvikling foretar avklaringer mot store brukere av
sjøarealer, slik at man er kjent med hvilke sjøarealer som kan disponeres til
næringsvirksomhet.
· Navigasjonsretninger/farleder må holdes fri for tiltak, dette inkluderer også hvit sektor til
fyrlyktene.
· Ankerplassene er viktige for fremtidig bruk og bør sikres gjennom kommuneplanen.
· Arealer utlagt til oppdrett/akvakultur må ikke ligge i områder som er viktige for kystverket
i forhold til skipsfart.
· Da fremtidens transport sannsynligvis vil skje gjennom bruk av container på bil, bane eller
sjøen. Det vil derfor være behov for sjønære arealer til plassering av container samt kai for
omlasting og lossing.
· Kommunen bør vise en overordnet strategi som bl.a sier noe om bruk av sjøområder og
dumping av rene masser i sjø.

Administrasjonens vurdering:
Ankringsplasser i sjøkartet vil bli vist på kommuneplankartet. Kommunen har hatt en
dumpingsplass for rene masser vest for Brattholmen i Høllefjorden. Området ligger nå i farleden
der Kystverket er myndighet og dumping her må avklares med Kystverket i hvert enkelt tilfelle.
Kommune har ikke andre aktuelle dumpingsplasser for rene masser i sjøen.

Fiskeridirektoratet datert 31.03.11, nr 5
Har følgende merknader til kommuneplanen:
·
·
·

·
·

Områder som bl.a fiskefelt, trålfelt, kaste- og låssettingsplasser og akvakulturlokaliteter bør
vises på kommuneplanen. Bør lages en temaplan.
Viktige sjøområder bør vises på kommunplanen for å sikre forutsigbarhet for aktører i
kystsonen.
Arealer der det ikke er grunnlag for å utelukke arealkategorier, bør arealkategorien
”NFFFA” ; natur- og friluftsliv, ferdsel, farleder, fiske og akvakultur benyttes. Dette er en
arealkategorisering uten å spesifisere den enkelte kategori. Kategoriene vil derfor være
likestilte og må derfor vurderes opp i mot hverandre ved eventuelle tiltak.
Er det akvakulturområder i Søgne?
Ikke samsvar mellom §17 i bestemmelsene og NFFFA-formålet.
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·

Når det gjelder rapport for småbåthavner som er utarbeidet for Søgne og Mandal, så er
Fiskeridirektoratet enig i mange av de prinsipielle vurderinger som er lagt til grunn. Ved
etablering av nye båthavner, men også eksisterende, er det viktig med fokus på miljø og
god vanngjennomstrømning. Direktoratet har noen kommentarer til de 4 planlagte
båthavner ut fra direktoratet sine interesser.
Ø Geitetangen – tvilsom på grunn av bløtbunn
Ø Rivenes sør – OK
Ø Heftenes – tvilsom på grunn av marine naturverdier
Ø Kumlefjorden – OK

Der det står tvilsom, bør andre lokaliteter vurderes

Administrasjonens vurdering:
Planforslaget opprettholdes for småbåthavner. NFFFA legges inn på sjøområdene og
bestemmelsene rettes opp.

Statens Vegvesen datert 01.04.11, nr 6
Vegvesen har følgende merknader til bl.a gang- og sykkelveier (GS):
·

GS ligger på feil side av den nordøstre delen av Leireveien

Administrasjonens vurdering:
Planforslaget rette opp.
·

GS fra Oftenes bør forlenges til krysset Trysnesveien, om mulig fram til Riveneset.

Administrasjonens vurdering:
Planforslaget endres som foreslått for arealene som ligger utenfor området for kommunedelplanen
for Kjellandsheia.
·

GS langs Toftelandsveien bør ligge på motsatt side i forhold til Søgneelva.

Administrasjonens vurdering:
Planforslaget endres som foreslått. Men det er vanskelig nå å ta stilling til hvilken side av veien en
gang-/sykkelvei bør gå før det er gjort mer detaljerte vurderinger
·

Eksisterende gang- og sykkelveger bør framgå av plankartet.

Administrasjonens vurdering:
Planforslaget rette opp.
·

Turveger må vises med tegneregel for turveg/turdrag.

Administrasjonens vurdering:
Planforslaget rette opp.
·

Ved utbygging av Øygardsheia, bør en GS-bru over FV 456 vurderes.

Administrasjonens vurdering:
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Gang- og sykkelvegbru over fv 456 vurderes når det utarbeides reguleringsplan.
·

Der det er tillatt med spredt boligbygging, bør områdenavn fremgå av plankartet.

Administrasjonens vurdering:
Planforslaget rette opp.
·

Område for spredt boligbygging i indre del av Trysfjorden bør tas ut av planen inntil E-39
trase vest for Lindelia er avklart.

Administrasjonens vurdering:
Planforslaget endres slik at spredt boligbygging på Try tas ut.
·

Nye båthavner på Heftenes/Vige og øst for Riveneset vil kreve utbedringer av fv 158.

Administrasjonens vurdering:
Merknaden tas opp i forbindelse med regulering av båthavnene.
·

Båthavner vil generere noe mer trafikk på fv 204; Leireveien, her vises det til tidligere
uttalelse 10.08.2010 om nye bestemmelser i kommuneplanen.

Administrasjonens vurdering:
Dette er vurdert i forbindelse med ny bestemmelse til kommuneplanen.

Forsvarsbygg datert 01.04.11, nr 7
Har ingen merknader til revisjon av kommuneplanen..
Norsk maritimt museum datert 31.03.11, nr 8
Kommunen har en maritim historie. Det er gjort flere sjeldne funn under vann og i fjæresonen.
Ved utbygging av småbåthavner og lignende må det gjennomføres registreringer i forhold til
kulturminner på, og i sjøbunnen.

Direktoratet for Mineralforvaltning 01.03.11, nr 9
Har ingen kommentarer til revisjon av kommuneplanen.
Viser til at Bergvesenet har endret navn til Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren
for Svalbard. Ber om at adresselister endres til det nye navnet.

Private og lag/foreningers uttalelser til kommuneplanens arealdel.
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Båthavner i kommuneplanen
Det er foreslått 4 båthavner i kommuneplanen i en rapport utarbeidet av Multiconsult for VestAgder Fylkeskommune i samarbeid med Søgne kommune og Mandal kommune.

Riveneset øst båthavner mot Hallandvika; Riveneset båthavn nord (Bentsen), Riveneset
båthavn sør ( Multiconsult)
Naturvernforbundet i Søgne datert 23.03.11, nr 19
Planlagte båthavner ved Riveneset Øst må utgå. Naturvernforbundet mener den
konsekvensutredningen som er foretatt, er for grov. Det er blant annet registrert tette enger med til
dels kraftige planter av ålegress i nærheten til flere av planlagte områder for båtplasser.

Norsk Zoologisk Forening, Agder Botanisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening og
Kristiansand og omegn lokallag datert 25.03.11, nr 18
Båthavner i Hallandvik bør unngås i forhold til at området består av grunne mudderbukt. Ved
utbygging av båthavner, bør man benytte dypere sjøområder.

Solveig og Harald Daasvand datert 02.04.11, nr 61
Er i mot Rivenes båthavn sør. Mener en slik båthavn vil føre til uforholdsmessig merbelastning på
nærmiljøet. Håper derfor at planer om båthavn kan skrinlegges.
Bjørn H. Andersen + 17 andre som er støtter Andersen, datert 31.03.11, nr 48
Er i mot båthavnene på østsida av Riveneset både Rivenes båthavn nord og Rivenes båthavn sør.
Ut fra rapporten som er utarbeidet fra Multiconsult, så skulle man forvente med så mange negative
konsekvenser at bygging av båthavn i dette området ikke ville blitt anbefalt. Når båthavnen i
tillegg er satt som prioritet nr. 1, så fremstår dette som merkelig. I tillegg nevnes det dårlig
veistandard på eksisterende veisystem, spesielt fra Oftenes og utover.

Hans Bentsen datert 03.04.11, nr 49
Er sterkt i mot Riveneset båthavn sør. Det fremstår som uforståelig at man ikke tillegger en
forurensing fra 300 båter vekt når det gjelder miljøhensyn. Samtidig avslår en søknad om en
sjøbod og nedlegging av en kloakkledning med å vise til de samme naturhensynene. Det er trange
farvann mellom fastlandet og øyene rundt. Grunneiere er allerede plaget av bølger fra større
lystfartøy. Veistandarden på veistrekningen Lunde-Hallandvik er dårlig og det mangler gang-og
sykkelvei på deler av strekningen.

Advokat Olav Andreas Bryge datert 30.03.11, nr 46
Uttaler seg på vegne av grunneier GB 32/42. Det er overraskende at man er villige til å ofre de
verdier som lå til grunn ved at området Riveneset ble regulert som friområdet.
Nevnte eiendom består i dag av en hytte og et naust. Hytten ble bygd i slutten av 60-årene.
Avstanden mellom hytten og naustet er på 60 meter, grunneieen anser dette området som privat og
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ikke egnet for allmenn ferdsel. I forbindelse med planlagt båthavn, Rivenes båthavn nord
(Bentsen), vises det til en jordskiftedom fra 2010 hvor det slås fast at grunneier av GB 32/8 har
svært begrensede rettigheter i området.
Dersom den eller disse båthavnene blir realisert, vil det kunne bli konflikter mellom brukere av
båtplassene og rettighetshavere. Eiendommen, som har en betydelig verdi etter skattetaksten,
forventes innløst dersom båthavn-planene realiseres. Han viser til en mulig plassering av båthavn
på Nesestranda. Her er det også en villig grunneier framfor å bygge en båthavn i et område med
uvillige grunneiere. Håper derfor at man kan se på andre alternativer til en båthavn enn øst for
Riveneset.
Alice A. Haugland + 10 andre som støtter Haugland 15.03.11, nr 70
Grunneiere av bolig og fritidseiendommer beklager sterkt planlagte båthavner øst for Riveneset.
Båthavner vil ha store negative menneskelige, trafikale og miljømessige konsekvenser. Ber
politikere ta ansvar for de uberørte naturområder og heller videreutvikle eksisterende båthavner.
Inge Sam Amundsen 14.03.11, nr 14
Blir sterkt berørt dersom to foreslåtte båthavner øst for Riveneset blir realisert. Er av den
oppfatning at man bør søke å videreutvikle eksisterende båthavner før man begynner å planlegge
nye. Alternativt til å videreutvikle eksisterende båthavner, bør Nesestranda på vestsiden av
Riveneset kunne vurderes. Her er eksisterende bryggeområdet holdt utenfor skjærgårdsparken.

Sven Magne Ousdal 29.03.11, nr 22
Når det gjelder planlagt båthavn ved Riveneset Øst, så mener man at ulempene er større enn
fordelene ved å legge en båthavn i dette området. Trysnesveien, fra krysset Åloveien/Trysnesveien
og til Hummerviga, bør i så fall utbedres dersom båthavna bygges ut. Denne veistrekningen
framstår som ikke tilfredsstillende når de gjelder trafikksikkerhet.
Administrasjonens vurdering:
Rapporten fra Multiconsult bygger på en grovkartlegging av de ulike områder. Kartleggingen tar
for seg en vurdering av selve tiltaket. Foreløpig har kommunen tatt utgangspunkt i de foreslåtte
lokalitetene som rapporten konkluderer med. Hele kystlinja er gjennomgått og det finnes små
muligheter for å bygge båthavner utover det rapporten foreslår. Samtidig er man klar over at en
båthavn på 200-400 plasser vil berøre de som har eiendommer nært opp til båthavna.
Når det gjelder Rivenes båthavn nord (Bentsen), er denne båthavna ikke vurdert i rapporten fra
Multiconsult. I konsekvensutredningen i forbindelse med nye tiltak i kommuneplanen, konkluderte
administrasjonen med at denne båthavna ikke burde legges inn i forslaget til kommuneplan.
Planforslaget opprettholdes.

Båthavn Heftenes/Vige
Naturvernforbundet i Søgne datert 23.03.11, nr 19
Planlagt båthavner ved Heftenes må utgå. Naturvernforbundet mener den konsekvensutredningen
som er foretatt, er for grov.
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Monika Bentsen m.fl datert 03.04.2011, nr 59
Representerer mange grunneiere i forbindelse med båthavn på Heftenes/Vige. De er sterkt i mot
utbygging av båthavn i området:
· Området er et viktig rekreasjonsområde
· Det er lite utskiftning av vann i området
· Faren for høyere fart på sjøen i området
· Dårlig standard på veien ut til området.
· Privat vei fra fylkesveien og ut til Heftenes.
· Parkering vil føre til store terrenginngrep.
· Den gjeldende plan som Multiconsult bruker, er ikke lenger den gjeldende plan. Denne er
blitt endret av utbygger i forståelse med kommunen.

Ingvild Andersen datert 31.03.11, nr 36
Er sterkt i mot båthavn på Heftenes/Vige. Stiller spørsmål til hvordan atkomst for området er tenkt.
Det har vært en veistrid mellom Heftenes og Vige som til slutt endte i Jordskifteretten. Det er var
kun et begrenset antall grunneiere veien var ment og bygd for. I ettertid er det kommet flere
båtplasser og hytter som etter hvert har gjort trafikken på veien ganske stor. Flere grunneiere har
stor trafikk tett inn på seg. Når man nå planlegger en båthavn med ytterligere trafikk på veien,
mener hun at det dette er å begynne i feil ende.
Utbygging på Heftenes og Vige har gjort store inngrep på strandsonen i området. Nå er områder
som tidligere var fri for tiltak, i ferd med å bli historie.

Administrasjonens vurdering:
Vurderingene her er mye av det samme som båthavnene øst for Riveneset. Det er uklart hva som
menes med at Multiconsult har brukt en ikke gjeldende plan for sitt arbeid. Alle planer som ligger i
området hvor båthavna er planlagt, er av nyere dato.
Planforslaget opprettholdes.

Båthavn Prestebukta/Geitetangen

Naturvernforbundet i Søgne datert 23.03.11, nr 19
Planlagt båthavn ved Geitetangen må utgå. Naturvernforbundet mener den konsekvensutredningen
som er foretatt, er for grov.
Norsk Zoologisk Forening, Agder Botanisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening og
Kristiansand og omegn lokallag datert 25.03.11
Området rundt Årosveden og Kvernhusvannet er et variert og rikt kystområde med mange
forskjellige naturtyper. Båthavn i Prestebukta vil medføre et stort terrenginngrep i et område som
det er forholdsvis lite trafikk i.
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Vidar Vollan og Reidar Vollan datert 03.04.11 nr 54.
Er hytteeier i området Prestebukta/Geitetangen og blir sterkt berørt dersom en båthavnutbygging
realiseres. En utbygging som skissert, vil få store konsekvenser på natur og miljø. Stiller seg
uforstående til at område Geitetangen, som er vist som en del av de sikrede friluftsarealer, kan tas i
bruk til annet enn friluftsområde. Dersom båthavna blir bygd ut, foreslår de at utbyggingsområde,
antall båtplasser og bilbruk reduseres kraftig. Det foreslås en alternativ atkomst til området vist
som A og B i vedlegg. Dette kan spare Geitevollen med sine kulturminner.

