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Vedtak:
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Bakgrunn for saken:
Søgne kommune meldte sommeren 2011 oppstart av områderegulering for Kvernhustangen.
Formålet med planarbeidet var å revidere reguleringsplanen fra 1986, for å få et bedre
styringsdokument. Bestemmelsene til planen var utydelige og utilstrekkelige. I forbindelse med
en byggesak på en eiendom som inngår i planområdet, risikerte man å få en bebyggelse som
var større enn kommuneplanens bestemmelser i forhold til grad av utnytting for

fritidseiendommer. I tilfeller hvor man mener at en reguleringsplan ikke gir tilstrekkelig
styring, har kommunen anledning til å legge ned bygge- og deleforbud slik at man får
muligheten til å rette opp reguleringsplanen i tråd med overordnede føringer. Plan- og
miljøutvalget vedtok i møte 08.12.2010 et midlertidig forbud mot tiltak i forbindelse med
arbeidet med reguleringsplanen for Kvernhustangen.
Planens innhold
Planforslaget legger opp til en videreføring av gjeldende plan. For fritidsbebyggelsen var
utgangspunktet at det totale antall hytter ikke skulle økes i forhold til gjeldende plan. Per dags
dato er ikke alle utbyggingsmulighetene som ligger i eksisterende plan blitt benyttet. Revidert
planforslag legger opp til at de ubenyttede utbyggingsmulighetene videreføres som F1, F2 og
F3. I tillegg er det funnet rom for tre nye hytter i F4, F5 og F6. De nye hyttene ligger innenfor
områder regulert til byggeområde for hytter i den gamle planen.
På den enkelte eiendom er område for søknadspliktige tiltak vist som byggeområde. Arealene
som ikke kan bebygges er i hovedsak regulert til uteoppholdsareal, noen mindre arealer er
regulert til friluftsformål. Tidligere har det vært byggegrense som har vist hvor man kunne
bygge. Man mener at et grøntområde framfor et byggeområde utenfor byggegrense tydeligere
viser hvor det er tillatt å bygge, fordi folk oppfatter et grøntareal som et område det ikke kan
bygges på. Byggeområdet er vist med en størrelse som gjør at man har mulighet til å justere
plasseringen av hytta, dersom man ønsker å utvide hytta eller rive eksisterende hytte og bygge
ny. Byggeområdet er utformet med tanke på hva som er den mest private sonen rundt
bebyggelsen. Maks bruksareal per fritidseiendom er satt til 120 m2 i tråd med kommuneplanen.
Hytte, anneks og uthus inngår i det totale bruksarealet. Dette er en innstramming i forhold til
den gamle planen for Kvernhustangen, hvor det står at hytter kan ha maksimal grunnflate på
100 m2, uten at det er angitt høyder.
Det tillates nye brygger i forbindelse med hyttene på F1, F3, og til hytte på GB 20/100 og GB
20/543. Eksisterende godkjente brygger videreføres.
Kvernhustien er regulert som grønnstruktur – turdrag, med en bredde på 10 meter. Områdene
ved vaskeplassen og Krogstads hytte er regulert til grønnstruktur – friområde og badeplass. I
disse områdene er det lagt opp til tilrettelegging for allmennheten. Arealene nord for
Kvernhusstien, mot Kvernhusvannet er også regulert til friområde. Grøntområdene sør for
Kvernhusstien er regulert til LNF-område – friluftsformål. I friluftsområdene er det ikke
forutsatt tilretteleggingstiltak.
Eksisterende parkeringsplass o_P1 er regulert til offentlig parkeringsplass. Til
fritidseiendommene er det regulert inn en felles veg (f_V2) og parkeringsplass (f_P2).
Planprosess
Planforslaget har vært på offentlig ettersyn / høring fire ganger siden september 2012.
Oppsummering av innspillene fra siste høring med kommentarer følger under, de øvrige
høringene er oppsummert i vedlegg til planbeskrivelsen.
Gustav Johansen, 09.03.2014.
I bestemmelse punkt 5.1 for Friluftsformål står det at: I området skal naturlig terreng og
vegetasjon bevares. Johansen stiller spørsmål ved om ordlyden i bestemmelsene betyr at det
for eksempel ikke er lov å hugge ved i området. Viser til inngått skjærgårdparkavtale i 1988,
som gir full rett til å disponere skogen.

Administrasjonens kommentar:
Slik bestemmelsen er formulert i høringsutkastet tillates det ikke hogst. Det har ikke vært
intensjonen å legge så store begrensninger på områdene. Administrasjonen foreslår å endre
bestemmelsen til: I området skal naturlig terreng bevares.
Fylkesmannen i Vest-Agder, 26.03.2014.
Fylkesmannen trekker innsigelsen til F6. Fylkesmannen gir samtidig faglig råd om at F6 tas ut
av planen. Det vektlegges at turløypa på stedet er anlagt nærmere eiendommen enn vist på
plankartet, og at det ikke er forutsatt noen ny hytte på stedet. Dersom F6 beholdes gis det råd
om at det lages bestemmelser som sikrer mest mulig dekkende vegetasjonsskjerm mellom
fritidsboligen og turløypa.
Administrasjonens kommentar:
F6 beholdes som i planforslaget. Arealene mellom byggeområdet og turløypa er regulert til
grøntformål, hvor det ikke er tillatt med nye tiltak.

Ellen og Karl Otto Fredriksen, 09.04.2014.
Stiller spørsmål ved om det er tatt utgangspunkt i rette grenser for byggeområde i den gamle
planen, viser til at det ble gjort en endring av planen i 2007. Ber om at det legges inn
uteoppholdsareal øst for hytta på GB 17/26. Eiendommen består av to parseller, de foreslår at
uteoppholdsarealet på den vestre parsellen overføres til den østre parsellen.
Administrasjonens kommentar:
Endringen som ble gjort i 2007 gjelder, men den har ikke blitt
tegnet inn i kartet. Når den nye planen har blitt tegnet har vi
ikke vært oppmerksomme på den vedtatte endringen og
uteoppholdsarealet har derfor blitt tegnet opp etter planen
vedtatt 20.10.1986. Administrasjonen foreslår å endre
avgrensningen av uteoppholdsarealet i tråd med vedtatte
endring 11.12.07, se skisse til høyre. Endringen innebærer at
grensen mellom uteoppholdsareal og friluftsområde justeres. I
tillegg foreslås det å utvide arealet avsatt til uteoppholdsareal
øst for hytta noe, mot at arealet avsatt til uteopphold på vestre
teig tas ut. Byggeområdet som er tegnet rundt hytta blir slik det
har vært hørt. Se utsnittene av siste høringsutkast og foreslått
revidert kart under.

Forrige høringsutkast

Forslag til endret avgrensning av uteoppholdsareal

Det tillates ikke nye tiltak verken i uteoppholdsarealene eller i friluftsområdene. De foreslåtte
endringene får følgelig ingen praktisk betydning for bruken av arealene.
Frode Gilje, 09.04.2014.
Peker på at byggeområde F4 på GB 20/240 ligger over
sti på eiendommen som fører til brygger som tilhører
GB 20/431 og 20/186. Ber om at få beholde
eksisterende atkomstvei til bryggene.
Administrasjonens kommentar:
Vi har forhørt oss med grunneier om det er en mulighet
å redusere byggeområdet i nord, slik at stien ned til
bryggene kan bevares, se skissen til høyre. Grunneieren
svarer via advokat i brev 12.05.14 (vedlegg 10) at han
ikke vil medvirke til endringer i reguleringsforslaget.

Administrasjonen foreslår at planen vedtas uten endring av avgrensningen av F4.
Vest-Agder fylkeskommune, 07.04.2014.
Anser merknader som ivaretatt og har ikke nye merknader ut over det. Viser til brev fra Norsk
Maritimt Museum datert 03.10.12, vedrørende tiltak i sjø.
Administrasjonens kommentar:
Tas til orientering.
Saksutredning:
Planarbeidet ble igangsatt for å gi et bedre styringsdokument for området.
Kvernhustangen er et av Søgne kommunes viktigste turområder. I tillegg til å sikre en ryddig
saksbehandling er det viktig at planforslaget sikrer Kvernhustangen som friområde.
Kvernhusstien er regulert inn slik den ligger i dag. Områdene nær stien er regulert til friområde
eller friluftsområde. De nye hyttene det legges til rette for, ligger nær eksisterende
fritidsbebyggelse og vil ikke føre til økt privatisering av turløypa og friområdene. For
ytterligere informasjon om planforslaget vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 3).
Ved forrige behandling av planen sto det i bestemmelse 2.2 at maks gesims for hytter med flatt
tak/pulttak er 3 meter. Dette var en skrivefeil. Maks gesimshøyde for hytter med flatt
tak/pulttak skal være 3,5 meter, slik det har vært ved tidligere høringer av planen.
Med bakgrunn i de innkomne merknadene og gjennomgang av planen foreslår arealenheten
følgende justeringer av planen:
- Bestemmelse 5.1 endres til: I området skal naturlig terreng bevares.
- Uteoppholdsarealet på GB 17/26 endres som skissert i gjennomgangen av merknadene.
- Bestemmelse 2.2 rettes, slik at maks gesimshøyde for hytter med flatt tak/pulttak blir
3,5 meter.
Endringene er innarbeidet i vedlagte plankart datert 08.05.14 og bestemmelser datert 08.05.14.
Arealenheten anbefaler at Områderegulering for Kvernhustangen, plan ID 201205, med
foreslåtte justeringer vedtas.
Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:
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Bestemmelser – Områdereguleringsplan for Kvernhustangen, Søgne
Kommune – 08.05.14.
1. Generelle bestemmelser
1.1.

Reguleringsformål (pbl § 12-5)

Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5 til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr.1)
 Fritidsbebyggelse
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
 Uthus/naust/badehus
 Uteoppholdsareal
Samferdsel og tekniske anlegg (pbl § 12-5. nr. 2)
 Kjøreveg
 Annen veggrunn - grøntareal
 Parkering
Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3)
 Turdrag
 Friområde
 Badeplass/ -område
Landbruks-, natur- og friluftsområder (pbl § 12-5, nr. 5)
 Friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5, nr. 6)
 Friluftsområde i sjø og vassdrag
 Naturområde i sjø og vassdrag
1.2. Hensynssoner (pbl § 12-6, jf. § 11-8)
Følgende hensynssoner er benyttet i planen:



Faresone - høyspenningsanlegg (pbl § 11-6, a.)
Båndlegging etter lov om kulturminner (pbl § 11-6, d.)