Administrasjonens vurdering:
Samme vurderinger som er gjort av båthavnene ovenfor. Det er ikke vurdert en annen atkomst til
området. Dette kan et framtidig planarbeid eventuelt si noe om. Allikevel skal det mye til å endre
atkomsten inn i området i forhold til det som er tilfelle i dag.
Planforslaget opprettholdes.

Båthavn Komlefjorden
Naturvernforbundet i Søgne datert 23.03.11, nr 19
Planlagt båthavn ved og Komlefjorden må utgå. Naturvernforbundet mener den
konsekvensutredningen som er foretatt, er for grov.

Erik Stoveland + 81 andre som støtter Stoveland ??.11, nr 10
Uttaler seg på vegne av flere i området rundt Komlefjorden. Disse vil bli sterkt berørt som følge av
en utbygging av båthavn i Komlefjorden. Det er samlet inn 83 underskrifter mot en eventuell
båthavn. Det fremføres følgende argumenter mot utbyggingen:
· Areal som er tiltenkt parkering, står flere ganger i løpet av året under vann og er av dårlig
masse.
· En båthavn vil gå på tvers av kommuneplanen som har avsatt område til LNF.
· En båthavn vil ha stor negativ konsekvens for landskapsbildet.
· Forurensing av et område som er veldig viktig for dyr, fugl og fisker.
· Kulturminner
· Området er veldig værhardt
Ber derfor om at båthavn og område for fiskeri tas ut av kommuneplanen.

Rein Tollevik datert 28.03.11, nr 71
Støtter Erik Stoveland sin uttalelse til båthavn i Komlefjorden. Når det blåser fra andre kanter enn
øst, kan man ligge i ro i dette området og fiske.

Administrasjonens vurdering:
Samme som vurderingene som ovenfor.
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Planforslaget opprettholdes.

Torvefjorden småbåthavn

Norsk Zoologisk Forening, Agder Botanisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening og
Kristiansand og omegn lokallag datert 25.03.11, nr 18
Det bør også markeres et 100-metersbelte langs med Lundeelva. En utvidelse av Torvefjorden
båthavn er svært uheldig da utvidelsen skjer innover grunne områder.
Administrasjonens vurdering:
Det er ikke foreslått å utvide Torvefjorden mer enn det som ligger inne i dagens kommuneplan.
Planforslaget opprettholdes.
Gamle planer i 100-metersbeltet fra sjøen
Dette gjelder reguleringsplaner og bebyggelsesplaner i hovedsak for områder for fritidsbebyggelse,
hvor regulerte byggeområder; gult område på reguleringsplankartet, går helt ned til sjøen – planer
elder enn 1986. I disse planområdene kan det bygges i 100- metersbeltet. I forslaget til
kommuneplan er det foreslått at det må lages nye reguleringsplaner før det kan bygges videre i
disse områdene. Berørte grunneiere har vært tilskrevet.

Pål Norheim datert 01.04.11(Nordre Kalsnes), nr 64
Mener at reguleringsplan for ytterste del av Kalsnes, vedtatt i 2002, må omfattes av kommunens
arbeid vedrørende eldre planer som gjelder i 100-metersbeltet og som foreslås overstyrt av
kommuneplanen. På GB 37/77 ble det i 2002 bl.a godkjent 4 nye hytter helt i sjøkanten med
tilhørende bryggeanlegg. For at disse 4 hyttene kunne godkjennes, ble hyttene kalt for fritidshus
med oppholdsrom og plass for småbåt i underetasjen. Dermed unngikk man høydebegrensingene
som gjelder de andre hyttene i planen. Hyttene ble bygget med 2 etasjer. Mener også det ble gjort
en saksbehandlingsfeil da planen ble annonsert med GB 37/23 m.fl. Nevnte eiendom ligger langt
vekke fra GB 37/77.
Ber om at det gjennom kommuneplanen ordnes opp i dette.
Administrasjonens vurdering:
For Kalsnes, så gjelder det i dag to planer, den ene er disposisjonsplanen fra 70-tallet for Nordre
Kalsnes og den andre er en reguleringsplan fra 2002. Sistnevnte er såpass ny, at kommunen ikke
vil foreslå endringer her.
I forbindelse med oppstart av reguleringsarbeid for Nordre Kalsnes, så har det vært diskutert om
planen fra 2002 skulle inngå i det nye planarbeidet. Det ble konkludert med at planen ikke skal
inngå, men at reguleringsarbeid for Nordre Kalsnes ikke må legge hindringer for 2002-planen.
Dette har bl.a med atkomst til hyttene.
Planforslaget opprettholdes.
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(Det betyr at det kreves ny reguleringsplan for Nordre Kalsnes før det kan skje utbygging i
området.)
Jon Kristian Hagene datert 04.04.11(Ausvigheia), nr 60
Har en ubebygd hyttetomt på GB 30/36 og mener en opphevelse av reguleringsplan uten
overgangsordninger eller forhåndsvarsling er urimelig. Mener det bør være en overgangsordning
på 3-5 år slik at grunneiere har mulighet til å innrette seg etter kommende mulige endringer.
Stiller spørsmål om reguleringsplaner allerede er opphevet uten at det er gjennomført varsling.
Kan man bare oppheve en reguleringsplan uten å kompensere eventuelle tap? Eller kan man søke å
gjennomføre tiltak i henhold til reguleringsplanen og regne med å få det godkjent frem til ny
kommuneplan eventuelt er endelig vedtatt?
Hva er faktisk status for oppheving av reguleringsplan og ny kommuneplan?
Administrasjonens vurdering:
Ausvigheia inngår i kommunedelplanen for Kjellandsheia, Oftenes, Leireheia, og kommenteres
ikke videre her.
Når det gjelder formelle ting omkring reguleringsplaner, må det gjennomføres samme planprosess
for oppheving av reguleringsplaner som for vedtak av reguleringsplaner. Kommuneplanen kan
overstyre en del forhold, jfr det som er kommentert først i dette notatet.

Reidar Vollan datert 28.03.11(Prestebukta/Krossneset), nr 30
Har fått brev om at reguleringsplan for Del av Krossneset, Prestebukta, kan miste sin gyldighet i
forhold til nye tiltak. Eksisterende bruk og vedlikehold kan fortsette som før. Gjeldende plan viser
en sjøbod på eiendommen GB 20/143. Søgne bygningsråd gjorde i 1995 et godkjenningsvedtak på
et bygg i maks 15 m2 størrelse. Byggingen er blitt stilt i bero, men behovet er fremdeles til stede.
Håper derfor at en sjøbu kan inngå som en naturlig del av begrepet ”eksisterende bruk av
eiendommen” og derfor ikke rammes av krav om regulering, evt om den kan behandles som en
dispensasjon.
Administrasjonens vurdering:
Bygging av sjøbu rammes av kravet om ny reguleringsplan.
Planforslaget opprettholdes

Terje og Else Staurland 14.03.11, nr 15 B
Har hytte på GB 6/38 på Lyngmyr. Hytter utenfor 100-metersbeltet må kunne ha en enklere
behandlingsform enn hytter innenfor 100-metersbeltet.
Administrasjonens vurdering:
Der områder er regulert, er det reguleringsplanen med sine bestemmelser som styrer utbyggingen.
Der det ikke gjelder reguleringsplan, blir det kommuneplanen som gjelder. Gjennom
kommuneplanen har vi pr. dags dato ikke differensiert praksisen vedrørende behandlingen av
byggesaker i og utenfor 100-metersbeltet.
Planforslaget opprettholdes
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Nye kommunedelplaner
Kommunedelplan for Tangvall
Det er foreslått at det skal utarbeides kommunedelplan for Tangvall før det gis tillatelse til mer
utbygging fra Kleplandsveien til Toftelandsbrua. Grunneierne her er tilskrevet om dette.

Søgne Bondelag 20.03.11, nr 17
En utvidelse av Tangvall sentrum bør ikke skje mot vest. Landbruksjord vest for Ungdomsskolen
er av stor verdi. Ved høy utnyttelse av de foreslåtte arealer i Kleplands-området, bør dette være
tilstrekkelig for sentrumsutvidelse. Man bør gå inn for at i tillegg til første etasje, bør også andre
etasje benyttes til sentrumsformål. Utbygging på Tangvall og Lunde må tilpasse seg kommunens
boligbyggerprogram.

Trine Bredland Andersen datert 03.04.11(Tangvall), nr 51
Ønsker at området på Tofteland, ned mot Søgneelva skal forbli et boligområdet slik det er i dag.
En utvidelse av området i forhold til næringsvirksomhet vil redusere kvaliteten på området.
Nærheten til elva og forholdet til flom, gjør at mye av topografien må ødelegges dersom det skal
ny bebyggelse inn i området. Tangvall sentrum bør utvide vestover i første omgang.

Administrasjonens vurdering:
I regional plan for Kristiansandsregionen er det gitt åpning for at Tangvall kan utvides mot øst og
vest, men ikke mot sør. Det er videre forutsatt at utvidelsen av sentrumsområdet først skjer mot
øst. I forslaget til kommuneplan legges det opp til å utarbeide en kommunedelplan for utvidelse av
Tangvall sentrum mot øst.
Planforslaget opprettholdes

Kommunedelplan for Toftelandslier.
I regional plan for Kristiansandsregionen er det foreslått Toftelandslier som nytt næringsområde. I
forslaget til kommuneplan er foreslått at det skal utarbeides en kommunedelplan for dette området.

Norsk Zoologisk Forening, Agder Botanisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening og
Kristiansand og omegn lokallag datert 25.03.11, nr 18
Rossevannet er et større sammenhengende naturområdet mellom Søgne, Songdalen og
Kristiansand. Her er det et rikt plante- og dyreliv. Det har vært en betydelig utbygging i Songdalen
og Kristiansand de senere årene, en utbygging av Bringeheia (Toftelandslier) vil avsnevre viktige
vilttrekk. Utbygging av Bringeheia bør utgå.

Volleberg Vel v/Erling Gjertsen og Ann Katrin Smestad datert 01.04.11, nr 63
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Ønsker å bli involvert i prosessen rundt kommunedelplan for Toftelandslier. Håper at
skogsområdene opp mot Søgne kommunes grense blir ivaretatt. Håper at vegetasjonen kan bli en
buffer mellom boligområdet Volleberg og eventuelt et næringsområde. De har også registrert at
boliger kan være et alternativ. Det vil være mer ønskelig med boliger på tilgrensede område enn
næringsbebyggelse. De er også bekymret for atkomsten til Toftelandslier i forhold til Volleberg.
Det er stadig økende trafikk i et område som er skolevei og lekeområde for mange barn.

Helge Pettersen datert 31.03.11, nr 45
Kommunedelplan for Toftelandslier bør utvides til også å gjelde sørsiden av Toftelandsveien.
Dette området vil etter all sannsynlighet bli berørt ved en eventuell utbygging i Toftelandslier, og
slik sett bør også dette området inngå i en framtidig plan. Det er ønske om flere bolighus langs
Toftelandsveien. En eventuell gang- og sykkelvei bør gå på sørsiden av Toftelandsveien.
Grunneieren driver gårdsdrift på nordsiden og er avhengig av den jorda han i dag har til rådighet.
Songdalen kommune datert 29.03.11, nr 25
Songdalen kommunestyret forutsetter å bli involvert i arbeidet med kommunedelplan for
Toftelandslier.

Administrasjonens vurdering:
Det er ikke tatt stilling til avgrensingen av kommunedelplanen. Dette vil bli gjort når utarbeidelsen
av kommunedelplanen starter. I tillegg vil det bli tatt stilling til infrastruktur, utnyttelse, formål og
grønt- og friluftsområder.
Bringeheia i Toftelandslier er ikke utredet i forhold til en eventuell framtidig utbygging. En
konsekvensutredning vil avklare hvor man eventuelt kan bygge og om det skal være næring eller
boliger eller begge deler.
Det er på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling for hvilken side av veien en gang-/sykkelvei skal
utarbeides på. Kommuneplanen er for grov til at man kan vise en nøyaktig trase. Det viktigste med
kommuneplanen, er derfor å vise at en gang-/sykkelvei er aktuell i området, men at nærmere
planarbeidet vil avklare trase, bredde og side av veien.
Alle som blir berørt, vil bli involvert i planarbeidet. Dette vil også omfatte Songdalen kommune og
beboere på Volleberg.
Planforslaget opprettholdes

Nye boligområder
Skibaksheia boligområde
Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har reist innsigelse til dette området.
Norsk Zoologisk Forening, Agder Botanisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening og
Kristiansand og omegn lokallag datert 25.03.11, nr 18
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Vern av 100-metersbeltet langs Søgne-elva bør markeres i kommuneplanen. Store deler av
Skibaksheia og Linnegrøvan havner inn under 100-metersbeltet fra Søgneelva og bør slik sett tas
ut av kommuneplanen. Det er viktig å ta vare på kulturlandskapet, f.eks på Tjomsemoen og
Sangvik. En utbygging av randområdene påvirker landskapet i negativ grad.

Grønt Nettverk v/Odd Kindberg 23.03.11, nr 67
Er i mot at Skibaksheia bygges ut som boligområdet. Følgende argumenter fremføres:
· En vesentlig del av området ligger innenfor vernet området i 100-metersbeltet for Søgneelva.
· Det foreligger kulturminner fra krigens dager i området.
· Det fins mange dyr og planter i området.
· Skibaksheia er en viktig grønn lunge i området og viktig for kulturlandskapet.
· Utbygging i Skibaksheia vil være skadelig for trekkfugl som bruker Tjomsemoen som
hekkeplass.
· Man mener det er oppsiktsvekkende at kommunen har vært positive til utbygging i et
området som er vernet og hvor det ikke har vært fremmet tungtveiende argumenter mot
utbygging. Kindberg mener det foreligger flere tungtveiende argumenter som taler mot
utbygging.
· Det oppleves som urettferdig når entreprenører får en positiv innstilling fra kommunen,
mens private med små tiltak får avslag.
· Mener der foreligger støy fra Linneflaten industriområdet. Dette er ikke ansett som noe
problem fra kommunen. Faktum er at det pågår en del nattarbeid som medfører støy og
som sannsynligvis vil være til ulempe for eventuelle boliger i Skibaksheia.
· Området ligger heller ikke inne som et utbyggingsområdet i regional plan for
Kristiansandsregionen.

Vianova datert 04.04.11, nr 53
Viser til brev fra Grønt Nettverk ved Odd Kindberg. På oppdrag fra Krægeveien Bygg AS har
Vianova fremmet innspill til kommuneplanen om utbygging på Skibaksheia. Vianova ønsker å
kommentere brevet fra Grønt Nettverk.
Når det gjelder Skibaksheia sett i forhold til biologisk mangfold, så er det sjekket opp med
Direktoratet for naturforvaltning. Skibaksheia er ikke nevnt som et område i forhold til biologisk
mangfold. Derimot er Søgneelva nevnt som et viktig området. Innspillet vil ikke forringe
Søgneelva. Det er sjekket opp med kulturminnedatabasen ”Askeladden” og dette med bygdeborg
er ikke kjent i denne databasen.
Når det gjelder 100-metersbeltet, så viser utkastskissene at noen boligtomter kommer innenfor
100-metersbeltet. Området vil bli regulert før eventuell utbygging og flaten nord for åsryggen vil
ikke bli regulert til boliger. Det er også ønskelig med en elvesti for å åpne tilgjengeligheten til elva
som rekreasjonsområdet. Vianova regner med at området forblir boligområdet i kommuneplanen.

Administrasjonens vurdering:
Skibaksheia ligger som et sentrumsnært areal for boliger med skole, barnehage og friluftsområder i
nær tilknytting. Administrasjonen viser til konsekvensutredning som er gjort i forhold nye
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utbyggingsområder som Øygardsheia, Skibaksheia og Linnegrøvan. Alle områder som foreslås
ligger sentralt i tilknytting til eksisterende byggeområder.
Eventuelt utbyggingsområdet vil se annerledes ut etter en reguleringsprosess. Området ned mot
elva er tatt med for at det skal inngå som en del av en framtidig reguleringsplan for området.
Området vil bli regulert til grøntområde med en eller annen hensynssone i tillegg.
Ut fra tilgjengelige data, så er det ikke registrert viktige natur- eller dyretyper i området, bortsett
fra elva og elvekanten. Dette er et området som vil bli hensyntatt i en framtidig regulering.
Planforslaget opprettholdes vil bli juster mot Søgneelva og bestemmelsene vil bli endret med større
forbudssone i forhold til at Søgneelva er verna vassdrag.

Øygardsheia boligområde
Fylkeskommunen har reist innsigelse til området. Fylkesmannen har reist innsigelse til området
mot Ytre Kilen og gitt faglig råd om at Øygardsheia tas ut av planen.

Norsk Zoologisk Forening, Agder Botanisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening og
Kristiansand og omegn lokallag datert 25.03.11nr 18
Områder for boliger bør flyttes lenger vekk i fra kysten. Områder som Øygardsheia vil være med
på å bidra til nedbygging av en sårbar natur.

Administrasjonens vurdering:
Planforslaget opprettholdes

Spredt boligbygging
Advokat Tor Jacob Aabelvik datert 04.04.11, nr 66
Advokaten representerer Øystein Pettersen som er i mot at det åpnes for spredt boligbygging på
Monan og har følgende argumenter som taler i mot utbygging:
· Området er viktig i forhold til kulturminner. Grunneieren har bidratt vesentlig til Klepland
fornminnepark som nå er overdratt til kommunen og er åpent for publikum.
· Mener det er uheldig at dyrka jord må vike i forhold til boliger.
· Det er dårlig infrastruktur til Monan, vei, vann og kloakk må oppgraderes dersom boliger
skal bygges.
Dersom området likevel skulle bli bygd ut, så forventes det en teknisk plan som sendes på en
høringsrunde.

Administrasjonens vurdering:
Det er krav om teknisk plan før en eventuell utbygging kan skje. Det er en utfordring med smal vei
og kloakkløsningene. Det er snakk om en mindre utvidelse av et område for spredt boligbygging.
Kulturminner skal det tas hensyn til.
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Planforslaget opprettholdes
Nye næringsområder
Linnegrøvan næringsområde
Fylkesmannen reiser innsigelse til område C i Linnegrøvan. Fylkeskommunen forbeholder seg
retten til å reise innsigelse.
Søgne Bondelag datert 20.03.11, nr 17
Er i mot utvidelse av Linnegrøvan næringsområdet til også å omfatte område C. Dette vil medføre
tap av god landbruksjord. Område A og B er det området som er under regulering i dag og
arealutnyttelsen i området bør være av et omfang som gjør det unødvendig å inkludere område C i
Linnegrøvan. Område A og B er ved en mekling i 2002 vedtatt omdisponert til byggeområdet.
I tillegg til at område C fortsatt bør opprettholdes som landbruksområde, bør kommunestyret
tilbakeføre også området A og B til landbruksområde.

Naturvernforbundet i Søgne datert 23.03.11, nr 19
Utvidelse av område C på Linnegrøvan må utgå. Jorda her er av beste bonitet og nærheten til elva
gir vanningsmuligheter.

Norsk Zoologisk Forening, Agder Botanisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening og
Kristiansand og omegn lokallag datert 25.03.1, nr 18
Vern av 100-metersbeltet langs Søgne-elva bør markeres i kommuneplanen. Store deler av
Skibaksheia og Linnegrøvan havner inn under 100-metersbeltet fra Søgneelva og bør slik sett tas
ut av kommuneplanen.

Administrasjonens vurdering:
Vedrørende Linnegrøvan, vises det til konsekvensutredningen som er gjort i forbindelse med
arealdelen. Det er vist til at det er behov for sentrumsnære arealer i forbindelse med utvidelse av
Tangvall. På grunn av dyrka jord rundt sentrum, er utvidelsesmulighetene begrenset. I forbindelse
med Linnegrøvan, er det nødvendig med nye tiltak i forhold til infrastrukturtiltak. Område A og B
er under regulering.
Planforslaget opprettholdes

Lohnelier industriområdet
Naturvernforbundet i Søgne datert 23.03.11, nr 19
Utvidelse av Lohnelier industriområdet må utgå. Det er flere områder med naturtyper slik som
gammel skog som står i fare ved en utvidelse av området. Storviltbestanden står også i fare for å
bli utryddet. En viktig kalveplass er allerede gått tapt.
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Lunde Velforening v/Rune Røsstad datert 04.04.11, nr 40
Det oppleves som svært problematisk med den trafikken som er langs Lohneveien i dag. Mye av
dette er tungtrafikk til og fra industriområdet Lohnelier. Beboerne langs veien ønsker at det settes
inn tiltak på Lohneveien som gjør at trafikken heller velger E-39. Dagens fartshumper er for myke
i sin kurvatur til at de demper farten på trafikken. Ber om at det tas inn rekkefølgekrav om
fartsreduserende tiltak langs Lohneveien, før utbygging av foreslått industriområdet på Lohnelier
tillates.

Arvid Andersen datert 28.03.11, nr 32
Er sterkt i mot utvidelse av Lohnelier industriområdet. Mener at området har et rikt dyre- og
planteliv. Elgbestanden er redusert kraftig etter siste utvidelse av industriområdet ved at en av de
viktigste kalveplassene er borte. Søgne sine politikere bør framover legge større vekt på natur- og
miljøvern, enn på næringslivets ønsker.

Administrasjonens vurdering:
Når det gjelder Lohnelier, er deler av området regulert nylig i en reguleringsplan. I forbindelse
med regional plan for Kristiansandsregionen, er det sagt at Lohnelier er det eneste området
kommunen har til store næringsetableringer. Det er forholdsvis lite konflikter i området.
Administrasjonen har forståelse for at trafikken oppleves som problematisk. Tanken er at
tungtrafikken skal benytte korteste veg til avkjørsel ut på E-39. Det er ingenting som tyder på at
man ikke skal kunne gjøre det. Vegvesenet ønsker ikke for store hindringer i Lohneveien som
brukes som omkjøringsvei, når E39 er stengt. Det pågår arbeid med å regulere gang- og sykkelveg
langs Lohneveien fram til næringsområdet.
Planforslaget opprettholdes

Gangsti Linneflaten - Søgnefossen
Jørund Try 20.03.11, nr 58
Det er planer for en gangvei fra Linnegrøvan og videre langs med Søgneelva forbi Linneflaten og
Daneva til Søgnefossen. Mener denne gangveien vil føre til store terrenginngrep langs med elva
som er et vernet vassdrag. Området er ofte utsatt for flom, noe som vil gi store utfordringer i
forhold til vedlikehold av en eventuell gangvei. En gangvei er også negativt i forhold til landbruket
som drives på eiendommen, både i forhold til vanning og beitedyr som bruker elva i forbindelse
med drikkevann. Ønsker derfor at gangveiprosjektet skrinlegges og dersom det ønskes en
gangveiforbindelse mellom Linnegrøvan og Søgne Gamle prestegård, bør man benytte allerede
etablerte offentlige gangveier.
Administrasjonens vurdering:
Planforslaget opprettholdes

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel
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Agderbygg datert 01.04.11, nr 62
Det er gjennom boligbygger programmet foreslått for GB 20/62 10 enheter i 2015 og 6 enheter i
2016, totalt 16 enheter. Agderbygg har en pågående planprosess med Søgne kommune vedrørende
nevnte eiendom. Foreslår dermed at boligbyggprogrammet endres til 20 enheter og ferdigstillelse
av boligene flyttes til 2012.
Administrasjonens vurdering:
Når utbygging i Kjellandsheia/Leireheia/Oftenes starter er svært avgjørende for framtidig
boligbygging i kommunen. Ved å tidfeste utbyggingen på GB 20/62 har kommunen bedre
muligheter for å styre avhengig av hva som skjer i Kjellandsheiområdet.
Planforslaget opprettholdes.

Vianova på vegne av grunneiere på Ytre Åros (Smedsanden) datert 01.04.11, nr 38
Vianova har på vegne av noen grunneiere fremmet et forslag til reguleringsplan for Smedsanden
på Ytre Åros. I følge boligbyggerprogrammet er det lagt opp til 10 boenheter for GB 20/1 I 2015
og 10 enheter i 2016. Man forutsetter at dette gjelder kun for GB 20/1. Det er planlagt noen
enheter på bl.a GB 20/67, samt at kommunen vurderer boliger på areal regulert til fritidsboliger i
dag.
Utbygger syntes 20 enheter er noe lavt. De er uenig med kommunen når det gjelder utnyttelsesgrad
for området. De foreslår derfor at 20 enheter økes til 33 enheter i boligbyggerprogrammet. Foreslår
derfor at boligbyggerprogrammet endres ved at det kan bygges 17 enheter i 2012 og 16 enheter i
2013. En utbygging i området vil ikke kreve forbedringer av infrastrukturen i området. I følge
skolebruksplanen er det kapasitet både på Langenes og Nygård skole fram til 2020.
Landbruksareal på GB 20/1 er i kommuneplanen avsatt til landbruk. Dette arealet har tidligere vært
byggeområdet og er nå under regulering. Tiltakshaver ber om kommuneplanen rettes opp på dette
punkt.
Administrasjonens vurdering:
GB 20/1 endres til område for bebyggelse og anlegg. Antall boenheter opprettholdes inntil
reguleringsarbeidet er ferdig. Boligbyggeprogrammet justeres etterpå.
Planforslaget opprettholdes

Byggmester Helge Ravnberg datert 04.04.11, nr 39
§ 7, bokstav b:….kan det tillates inntil 2 boenheter pr. tomt….. endres til ……. Kan det tillates
inntil 2 boenheter pr. fraskilte tomt…..
Bokstav c:
Ønsker å bytte ut maks mønehøyde på fritidsbebyggelse med at bygget skal tilpasses eksisterende
terreng.
Bokstav g:
Mener at uthus som egentlig skal være sjøbuer, også bør ha denne betegnelsen i bestemmelsene.
Mener at den maritime arkitekturen blir helt ødelagt med en mønehøyde på 3.5 meter.
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Mønehøyden bør fjernes og heller innfør krav til god arkitektur. Foreslår at vindusarealet må være
under 10% av bruksarealet, slik at lysforholdet blir under kravene til oppholdsrom.
Bokstav h:
Mener bestemmelsen på garasje er diskriminerende. Det bør være opp til den enkelte om man
trenger et stor garasje og lite hus eller omvendt. Dersom kommunens byggesaksbehandlere setter
seg godt inn i brannforskriftene, vil andre særregler på garasjer være unødvendig.
Mener det er altfor stort fokus på parkering i Søgne. Vis heller tilrettelegging for
sykkelparkeringsplasser. Det ønskes trygge plasser hvor man kan låse kostbare sykler uten å være
redd for kun å finne hjulet i sykkelstativet. I båthavner bør det kunne tilrettelegges for kajakker.
Man bør revidere reguleringsforskriftene som er eldre enn 10 år, slik at de tilfredsstiller dagens
boligstandard og legg til rette for deling av unødvendig store boligtomter. I mellomtiden bør det
kunne brukes dispensasjoner slik at alt ikke stopper opp.
Administrasjonens vurdering:
I forhold til brannforskriftene er det viktig å være klar over at ansvarlig søker skal kunne de.
Planforslaget opprettholdes

Landbruk
Søgne Bondelag datert 20.03.11, nr 17
Nye boliger i LNF-områder eller nye boliger i tomt som ligger inne i eller inn mot slike områder
og som tidligere er omdisponert fra LNF til boligformål skal ha en avstand på minst 20 m fra
landbruksareal for å unngå konflikter.
Det bør legges til rette for landbruksbebyggelse i landbruksområder. Mener det blir inkonsekvent å
ikke tillate lokalisering av landbruksbebyggelse på dyrket mark. Bondelaget foreslår å endre
bestemmelsen § 16 a og b, lokalisering av landbruksbebyggelse. Områder som Åros, Stausland og
nordøst for Tangvall sentrum bør også gis et spesielt vern.

Administrasjonens vurdering:
§16 endres slik at det blir anledning til ny landbruksbebyggelse på Tangvallsletta og Tjomsemoen.
20 meter avstand fra spredt boligbygging til landbruksareal i drift er innarbeidet i planforslaget.
Det forslås ikke spesielt vern av landbruksarealer utover Tangvallsletta og Tjomsemoen.