1.3. Strømkabler, vann og avløp
Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler og vann- og avløpsledninger gjennom
områder regulert til bebyggelse og anlegg, områder for samferdsel og tekniske anlegg og i
regulert turveg og friluftsområde.
Det kan etableres nedgravd minirenseanlegg til hver hytte, innenfor arealet regulert til
fritidsbebyggelse. Privat avløpsledning skal påkobles felles avløpsledning som er vist i

avløpsplan. Hvert anlegg skal godkjennes av kommunen. Eventuelle eksisterende
avløpsledninger innenfor planområdet skal om mulig, påkobles ny felles avløpsledning.
1.4. Rekkefølgekrav
Det må foreligge godkjent felles avløpsplan innenfor planområdet før det kan gis
byggetillatelse til nye fritidseiendommer.

2. Bebyggelse og anlegg
2.1. Fellesbestemmelse
Maks bruksareal (BRA) per eiendom hvor det er åpnet opp for bebyggelse er 120 m2 BRA.
Hytte, anneks og bod/uthus på eiendommen inngår i det totale bruksarealet på 120 m2 BRA.
2.2. Fritidsbebyggelse
Det tillates oppføring av hytte, anneks og bod innenfor områdene avsatt til fritidsbebyggelse.
Formålsgrensen er å oppfatte som byggegrense. Topp grunnmur/pilar/såle for bebyggelsen
skal i gjennomsnitt ikke overstige 1,0 meter. Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget. Endelig
plassering og utforming av bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som
skal følge søknad om byggetillatelse.
Høyder og takvinkler for hytter:
Hytter med saltak
Mønehøyde: Maks 5.5 meter
Gesimshøyde: Maks 4 meter
Takvinkel:
22 – 36 grader
Hytter med flatt tak/pulttak
Gesimshøyde: Maks 3,5 meter
Anneks:
Anneks kan oppføres med maks 20 m2 BRA. Anneks skal ligge nærmere fritidsboligen enn 8
meter. Anneks skal tilpasses hovedhytta med tanke på takvinkel og takform.
Mønehøyde: Maks 4 meter
Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Bod:
Bod kan oppføres med maks bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) på 15 m2. Boden skal
tilpasses hovedhytta med tanke på takvinkel og takform.
Mønehøyde: Maks 3 meter
Gesimshøyde: Maks 2,5 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Ny fritidsbebyggelse:
Før det kan gis byggetillatelse til F1 må tomt på GB 20/ 74 være fradelt i tråd med planen.

Før det kan gis byggetillatelse til F2 må tomtegrense mellom GB 20/51 og 100 endres i tråd
med planen.
For hytte på F3, er det krav til flatt tak/pulttak.
2.3. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Brygger tillates med maks kaifront 12 meter. Bryggearealet tillates inntil 30 m 2. Platting som
del av brygge tillates ikke. I område rundt lager, boder og brygger tillates ikke gjerder,
levegger og liknende. 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. Brygger, båtfester og andre varige konstruksjoner og anlegg skal ta hensyn til
allmenn ferdsel og utformes nøkternt.
2.4. Uthus/naust/badehus
Innenfor områdene regulert til uthus/naust/badehus videreføres eksisterende godkjente
bygg. Det tillates ikke nye bygg innenfor disse områdene.
2.5. Uteoppholdsareal
Eksisterende godkjente tiltak slik som trapper, murer, uthus, boder og lignende tillates
opprettholdt. Det tillates ingen nye tiltak.

3. Samferdsel og teknisk infrastruktur
3.1
Kjøreveg
I området vist med frisiktlinje skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over bakkenivå.
o_V1 er offentlig vei og opprettholdes slik den er.
Adkomstveien til hyttene (f_V2) er regulert til felles adkomstvei. Veien skal bygges innenfor
f_V2 vist på plankartet. Veien kan bygges med en kjørebredde på tre meter og en meter til
grøft på hver side.
3.2
Parkering
Parkering for Kvernhusløypa (o_P1) er offentlig. Eksisterende parkering videreføres.
Parkering for hyttene er regulert til felles parkering (f_P2) og skal bygges som vist på
plankartet.

4. Grønnstruktur
4.1
Turdrag
Turdraget (o_G5 og o_G8) omfatter Kvernhusløypa. Løypa er offentlig og tillates opparbeidet
med grusdekke.
4.2
Friområde
Området er offentlig. Vanlig vegetasjonsskjøtsel kan utføres. Arealene kan opparbeides i tråd
med formålet.

4.2
Badeplass
Området er offentlig. Vanlig vegetasjonsskjøtsel kan utføres. Arealene kan opparbeides i tråd
med formålet.

5. Landbruks- natur og friluftsområde
5.1
Friluftsformål
I området skal naturlig terreng bevares.

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag
6.1
Friluftsområde i sjø og vassdrag.
I området tillates normal ferdsel.
6.2
Naturområde i sjø og vassdrag
Området er et viktig naturområde. Det er ikke tillatt med noen tiltak innenfor området.

7. Hensynssoner
7.1
Faresone – høyspenningsanlegg (H_370)
Innenfor området går det en høyspentlinje. Det er et byggeforbud på 7,5 meter på hver side
av linja.
7.2
Båndlegging etter lov om kulturminner (H_730_1 og H_730_2)
Innenfor områdene er det tufter etter ishus. Tuftene skal bevares.

Planbeskrivelse
Områderegulering for Kvernhustangen,
plan ID 201205
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2 Sammendrag
Områdereguleringsplanen for Kvernhustangen er utarbeidet av Søgne kommune. Formålet
med planarbeidet er å revidere gjeldende reguleringsplan for Kvernhustangen for å få et
bedre styringsdokument. Utbyggingspotensialet som ligger i gjeldende plan videreføres i ny
plan. I tillegg legges det til rette for etablering av tre nye hytter og fire nye brygger. I forhold
til gjeldende plan, reduseres byggeområdet til å omfatte areal til bebyggelse og den mest
private sonen rundt bebyggelsen. Resten av arealet som var regulert til byggeområde i
gammel plan er i den reviderte planen i hovedsak regulert til uteoppholdsareal.

3 Bakgrunn
Søgne kommune meldte sommeren 2011 oppstart av planarbeid for områdereguleringsplan
for Kvernhustangen og Kvernhusvannet. Formålet med planarbeidet er å revidere
reguleringsplanen fra 1986, for å få et bedre styringsdokument. Bestemmelsene til planen er
utydelige og utilstrekkelig. I forbindelse med en byggesak på en eiendom som inngår i
planområdet, risikerte man å få en bebyggelse med høyere utnyttelse enn det
kommuneplanens bestemmelser åpner opp for. I tilfeller hvor man mener at en
reguleringsplan ikke gir tilstrekkelig styring, har kommunen anledning til å legge ned byggeog deleforbud slik at man får muligheten til å rette opp reguleringsplanen i tråd med
overordnede føringer. Plan- og miljøutvalget vedtok i møte 08.12.2010 et midlertidig forbud
mot tiltak i forbindelse med reguleringsplan for Kvernhustangen. Vedtaket har en varighet
på fire år.
Planarbeidet startet opp som en miljørevisjon av eldre reguleringsplan som omfatter areal i
100-metersbeltet. Erfaringene fra planarbeidet vil gi føringer for framtidig planlegging i
sjønære områder i Søgne kommune.

4 Planprosess
Plan- og miljøutvalget vedtok midlertidig forbud mot tiltak 08.12.2010 for området som
inngår i reguleringsplan for Kvernhustangen. Sommeren 2011 meldte administrasjon
oppstart av planarbeid for Kvernhustangen. Det kom 15 innspill til oppstartsmeldingen. En
gjennomgang og vurdering av disse følger i vedlegg 1.
2. mai 2012 ble det gjennomført et folkemøte for grunneiere som er berørt av planarbeidet.
Planforslaget har vært på offentlig ettersyn / høring fire ganger:
Første offentlig ettersyn 17.09.2012 – 31.10.2012.
Andre offentlig ettersyn 07.01.2013 – 20.02.2013.
Tredje offentlig ettersyn 08.07.2013 – 02.09.2013.
Fjerde offentlig ettersyn 06.03.2014 – 10.04.2014.
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Oppsummering av innspillene med kommentarer ligger som vedlegg til planbeskrivelsen.

5 Planstatus
5.1 Overordnede planer
Kommuneplanen for Søgne kommune
Gjennom kommuneplanen (2012-2020) er planområdet avsatt til friområde, nåværende
fritidsbebyggelse og landbruk- natur og friluftsområde (LNF). I tidligere kommuneplan var
bebyggelsen i Kjølpevika avsatt til byggeområde for bolig, mens hyttene øst for
”Vaskeplassen” var avsatt som LNF. En anser det ikke lenger som aktuelt å transformere
eksisterende fritidsbebyggelse til boligområde. Fritidsbebyggelsen opprettholdes og de
ubenyttede utbyggingsmulighetene videreføres.

5.2 Gjeldende reguleringsplan
For området gjelder reguleringsplan for Kvernhustangen, vedtatt 20.10.1986.
Reguleringsplanen går på sørsiden av Kvernhusvannet og grenser opp til Krossnesveien i vest
og reguleringsplanen for Pålsneset og Stokkelandsskogen øst, i øst.
Vedrørende hyttebebyggelsen i området, står det i bestemmelsene til planen at det i tillegg
til eksisterende bebyggelse kan bygges 6 nye hytter som vist i planen. Tre av disse hyttene er
enda ikke bygget. Eksisterende hytter tillates oppført ved eventuell brann eller rivning.
Maksimal grunnflate er 100 m2. Bestemmelsene sier ingenting om høyde på bebyggelsen.
Uthus skal fortrinnsvis legges i samband med hyttene. Innredningen av uthus til hytteformål
er ikke tillatt. Utover dette skal det tilrettelegges for allmennheten med toalett og
renovasjon.

5.3 Tilgrensende planer
Kvernhustangen grenser opp til følgende reguleringsplaner:
-

Pålsneset, vedtatt 22.03.2012.
Kossevigheia, vedtatt 13.05.1990.
Stokkelandsskogen øst, vedtatt 27.04.1973.
Stokkelandsskogen, vedtatt 29.01.1970.
Årosskogen - Felt E og F, vedtatt 05.02.1987.
Årosskogen - Felt G og H, vedtatt 07.12.1981.
Krossneset/Stifjell, vedtatt 23.02.2012.
Leirkilen, vedtatt 05.04.2001.

For den østlige delen av planområdet er det inngått en skjærgårdsparkavtale.

5.4 Statlige planretningslinjer/føringer
Planforslaget behandles etter plan- og bygningsloven vedtatt sommeren 2008. For
strandsonen gjelder statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
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langs sjøen, vedtatt ved Kongelig resolusjon sommeren 2011. Gjennom de statlige
planretningslinjene har man delt landet inn i områder i forhold til hvor stort byggepress det
er i strandsonen i de forskjellige delene av kysten. For de områdene hvor presset er stort,
skal det være et sterkere vern enn for de områdene hvor det er mindre press. Sørlandet er
definert som et område med stort press. Differensiering mellom områder lokalt, skal i følge
retningslinjen skje gjennom planlegging.

6 Beskrivelse av planområdet
Kvernhusvannet og området rundt er et av kommunens viktigste friluftsområder. Turløypa
rundt kvernhusvannet er mye brukt til rekreasjon og friluftsliv. Det er mulighet for parkering
i begge ender av løypa, henholdsvis Krossnesveien og Langenes skole. Det er mulighet til å
komme seg inn på stien fra flere plasser, f.eks fra Stokkelandsskogen. Området rundt
Kvernhusvannet er et typisk kystterreng med mye furuskog. Terrenget er stedvis ganske
kupert. Gjennom den vestlige delen av planområdet går strømforsyningen ut til NyHellesund. I planområdet ligger Krogstads hytte som er eid av Søgne Kommune. I tillegg til
hytten er det bygd toalett, sjøbu og brygge. Området er tilrettelagt for barnefamilier.
Området som kalles vaskeplassen benyttet beboere på øyene og enkelte gårder på
fastlandet til klesvask fram 1950-tallet. To plasser i planområdet er det tufter av ishus.
Kvernhusvannet er viktig i forhold til biologisk mangfold, blant annet som et leve-/og
oppholdsområde for flere fuglearter. Helt øst i planområdet er det utarbeidet en
skjærgårdsparkavtale som sier noe om bruken av området. Skjærgårdsparkavtalen berører
mindre deler av et byggeområde.

7 Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget legger opp til en videreføring av gjeldende plan. Innenfor planområdet er det
25 eksisterende hytter. For fritidsbebyggelsen var utgangspunktet at det totale antall hytter
ikke skulle økes i forhold til gjeldende plan. Per dags dato er ikke alle utbyggingsmulighetene
som ligger i eksisterende plan blitt benyttet. Revidert planforslag legger opp til at de
ubenyttede utbyggingsmulighetene videreføres som F1, F2 og F3. I tillegg er det funnet rom
for tre nye hytter innenfor F4, F5 og F6, på tidligere fradelte tomter.
For kommunens friluftsområder, er formålet med reguleringen også å få formalisert
turveisystemet i større grad enn tidligere. Blant annet har det vært ønske om å lyssette hele
turløypen. Dette er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt, men planen legger ikke hindringer
for at det kan settes opp lys langs stien.
På den enkelte eiendom er område for søknadspliktige tiltak vist som byggeområde, mens
uteoppholdsarealet er et areal hvor det ikke kan bygges. Tidligere har det vært byggegrense
som har vist hvor man kunne bygge. Man mener at et grøntområde framfor et byggeområde
utenfor byggegrensen, tydeligere viser hvor det er tillatt å bygge. Folk oppfatter et
grøntareal som et område det ikke kan bygges på. Byggeområdet er vist med en størrelse
som gjør at man har mulighet til å justere plasseringen dersom hytten rives ned for
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gjenoppbygging eller at man ønsker å utvide eksisterende hytte. Byggeområdet er også
utformet med tanke på hva som er den private sonen rundt bebyggelsen. Administrasjonen
har gjort en vurdering av hver enkelt tomt.

7.1 Reguleringsformål
7.1.1 Bebyggelse og anlegg
Fritidsbebyggelse
 F1 - Det tillates 1 ny hytte på GB 20/74. Det er krav til fradeling av tomten GB 20/74
før byggetillatelse kan gis.
 F2 – Det tillates 1 ny hytte på GB 20/100. Det er krav til fradeling av GB 20/100 før
byggetillatelse kan gis.
 F3 – Det tillates 1 hytte på GB 17/286.
 F4 – Det tillates 1 hytte på GB 20/240.
 F5 – Det tillates 1 hytte på GB 20/93.
 F6 – Det tillates 1 hytte på GB 17/28.
Det er i kommuneplanen satt at fritidsbebyggelse uten parkering på egen tomt kan bygges
med maks bruksareal (BRA) på 120 m2. For å være i tråd med kommuneplanen økes maks
bruksareal per bebygd eiendom til 120 m2. Det kan oppføres hytte, anneks og bod innenfor
området regulert til fritidsbebyggelse.
Kommunen eier blant annet ei hytte på GB 17/14 (Krogstads hytte). Området er regulert til
offentlig friområde i gjeldende plan og formålet foreslås opprettholdt i revidert plan. Hytta
er i gjeldende plan regulert som friområde. I revidert plan foreslås hytta punktregulert som
byggeområdet fritidsbebyggelse. I dag står speiderne for vedlikeholdet av hytta.
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Det tillates ny brygge i forbindelse med hytte på F1, F3, og til hytte på GB 20/100 og GB
20/543. Eksisterende godkjente brygger videreføres.
I området inngår arealet som hører til den enkelte private brygge, både land- og sjøarealer.
Strandlinje sjø angir grensen mellom småbåtanleggets landareal og sjøareal. Brygge med
maks kaifront på 12 meter og et maks areal på 30 m2 kan etableres og opprettholdes
innenfor landdelen. Innenfor sjøarealet kan utriggere som er nødvendig for fortøyning av båt
anlegges.
Uteoppholdsareal
På alle fritidstomter er det foreslått uteoppholdsareal på deler av tomten hvor det ikke skal
være byggeområde. Uteoppholdsareal vil være den ubebygde del av tomten, men samtidig
en del av den private eiendomsrett. Selv om det er grønt, ligger formålet under bebyggelse
og anlegg. Allmennheten har ingen ferdselsrett etter plan- og bygningsloven. Eksisterende
godkjente tiltak på eiendommen som ikke omfattes av byggeområdet opprettholdes i sin
nåværende form og størrelse. Det tillates ingen nye tiltak innenfor ute oppholdsarealet.
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Uthus/naust/badehus
Det tillates ingen nye uthus i området. Eksisterende godkjente uthus videreføres. Uthus
inngår i maks bruksareal på 120 m2.
7.1.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Kjørevei
Krossnesveien o_V1 er offentlig og opprettholdes slik den foreligger i dag. I forbindelse med
utbygging i området ved krysset Krossnesveien/Stifjellveien, er det regulert inn en gang/sykkelvei fram til og med nevnte kryss. Ved en framtidig utbygging videre ut på Krossneset,
bør gang-/sykkelveien videreføres.
f_V2 er atkomstvei inn til felles parkering for hyttene. Veien er ikke detaljprosjektert, det er
derfor satt av et bredere areal til veien enn det som tillates opparbeidet. Veien skal bygges i
tråd med bestemmelsene til planen med en kjørebredde på 3 meter og 1 meter til grøft på
hver side av veien.
Annen veggrunn – grøntareal
Areal avsatt til grøft/sideareal langs Krossnesveien o_V1.
Parkering
Eksisterende parkeringsområde i forbindelse med turløypa rundt Kvernhustangen
opprettholdes som offentlig parkeringsplass (o_P1).

Eksisterende offentlig parkeringsplass.

Det foreslås ny parkeringsplass for hytteeiere (f_P2). Parkeringsplassen er felles for alle
hytteeiere innenfor planområdet.
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7.1.3 Grønnstruktur
Turdrag
Området reguleres til offentlig turdrag. Området er i dag bare delvis i offentlig eie. Turdraget
er en del av Kvernhusløypa. Stien er regulert i en 10 meter bred korridor. Det er ikke ment at
turveien skal opparbeides med en bredde på 10 meter, men at man skal ha mulighet til å
justere plasseringen av traseen ved behov. Turveien kan opparbeides med grusdekke og
med nødvendig drenering. Dersom det er ønskelig kan det etableres lys langs Kvernhusløypa.
Friområde
Området reguleres til offentlig friområde. Området er i dag bare delvis i offentlig eie. Tiltak
utover det som fremmer formålet i disse områdene, er ikke tillatt.
7.1.4 Landbruks-, natur og friluftsformål
Friluftsformål
I forbindelse med kartet som ble lagt frem på folkemøtet 2. mai, var det valgt naturområde
på områder som fortsatt skulle være i privat eie, men hvor det ikke skulle tillates nye tiltak.
Dette er områder som i gjeldende plan delvis er friluftsformål. For å unngå eventuelle uklare
tolkninger av forskjellen mellom frilufstformål under LNF-kategorien og naturområde under
grønnstruktur-kategorien, så bruker vi friluftsformål på det som er vist som naturområde på
kartet lagt frem på folkemøtet 02.05.2012. Friluftsformålet har en grønnfarge som gjør det
mulig å skille friområde fra friluftsformål.
7.1.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag
Friluftsområde i sjø og vassdrag
I området kan normal ferdsel foregå.
Naturområde i sjø og vassdrag
Området er et viktig naturområde. Det tillates ingen tiltak innenfor området.