Private forslag til endringer av arealkartet
Utvidelse av byggeområder
Torkjell Tofte datert 02.04.11, nr 68
Representerer grunneieren av GB 72/60 og 129. Er eier av eiendommer på vestsiden av Tangvall
sentrum. Området er en del av det området som i regional plan for Kristiansandsregionen er
foreslått som et framtidig utbyggingsområdet. Mener at området bør inngå som et
utbyggingsområdet i denne revisjon av kommuneplanen. De ønsker å utvikle området med et
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seniorkonsept med leiligheter spesialtilpasset eldre beboere. Det kan også bli muligheter for
næring i første etasje. Området ligger sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon og service,
samt nært opp til turområde som Hellersdalen og Lindåsen.
Administrasjonens vurdering:
Utvidelse av Tangvall mot vest skal skje etter utvidelsen mot øst.
Planforslaget opprettholdes

Torkjell Tofte datert 01.04.11, nr 57
Ønsker at det kan stilles rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra busslommen på E39 ved
avkjøringen til Lohne og frem til avkjørselen til industriområdet. Dette vil kunne gi en
sammenhengende gang-/sykkelvei fra busslomme på E-39 og frem til Lunde. Strekningen brukes
som skolevei til Lunde skole. Det vil også kunne gjøre det attraktivt å benytte kollektivtrafikk for
arbeidsreisende til næringsområdet.
Administrasjonens vurdering:

Det pågår regulering av gang- og sykkelveg langs Lohnevegen fram til næringsområdet.
Rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg fra busslommen på E39 til avkjørselen til Lohnelier
næringsområde, bør ikke legges inn i denne omgang på grunn av svært høge kostnader på
eksisterende rekkefølgekrav.
Planforslaget opprettholdes

Jan Stubstad datert 04.04.11, nr 55
Ønsker at område for spredt boligbygging utvides til også å omfatte 2 ekstra boliger på GB 75/2
eller rett sør for Gåsevann. Ønsker også at det blir riktig gårds og bruksnummer på Stubstad
gårdens småbåthavn på Røsstad. Eiendommen gjelder GB 83/3 og området ønskes avsatt som
småbåthavn nåværende i kommuneplanen. Dette for å lette eventuelle vedlikehold eller endringer
av eksisterende bryggeanlegg.
Administrasjonens vurdering:
Området for spredt boligbygging utvides ikke. Båthavna er regulert.
Planforslaget opprettholdes

Ole Fredrik Nodeland og Vidar Serigsted datert 28.03.11, nr 43
Ønsker at eiendom GB 53/10 endres til et område med mulighet for spredt boligbygging. Området
er tidligere drevet som pelsdyrfarm. Det er lagt til rette for vann, strøm og avkjørsel til offentlig
vei.
Administrasjonens vurdering:
Område for spredt boligbygging utvides ikke.
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Planforslaget opprettholdes

Eiendomsutvikling Knut Gundersen datert 31.03.11, nr 35
Har tidligere sendt inn innspill til kommuneplanen vedrørende GB 10/17 på Vognsneset. Det er
ønske om byggeområdet for boliger i området. Han ser det som en utvidelse av allerede etablerte
boligområdet på Vognsneset. Her ligger det ferdig opparbeidet VA-anlegg, vei og avkjørsel. Han
ser for seg noe mindre enheter og en høyere utnyttelse. Det kan også være aktuelt med en offentlig
brygge på GB 10/17 i tilknytting til friområdet på eiendommen.
Planarbeidet som ønskes startet opp, vil ikke være aktuelt før ca. 3-4 år, men han ønsker at det
gjennom kommuneplanen kan gis grønt lys for utbygging i området.
Administrasjonens vurdering:
Det legges ikke inn nytt utbyggingsområde på Vognsneset. Mangel på gang- og sykkelveg er en
viktig problemstilling her.
Planforslaget opprettholdes

Plankontoret Hallvard Homme AS datert 25.03.11, nr 31
Plankontoret arbeider med en reguleringsplan for Holmen GB 51/1, i Trysfjorden. Forslagsstiller
ønsker gjennom kommuneplanen en liten utvidelse av området framtidig spredt boligbygging.
Ønsket utvidelse er mot sør og øst.
Administrasjonens vurdering:
Planforslaget opprettholdes

Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co datert 23.03.11, nr 24
Advokatfirma bistår 5 grunneiere på Eik med eiendom GB 28/556 m.fl. Disse grunneiere hadde i
forbindelse med oppstart av kommuneplanen innspill til omdisponering av LNF-områder til bolig.
Alternativt ønskes det at det kan åpnes opp for spredt boligbygging.
Grunneiere har et ønske om en forsiktig utbygging og mener dette kan skje uten at grunnlaget for
et levekraftig landbruk svekkes. Området er etter grunneiere sine meninger egnet som boligtomter
i det de har en sentral beliggenhet i forhold til Tangvall sentrum med de nødvendige fasiliteter.
Likebehandling med de som har fått tillatelse tidligere tilsier mulighet for utbygging i området.

Administrasjonens vurdering:
I området som omfattes av reguleringsplanen for Eik – Sangvik har det vært mange ønsker om
utbygging. Hvis det skal skje utbygging i dette området, må det lages reguleringsplaner for større
områder.
Planforslaget opprettholdes
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Sven Magne Ousdal 29.03.11 nr 22
Ønsker at eiendommen GB 32/96 eiendommen avsettes til formål spredt hyttebygging.
Det kan tillates BRA 130 m2 inkludert carport + BRA 36 m2 parkering der dette er nødvendig,
totalt BRA 166 m2.
Administrasjonens vurdering:
Forslaget legges ikke inn i kommuneplanen.
Planforslaget opprettholdes

Karin Couling datert 26.03.11, nr 21
Ønsker at GB 73/113med flere; øst for Monan, blir gjort om til næringsareal. Området har
tidligere vært et sandtak hvor det har vært uttak av masser. Mener argumentet med at det er et
hekkeområdet for sandsvaler er helt grunnløst. Da det var drift i området, var det uproblematisk i
forhold til sandsvalene. I dag er sandvollen fjernet som følge av utbygging på E-39 og
livsgrunnlaget for sandsvalene er derfor borte.

Administrasjonens vurdering:
Området som tidligere har vært brukt til sandtak, har aldri vært regulert til næring, verken i
kommuneplan eller en reguleringsplan. I dagens reguleringsplan for E39, så er dette området
regulert som midlertidig trafikkområdet. Etter at området er ferdig som deponi skal det tildekkes
med matjord.
Planforslaget opprettholdes.

Claes Svensson datert 28.03.11,nr 20
Ønsker at fritidsbolig på GB 28/601og renseanlegg sør for anneks på GB 28/141inngår som en del
av formålet fritidsbebyggelse.
Administrasjonens vurdering:
Planforslaget opprettholdes.

Repstad eiendom datert 04.04.11, nr 52
Har følgende kommentar til kommuneplanen.
· 4-felt mellom Kristiansand og Søgne er svært viktig. Dette bør presiseres sterkere enn hva
tilfelle er i dag.
· I kommuneplanen står det at det er 30 enheter i igjen på Torvmoen, det riktige skal være ca.
60 enheter.
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·

§ bestemmelse 9 b vedrørende lekeplass, bør heve fra 30 til 50 boenheter og samtidig sette
større krav til kvalitet på lekeplasser enn det normen krever.
Ønsker i første omgang at område GB 73/4 og 36 gjøres om til boligformål, evt. at det kan være et
område for spredt boligbygging med 10 helårsboliger.
Administrasjonens vurdering:
Omtale av 4-felt E39 til Kristiansand bør tas inn i kommuneplanen. Antall boenheter på Torvmoen
vil bli korrigert, men det har ingen betydning for boligbyggeprogrammet fordi det er gitt tillatelse
til disse boligene. §9 om lekeplasser opprettholdes, men i forbindelse med reguleringsplaner bør
det vurderes høyere krav og antall boenheter.
Planforslaget opprettholdes.
Endre boligeiendommer som ligger i LNF-områder til boligformål
Mange boligeiendommer som ikke er regulert, er avsatt som LNF-område i kommuneplanen. Dette
er tungvindt da alle søknader som er vanlige på en boligeiendom, må gjennomgå en
dispensasjonsbehandling.

Torkjell Tofte datert 01.04.11, nr 57
Ønsker at område for spredt boligbygging på Tofte må utvides til også å omfatte eksisterende
bebyggelse på Tofte og Eikestøl.

Ellen og Petter Strand datert 02.04.11, nr 56
Ønsker boligeiendom GB 38/137 endres fra LNF-formål til boligformål. Nevnte eiendom er nå
den eneste boligeiendommen som ikke er avsatt til boligformål på Lastad. Området er privatisert
og tillatelse til oppføring av bolig, ble gitt av Søgne kommune for 20 år siden. Kan derfor ikke se
noen grunn for at eiendommen ikke skal få boligstatus.
Axel Cederberg Evensen 30.03.11, nr 42
Ønsker at areal på boligtomt GB 38/162 endres fra LNF-formål til boligformål.

Gretha Ueland datert 01.04.11, nr 41
Ber om at areal for eksisterende boligtomter nord for E-39, Bakkevollveien, omgjøres fra LNFformål til boligformål. Etter utvidelsen av E-39, er det ikke mye landbruksareal igjen.

Søgne Vestbygda Vel v/Ådne Jenssen 29.03.11, nr 29
Boligeiendommer i vestbygda og som ligger i LNF-områder, bør få samme status som boliger i
regulerte strøk andre steder i kommunen.

Steinar Sunde 30.03.2011, nr 26
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Ønsker at boligeiendom på GB 38/161 endres i sin helhet til boligformål i kommuneplanen. Det
oppleves som frustrerende og veldig tungvindt når store deler av tomta er avsatt som LNF-område.
Små tiltak som ønskes gjennomført på egen eiendom medfører lang saksbehandlingstid og en
unødvendig kostnad. Det oppleves som utreddferdig i forhold til dem som bor i boligområder hvor
man lett kan gjennomføre begrensede tiltak uten en omfattende søknadsprosess.

Administrasjonens vurdering:
Kommunen har ikke lagt opp til at eksisterende boligbebyggelse i LNF-områder nå skal endre
status. Kommunen forbereder et eget prosjekt om bebyggelsen i LNF-områder i forhold til
gjenoppbygging etter brann eller naturskade. I den forbindelse vil det bli vurdert om eksisterende
bebyggelse i LNF-områder skal endre status og hvilken planprosess som da må gjennomføres.
Sannsynligvis må det lages egne kommunedelplaner for dette fore ett eller flere gårdsnummer
samtidig.

Raymond Jakobsen datert 01.04.11, nr 44
Ønsker at GB 73/30 ved Toftelandsbrua endres fra regulert landbruk til bolig. Det er fattet et
vedtak om at det kan bygges en bolig på tomten. Det foreligger en klage på saken som nå ligger til
ankebehandling hos Fylkesmannen.

Administrasjonens vurdering:
Området inngår i kommunedelplan for Tangvall og bør avklares der.

Kommunedelplan Borøya med omkringliggende øyer og holmer
Bernt Daland datert 03.04.11, nr 34
Ønsker at det legges inn mulighet for brygge på GB 27/6 på Risøya. En brygge for allmennheten
nord på eiendommen hvor det i kommunedelplanen er avsatt som friområdet. Den andre bryggen
ønskes øst på eiendommen, avsatt som kulturminneområdet i kommuneplanen. I forhold til
sistnevnte området har det tidligere gjennom reguleringsplan for Risøya (1987) vært avsatt en
brygge i dette området. Grunneier, som har en ubebygd hyttetomt på nevnte tomt, slipper også
utfordringene med å erverve vegrett og bryggerett dersom dette må skje andre steder på øya.
Bemerker at det er tatt ut en del byggeområder på Borøya. Nevner en del eiendommer som i følge
kommunedelplan for Borøya har byggeområdet, mens som er vist som LNF i foreslått
kommuneplan for Søgne kommune. Det er ikke gjort noe politisk vedtak på at disse områdene skal
endres fra byggeområdet til LNF. I tilegg er det en del eksisterende boligområder blitt spredt
boligbygging.

Olaf Seland Olsen datert 02.04.11, nr 37
Mener at det 17.06.10 ble fattet et vedtak om at GB 27/15 skal legges inn som byggeområde ned til
sjøen. Grunneier kan ikke se at det er gjort eller at det er fattet noen vedtak om at dette skal
oppheves. Grunneier har for tiden en søknad inne om dispensasjon fra kommunedelplanen for
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Borøya om etablering av brygge, gangvei, renseanlegg og avløpsledning. Kommunen har innvilget
søknaden, men Fylkesmannen har påklaget saken.
Subsidiært ønskes det en brygge med 8 meter kaifront som et innspill til kommuneplanen.
Brit Heyerdahl og William Steffens Richter 28.02.11, nr 47
Grunneier av GB 25/25, Borøya, mener kommunens kart når det gjelder eiendomsgrenser er feil.
Man mener at eiendommen har grense til sjø, nord på eiendommen. Ønsker at kart rettes opp og
viser den faktiske eiendomssituasjonen.

Jakob Bakka, 17.03.11 nr 16
Viser til at plankartet for Borøyplanen for GB 25/125 ikke samsvarer med det som er bygd. Naust
og bølgebryteren er med på kartgrunnlaget og er ikke vist som byggeområde på plankartet.

Administrasjonens vurdering:
Det vises til vurderingene gjort om forholdet mellom kommuneplanen og tidligere
reguleringsplaner og kommunedelplaner. Ut fra dette er det ikke anledning til å legge inn nye tiltak
eller endre den vedtatte kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende øyer og holmer.
Merknaden om eiendomsgrense på Borøya tas ikke opp her, men ses på av oppmålingsavdelingen.
Planforslaget opprettholdes

Andre innspill
Rune Røsstad datert 04.04.11, nr 69
Mener at det er gjort for dårlige biologisk mangfoldregistreringer i forhold til planlagte prosjekter.
De registreringer som er gjort, bygger på mangelfulle data og har liten verdi. Har derfor følgende
forslag til kommuneplanen.
I arealsaker skal det legges avgjørende vekt på å ivareta det biologiske mangfoldet og at hensynet
til dette skal veie tungt. I større arealsaker skal det gjennomføres biologiske kartlegginger med
feltregistreringer, og at dette skal legges til grunn for endelig bruk av arealet.
Administrasjonens vurdering:
Planforslaget opprettholdes.

Administrasjonens vurdering:
Biologisk mangfoldregistreringer skal legges til grunn ved arealplanlegging. Det foregår
"kontinuerlig" registrering av disse temaer, og direktoratet for naturforvaltning sine databaser
oppdateres etter hvert som det gjøres nye registreringer. At det er gjort for dårlig registrering og at
vi har mangelfulle data med liten verdi, får stå for Røsstad's vurdering..

Helge Bentsen datert 29.03.11, nr 23

31

Er i mot at eiendommen GB 34/9 mellom fylkesveien og Neverkilen ligger som friområd i
kommuneplanen. Området brukes i dag til beite, hogst, lasteplass for tømmerhogst og brygger.
Kan ikke se noe behov for ytterligere friområdet i Neverkilen.
Administrasjonens vurdering:
Området ble lagt inn som friområde ved forrige revisjon av kommuneplanen. Reguleringsplanen
like vest for dette området er under revisjon, og her er det regulert inn friområde med badeplass.
Når denne reguleringsplanen er revidert, bør GB 34/9 vurderes på nytt.
Planforslaget opprettholdes.
Advokat Jakob Bakka på vegne av Tonje Elise Ersdal 03.03.11, nr 12
I revisjon av kommuneplanen er Flatholmen utenfor Hallandvik, avsatt som nåværende og
framtidig fritidsbebyggelse. Dette ble forhandlet frem under en mekling i forbindelse med
kommunedelplanen for Trysnes, Heftenes, Hallandvik for en tid tilbake. I forbindelse med
reguleringsplanen som er fremmet for Flatholmen, har fylkesmannen reist innsigelse til planen.
Ber derfor om at kommunen holder fast ved at det er åpnet for en ny hytte i tillegg til eksisterende
hytte på Flatholmen. Dette er viktig for grunneier dersom fylkesmannen skulle fremme innsigelse
til byggeområdet gjennom høring av kommuneplanen.
Administrasjonens vurdering:
Planforslaget opprettholdes.

Naturvernforbundet i Søgne datert 23.03.11, nr 19
Foreslått boligområdet på Stifjellet/Krossnesveien GB 20/62 må utgå av planen. Området bør
omdisponeres til LNF-området.
Administrasjonens vurdering:
Reguleringsplan for Stifjellet/Krossnesveien er under regulering i forhold til dagens kommuneplan.
Det er gitt tillatelse til omdisponering fra næring til boligformål.
Planforslaget opprettholdes.

Dahl Velforening v/ Arild Kristiansen og Torkjell Tofte datert 04.04.11, nr 50
Er i mot skytebane nord for Lohnelier industriområdet. Mener at konsekvensene med en skytebane
ikke er vurdert i kommuneplanen. Dette går på det egentlige behovet for en skytebane i kommunen
i forhold til eksisterende skytebaner som ligger i våre nabokommuner. Det andre er forholdet til
støy, spesielt for bebyggelsen langs Eikestølsvegen og langs vestre del av Lohneveien.
Adkomst til skytebanen er tenkt langs med Dåsåna som er en mye benyttet gytebekk for sjøørret.
Det siste er også et forhold til en eventuell framtidig utvidelse av Lohnelier industriområdet. En
skytebane vil legge store restriksjoner på en eventuell fremtidig utvidelse av industriområdet.
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Administrasjonens vurdering:
Skytebane ble lagt inn i tidligere kommuneplaner etter en omfattende prosess der mange
alternative plasseringer ble vurdert. Skyttelaget har startet arbeidet med å regulere området. Ut fra
støyvurderinger så langt ser det ut til at det er et lite problem. Atkomsten er tenkt gjennom
Lohnelier næringsområde.
Planforslaget opprettholdes.

Dr. Ing Øystein Meland datert 31.03.11, nr 65
Det er igangsatt arbeid med en reguleringsplan for Indre Trysnes. Når denne er ferdig og
utbygging iverksatt, vil man fremme ønske om utvidelse av området slik at man sikrer en god
totaløkonomi i utbyggingsprosjektet.
Administrasjonens vurdering:
Utvidelse av boligområdet på Indre Trysnes bør tas opp ved en senere revisjon av
kommuneplanen.
Planforslaget opprettholdes.

Bernt Daland 11.03.11, nr 13, 11
Har ulike kommentarer til bruk av sosi-koder, farleden ut i fra Høllen, områder for spredt
boligbygging, områder som har endret formål på Tangvall og i Trysfjorden.

Administrasjonens vurdering:
SOSI-koder er nasjonal standard for opptegning av plankartet. Dette blir ivaretatt. Øvrige
merknader kommenteres ikke her.
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NOTAT
Søgne, 11.01.2011

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2010/745- 9

Lnr: 753/2011 Ark: 143 /DAR

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Kommuneplanens arealdel består av:
- Kommuneplankart
- Bestemmelser (eget notat)
- Retningslinjer (samme notat som bestemmelser)
- Konsekvensvurderinger av innspill (egen rapport)
- Beskrivelse av planforslaget
Sammendraget av konsekvensvurderingene ”Områdevurdering og utbyggingsmønster” og
beskrivelse av planforslaget tas med her. Bestemmelser og retningslinjer innarbeides i
kommuneplandokumentet senere.

1 Sammendrag konsekvensvurderinger av innspill (egen rapport)
Områdevurderinger og utbyggingsmønster
Det er utarbeidet konsekvensutredning for innspillene som er vurdert lagt inn i kommuneplanens
arealdel. Sammendraget der utbyggingene i kommunen er sammenstilt, tas med her.
Vestbygda
Vi bruker Vestbygda om området sør for E39 mellom Trysfjorden og grensen mot Mandal.
Det foreslås ingen nye utbyggingsområder i Vestbygda. Reguleringsplanen for boligområde på
Tånevig er under sluttbehandling. I eksisterende kommuneplan ligger det inne boligområder på
Ålo og Lastad. I begge områdene har det vært interesse for regulering. Årsaken til at det ikke
foreslås flere utbyggingsområder i Vestbygda, er for å få til boligbygging i de områdene som er
under planlegging. Det har vært lite utbyggingspress i området, og hvis det åpnes for mange
områder samtidig vil det føre til at det ikke blir økonomi i å bygge ut noen områder. Det åpnes for
spredt boligbygging på Salthaug, Tråne og Dvalås.
Det legges ikke ut nye næringsområder i Vestbygda. Det bør utredes muligheter for
fiskeriserviceområde i Komlefjorden i forbindelse med småbåthavn i Komlefjorden.
Lunde skolekrets
Boligområder
Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes
med ca 1500 boenheter vil være kommunens
hovedutbyggingsområde i lang tid framover. Områder som ligger nært opp til Kjellandsheia,

Leireheia og Oftenes er ikke tatt inn i planen fordi det er tilstrekkelig med utbyggingsvolum
innenfor kommunedelplanområdet. Vedderheia nord er regulert og under utbygging slik at kretsen
har god tilgang på nye tomter. Planlagt utvidelse av Lunde skole tar høyde for første fase av
utbyggingsplanene i kretsen. Tomter for barnehager ligger inne i kommunedelplanen. Eventuell
utbygging på Amfeneset vil komme i tillegg, men her vil krav om infrastruktur med opprusting av
veien, gang- og sykkelveg og nytt vann- og avløpsnett føre til at kommunen kan styre denne
utbyggingen i tid. På Trysnes er det ferdig regulerte eneboligtomter og muligheter for
leilighetsbygg i havneområdet.
Ny småbåthavner foreslås øst for Riveneset og Heftenes/Vige, og det vil være viktig i forhold til
utbygging av Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes både for å få kort veg til båtplasser og fordi
utbyggingsområdet vil etterspørre mange båtplasser.
Næringsområder
Utvidelsen av Lohnelier næringsområde er lagt inn i Regional plan for Kristiansandsregionen og i
kommuneplanen. Ut fra forventet utbygging, vil den foreslåtte utvidelsen ikke komme før sist i
kommuneplanperioden. For kommunen er det viktig å sikre denne utvidelsen i et langsiktig
perspektiv fordi kommunen ikke har andre store næringsområder. Utbygging av skytebanen som
ligger inne i gjeldende kommuneplan, er tiltenkt atkomst i tilknytning til næringsområdet.
Nygård skolekrets utenom Tangvall
På Torvmoen gjenstår om lag 30 boenheter som blokkbebyggelse å bygge ut. Skibaksheia er
foreslått som nytt utbyggingsområde. Med utbygging på Tangvall og Skibaksheia vil kretsen ha
tilstrekkelig med utbyggingsareal under forutsetning av at Kjellandsheiområdet skal være
kommunens hovedutbyggingsområde. Hølleveien er kommentert under ”infrastruktur”. Videre
skal det utarbeides kommunedelplan for Toftelandslier som skal avklare hvilke formål som skal
inn i området og hvilken infrastruktur som må på plass i forhold til utbyggingsplanene.
Utvidelse av Prestebukta båthavn med Geitetangen er lagt inn. Geitetangen er utredet i
fellesprosjektet med fylkeskommunen, Mandal- og Søgne kommune. Havna har god lokalisering i
forhold til bosettingsmønsteret i kommunen og i forhold til hovedvegnettet for båtplasser til folk
utenfor kommunen.
Tangvall og Linnegrøvan
Ny kommunedelplan fra Fv 456 til Toftelandsbrua og nordover til E39 vil avklare
utbyggingsmønsteret framover. Utbyggingen på Tangvall ”reguleres” av at det ikke tillates boliger
i første etasje. Dermed blir det tilgangen på næringsetableringer som styrer utbyggingstempoet på
Tangvall og hvor mange nye leiligheter som vil komme. Linnegrøvan forslås utvidet og området
skal være nært knyttet til Tangvall, men det skal ikke etableres boliger i områder.
Langenes skolekrets
I Langenes skolekrets er det i dag regulert og under regulering boligområder på Kilenesheia,
Pålsneset, Krossnes og Åros felt C (del av). Kretsen vil ha tilstrekkelig med utbyggingsareal i
kommuneplanperioden. Øygardsheia kommer inn som utbyggingsområde i siste del av perioden.
Skolen vil ha kapasitet til å handtere utbyggingen, og det er foreslått tomt for ny stor barnehage
ved skoleområdet.
Fortetting
I utbygde områder forventes fortettinger med deling av eneboligtomter. Omfanget vil bli lite og
ettersom slike saker ofte behandles som dispensasjon, har kommunen styring på omfanget.
Spredt boligbygging

Planen for spredt boligbygging omfatter i hovedsak utbygging nord for E39 og i Vestbygda. Det er
lagt føringer for at utbyggingen skal styres mot eksisterende bygdelag slik at det ikke blir nye
”ensomme” boliger spredt. Ut fra at det må forventes avgang av boliger i de spredtbygde områdene
i kommunen, vil det foreslåtte volumet for spredt boligbygging ikke føre til vesentlige endringer av
bosettingsmønsteret.

2 Beskrivelse av planforslaget
Kommuneplankartet
Kommuneplankartet er laget med utgangspunkt i gjeldene kommuneplan. I denne planbeskrivelsen
er det tatt med de endringene som er gjort i arealdisponeringen fra gjeldende kommuneplankart.
Kommunedelplanene for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia, kommunedelplanen for Amfeneset
og Kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende øyer og holmer skal fortsatt gjelde foran
kommuneplane og de er derfor vist som hvite flater på kommuneplankartet. De fleste
reguleringsplaner skal også gjelde foran kommuneplanen. Disse reguleringsplanene har en egen
skravur.
Område for næring i Komlefjorden.
Komlefjorden vises som område for ny småbåthavn. I dette området skal det også være mulig å
etablere et næringsområde for fiskerinæringa. Det avklares ved regulering av området.
Boligområdet på Øygardsheia, Langenes.
Øygardsheia legges inn som boligområdet med ca. 180 boenheter. Området for fritidsbebyggelse
mellom Øygardsheia og Ytre Kilen endres til boligområde og skal inngå i reguleringen hele
området.
Boligområde på Skibaksheia
Skibaksheia legges inn som boligområdet med ca. 50 boenheter.
Utvidelse av Linnegrøvan næringsområde
Utvidelse av Linnegrøvan næringsområde legges inn i kommuneplanen.
Ny barnehage på Bøhns jorde.
Bøhns jorde legges inn som tomt for en ny stor kommunal barnehage. Det er svært vanskelig å
finne egnet areal for barnehage sentralt i kommunen uten å komme i konflikt med
jordverninteressene.
Ny barnehage ved Langenes skole
Ved Langenes skole legges inn areal for ny barnehage.
Utvidelse av Lohnelier næringsområde
Utvidelse av Lohnelier næringsområde i henhold til Regional plan for Kristiansandsregionen
legges inn i kommuneplanen. Kommunen har få områder for næring.
Utvidelse av Tangvall sentrum
I Regional plan for Kristiansandsregionen er det lagt opp til at Tangvall kan utvides øst- og
vestover. Først fase vil være utvidelse fra fv 456 og til Toftelandsbrua og undergangen på
Klepland. Her skal det utarbeides egen kommunedelplan. Andre fase blir utvidelse vest for
ungdomsskolen til Meieribakken. Dette er tatt med som retningslinje. I boligbyggerprogrammet er
det ikke begrensinger på antall boenheter på Tangvall fordi det er krav om næring i første etasje og
det vil da være tilgangen på næringsetableringer som styrer utbyggingstakten.

Båthavner i Søgne kommune
Vest-Agder Fylkeskommune har i samarbeid med Søgne og Mandal kommune utarbeidet en
rapport med konsekvensvurdering om mulig lokalisering av store båthavner i de to kommunene.
Følgende båthavner er lagt inn i kommuneplanen:
- Riveneset på østsiden
- Geitetangen
- Heftenes/Vige
- Komlefjorden
Båtplasser Sandvika – Vognsneset
Nye båtplasser for Vognsneset legges inn i Sandvika.
Bolig og næringsområde i Toftelandslier.
I Regional plan for Kristiansandsregionen er Toftelandslier foreslått som næringsområde.
Grunneierne har ønsket boligbygging på en del av arealet. For å avklare arealbruken i området bør
det utarbeides kommunedelplan. Området makeres derfor på kommuneplankartet som et område
hvor det skal utarbeides kommunedelplan.
Borøya
25/168
Hundskilen
39/1
Gang- og sykkelveg på østsiden av Fv 456 Linnegrøvan - Tangvall
Gang- og sykkelvegen ligger slik den ble lagt inn i eksisterende kommuneplan øst for Fv 456 fra
Linnegrøvan til Tangvall.
Ny-Hellesund - kulturminnevernområde
Område som er midlertidig fredet etter kulturminneloven i Ny-Hellesund er markert på
kommuneplankartet.
Områder for spredt bosetting. (se eget notat for spredt bosetting)
Det er utarbeidet en egen rapport som sier noe om prinsippene for spredt bosetting, og lokalisering
av nye boliger.
Framtidig gangsti Høllen – Langenes (se eget kart i vedlegg)
På kommuneplankartet er det vist en prinsippskisse for en framtidig gangsti fra Høllen til
Langenes. På sikt bør kommunen ha ambisjon om gangsti fram til kommunegrensen i øst.
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel (eget notat)
Bestemmelsene er blitt mer omfattende enn tidligere. I tillegg til vanlige bestemmelser som går på
arealformål og lignende, skal også kommunens vedtekter om f.eks parkering, skilt og barn-/unge
inn som bestemmelser i kommuneplanen. Dette gjør at bestemmelsene får en litt annen form enn
tidligere. Boligbyggeprogrammet (eget notat) skal tas inn i bestemmelsene.
”Fritak”fra krav om reguleringsplan i eksisterende byggeområder i Vestbygda
I gjeldende kommuneplan er de fritak fra kravet om reguleringsplan i eksisterende byggeområder
for boliger i Vestbygda. Dette er tatt ut fordi det etter ny lov er kommet krav om at byggegrensen
fra sjøen er 100 meter med mindre det er fastsatt noe annet i arealplan. I praksis må det gjøres med
reguleringsplaner.