8 Virkninger av planforslaget
Nedenfor følger en gjennomgang av de interesser som er registrert i området og som man
har kjennskap til ut i fra tilgjengelig kunnskap.
Det er ikke lagt opp til at det skal utarbeides en konsekvensutredning i forbindelse med
planarbeidet for Kvernhustangen. Dette fordi det pågående planarbeid er en videreføring av
gjeldende plan for Kvernhustangen.
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8.1 Naturmiljø
Vegetasjonen langs Kvernhusvannet er frodig og rik, med blant annet varmekjære vekster
som kristtorn i vestre ende av Kvernhusvannet. I de skrinnere områdene er det en del lyng
og furu.

Område vest og sørvest for Kvernhusvannet. Store trær og vegetasjon som krever varme og fuktighet.

Det er et rikt fugleliv både i tilknytning til Kvernhusvannet og sjøen.
Følgende naturtyper er registrert innenfor planområdet i Miljødirektoratet sin Naturbase:
Leirkilen
Området er registrert som strandeng og strandsump. Området har funksjon for vade-, måkeog alkefugler og er prioritert som et viktig område (B).
Kvernhusvannet
Ferskvann/Våtmark – beite og yngleområder for andefugler, og raste- og
overvintringsområde for Vannrikse. Området er svært viktig (A). Området er også et viktig
(B) beite og yngleområder for andefugler, bl.a. bergand og havelle.
Kosseviga
Havstrand/kyst – Viktigste overvintringsområdet for fugl i Søgne. Området er viktig (B).
Det er vist flere lokaliteter med Ålegress i planområdet. Områdene med ålegress er registrert
som lokalt viktige (C).
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Kvernhusvannet

8.2 Kulturmiljø
I planområdet er det registrert to områder med rester etter ishus. Disse stammer fra
isproduksjon på 1800-tallet.

Rester etter ishus, ved vaskeplassen og nord for friområdet ved Krogstads hytte.

Området som kalles vaskeplassen ble benyttet av beboere på øyene og enkelte gårder på
fastlandet til klesvask fram 1950-tallet.

Vaskeplassen, området mot sjøen og Kvernhusvannet.
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8.3 Friluftsliv
Området rundt Kvernhusvannet er et av kommunens viktigste friluftsområder. Det har lenge
vært stor turaktivitet rundt vannet. Det er i de siste 10-15 årene lagt veldig godt til rette for
at flest mulig skal kunne bruke området. Det er gode parkeringsmuligheter i begge ender av
vannet med gode påkoblingspunkter til selve rundløypa. Selve traseen rundt vannet er på ca.
3.3 km. Nord for vannet, grenser området til Stokkelandsskogen boligområde.
Kvernhusvannet er et viktig område for folk i alle aldere og ligger i umiddelbar nærhet for de
som bor i Stokkelandsskogen. Det er blant annet mindre sandstrand på nordsiden av vannet
som er mye brukt på sommeren. Om vinteren er vannet brukt til skøyteis.

Boligområdet Stokkelandsskogen, nord for Kvernhusvannet.

På sørsiden av vannet er det forholdsvis kort avstand mellom sjøen og Kvernhusvannet.
Områdets verdi som et friluftsområde for allmennheten er klart størst i dette området. Her
er det bademuligheter både i sjøen og i Kvernhusvannet. Mot sjøen er det større områder
med glatte svaberg som mye av sørlandskysten er kjent for. Området ligger åpent med gode
solforhold hele dagen. Mot sjøen er det to områder som er satt av til allmennheten. Dette er
Krogstads hytte (Sandviga) som er en skjermet vik med bademuligheter, bryggeplass og
toalett.

Friområdet ved Krogstads hytte.
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Det andre området er Vaskeplassen. Det er dette området hvor det er kortest avstand
mellom sjøen og Kvernhusvannet. Området er ikke anlagt med bryggemuligheter for
allmennheten.
Som friluftsområde er Kvernhusvannet og området rundt mest brukt som et turområde med
rastemuligheter ved Krogstads hytte. Ellers er det en del fiske i Kvernhusvannet og på
svabergene i Kossevigfjorden. Utover dette brukes området i liten grad til bading og soling.
De private hyttene ligger i områder hvor dette kan være aktuelt.

8.4 Landskap
Området har et typisk kystterreng. Området øst for vaskeplassen fremstår som mer åpent og
urørt enn vest for vaskeplassen (Kjølpeviga). I Kjølpeviga er tettheten av bebyggelsen
forholdsvis høy, samt at terrengets beskaffenhet og tett vegetasjon gjør dette området
mindre aktuelt for allmennheten. Øst for Vaskeplassen er muligheten for at allmennheten
kan ferdes større. Bygging i dette området vil få større konsekvenser for friluftslivet enn
bygging i Kjølpeviga.

Områder med furuskog, vann og svaberg.

8.5 Risiko og sårbarhet
Det er gjort en enkel vurdering av risiko og sårbarhet ved å gå gjennom og fylle ut en
sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet. Utfylt sjekkliste ligger vedlagt
planbeskrivelsen. Planen regulerer i stor grad eksisterende situasjon med friområde og
fritidsbebyggelse med brygger. Det er ikke funnet at det er knyttet spesielle risikoforhold til
de foreslåtte nye tiltakene.
Bebyggelsen i planen ligger nær sjøen. All fritidsbebyggelse ligger høyere enn kote +3. Denne
høyden vurderes som forsvarlig med tanke på mulig skade fra sjøen.

8.6 Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget
Jf. kap. 7.1 over er det kunnskap om flere naturverdier innenfor planområdet. Det er ikke
funnet grunnlag for å gjennomføre nye registreringer i området i forbindelse med
planarbeidet. Planforslaget legger kun i begrenset grad til rette for nye tiltak. Deler av
planlagte brygger berører området registrert som viktig overvintringsområde for fugl,
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Kosseviga. Bryggene har begrenset størrelse, og vil ikke endre kvaliteten på området som
overvintringsområde for fugl. Bryggene berører ikke de registrerte ålegresslokalitetene.
§ 9. Føre var prinsippet
Ut i fra kjennskapen vi har til området og størrelsen på de planlagte tiltakene er det ikke fare
for at tiltakene vil føre til vesentlig skade på naturmangfoldet. Det er ikke lagt til rette for
tiltak i Kvernhusvannet eller Leirkilen.
§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det er flere eksisterende hytter og brygger i området i dag. Disse bidrar til at kystlandskapet i
området har et bebygd preg. Det er lagt opp til at eksiterende hytter kan utvides opp til 120
m2 BRA og det er åpnet opp for bygging av 6 nye hytter og 4 nye brygger. Utvidelsene og
nybyggingen vil gi noe mer bebyggelse. De planlagte endringene vurderes å ha små
konsekvenser for den samlede belastningen for kystlandskapet i kommunen. Konsekvensene
for naturmangfoldet er små og tiltakene vil ikke bidra til økt samlet belastning på de
registrerte naturverdiene, se vurdering til §§ 8 og 9.
§11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Se kommentar til § 12.
§12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det er satt krav om i bestemmelsene at bebyggelsen skal tilpasses terrenget. Videre er det
satt krav om felles avløpsplan før det kan gis byggetillatelse til nye fritidseiendommer.
Eksisterende avløpsledninger skal kobles til ny felles avløpsledning.

8.7 Konklusjon
Administrasjonen kan ikke se at planforslaget vil ha nevneverdig negative virkninger på de
overnevnte interesser. Planarbeidet er en videreføring av gjeldende plan for området. De
resterende utbyggingsmulighetene som ligger gjeldende plan vil derfor kunne realiseres
gjennom revidert plan. For natur og friluftsinteresser medfører planforslaget etter
administrasjonens vurdering få negative konsekvenser. For landskapets del, så vil bygging av
nye hytter kunne medføre økt eksponering ut mot fjorden. De fleste hyttene i området er
bygd i en tid hvor hyttebygging hadde en litt annen dimensjon enn hva tilfellet er i dag.
Enkelte av sjøbuene har en større eksponering enn selve hytten på eiendommen. For hytte
F3, burde alternative plasseringer vært valgt. Administrasjonen har vært ute og sett på ulike
plasseringer for denne hytten. Andre alternativer for plasseringer vil ligge utenfor
eksisterende eiendomsgrenser. Man har derfor valgt å bruke plasseringen som ligger i
gjeldende plan. For å begrense eksponeringen settes det krav om flatt tak for hytta i F3.
Det planlegges 4 nye brygger i forhold gjeldende plan. Bryggene vil ikke komme i konflikt
med ålegresslokalitetene. Det er heller ingen ting som tyder på at de ekstra bryggene vil
være negative i forhold til Kosseviga som et viktig overvintringsområde for fugl. Området i
Leirkilen foreslås regulert til naturområde, og det legges ikke til rette for nye tiltak.
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9 Innkomne innspill
Det ble meldt oppstart av planarbeidet, innspillene til oppstarten er oppsummert i vedlegg
1. Planen har vært på høring 4. ganger. Oppsummering av innspillene med
administrasjonens kommentarer ligger i dokumentene i vedlegg 2, 3 og 4.