Retningslinjer til kommuneplanens areadel (samme notat som bestemmelser)
Kommunestyret sin instruksjon til formannskapet og plan- og miljøutvalget for handtering av en
saker er tatt med som retningslinjer til kommuneplankartet. Det gjelder spesielt for handtering av
fortettingssaker.
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesmannen anmodes om å innkalle til mekling om følgende innsigelser som ikke tas til
følge:
Innsigelser fra fylkesmannen:
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Salthaug – næringsområde og kai
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
Innsigelser fra Vest-Agder fylkeskommune:
- Øygardsheia boligområde
- Hundskilen – sjøboder
- Salthaug næringsområde og kai
- Hallandvik båthavn (nord)
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
- Utvidelsen av brygger: kaifront fra 8 meter til 12 meter og bryggeareal fra 20 m2 til 30
m2
2. Arealplankart, bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel vedtas slik de
framgår av vedlagte notat 12.09.12 og vedlagte arealplankart.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

1. Fylkesmannen anmodes om å innkalle til mekling om følgende innsigelser som ikke tas
til følge:
Innsigelser fra fylkesmannen:
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Salthaug – næringsområde og kai
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
Innsigelser fra Vest-Agder fylkeskommune:
- Øygardsheia boligområde
- Hundskilen – sjøboder
- Salthaug næringsområde og kai
- Hallandvik båthavn (nord)
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
- Utvidelsen av brygger: kaifront fra 8 meter til 12 meter og bryggeareal fra 20 m2
til 30 m2
2. Arealplankart, bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel vedtas slik
de framgår av vedlagte notat 12.09.12 og vedlagte arealplankart.
Repr. Andresen (H) stilte spørsmål om sin inhabilitet. Repr. Berge (V) stilte spørsmål om sin
inhabilitet. Repr. Andersen (Uavh) stilte spørsmål om sin inhabilitet.
Formannskapet vedtok at habilitetsspørsmål skulle behandles under hvert punkt hvor det var aktuelt.
Formannskapets behandling av:

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1:
1. Fylkesmannen anmodes om å innkalle til mekling om følgende innsigelser som ikke tas
til følge:
Innsigelser fra Fylkesmannen og innsigelser fra Vest-Agder fylkeskommune:

Linnegrøvan næringsområde, utvidelse

-

Repr. Berge (V) ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Ingen vararepresentant møtte. 6 representanter
tilstede.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 stemmer (H, KRF, Uavh.) mot 1 stemme (AP).
Repr. Berge (V) tiltrådte møtet igjen.

-

Salthaug – næringsområde og kai

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

-

Amfeneset – boligfelt i sørvest

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 stemmer (H,KRF,Uavh.) mot
2 stemmer (AP, V).
Innsigelser fra Vest-Agder fylkeskommune:
-

Øygardsheia boligområde

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
-

Hundskilen – sjøboder

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer (H, KRF, Uavh., V) mot 1 stemme (AP).
-

Hallandvik båthavn (nord)

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
-

Utvidelsen av brygger: kaifront fra 8 meter til 12 meter og bryggeareal fra 20 m2
til 30 m2

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer (H, KRF, V, Uavh.) mot 1 stemme (AP).

Formannskapets behandling av:
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2:
2. Arealplankart, bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel vedtas slik
de framgår av vedlagte notat 12.09.12 og vedlagte arealplankart.

Ordfører Åse R Severinsen (H) fremmet følgende forslag til ny § 5 punkt c i bestemmelsene:
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 138 m2 for tomter for fritidsbebyggelse som har
eller skal ha parkeringsareal på egen tomt. Parkeringsareal inngår i beregning av grad
av utnytting. Hver tomt skal ha 1 parkeringsplass på minimum 18 m2.
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 120 m2 for tomter for fritidsbebyggelse som ikke
har eller får parkeringsareal på egen tomt.

Det tillates kun en boenhet pr tomt.
Maks mønehøyde 5,5 meter og maks gesimshøyde 4 meter. Anneks med maks BRA = 20
m2 og maks mønehøyde 4 meter og maks gesimshøyde 3 meter kan kun oppføres der
totalt bruksareal ikke overstiger 120 m2 og skal ligge nærmere fritidsbolig enn 8 meter.
Repr. Andresen (H) stilte spørsmål om sin habilitet. Repr. Andresen (H) fratrådte møtet.
Repr. Andersen (Uavh) stilte spørsmål om sin habilitet. Repr. Andersen fratrådte møtet.
Repr. Andresen (H) og repr. Andersen (Uavh) ble erklært inhabile for å behandle § 5 punkt c i
bestemmelsene.
Vararepr. Lohne (H) tiltrådte møtet for repr. Andresen (H) og vararepr. Egel Terkelsen (FRP)
tiltrådte møtet for repr. Andersen (Uavh) under behandlingen om §5 punkt c i bestemmelsene.
Det ble først stemt over rådmannens forslag unntatt § 5 punkt c i bestemmelsene:
Arealplankart, bestemmelser unntatt § 5 punkt c og retningslinjer til kommuneplanens
arealdel vedtas slik de framgår av vedlagte notat 12.09.12 og vedlagte arealplankart.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 unntatt § 5 punkt c i bestemmelsene enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag til ny § 5 punkt c i bestemmelsen ble vedtatt med 5 stemmer (H, FRP,
KRF) mot 2 stemmer (V, AP) for rådmannens forslag til vedtak på dette punkt.
Formannskapets vedtak er etter dette slik:

Vedtak:
1. Fylkesmannen anmodes om å innkalle til mekling om følgende innsigelser som ikke tas
til følge:
Innsigelser fra fylkesmannen:
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Salthaug – næringsområde og kai
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
Innsigelser fra Vest-Agder fylkeskommune:
- Øygardsheia boligområde
- Hundskilen – sjøboder
- Salthaug næringsområde og kai
- Hallandvik båthavn (nord)
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
- Utvidelsen av brygger: kaifront fra 8 meter til 12 meter og bryggeareal fra 20 m2
til 30 m2

2 Arealplankart, bestemmelser unntatt § 5 punkt c og retningslinjer til
kommuneplanens arealdel vedtas slik de framgår av vedlagte notat 12.09.12 og vedlagte
arealplankart.
Ny §5 punkt c i bestemmelsene:

Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 138 m2 for tomter for fritidsbebyggelse som har
eller skal ha parkeringsareal på egen tomt. Parkeringsareal inngår i beregning av grad
av utnytting. Hver tomt skal ha 1 parkeringsplass på minimum 18 m2.
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 120 m2 for tomter for fritidsbebyggelse som ikke
har eller får parkeringsareal på egen tomt.
Det tillates kun en boenhet pr tomt.
Maks mønehøyde 5,5 meter og maks gesimshøyde 4 meter. Anneks med maks BRA = 20
m2 og maks mønehøyde 4 meter og maks gesimshøyde 3 meter kan kun oppføres der
totalt bruksareal ikke overstiger 120 m2 og skal ligge nærmere fritidsbolig enn 8 meter.

Repr. Lohne (H) fratrådte møtet.
Repr. Terkelsen (FRP) fratrådte møtet.
Repr. Andersen (Uavh), tiltrådte møtet igjen.
Repr. Andresen (H) tiltrådte møtet igjen.

Bakgrunn for saken:
Forslag til kommuneplanens areadel har vært på nytt offentlig ettersyn i perioden fram til 10.
september, saksprotokoll fra formannskapet 31.05.12:
Behandling:
Saken lagt fram uten forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Arealene som i forslag til kommunedelsplan for Amfenes er avsatt til næringsområde for hotell
og byggeområde for bolig B8, tas ut av planen for at arealbruken vurderes nærmere gjennom
utarbeidelse av områdeplan og som legges frem som egen sak.
Votering:
Høyres forslag vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer (AP,V).
Et enstemmig formannskap sluttet seg til forslag fra administrasjonen fremmet i møtet:
Kommuneplanens arealdel legges ut til nytt offentlig ettersyn med følgende endringer:
- Amfenesområdet reguleres etter formannskapets vedtak 31.05.12
- Hensynssone for bevaringsverdig bebyggelse legges inn

-

Regulerings- og bebyggelsesplaner hvor kommuneplanens bestemmelser skal gjelde
spesifiseres

Vedtak:
Arealene som i forslag til kommunedelsplan for Amfenes er avsatt til næringsområde for
hotell og byggeområde for bolig B8, tas ut av planen for at arealbruken vurderes
nærmere gjennom utarbeidelse av områdeplan og som legges frem som egen sak.
Kommuneplanens arealdel legges ut til nytt offentlig ettersyn med følgende endringer:
- Amfenesområdet reguleres etter formannskapets vedtak 31.05.12
- Hensynssone for bevaringsverdig bebyggelse legges inn
- Regulerings- og bebyggelsesplaner hvor kommuneplanens bestemmelser skal
gjelde spesifiseres

Ved høringsfristen utløp var det kommet inn følgende merknader:
- Fylkesmannen i Vest-Agder, 04.09.12
- Vest-Agder fylkeskommune, 02.10.12
- Fiskeridirektoratet, 28.09.12
- Kystverket sørøst, 05.09.12
- Statens vegvesen, 14.08.12
- Foreldrerepresentanter ved Solstrålen barnehage, 13.09.12
- Naturvernforbundet, 06.09.12
- Søgne bondelag, 04.09.12
- Advokatfirmaet Kjær, 10.09.12
- Arvid Andersen, 06.09.12
- Einar Ruud med flere, 04.09.12
- Strek Arkitekter AS, 10.09.12
Saksutredning:
Det er kun fylkesmannen og fylkeskommunen som har innsigelser til planforslaget.
Fylkesmannen i Vest-Agder, 04.09.12 har innsigelse til:
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Salthaug – næringsområde og kai
- Vognsneset – 10 båtplasser
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
Andre merknader fra fylkesmannen:
- Båthavn Hallandvik (nord) - tidligere reiste innsigelse trekkes under forutsetning av at
atkomsten legges utenfor det som er regulert til friområde i Rivenesplanen
- Hundskilen sjøboder - tidligere reiste innsigelse trekkes, men fylkesmannen
forbeholder seg retten til å reise innsigelse ved regulering eller påklage
dispensasjonsvedtak fordi området ligger i 100-metersbeltet og det ikke er vist
byggegrenser mot sjøen i kommuneplanen
- 100-metersbeltet – fylkesmannen forbeholder seg retten til å reise innsigelse når det
skal utarbeides reguleringsplaner fordi det ikke er vist byggegrenser mot sjøen i nye
byggeområder i kommuneplanen
- Flomsonene for Søgneelva og Lundeelva bør avmerkes på plankartet

Fylkesmannen har merknader til bestemmelsene. Det er kommentert i vedlagte notat om
bestemmelsene.
Vest-Agder fylkeskommune, 02.10.12 har innsigelse til:
- Øygardsheia/Ytre Kilen boligområde
- Hundskilen – sjøboder
- Salthaug næringsområde og kai
- Hallandvik båthavn (nord)
- Linnegrøvan næringsområde, utvidelse
- Amfeneset – boligfelt i sørvest
- Utvidelsen av brygger: kaifront fra 8 meter til 12 meter og bryggeareal fra 20 m2 til 30
m2 (gjelder § 5 h og § § 12 d).
Andre momenter:
- fylkeskommunen forbeholder seg retten til å reise innsigelse til byggeområder i 100metersbeltet langs sjøen.
Administrasjonens vurdering av merknadene fra fylkesmannen og fylkeskommunen
Fylkesmannens innsigelse til båtplasser Vognsneset ble imøtekommet i møte 22.03.12 og det
må bero på en misforståelse at fylkesmannen reiser innsigelse til dette. De reiste innsigelsene
imøtekommes ikke og de bør avklares med mekling eller at partene drøfter seg fram til enighet.
Fylkeskommunen har signalisert at de ønsker å ha et nytt drøftingsmøte med kommunen før en
eventuell mekling. For Øygardsheia er det laget en fysisk modell som viser mulig utbygging.
Vilkårene som fylkesmannen legger til grunn for å trekke innsigelser; Hallandvik båthavn
(nord) og Hundskilen, bør kommunen akseptere.
Fiskeridirektoratet, 28.09.12 har merknader til §12 i bestemmelsene. Det er rettet opp.
Kystverket sørøst, 05.09.12 har ingen merknader.
Statens vegvesen, 14.08.12 påpeker at kravet om maks 400 boenheter før første etappe av nytt
kryss på Kjelland skal være på plass må framgå av bestemmelsene.
Administrasjonens vurdering
I bestemmelsenes §4 står det: ”Før det gis byggetillatelse til nye boenheter….…må det være
etablert kryss.” Bestemmelsene er formulert strengere enn det Vegvesenet påpeker.
Foreldrerepresentanter ved Solstrålen barnehage, 13.09.12 viser til at de opplever stor
usikkerhet om driften av Solstrålen barnehage og at det derfor må planlegges for etablering av
ny barnehage på Langenes.
Administrasjonens vurdering
Forslaget om barnehagetomt ved Langenes skole strandet på grunn av Skjærgårdsparkavtaler.
Kommunen rekker ikke i denne revisjonen av kommuneplanen å få avklart ny barnehagetomt.
Ved neste revisjon av kommuneplanen avklarer nye areal til barnehageformål i området. Ny
barnehagetomt i Øygardsheia boligfelt kan være et alternativ.