10 Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innspill ved melding om oppstart m/kommentarer
Innspill ved første gangs høring m/kommentarer
Innspill ved andre gangs høring m/kommentarer
Innspill ved tredje gangs høring m/kommentarer
Innspill ved fjerde gangs høring m/kommentarer
ROS - Sjekkliste for vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold
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Vedlegg 1 Oppsummering av innspill til oppstarten av planarbeidet, m/ kommentarer
Til oppstarten av planarbeidet kom det inn 17 uttalelser. Disse er oppsummert og
kommentert under.
Møvik Byggetjenester på vegne av Øyvind Tvedt, GB 20/51 m.fl., 13.07.2011
Grunneieren eier flere eiendommer, både sammen med sin søster Astrid Linnebo og sine
barn. Deler av eiendommen er byggeområde, mens resterende er friluftsområde.
Tvedt har meldt inn innspill til planarbeidet. Her ønskes det en brygge til tomt GB 20/543.
Dette er den eneste tomten i området som ikke har brygge. Det er ikke adkomst til hytten og
en brygge vil lette transporten av en del ting. Det foreslås også en bod i tilknytting til brygga.
Det er foreslått 4 alternativer til plassering. Alle plasseringene vil ligge i friluftsformål slik
planen er i dag. Alle plasseringene ligger også i områder hvor det er naturlige svaberg.
Det er også ønskelig å utvide tomt GB 20/543, denne er i dag liten og utearealene er
begrenset. Hyttens plassering ble av kommunen valgt på et område som hadde egnet seg
som uteområdet for hytten.
Det er viktig at eksisterende bebyggelse, volum, størrelse og plasseringer opprettholdes i ny
plan.
Ønsker også at eksisterende brygger, sjøboder, flaggstenger og andre opparbeidete arealer
får formålet byggeområde og at det respekteres at disse eiendommene ikke har allmenn
betydning.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen legger ikke opp til nye uthus i området.
Når det gjelder brygge for GB 20/543, så legger administrasjonen opp til at eksisterende
brygge kan utvides 5 meter mot sørvest på GB 20/464. Brygga vil da være felles for de nevnte
eiendommer. Administrasjonen finner ingen gode argumenter for at man skal legge opp til
en brygge i et friluftsområde for en allerede bebygd hytte.
Når det gjelder et økt uteareal for GB 20/543, så mener man at det ikke er grunnlag for å
utvide denne tomten. Tomten har en størrelse på ca. 400 m2. 100 m2 går med til
bebyggelsen, 300 m2 burde være tilstrekkelig for utearealet. Tomten er fradelt og bebygd og
er i sin helhet regulert til byggeområde.
Eksisterende godkjent bebyggelse, volum og størrelse opprettholdes som i gammel plan.
Eksisterende brygge og uthus får byggeformål, mens flaggstangen ikke gjør det. Eksisterende
godkjente tiltak innenfor uteoppholdsarealet opprettholdes, men det vil ikke bli tillatt med
nye tiltak.
Statens Vegvesen, 27.06.2011
Har ingen merknader til saken.
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Tor Inge Larsen, 23.06.2011
Er rørlegger og ønsker å informere om at det fortsatt jobbes med ny vannledning og
kloakkpumpeledning til hytteeiendommer innenfor området begrenset til Sletvolds eiendom
i øst og i vest ved Krossnesveien.
Administrasjonens kommentar:
Det jobbes med fellesløsninger for vann og kloakk. Spørsmålet i forbindelse med folkemøte,
var om ledningene i hovedsak skal gå på land eller i sjøen. Landarealet er mest ønskelig fra
kommunens side. Dette arbeidet vil sannsynligvis ikke blir sluttført før gjeldende planarbeid
er ferdig. Man bør derfor ta høyde for eventuelle tiltak som kan komme i forbindelse med
arbeidet.
Håkon Bergan, 27.06.2011
Det var søkers hytte som utløste bygge- og deleforbudet. Det er forskjell mellom
reguleringsbestemmelsene og kommuneplanen. I reguleringsplanen står det 100 kvm i
grunnflate, kommuneplanen sier 100 kvm T-BRA.
I forbindelse med bruksareal, så har grunneier også sett på andre eiendommer i området,
samt eiendommenes opplysninger. Stiller spørsmål om det er rett at de fleste hytter har
over 100 m2 i grunnflate?
Administrasjonens kommentar:
Tomten ligger forholdsvis eksponert til i landskapet. Grunneiers omsøkte prosjekt gir et
bruksareal på ca. 140 m2. Etter gjeldende reguleringsplan for Kvernhustangen, så bruker
man begrepet ”grunnflate”. Dette begrepet er ikke en definert størrelse i grad av utnytting.
Kommuneplanen bruker 100 m2 BRA. I grad av utnytting er det regler om hvordan dette skal
beregnes. Kommuneplanens bestemmelser gjelder i reguleringsplaner hvor det ikke er
bestemmelser om tilsvarende. Derfor slår kommuneplanens bestemmelser inn i gjeldende
sak. Grunneiers prosjekt holder seg innenfor høydebegrensingene i kommuneplanen, men er i
konflikt med BRA. Kommuneplanens bestemmelser om 100 m2 BRA har vært en bestemmelse
i kommuneplanen over tid og det finnes lignende bestemmelser i nabokommunene. Svært få
reguleringsplaner legger opp til BRA over 100 m2. Der det i tilfelle gjør det, så tolker man det
slik at anneks kommer i tillegg til 100 m2 BRA.
NVE, 27.06.2011
Har ikke kapasitet til å komme med innspill til oppstart av planarbeidet, men viser til nye
retningslinjer ”Flaum og skredfare i arealplaner”. NVE kommer tilbake til en nærmere
uttalelse ved offentlig ettersyn.
Administrasjonens kommentar:
Har gått igjennom ulike veiledere og vurdert disse opp i mot området som skal reguleres. Det
er ikke kjente elementer som kan utgjøre en risiko for liv, helse og bygninger. Bebyggelse for
beboelse er plassert høyt i terrenget og vil ikke være problematisk i forbindelse med eventuell
springflo.
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Erik Langeland, 26.06.2011
Det er en arbeidsgruppe fra Langenes som jobber for lys i turveitraseen rundt
Kvernhusvannet. Ber derfor om at arealplanen kan legge opp til lys rundt vannet.
Administrasjonens kommentar:
Det er laget en egen sak vedrørende lysløyper i Søgne. Kommunen vil sannsynligvis gå for et
prosjekt hvor man lager en lysløype. Kvernshusløypa er et av områdene som vurderes i
forhold til lys.
Sigrun Bygland, 26.06.2011
Ønsker vei fra Krossnesveien og inn til myra innenfor Kjølpevika hvor hyttene i området har
tinglyste parkeringsplasser.
Administrasjonens kommentar:
Det er lagt inn et forslag til trasé.
Astrid og Salve Linnebo, 22.06.2011
Fikk i 1995 i samarbeid med sin bror Øyvind Tvedt godkjenning på oppføring av 2 hytter.
Hytten til Tvedt er ført opp, mens det er søkt om rammetillatelse for hytte nr. 2.
Administrasjonen i kommunen avslo søknaden, mens politikerne sa ja til søknaden.
Fylkesmannen klaget på saken. Siden er saken lagt på is i påvente av planarbeidet.
Ønsker samme behandling som sin bror.
Administrasjonens kommentar:
Søknaden er stilt i bero inntil at revideringen av reguleringsplanen for Kvernhustangen er
avklart. Planforslaget legger opp til at planlagte hytte (vist som F2) kan bygges. Brygge i
tilknytting til hytten kan skje med en utvidelse av eksisterende brygge GB 20/51, 5 meter mot
øst. Brygga vil være felles for GB 20/100 og planlagt hytte.
Øivind Andreassen, 20.06.2011
Minner om at han har tinglyst rett til adkomst i den nåværende turvei, samt tinglyst rett til
parkeringsplass.
Administrasjonens kommentar:
Mener planforslaget ikke legger noen hindringer for utøvelse av tinglyste rettigheter.
Vedrørende parkeringsplass, så er det lagt opp til en felles parkeringsplass for alle hytteeiere
innenfor området.
Vest-Agder Fylkeskommune, 21.06.2011
Viktig at friluftslivet blir hensyntatt i planleggingen.
Det skal være murer etter et ishus på GB 17/9 ”Flåda”, Stokkeland. Det skal ha vært engelske
hummerkjøpere som skar is i Kvernhusvannet. Dette var en liten, men interessant næring i
distriktet. Ber om at kommunen sjekker opp dette.

Vedlegg 1 Oppsummering av innspill til oppstarten av planarbeidet, m/ kommentarer
Administrasjonens kommentar:
Planarbeidet har stort fokus på dette med friluftsliv. Kvernhusvannet er et av kommunens
viktigste friluftsområder. Det er to områder hvor det er tufter etter isproduksjon. Disse er vist
som bevaringsområder.
Ellen og Karl Otto Fredriksen, 17.06.2011
Deres hytte står delvis på grøntområdet og delvis på byggeområdet. Det har vært
gjennomført en mindre endring i forhold til justering av byggeområdet. Dette er ikke blitt
lagt inn i planen. Har søkt om å få sette opp en redskapsbod, men fått avslag. Bruksarealet
på eiendommen i dag er på 98 m2.
Administrasjonens kommentar:
Plankartet er justert, slik at hele hytten ligger innenfor byggeområdet.
Vedrørende en redskapsbod, så er det totale areal på 100 m2. Bl.a redskapsboder inngår i
dette totale arealet.
Karl Gustav Johansen, 19.06.2011
Har en ubebygd hyttetomt på GB 17/286. Ønsker at det kan innreguleres en brygge på
tomten som har en kort strandlinje, samt en brygge på grøntområdet GB 17/9. Det har vært
gjennomført en befaring i forbindelse med opprettelse av skjærgårdsparken sammen med
en representant fra kommunen. Da besluttet man å legge bryggene der vedlagte kart viser.
Administrasjonens kommentar:
Hytten på GB 17/286 opprettholdes som i gjeldende plan. Det foreslås en brygge på tomten.
Det legges ikke noen ny brygge på GB 17/9.
Helge Ravnberg, 09.06.2011
Ønsker at byggegrense for hytte på GB 17/286 kan flyttes to meter mot sør.
Administrasjonens kommentar:
Byggegrensen flyttes ikke noe mot sør. Hytten vil få bestemmelser som begrenser høyden og
muligheten for valg av takform.
Per Bergan, 24.05.2011
Det er tidligere gitt tillatelse for oppføring av hytte på tidligere GB 20/94, nå sammenføyd
med GB 20/74.
Administrasjonens kommentar:
Hytten opprettholdes i planforslaget (vist som F1 i planforslaget).
Fylkesmannen, 09.06.2011
Vurderer å reise innsigelse til nye tiltak.
Området er viktig sett i forhold til biologisk mangfold og friluftsliv.
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Administrasjonens kommentar:
Av nye tiltak som gjeldende plan ikke gir åpning for, så er det foreslått to brygger i tilknytting
til F1 og F3. Utover dette ser ikke administrasjonen at det er grunnlag for noen innsigelse til
planforslaget.
Det er gjort en gjennomgang av biologisk mangfold i og rundt Kvernhusvannet. Ut i fra nye
tiltak som foreslås i planforslaget, så mener administrasjonen at dette ikke vil medføre noe
negative konsekvenser for biologisk mangfold.
Når det gjelder friluftsliv, så er dette godt ivaretatt i planforslaget.
Vianova på vegne av Agderbygg, 27.05.2011
Regner med at planen ikke får negative konsekvenser for områdereguleringsplan for
Krossnesveien/Stifjellet.
Administrasjonens kommentar:
Planforslaget vil ikke få negative konsekvenser for områdereguleringsplan
Krossnesveien/Stifjellet.
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Ved første gangs høring av planen kom det inn 15 høringsuttalelser innen fristen. Disse er
oppsummert og kommentert under.
Ellen og Karl Otto Fredriksen datert 24.09.2012
Ønsker at byggeområdet utvides 4-5 meter østover slik at det kan gjøres plass for en bod.
Eiendomsgrensene på kartet stemmer ikke overens med skylddelingsforretningen som ble
gjennomført da eiendommen ble kjøpt.
Administrasjonens kommentar:
Jfr. kommuneplanen, så er det maks 1 uthus pr. eiendom. Sjøboden på eiendommen regnes
som et uthus. Administrasjonen har derfor problemer med å se hvorfor man skal utvide
byggeområdet for å gjøre plass til et nytt uthus. Byggeområdet skal være tilstrekkelig stort.
Det er foretatt en grensejustering i den senere tid.
Norsk Maritimt Museum datert 03.10.2012
Tiltak i sjø slik som moringer, mudring og peling må oversendes Norsk Maritimt Museum for
vurdering før det kan gis byggetillatelse.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Gunnar Sletvold datert 16.10.2012
Ber om at brygga tilhørende F3 (GB 17/286) legges på den østlige delen av tomta. Dersom
det ikke etterkommes, så bes det om en befaring hvor nevnte grunneier får delta. En brygge
på nevnte tomt vil kunne sperre for atkomsten for brygga til Sletvold.
Ønsker at det også legges inn vei til hyttene fra øst på samme måte som det er gjort fra vest.
Det er også problemer med hærverk på bilene som står i nærheten av Langenes
Stadion/Kirka.
Administrasjonens kommentar:
Brygga bør kunne flyttes noe mot øst, men jo lenger øst man kommer, jo brattere blir det.
Mener det ikke er en gunstig løsning å flytte brygga helt øst på eiendommen.
Administrasjonen ser ønsket med en egen parkeringsplass, men man mener den plassen som
allerede eksisterer bør være tilfredsstillende. Hærverk greier man dessverre aldri å få bukt
med og man mener at en ny parkeringsplass ikke nødvendigvis vil løse nevnte plager.
Øyvind Andreassen datert 15.10.2012
Ønsker at byggeområdet for GB 20/63 utvides som vist på kart vedlagt merknaden.
GB 20/93 ønskes som en framtidig hyttetomt. Ønsker derfor at formålet endres fra uteoppholdsareal til byggeområde.
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Administrasjonens kommentar:
Byggeområdet justeres.
Vedrørende nye hytter, se vurdering under ”konklusjonen”.
Kjølpevika Vel v/Per O Bergan datert 08.08.2012 og mail datert 25.10.2012.
Bruksarealet bør økes fra 100 til 120 m2.
Det bør presiseres at krav til avløpsplan gjelder for den enkelte fritidsbolig og ikke et felles
anlegg for et større område.
Kravet om maks avstand til anneks på 8 meter bør frafalles.
Hver fritidsbolig bør ha mulighet for egen brygge. Har fått opplyst at dette er i tråd med den
nye kommuneplanen. Hver fritidseiendom skal ha anledning til oppføring av en boenhet og
et uthus/sjøbu.
Administrasjonens kommentar:
Det ligger an til 120 m2 BRA i kommuneplanen. Om dette skal gjelde i dette planområdet blir
opp til plan- og miljøutvalget å ta stilling til.
Det bør være et rekkefølgekrav som bør gjelde for nye hytter i området. Eksisterende hytter i
dag som har innlagt vann, skal ha en godkjent løsning for avløp. Utgangspunktet er å
redusere antall utslippsledninger i sjøen. Det bør derfor foreligge en overordnet plan for
hvordan dette med avløp skal løses. Administrasjonen ser utfordringer med de foreløpige
planene for et felles avløpsanlegg for hele Krossnesområdet.
Krav om maks avstand til anneks må bli som i kommuneplanen.
I utgangspunktet så har man lagt opp til at alle hytter får en bryggemulighet.
Når det gjelder antall hytter, så har man lagt gjeldende reguleringsplan til grunn.
Administrasjonen ser fortettingspotensialet i området, men skal man åpne opp for flere
hytter, så må dette gjelde for hele området. Fylkesmannens miljøvernavdeling har påklaget
flere sjøboder i området og vunnet frem med det. Administrasjonen anser det som i strid med
nasjonale retningslinjer dersom man legger opp til flere sjøboder i området.
Kosvika Vannverk v/Per Juel Larsen datert 22.10.2012
Ønsker at det totale bruksareal økes opp til 120 m2 BRA. Dette har betydning for flere hytter
i forhold til å kunne bygge ut med et toalettrom. Behandling av områdereguleringsplanen
bør avventes inntil man får en avklaring på det tillatte totale bruksarealet og at
Kvernhustangen kan innarbeides med T-BRA 120 m2.
Administrasjonens kommentar:
Se vurdering under Kjølpevika Vel i forhold til bruksarealet.
Politikerne får avgjøre om de vil vente på kommuneplanen eller ikke.
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Per Juell Larsen datert 23.10.2012 og 26.10.2012 og møte 10.10.2012.
Det ønskes en parkeringsplass til ca 20 biler vest for idrettsplassen ved Langenes skole.
Kostnadene bæres av hytteeierne. Det oppleves herværk på bilene i større eller mindre grad.
Grunneierne av grunnen plassen er tenkt opparbeidet på, har ingen innvendinger mot
tiltaket.
Protesterer på plassering av brygge på GB 20/51 for hytteeiendom GB 20/543. Området er
regulert som et friluftsområde i gammel plan. Dette er et område som skal kunne benyttes
av allmennheten. Naturlig vegetasjon og terreng skal bevares.
Det jobbes med en felles avløpsplan for hele området. Hadde gjerne sett at kommunen
hadde vært litt mer delaktig, spesielt i forhold til Kvernhushytta.
Ønsker at det kan lages en oversikt over hva som tillates i uteoppholdsarealet. Dette er litt
uklart.
Har sendt inn en byggesøknad på å røste taket på hytta. Denne er stilt i bero som følge av
bygge- og deleforbudet.
Hvordan regnes høyden på hytta.
Administrasjonens kommentar:
Se vurdering under Gunnar Sletvold.
Området består av naturlig svaberg og en brygge i dette området kan få presedensvirkning.
Administrasjonen anbefalte en utvidelse av eksisterende brygge på GB 20/464 og de nevnte
eiendommer måtte dele en felles brygge. Plan- og miljøutvalget ønsket å gå for en brygge i
friluftsområdet slik grunneier ønsket, men med en annen plassering.
Kommunen skal opptre som en grunneier på lik linje med andre grunneiere i området.
Samtidig er avløpsplanen et privat initiativ og det kan gi presedensvirkninger dersom
kommunen skal gå inn i enkeltprosjekter.
En kort oversikt over hva som tillates i ute- og oppholdsarealet skal lages og legges frem i
møte.
Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen.
Møvik Byggetjeneste på vegne av Øyvind Tvedt datert 28.10.2012.
Planen inneholder ikke godkjent bryggeanlegg for GB 20/464. Viser til tidligere merknad
datert 30.07.2012.
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Administrasjonens kommentar:
Saken er gjennomgått. Kart datert 16.03.1992 viser godkjent sjøbu, samt brygge rett sør for
sjøbua og en liten molo som stikker ut sør/øst for sjøbua. Sistnevnte molo er ikke tegnet inn
på kartet i forbindelse med offentlig ettersyn. Dette vil bli gjort.
Håkon Bergan datert 25.10.2012.
Endre tillatt bruksareal fra 100 til 120 m2.
Fjerne forslaget om gesimshøyde for fritidsboliger med flatt tak.
Har tidligere spilt inn brygge på GB 20/98. Denne er i dag steinsatt og har enn annen
utforming enn plankartet viser. Ønsker fortsatt at plankartet endres slik som tidligere
innspill.
Man trenger et tilleggsareal for å kunne plassere et anneks i tilknytting til eksisterende
fritidsbolig på GB 20/98.
Administrasjonens kommentar:
Se vurdering under Kjølpevika Vel.
Administrasjonen står for forslaget om å begrense høyden for fritidsboliger med flatt tak.
Det foreligger en tillatelse til båthus og brygge godkjent av Søgne Bygningsråd 29.11.1968.
Kartet endres i tråd med denne tillatelsen. Byggeområdet justeres noe mot sør slik at det kan
plasseres et anneks øst for eksisterende hytte.
Kjølpevika Vel v/Unni Tvedt brev datert 08.08.2012 og mail datert 28.10.2012.
Områdereguleringsplanen bør følge kommuneplanen, også når det gjelder bryggelengder og
byggeareal.
Kjølpevika har tinglyst 20 plasser i planområdet. Vil presisere at dette er kun for hyttene vest
for bekken. Antall plasser bør justeres opp til 30 for å ta høyde for hytter som i dag ikke er
bygd.
Administrasjonens kommentar:
I utgangspunktet følger man kommuneplanen når det gjelder utbyggingsmuligheter.
Man utvider ikke parkeringsplassen utover det som er foreslått.
Per Reidar Pedersen og Dag Pedersen datert 25.10.2012.
Eier eiendommene GB 17/16 og 28.
Ønsker at det kan legges til rette for å bygge hytte på GB 17/28.
Ønsker også at det kan legges til rette for å bygge en sjøbu på eiendommen GB 17/16. Søgne
kommune har tidligere gitt tillatelse til sjøbu, men denne ble stoppet av Fylkesmannen.
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Grunneier mener det har vært gjort forskjellsbehandling i området tidligere. Andre
har fått tillatelse til å bygge sjøbu i samme periode som Fylkesmannen stoppet
nevnte sak.