Naturvernforbundet, 06.09.12 mener at det ikke bør legges inn nye areal til boligbygging i
denne kommuneplanrevisjonen før en har prioritert utbyggingen av areal som allerede er
disponert. Det vises videre til en skisse for Øygardsheia hvor det er vist ei mulig båthavn i Ytre
Kilen. Båthavn her vil forbundet ikke ha. Ellers er det en del kommentarer til planforslaget som
ikke kommenteres.
Administrasjonens vurdering
Planforslaget opprettholdes. Skissen for boligområde i Øygardsheia var lagt med saken for å
belyse hvordan området kunne bygges ut i forhold til landskapet. Det har ikke fra kommunens
side vært planer om båthavn i området. Vi beklager at det ut fra utsendelsen av dokumentene
kunne se ut som om at det var planlagt båthavn.
Søgne bondelag, 04.09.12 har merknader til:
- Linnegrøvan næringsområde – utvidelse – bondelaget er imot
- Søgneelva 100 metersbeltet- byggeforbudet må opprettholdes for andre enn landbruket
- Tangvall sentrum – negativ til utvidelse av sentrum mot vest til Meieribakken, og vil ha
krav om næring i mer enn i første etasje
- Hensynssone og forbud mot landbruksbebyggelse – bondelaget er negative til at det
skal være begrensinger for landbruksbebyggelsen på Tangvallsletta og Tjomsemoen
- Krav om 20 meter fra landbruksareal ved bygging på utskilte tomter – bondelaget vil ha
streng praksis på dette
Administrasjonens vurdering
Planforslaget opprettholdes. Tangvall sentrum forslås utvidet mot øst ved denne
kommuneplanrevisjonen og det er bare verbalt vist til at Regional plan for
Kristiandsandsregionen åpner for utvidelse mot vest til Meieribakken når utbyggingen mot øst
er gjennomført. Begrensningene for ny landbruksbebyggelse for Tangvallsletta og
Tjomsemoen ble tatt ut av planforslaget ved forrige merknadsbehandling. Krav om streng
praksis for 20 meter fra landbruksareal ved bygging på utskilte tomter må vurderes i hver
enkelt byggesak.
Advokatfirmaet Kjær, 10.09.12 fremmer på vegne av 7 grunneiere i Ytre Leirkilen på
Krossneset ønske om at den regulerte båthavna i Ytre Leirkilen tas bort.
Administrasjonens vurdering
Administrasjonen forslår at den regulerte båthavn opprettholdes. Det er ikke grunneieren som
kan bygge båthava som står bak ønsket om å ta den bort. Kommunen har store utfordringer
med å finne areal til båthavner. Flere hytteeiere har fått tillatelse til mudring til sine hytter med
begrunnelse om at området er regulert til båthavn. Eventuell oppheving av reguleringsplanen
krever samme prosess om å lage ny plan og kan ikke gjøres som en del av sluttbehandlingen av
kommuneplanen.
Arvid Andersen, 06.09.12 er mot at det er avsatt areal til skytebane på Dal og utvidelse av
Lohnelier næringsområde.
Administrasjonens vurdering
Administrasjonen foreslår at planforslaget opprettholdes. Skytebane på Dal har ligge inne i
kommuneplanen siden 2002 og arbeidet med regulering av skytebaneområdet pågår. Utvidelse
av Lohnelier næringsområde er i samsvar med Regional plan for Kristiansandsregionen.

Einar Ruud med flere, 04.09.12 er mot Skibaksheia boligområde. Det vises til landskapet
og naturkvaliteter.
Administrasjonens vurdering
Planforslaget opprettholdes.
Strek Arkitekter AS, 10.09.12 etterlyser tilbakemelding på tidligere innspill. Det gjelder
Kileheia GB 12/75 om endring av grensen mellom byggeområde og LNF-område for å kunne
bygge hytte i området.
Administrasjonens vurdering
Planforslaget opprettholdes. Innspillet ble vurdert av kommunestyret da det tok stilling til hva
som skulle utredes i forbindelse med planprogrammet og ble ikke prioritert.

Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel – bruksareal på fritidsboligtomter
Bestemmelsene er endret etter forslag fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Det framgår av
notat i vedlegg. Det er et punkt i bestemmelsene som er vanskelig å finne en god løsning på.
Det gjelder hvor stort areal som skal tillates på fritidsboligeiendommer. I forslaget som var lagt
ute til offentlig ettersyn var det forslag om 120 m2 bruksareal pr tomt og at parkering ikke
skulle tas med ved beregning av utnyttelsesgrad. Fylkesmannen påpeker at det ikke er
anledning til å ha en bestemmelse som sier at parkering ikke skal tas med ved beregning av
utnyttelsesgrad. Dette betyr at det på fritidsboligtomter som har kjørevegatkomst ikke kan
bygges mer enn 102 m2 bruksareal fordi 18 m2 må trekkes fra til parkering. På tomter som
ikke har kjørevegatkomst, for eksempel der parkering er regulert på felles parkeringsplasser
eller på øyene, vil det kunne bygges med totalt bruksareal på 120 m2.
Kommunen har praktisert reglene slik at parkering ikke har vært tatt med i beregningen av
utnyttelsesgrad på fritidsboligtomter selv om de har hatt kjøreatkomst. Utfordringen er å lage
en ordning som er praktisk gjennomførbar og som folk skjønner. Administrasjonen oppfatter
de politiske vedtakene slik at det skal være anledning til å ha en bygningsmasse på 120 m2
bruksareal på fritidsboligtomter. På tomter som har kjøreveiatkomst blir det ikke anledning til å
bygge mer enn 102 m2 fordi parkering skal være med i beregningen. Hvis kommunen tillot
138 m2 bruksareal på tomter med kjøreveiatkomst, vil det kunne komme 138 m2 med
bygningsmasse fordi parkeringen kan skje i garasje. Administrasjonen foreslår at 120 m2
opprettholdes i bestemmelsene. At det kan føre til at det blir forskjellig bygningsareal på
tomtene avhengig av om de kjøreveiatkomst må vil leve med inntil videre. Administrasjonen
ser på alternative muligheter for å løse dette fram til møte i formannskapet.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1
Innsigelse til kommuneplan ved nytt offentlig ettersyn
2
Saksprotokoll
3
Fylkesrådmannens forslag til vedtak - Søgne kommune - nytt offentlig ettersyn -

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

kommuneplanens arealdel 2011-2020.
Kommentar til nytt offentlig ettersyn - Viser til tidligere innspill
Merknader til nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel
Uttalelse til melding om oppstart av detaljreguleringsplan - Paradisbukta
Innspill til kommuneplanen fra foreldre ved Solstrålen barnehage
Naturvernforbundets merknader til endringer i forslaget til Kommuneplanens arealdel
Uttalelse fra Søgne bondelag til kommuneplanen
Kommuneplanens arealdel - ny høring
Uttalelse til kommuneplanens arealdel for Søgne kommune - nytt offentlig ettersyn
Uttalelse til rullering av kommuneplan, Kileheia
Kommuneplanforslag Søgne 2011-2020 webversjon endelig
Bestemmeleser til kommuneplanen 10.09.12

Endelig protokoll fra meklingsmøte mellom Søgne kommune og Fylkesmannens
miljøvernavdeling, landbruksavdeling og Vest-Agder fylkeskommune

Tid/sted:

15.11.2012/Tordenskjoldsgate
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Til stede
Soune kommunen:

Ase R. Severinsen (ordfører)
Helge Andresen (varaordforer)
Tom Løchen (leder plan- og miljoutvalget)
Kim Høyer I lolum (rådmann)
Dag Arntsen (plansjef)

Vest-Agder fylkeskommune:

lelge Sandåker (medl. meklingsutvalg)
Kåre Glomsaker (medl. meklingsutval2)
Tonje Rundbråten (administrasjonen)
Bjorg Hellem (administrasjonen)

Fylkesmannens miljovernavdeling:

Maunus Thomassen (plankoordinator)
Ole Johan Eik (seniorrådgiver)

Fylkesmannens landbruksavdeling:

Dag Petter Sodal (landbruksdirektør)

Fylkesmannen i Vest-Agder:

Ann-Kristin Olsen (mekler)
Ine B. R. Hauklien (sekretær)

Ann-Kristin Olsen onsket velkommen ou orienterte kort om bakurunnen tbr meklinusmotet ou
forsikret seg om at partene var kjent med meklinusinstituttet ou de forutsetninger et slikt mote må
bygue på.
Hver av partene redegjorde for sitt syn på den aktuelle arealkonflikten.
Fylkesmannens miljovernavdeling viste til at utkastet til kommuneplanen har vært mye drottet og at
dc dcrfor har lite å gi i meklingen. Innsigelsen knyttct til Amfeneset er begrunnet i
landskapsvirkninuer. Planen ble meklet 09.12.2010, og miljovernavdelinuen vistc til at det resultatet
som ble meklet fram den ganu fortsatt bor stå. Innsigelsen knyttet til Salthauu er begrunnet i at
onskei utbyguinu onskes etablert i et urort område i strandsonen. Miljovernavdelingen har tidlizere
i planprosessen etterlyst kommunens vurdering av alternativ plassering av nærinusområdet. Dette
har ikke fremkommet fra kommunen. Innsigelsen knyttet til Linnegrovan er beerunnet i jordvernet.
Området har vært oppe til diskusjon flere ganger de siste årene, men landbruksavdelinuen har hver
gang vist til at området ikke skal bebygges.
Vest-Agder fylkeskommune viste til at mange innsigelser allerede er ryddet unna i drotiingsmoter
undervegs i planprosessen. Vedrørende innsigelsen knyttet til Hundskilen ble det vist til at det er
uheldig å trekke byggeområdet inn i 100-metersbeltet når dette likevel ikke kan bebygges.
Fylkeskommunen er av den oppfatning at dette gir uheldige signaler om mulig utbygging og at
byugeområdet derfor bor tas ut. Vedrorende innsi2elsen knyttet til Amfeneset ble det vist til at
planen ikke ble vedtatt etter meklingen i 2010. Fylkeskommunen viste til at de opprettholdt sitt
standpunkt fra meklingen 09.12.2010.

I forhold til innsigelsen på Linnegrøvan ble det vist til at fylkeskommunen har lite å gi utover det
som allerede er gitt i drottingsmotene.
Kommunen gikk gjennom innsigelsene som var gjenstand for mekling. Vcdrørende innsigelsen
knyttet til Linnegrovan ble det vist til at Tangvall og Linnegrovan er tatt ut som sentrumsområder i
Regional plan og at kommunen har tått signaler om at det er viktig å forholde seg til denne. Videre
ble det vist til at området har stor betydning for kommunedelplan veg og kommunedelplan
Tangvall, samt at det er ønskelig å omdisponere dette landbruksområdet for å slippe å omdisponere
det viktige sammenhengende jordbruksområdet på Tangvall. Kommunen viste også til at det var
ønskelig å legge annen type næring til dette området, enn det som ligger på Tangvall i dag. Ut fra
klimahensyn cr det viktig å ha tilstrekkelig varehandelutvalg i Søgne, tbr ikke å generere tratikk til
Sørlandsparken for å skatTe nødvendig handelsvarer tin videre utvikling av Søgne. Det er per i dag
ikke behov for å utvikle Linnegrovan, men kommunen presiserte viktigheten av å få en avklaring av
om området kan omdisponeres ved behov.
Etter en god del diskusjon ble det oppnådd enighet om en losning som partene kunne gi sin
tilslutning til.
Nleklingsresu Itat:
Det ble oppnådd følgende meklingsresultat:
Hundskilen:
Fylkeskommunen trekker sin innsigelse og viser til byggeforbudet som titmkommer av plan- og
bygningsloven § 1-8. Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å fremme innsigelse ved en sencre
anledning dersom kommunen fremmer forslag om utbygging i området.
Hallandvik:
Fylkeskommunen trekker sin innsigelse på vilkår av at båthavna nord tas ut av planen. Det var
enighet mellom partene at det ved vurdering av antall båtplasser i båthavn sør, skal tilstrebes å legge
til det antall båtplasser som var planlagt i båthavn nord.
Linnegravan:
Fylkeskommunen og Fylkesmannens landbruksavdeling trekker sin innsigelse på vilkar av at
næringsområdet C tas ut og i stedet videretbres som LNF-område. Søgne kommune vil starte
arbeidet med kommunedelplan for Tangvall og kommunedelplan vei. I dette arbeidet vil det bli
gjennomtbrt mulighetsstudier av sentrumsutvikling. En eventuell utvidelse av Linnegrovan felt C
skal inngå i denne vurderingen.
Arnfeneset:
Fylkeskommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling trekker innsigelsen på vilkår av at
plankartet endres i.h.t. skisse for utkast til kommunedelplan Amfeneset.
Fylkeskommunen og miljovernavdelingen
tanke på innarbeiding av en holig.

aksepterer at området A tas opp til ny vurdering med

Kommuneplanens bestemmelser § 11 endres som følger:
Nytt punkt C Bruksendring tra fritidsbolig til bolig i områdene LBI —LB6 (Amfeneset)
Fritidsboliger kan bruksendres til bolig; maksimalt tillat bruksareal (BRA) er 138 m2 og maks
monehøyde 7 meter fra ferdig gulv i laveste ctasje til topp mone. (I LB1- LB6 gjelder § 1-8 i plan
og bygningsloven).

Nytt punkt D Spredt fritidsbebyggelse i område LF1 (Amfeneset)
Bebyggelsen tillates ikke utvidet, men kan rives otz gjennomfores i samme form og storrelse.
Salthaug:

Innsigelsen ble løst ved at kommunen etterkom innsigelsen.

Meklingsmøtet ble deretter avsluttet.

Kristiansand. 07.12. 2012.
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Ann-Kristin Olsen
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Ine B. Rolstad Hauklien

TEGNFORKLARING
PBL § 11 KOMMUNEPLANENS AREALDEL
TEGNFORKLARING
Kommuneplan/Kommunedelplan etter PBL av 2008

AREALFORMÅL
NÅVÆRENDE

FRAMTIDIG

Boligbebyggelse - nåværende

Boligbebyggelse - fremtidig

Fritidsbebyggelse - nåværende

Fritidsbebyggelse - fremtidig

Sentrumsformål - nåværende

Sentrumsformål - fremtidig

Forretning - nåværende
Tjenesteyting (priv./off.) - nåværende

Tjenesteytelse (priv./off.) - fremtidig

Råstoffutvinning - nåværende
Næringsbebyggelse - nåværende

Næringsbebyggelse - fremtidig

Idrettsanlegg - nåværende

Idrettsanlegg - fremtidig

Andre typer bebyggelse - nåværende
Grav og urnelund (kirkegård) - nåværende
Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- fremtidig

Havnareal - nåværende

Havnareal - fremtidig

Parkeringsplasser - nåværende

Parkeringsplasser - fremtidig

Friområde - nåværende

Friområde - fremtidig

Landbruks-,natur- og friluftsformål - nåværende

C
D

Landbruks-,natur- og friluftsformål - fremtidig

C

LNFR-areal ,spredt boligbebyggelse - nåværende

LB

LNFR-areal, bruksendring fritidsbebyggelse til boligbebyggelse - nåværende

LF

LNFR-areal ,spredt fritidsbebyggelse - nåværende

C

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse - fremtidig

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende
FL

Farleder - nåværende

B

Småbåthavn - nåværende

E

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - fremtidig
B

Småbåthavn - fremtidig

F

Friluftsområde - fremtidig

Fiske - nåværende

S

Strandnot - nåværende

A

Akvakultur - nåværende

D

Drikkevannr - nåværende

N

Naturområde vann - nåværende

F

Friluftsområde - nåværende

M

Militære formål

BÅNDLEGGINGSSONER
Båndleggingsonegrense
Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende
Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende
Båndleggingsone - nåværende

Båndlegging for regulering etter PBL - fremtidig

HENSYNSSONER

H710-1

(som ovenfor) Potensielt område for bolig/næring, Amfeneset

H710-2

(som ovenfor) Potensiell veitrasé, Stokkeland

Hensynsonegrense

L

Hensynsone landbruk
Hensynsone naturmiljø

BK

Hensynsone bevaring kulturmiljø

DETALJERINGSONER
Detaljeringsonegrense
Detaljeringsone - eksisterende reguleringsplan skal fortsatt gjelde