Administrasjonens kommentar:
Se vurderingen under ”konklusjonen” vedrørende nye hytter innenfor Kvernhustangen.
Sjøbu på tomten er problematisk. En sjøbu vil også være i konflikt med de statlige
planretningslinjene. Presedensvirkningen vil sannsynligvis være til stede dersom man går inn
for en sjøbu som ønsket.
Administrasjonen mener det ikke er holdepunkter for at det er gjort forskjellsbehandling fra
kommunen sin side.
Naturvernforbundet i Søgne datert 30.10.2012.
Naturvernforbundet antar at byggeområdet på ”Krogstads” hytte er for lovlig å kunne sette
opp hytta dersom den skulle brenne ned og ikke at hytta skal selges.
Det oppfattes som problematisk med bruk av området FR2 (GB 20/51) i forhold til
nærliggende hytter. Sti ned til slike områder burde merkes og tilrettelegges for
allmennheten. Dette gjelder også for F4.
Naturvernforbundet er kritisk til parkeringsplass P2 på Krossneset. Det er flere store
parkeringsplasser på begge sider av vannet og det framstår derfor som merkverdig at man
skal legge en parkeringsplass midt inne i et naturområde.
De to ishustomtene burde fredes og vedlikeholdes på lik linje med steinalderboplassen på
nordsiden av Kvernhusvannet.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener det er fornuftig at det er byggeområde på ”Krogstads hytte” i
forhold til eventuell gjenoppføring. Det er ikke planer om å selge hytta. Hytta er
punktregulert og det er ikke mulighet for noen utvidelse.
Vedrørende friluftsområdet, så er utgangspunktet at naturlig terreng og vegetasjon skal
bevares. Samtidig har man ingen makt til å hindre at en grunneier hugger trær på egen
eiendom. Det eneste som er klart innenfor et friluftsområde, er at man ikke får noen form for
byggetillatelse i området, men utover dette så er det uklart hva som er lov og hva som ikke er
lov. Det er i løpet av sommeren gjort tiltak på GB 20/543 som man kan diskutere lovligheten
av. Området har fått en annen karakter enn før arbeidet ble gjort. Samtidig er det foreslått
under forrige møte i plan- og miljøutvalget, at det kan bygges en brygge på samme
friluftsområde, GB 20/51. Brygga i kombinasjon med det som er foretatt på nevnte
hyttetomt, gjør at dette friluftsområdet har mindre verdi som et friluftsområde. Skal man
sikre allmennhetens bruk av området, så må kommunen overta arealet. Arealet må da
reguleres som et offentlig friområde. Slik området har fremstått frem til og med sommeren,
så kunne området godt ha fungert som et offentlig område. Det har ligget usjenert til i
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forhold til eksisterende bebyggelse, det er svaberg som området attraktivt som et bade- og
fiskeområde.
Når det gjelder FR4, så er dette området mindre interessant da det er forholds bratt og
ulendt.
Hytteeiere opplever det som et problem med hærverk på biler som står langs Krossnesveien.
Ved å flytte parkeringsplassen til hytteeierne bort i fra veien, så håper man å få bukt med
dette problemet. Veien inn til parkeringsplassen er tenkt benyttet som en del av kyststien
kommunen planlegger. Kyststien skal gå i fra Høllen og fram til Helleviga på Langenes.
Ishusene er foreslått med en hensynssone i reguleringsplanen. Det er ikke tatt stilling til
ytterligere opprusting eller vedlikehold.
Aslak Tveita datert 29.10.2012.
Ønsker muligheten for at det kan bygges sjøbod på tomten. Det er ikke mulighet for å
oppbevare utstyr andre plasser enn på hytten.
Administrasjonens kommentar:
Det legges ikke opp til at det kan bygges flere uthus/lager i området. Dette anses som
konfliktfylt i forhold til statlige retningslinjer. Fylkesmannen har også påklaget vedtak
vedrørende sjøbuer i området og fått gjennomslag for dette i påfølgende
klagesaksbehandling.
Astrid og Salve Linnebo datert 30.07.2012 og 30.10.2012 møte 10.10.2012
Førstnevnte brev


Mener det er urimelig at man blir hindret oppføring av hytte før det er etablert en
kommunal ordning med vann og kloakk. Det har vært søkt om denne hytte allerede i
2007 og grunn til at denne ikke er oppført enda, skyldes kommunens trege
saksbehandling.



Man støtter Kosevika Velforening sitt utspill om ønske om egen brygge og båthus til
hver enkelt hytteeiendom.



Det bes om en lik og rettferdig saksbehandling i likhet med Øyvind Tvedt.

Sistnevnte brev


Hytten som er planlagt på F2, skal ligge på eiendom GB 20/51 og ikke GB 20/100 som
reguleringsplanen viser.



Det søkes om brygge for GB 20/100. Vedlagte kart viser plassering. Det er lagt opp til
en bryggeutvidelse mot øst på GB 20/51. Denne bryggeutvidelsen vil ødelegge en
liten båthavn som har eksistert i 50 år. GB 20/51 har brygge og sjøbod i dag. GB
20/51 er et felleseie mellom Astrid Linnebo og Øyvind Tvedt.