FARESONER
Faresonegrense
Faresone - Høyspenningsanlegg

GJENNOMFØRINGSONER
Gjennomføringsone

PK

Krav om ny reguleringsplan for nye tiltak

SIKRINGSONER
Sikringsonegrense
Siringsone - nedslagsfelt vassdrag (også drikkevann)

Felles for kommuneplan etter PBL av 1985 og 2008
Planens begrensning

P

Planområde
Grense for arealformål
Fjernveg/hovedvei - nåværende

Hovedveg - framtidig

Samleveg - nåværende

Samleveg - framtidig

Adkomstveg - nåværende

Adkomstveg - framtidig
Adkomstveg tunnel - framtidig
Adkomstveg bro - framtidig

Gang-/sykkelveg - nåværende

Gang-/sykkelveg - framtidig
Gang-/sykkelveg bro - framtidig

Abc

Kommune(del)plan - påskrift

Kommuneplan/Kommunedelplan etter PBL av 1985
Erverv - nåværende
Fritidsbebyggelse - nåværende
Offentlige bygninger - nåværende
Friområde - framtidig

Friområde - nåværende
Idrettsanlegg - nåværende
Annet byggeområde - nåværende
LNF-område
Vegareal - nåværende
Havn - nåværende

Havn - framtidig

Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende
Områder som skal reguleres etter PBL - framtidig
Båndlegging etter annet lovverk - nåværende
Båndlegging etter flere lovverk - nåværende
Småbåthavn - nåværende

Småbåthavn - framtidig

Vannareal for allmenn flerbruk
Akvakultur - nåværende
Friluftsområde i sjø og vassdrag - nåværende
Naturområde i sjø og vassdrag - nåværende
Annen særskilt bruk eller vern - framtidig
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Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel etter mekling
§1 Forholdet til eldre kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, pbl § 1-5
Disse kommunedelplanene gjelder foran kommuneplanen:
- Kommunedelplanen for Kjellandsheia
- Kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende øyer
Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner gjelder foran kommuneplanen med unntak av følgende
reguleringsplaner:
- 19691030 Kileheia 2
- 19700511 Ytre delen av Lyngmyren
- 19701006 Kjeholmen
- 19711129 Nordre Kalsnes
- 19730404 Kileheia hytteplan
- 19750102 Torvesanden
- 19760514 Lyngmyr
- 19770614 Trollneset
- 19781212 Hellevika - Paradisbukta
- 19841126 Ausviga del av 30/26
- 19900201-2 Del av GB 30/9,10
- 19840910 Røstadnesset
- 19850606 Del av Krossneset
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
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, d, g, k, l og m kan ikke
finne sted før det foreligger ny områdereguleringsplan for:
- sentrumsområdet på Tangvall øst for Fv 456
- utvidelse av Lohnelier næringsområde
- utbyggingsområde for bolig Skibakksheia
- utbyggingsområde for bolig Øygardsheia
For øvrige områder er det krav om detaljreguleringsplan 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 §§ 20-2 og 20-3 er unntatt fra plankravet.
Oppføring av tiltak som nevnt i bestemmelsenes § 11 b og 12 d er unntatt fra plankravet.
§ 4 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 etablert før det kan
gis byggetillatelse. Utearealer til allmenn lek, rekreasjon og idrett skal være opparbeidet i samsvar
med godkjent utomhusplan før det gis midlertidig brukstillatelse.
Før det kan gis byggetillatelse til nye boligenheter og fritidsboligenheter, næringsbygg eller bygg
for offentlig- eller privat tjenesteyting i området Lunde – Trysfjorden; avrensing framgår av kart i
vedlegg, må det være etablert nytt kryss til E39 på Kjelland med tilhørende veganlegg, jfr kart i
vedlegg av 1. og 2. etappe. 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 sykkelveg/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.
§5 Funksjonskrav og utbyggingsvolum, pbl § 11-9 nr 5
a. Tilgjengelig boenhet
Minst 50% av nye boenheter i områder med reguleringsplan vedtatt etter 2007 skal ha
hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soverom, bad på inngangsplanet. Alle boenheter i
leilighetsbygg med mer enn 10 boenheter skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet.
b. Boliger
Maksimal utnyttingsgrad for boligtomter skal være BYA 40%. Der antall boenheter ikke er angitt i
plan, kan det tillates inntil to boenheter pr regulert tomt.
c. Fritidsbebyggelse
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 138 m2 for tomter for fritidsbebyggelse som har eller skal ha
parkeringsareal på egen tomt. Parkeringsareal inngår i beregning av grad av utnytting. Hver tomt
skal ha 1 parkeringsplass på minimum 18 m2.
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 120 m2 for tomter for fritidsbebyggelse som ikke har eller
får parkeringsareal på egen tomt.
Det tillates kun en boenhet pr tomt. Maks mønehøyde 5,5 meter og maks gesimshøyde 4 meter.
Anneks med maks BRA = 20 m2 og maks mønehøyde 4 meter og maks gesimshøyde 3 meter kan
kun oppføres der totalt bruksareal ikke overstiger maks tillatt bruksareal på tomta, og skal ligge
nærmere fritidsbolig enn 8 meter.
d. Uteoppholdsareal til bolig
Minimum uteoppholdsareal pr. boenhet 80 m2. Av dette skal minst 25 m2 pr boenhet være
lekeareal. Uteoppholdsareal på tak utenom lekeareal, kan tillates i Tangvall- og Lunde sentrum.

e. Uteoppholdsareal institusjoner
For sykehjem og omsorgsinstitusjoner skal det settes av 25 m2 uteoppholdsareal pr
institusjonsplass på egen tomt. Areal som avsettes til uteoppholdsareal skal ha stigning mindre enn
1:20.
f. Uthus 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. Det skal ha dør uten vindu og ikke mer
enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 m2.
Takvinkel skal tilpasses øvrig bebyggelse. Ark, kvist, takoppbygg, halvtak og overbygg tillates
ikke. Det tillates kun et uthus pr eiendom.
g. Garasjer
Frittstående garasjer skal verken ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) større enn 50 m2
og med maks gesimshøye 3 meter og maks mønehøyde 5 meter. Takvinkel og utforming skal
tilpasses boligen og arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke.
h. Brygger
Brygger skal ha maks kaifront 12 meter. Bryggearealet skal maks være 30 m2. Platting som del av
brygge tillates ikke. I område rundt lager, boder og brygger tillates ikke gjerder, levegger og
liknende. Det kreves minst 3 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 0,5 meter og maks lengde 8 meter.
§ 6 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 30 boenheter kan være tilknyttet én sandlekeplass.

§ 7 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.
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.
§ 8 Parkering, pbl § 11-9 nr 5
Inndeling av parkeringssoner:
• Tangvall sentrum, Lunde sentrum
• Resten av kommunen
a. Fellesbestemmelser
• For Tangvall- og 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.








Forsamlingslokaler: 0,25 plass pr sitteplass
Institusjoner: 1 plass pr årsverk
Skoler under 150 elever: 1 plass pr årsverk + 10 plasser til besøkende
Skoler 150 – 550 elever: 1 plass pr årsverk + 15 plasser til besøkende
Barnehager: 1 plass pr årsverk + 0,08 plasser pr heltidsplass
Båthavner: 0,5 parkeringsplass pr båtplass
Forretning:
1 plass for kunde pr 50 m2 salgsflate
1 plass for ansatte pr 100 m2 gulvflate
* Kontor: 1 plass pr 20 m2 netto
kontorflate
 Gjesteparkering: 0,25 plass pr
boenhet
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.
b. Parkeringskrav for Tangvall- og Lunde sentrum
Boliger:
1,5 plass pr boenhet der 1 plass skal være i parkeringskjeller på tomta eller på tilliggende eiendom
og som skal tinglyses til boenheten.
Forretning, kontor:
Parkering for forretning og kontor kan dekkes med tinglyste parkeringsplasser innenfor
sentrumsområdet jfr kommuneplanens arealdel.
c. Parkeringskrav for resten av kommunen
Boliger:
2 plasser pr boenhet på egen eiendom og der minst 1 plass skal kunne være i garasje eller
parkeringskjeller. For leilighetsbygg er det tillatt med parkering på naboeiendom.
For boenheter under 50 m2 BRA er det krav om 1 parkeringsplass på egen eiendom.
Lager:
1 plass på egen eiendom pr 200 m2 lagerlokaler
Produksjonsbedrifter:
1 plass på egen eiendom pr 100 m2 bruksareal
d. Garasjeplass
For boligbebyggelse skal det settes av 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.
§ 9Bebyggelse 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.
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.
I Tangvall- og Lunde sentrum skal første etasje forbeholdes publikumsrettet virksomhet der
boliger ikke er tillatt.
d.Bebyggelse og anlegg – underformål næringsbebyggelse

Arealene skal brukes til forretning 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, barnhager og
kulturinstitusjoner.
f. Bebyggelse og anlegg – underformål fritids- og turistformål
Områdene skal brukes til kommersielle fritids- og turistformål, herunder utleiehytter og leiligheter
for utleie.
g. Bebyggelse og anlegg – underformål næringsbebyggelse
Arealene skal brukes til næringsvirksomhet, inkludert lager.
§10 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. Midlertidige og flyttbare konstruksjoner
Eksisterende vedtekt til §85 pbl 1985, videreføres inntil videre.
c. 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 er mindre enn 15% av bruksarealet (BRA) til bygningen 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.

§ 11Landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF), pbl § 11-11 nr 1 og 2
a. Lokalisering av landbruksbebyggelse § 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.

Ny landbruksbebyggelse kan ikke plasseres i nedbørfelt for vannverk.
Nye kårboliger tillates ikke.
b. Areal for spredt boligbebyggelse (§ 11-11 nr. 2)
I følgende områder tillates spredt boligbygging:
Område
Helårs- Utleieboliger hytter
1. Brunvatne
2
1
2. Trykjerran
1
3. Try
2
4. Holmen
2
5. Tofte
3
6. Djupmyra
2
7. Lia, del av
3
Årstøl, Skuggedal
8. Repstad
3
9. Dvalås
1
10. Tråne,
7
Stubstad, Tånevig
11.Salthaug
2
12.Monan
3
Sum
31
1
Maks tomtestørrelse 5,0 daa.
Avstand til landbruksareal i drift 20 meter. I områder avsatt etter pbl § 11-7 nr. 5b kan det, etter
behandling av enkeltvise søknader, tillates oppført mindre tilbygg og påbygg til eksisterende
boenhet på inntil 15% av bygningens bruksareal (BRA), og frittliggende boder eller garasjer på til
sammen 50 m2 BRA/BYA pr tomt.
Boder/garasjen skal ha maks gesimshøyde 3 meter og maks mønehøyde 5 meter, takvinkel og
utforming skal tilpasses boligen, arker, kvister, takoppbygg eller liknende tillates ikke
Plassering av nye boenheter skal ikke være i konflikt med kulturlandskapet eller biologisk
prioriterte naturtyper, jfr naturmangfoldloven
c. Areal hvor bruksendring fra fritidsbolig til bolig tillates LB (Amfeneset merket LB på
kartet)
Fritidsboliger kan bruksendres til bolig; maksimalt tillatt bruksareal (BRA) 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.)
d. Fritidsbebyggelse LF (Amfeneset)
Bebyggelsen tillates ikke utvidet, men kan rives og gjennoppføres i samme form og størrelse.
§ 12 Strandsonen og sjøområder, pbl § 11-11 nr 3 og 4
a. Kombinert formål sjø, uten strandsone
Sjøarealene skal være natur- og friluftsområder, områder for ferdsel, fiske, farled og akvakultur.

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. Nødvendige
driftsbygninger i landbruket kan påbygges og gjenoppføres etter brann eller naturskade.
På badeplasser og i turområder ved sjøen tillates oppført toalett, brygger og turstier til bruk for
allmennheten. Nødvendige navigasjons-installasjoner langs farleder kan settes opp.

§ 13 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.
I 100 metersbeltet til Søgne-elva med sidevassdrag og 50 metersbeltet til øvrig vassdrag, er det
forbud mot bygge- og anleggsvirksomhet. For stedbunden næringer gjelder byggeforbudsbeltet på
50 meter på hver side av vannstrengen for Søgneelva med sidevassdrag. For stedbunden nærings
gjelder forbudet mot bygge- og anleggsvirksomhet nært vassdrag når det finnes alternative
lokaliseringsmuligheter
§14 Hensynssoner, pbl §11-8
a. Hensynssone flom (11-8 a)
Innenfor 200-års flomsone; Søgneelva og Lundeelva, tillates ikke oppført ny eller utvidelse av
eksisterende bebyggelse.
b. Buffersone Høllen Vest industriområde (11-8 a)
50 meter buffersone rundt industriområdet som skal være fri for tiltak som strider mot buffersonen
sin intensjon som skjerm mot industriområdet.
§ 15 Byggegrenser mot sjøen, pbl § 11-9 nr 5
Byggegrenser mot sjøen i områder for bebyggelse og anlegg fastsettes i reguleringsplan.

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
LNF-området.
Oppbygging etter brann og naturskade i LNF-områder
Bygninger og anlegg i LNF-områder skal kunne bygges opp igjen etter brann eller naturskade.
Anneks
Anneks skal som hovedregel ligge 8 meter eller nærmere fritidsboligen. Terrengmessige forhold
kan tilsi at det av estetiske forhold bør tillates større avstand enn 8 meter.Brygger
For eiendommer som har utriggere på brygger forutsettes at det ikke etableres andre
fortøyingsinnretninger i sjøen.
Fortetting:
Fortetting i eksisterende boligområder skal kun tillates etter detaljreguleringsplan som omfatter
minst de eiendommene som ville fått nabovarsel ved en byggesak på fortettingseiendommen.
Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsarbeidet
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
Teknisk plan
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
Utomhusplan med beskrivelse skal utarbeides for alle allment tilgjengelige arealer til rekreasjon,
lek, idrett samt andre grøntområder. Utomhusplanen skal vise innhold, utforming og materialbruk.
Plan for sosial infrastruktur med eventuelle rekkefølgekrav
Plan for sosial infrastruktur med eventuelle rekkefølgekrav skal vise hvilke funksjoner som må
vare etablert før et område kan tas i bruk. Plan for sosial infrastruktur skal være vedtatt når
reguleringsplanen vedtas. Med sosial infrastruktur menes f.eks skoler, barnehage,
helseinstitusjoner.
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.
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.
Utbyggingsavtaler, pbl § 11-9 nr 2
Til gjennomføring av kommunal arealplan, skal det kunne inngås utbyggingsavtale når private
grunneiere eller utbyggere skal stå for utbyggingen av et område.
I utbygningsavtalen skal det tas inn bestemmelser om:
* utbyggingstakt
* kommune 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
Tiltak langs Søgneelva med sidevassdrag
For Søgne-elva gjelder forbudet inntil nærmeste moderne inngrep langs begge sider av
vannstrengen.
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