Møte 10 oktober.
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Er redskapsbod/lysthus en del av det totale bruksarealet. Hytte F2 er plassert feil. Denne skal
stort sett ligge på GB 20/51 og litt inn på GB 20/100. Ny hytte vil få en størrelse på ca. 60 m2.
Ny brygge ønskes på GB 20/100, denne tomten har ikke brygge i dag.
Administrasjonens kommentar:
Utgangspunktet er å redusere antall utslippsledninger ut i sjø. For å få dette til, er man nødt
til å ha en overordnet plan for området. Denne planen trenger ikke være så omfattende at
den vil stoppe en byggesak.
Administrasjonen behandler alle saker etter plan- og bygningsloven og kommuneplanen.
Administrasjonen har ikke holdepunkter for at det gjøres forskjellsbehandling i området.
Byggeområdet for hytte F2 justeres.
Det legges ikke opp til flere brygger for GB 20/51 og 20/100. Grunneier ønsker ikke en
utvidelse av eksisterende brygge på GB 20/51, denne utvidelsen tas derfor ut.
Fylkesmannen datert 31.10.2012.
Fraråder hytte i område F2 og brygge for eiendom GB 20/543.
Det er uheldig med parkeringsplass P2 og veien inn til denne plassen. Veien bør i tillegg
åpnes opp for bruk av allmennheten.
Administrasjonens kommentar:
Hytte område F2 ligger inne som en endring av reguleringsplanen på lik linje med hytte på GB
20/543.
Veien vil være åpen for allmenn ferdsel.
Vest-Agder fylkeskommune, 02.11.2012
Brygge til GB 20/543 bør ha en annen plassering.
Veien inn til parkeringsplassen bør legges skånsomt i terrenget.
Administrasjonens kommentar:
Politikerne får eventuelt endre bryggas plassering.
Veien er lagt skånsomt i terrenget.
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Ved andre gangs høring av planen kom det inn ti høringsuttalelser innen fristen. Disse er
oppsummert og kommentert under.
Fylkesmannen i Vest-Agder, 12.02.13.
Økning fra 100 m2 BRA til 120 m2 er i tråd med kommuneplanens arealdel. Mener at
parkering på eiendommene i Kvernhusplanen er uaktuelt og bestemmelsene må derfor ikke
legge opp til BRA utover 120 m2. Det vises også til merknadene i tidligere uttalelse datert
31.10.2012 hvor fylkesmannen fraråder ytterligere fortetting og privatisering i form av en ny
fritidsbolig på F2 og brygge rett sør for Kvernhusvika.
Administrasjonens vurdering:
Kommuneplanens nye bestemmelser legges til grunn for Kvernhustangen. Det vil si at
fritidsboliger kan bygges med BRA på inntil 120 m2 og en maks kaifront på 12 meter.
Parkering på den enkelte tomt, der det er aktuelt, får en maks BRA på 138 m2. Det regnes 18
m2 for en parkeringsplass. For Kvernhustangen er det ikke aktuelt med parkering på den
enkelte fritidsboligtomt. Derfor blir maks BRA på 120 m2. I bestemmelsene er det ikke nevnt
noe om maks bruksareal på 138 m2 BRA da ingen av fritidsboligtomtene har veiatkomst fram
til fritidsboligen.
Vedrørende fritidsbolig F2 og brygge rett sør for Kvernhusvika, vises det til behandlingen i
plan- og miljøutvalget 12.12.2012.
Vest-Agder fylkeskommune, 19.02.13.
Viser til deres tidligere uttalelse datert 02.11.12. Ønsker en annen plassering av brygge til GB
20/543 og at veien inn til parkeringsplassen P2 bør legges skånsomt i terrenget. Brygge på
eiendom GB 17/286 bør ikke flyttes lenger mot øst på grunn av terrengets beskaffenhet og
nærheten til friluftsområdet. En ny brygge bør ikke sperre for tilgangen til brygge på
eiendom GB 17/18.
Administrasjonens vurdering:
Plan- og miljøutvalget har valgt plassering av brygge for GB 20/543. Uansett hvor bryggen
legges i nevnte området, vil det få konsekvenser. Samtidig er det bedre at bryggen ligger
nærmere boden til GB 20/464 enn motsatt.
Ved å flytte bryggen til GB 17/286 noe mot øst, eliminerer man kanskje et mulig problem da
det er usikkerhet om eiendomsgrensene i sjø. Se vurdering av merknad under Karl Gustav
Johansen sin merknad.
Øyvind Andreassen, 18.02.13.
Ønsker at GB 20/93 reguleres om til byggeområde og at dette kan gi mulighet for å kunne
bygge fritidsbolig på 120 m2 BRA på lik linje med andre fritidsboliger i området. Tomten ble
ervervet til dette formålet i 1956. Mener det er et grovt overtramp på eiendomsretten at
man fratas denne muligheten for å bygge fritidsbolig. Han har barn som nå begynner å vise
interesse for å bygge hytte. Forstår ikke at gjeldende reguleringsplan vedtatt i 1986, viser
nevnte tomt som et byggeområde, men uten et bygningssymbol som da ville ha gjort det
mulig å bygge en fritidsbolig. Ønsker at et kart om viser eksisterende eiendomsgrenser mye
tydeligere.
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Administrasjonens vurdering:
Vi har forståelse for at det føles urimelig at det ikke gis utbyggingsmuligheter på nevnte
tomt. På reguleringsplan fra 1986 er ikke GB 20/93 vist med eiendomsgrenser. GB 20/93 ble
tinglyst som egen eiendom 01.09.86 og reguleringsplanen ble vedtatt 20.10.86. Sannsynligvis
har ikke GB 20/93 vært oppfattet som fritidsboligeiendom i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet i 1986.
Når det gjelder vurderingen om planforslaget skal opprettholdes slik det ble lagt ut til
offentlig ettersyn, vises til vurderingene under «oppsummering og konklusjon».
Marit og Helge Gausdal, 14.01.13
Mener at de tomtegrensene man opererer med i plankartet er feil. Det er lagt ved målebrev
som dokumenterer deres syn. Ber om at den del av tomta som ikke er med på plankartet,
blir merket som uteoppholdsareal. Ønsker at byggeområdet utvides 5 meter mot syd slik at
det kan være mulig å utvide hytten denne veien.
Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen retter plankartet, slik at denne samsvarer med eiendomsgrensene.
Byggeområdet utvides til også å omfatte plattingen sørvest for fritidsboligen.
Naturvernforbundet i Søgne, 13.02.13
Mener at vei og parkeringsplass f_P2 bør utgå og at dette nesten urørte området fortsatt bør
forbli urørt. Friluftsområdet på GB 20/51 bør opprettholdes som et friluftsområde for
allmennheten.
Administrasjonens vurdering:
Søgne Kommune har gitt signaler på at man kan godkjenne en vei i området. Veien vil bli en
del av kyststien som vil gå fra Høllen og Helleviga. Det er ikke gjort ytterligere undersøkelser i
området annet enn å legge veien på en slik måte at man reduserer landskapsinngrepet til et
minimum. Trafikksikkerhetsmessig mener administrasjonen at det kan være en fordel å få
bort biler som parkerer langs Krossnesveien. Planforslaget legger opp til at friluftsområdet på
GB 20/51 skal opprettholdes.
Ellen og Karl Otto Fredriksen, 17.02.13
Mener at deres eiendom, GB 17/26, er den eiendommen med minst byggeområde og den
eiendommen som har gitt mest til friluftsområdet. Ber om at kommunen vurderer
utformingen av byggeområdet på nytt.
Administrasjonens vurdering:
Tomta har vært befart og det er gjort en vurdering av hva som bør være byggeområde og
hva som bør være uteoppholdsareal. Utgangspunktet for utforming av byggeområdet har
vært byggenes plassering og det som naturlig hører til dem. Areal utover dette har fått
formålet uteoppholdsareal.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 22.01.13
Har ingen merknader.
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Per Reidar Pedersen og Dag Pedersen, 15.02.13.
Viser til brev datert 25.10.2012 og opprettholder merknadene i dette brevet. Kommenterer
forholdet til eksponering, presedens og likhet for loven. I merknaden uttrykker man stor
frustrasjon for at reguleringsplanen ikke legger opp til at det kan bygges hytte på GB 17/28.
Administrasjonens vurdering:
Til brevet datert 25.10.2012 ble det gjort en vurdering i saksfremlegget til plan- og
miljøutvalget 12.12.2012. Som nevnt under merknaden fra Andreassen (GB 20/93), så gjelder
de samme forhold for GB 17/28.
Pedersen skriver i siste avsnitt at man føler at deres innsigelse; som vi omtaler som merknad,
til planen er mindre verdt enn om merknaden hadde kommet i oppstartsfasen. I
planprosesser er det viktig at innspill til reguleringsplanen kommer så tidlig som mulig og
aller helst i oppstartsfasen. Det har ikke vært fremmet ønske om å bygge hytte på GB 17/28 i
oppstartsfasen. Det har kommet under offentlig ettersyn.
Karl Gustav Johansen 30.01.2013.
Protesterer på at bryggearealet er flyttet mot øst etter ønske fra nabo. Mener dette vil
forringe muligheten for å bygge en brygge på eiendommen da det er brattere jo lenger øst
på eiendommen man kommer.
Etter høringsfristen er det kommet et nytt brev fra Karl Gustav Johansen, 10.03.13 som
vedlegges. Her tar han opp at byggeområdet for GB 17/286 er for lite for å kunne bygge
hytte på 120 m2.
Administrasjonens vurdering:
Planforslaget opprettholdes. Eiendomsgrensen til nabotomten går i en nordvest/sørøstlig
retning. Det er tvil om eiendomsgrensene ut i sjøen. Selv om det er noe brattere lenger øst på
eiendommen, skal det være mulig å få til en brygge på tomten.
På denne tomten vil det være en utfordring å bygge 120 m2 på en flate. I
reguleringsbestemmelsene gis det anledning til maks 120 m2, men det betyr ikke at det er
rett til å bygge 120m2 hvis det ikke er plass til det innenfor området avsatt til bebyggelse. De
høydeproblemene som tas opp i brevet er ut fra at hytta plasseres maksimalt ugunstig i
forhold til terrenget. Hvis en bygningskropp plasseres mest gunstig i terrenget mot sørøst, vil
høydeforskjellen bli betydelig mindre. Planforslaget opprettholdes.
Tor Jacob Aabelvik på vegne av grunneier Johan Åros datert 11.02.2013.
Viser til vedlagte konsekvensutredninger og beskrivelse av et stort område som ønskes til
byggeområde for boliger.
Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen har tidligere signalisert til både grunneieren, konsulenten og advokaten at
dette er et innspill til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i
desember 2012, slik at innspillet eventuelt kan tas opp ved neste rullering av
kommuneplanen.
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Ved tredje gangs høring av planen kom det inn sju høringsuttalelser innen fristen. Disse er
oppsummert og kommentert under.
Ellen og Karl Otto Fredriksen, gnr. 17, bnr. 26, 28.08.2013.
Påpeker at arealet satt av til uteoppholdsareal ved hytta ikke er det arealet som faktisk blir
benyttet til uteoppholdsareal. Ønsker at grøntområdet endres/utvides til øst for
byggeområdet. Mener at vurderingen av byggeområdet som er gjort er svært urimelig. Peker
på forskjellsbehandling, og viser til flere eksempler. Ber om kommunens vurdering.
Administrasjonens kommentar:
Avgrensningen av uteoppholdsarealene er basert på avgreningen av byggeområdet i
reguleringsplanen for Kvernhustangen, vedtatt 20.10.1986. Det er kun gjort noen mindre
justeringer på enkelte av eiendommene. Området satt av til fritidsbebyggelse er avgrenset
med tanke på å omfatte fritidsbebyggelsen og de mest private områdene rundt. Arealene
avsatt til uteoppholdsareal på gnr. 17, bnr. 26 opprettholdes som i planforslaget.
Avgrensningen av byggeområdet opprettholdes.
Astrid og Salve Linnebo, gnr. 20, bnr. 100, 29.08.2013.
Viser til at tidligere ytret ønske om brygge på gnr. 20, bnr. 100 ikke er kommentert eller tatt
inn i planen. Eiendommen har ikke brygge i dag. Poengterer at forslag fra arealenheten om å
utvide eksisterende brygge på gnr. 20, bnr. 51 vil ødelegge eksisterende båthavn og følgelig
ikke representerer noe tilbud. Vedlegger kart og foto med illustrasjon av ønsket plassering av
brygge. Det vises til ny brygge innregulert på naboeiendommen.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen har forståelse for ønsket om bryggeplass. Kommunen har hatt ønsker om
og kun i begrenset grad, legge til rette for nye bryggeanlegg innenfor planområdet. Dette for
å bevare mest mulig av den gjenværende naturlige strandsonen. For å dekke behovet for
brygger til gnr. 20, bnr. 100 og gnr. 20, bnr. 543, ble det i opprinnelig planforslag derfor
foreslått å utvide eksisterende brygger på gnr. 20, bnr. 51 og bnr. 464. Grunneierne har ikke
akseptert den foreslåtte løsningen.
I vedtaket om utleggelse av planen til 3. gangs offentlig ettersyn la plan- og miljøutvalget inn
en ny brygge til gnr. 20, bnr. 543 nord for eksisterende brygge på gnr. 20, bnr. 464. Ved
høringen av planen kom det ingen merknader til den nye brygga. Det er etter
administrasjonens vurdering rimelig at de nevnte eiendommene får lik behandling. Vi foreslår
derfor at det legges inn en ny brygge på gnr. 20, bnr. 100 som vist i brev fra Linnebo den
29.08.2013. Innleggelsen av brygga fører til at planen må på en begrenset høring før den kan
vedtas.
Aslak Tveita, gnr. 20, bnr. 97, 02.09.2013.
Viser til tidligere korrespondanse om steinbrygge øst på gnr. 20, bnr. 97, påpeker at brygga
ikke er tegnet inn på plankartet. Ønsker at det åpnes opp for bygging av en bod ved sjøen på
eiendommen. Viser til at det er boder ved sjøen på mange andre eiendommer. Peker på at
det er et eldre bygg/utedo på eiendommen som ikke er tegnet inn på plankartet. Ønsker at
området for fritidsbebyggelse utvides til å gjelde også dette bygget. Ber videre om at
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området for fritidsbebyggelse flyttes to meter mot sør. Dette for å unngå terrenginngrep ved
bygging av eventuell ny hytte.
Administrasjonens kommentar:
Det er i planen satt av et areal til småbåtanlegg ved eksisterende brygge på eiendommen. De
øvrige arealene mellom område satt av til fritidsbebyggelse og sjøen er satt av til
uteoppholdsareal. I bestemmelsene til planen står det at innenfor uteoppholdsareal kan
eksisterende godkjente tiltak slik som trapper, murer, uthus, boder og lignende tillates
opprettholdt. Gitt at steinbrygga og det nevnte bygget er godkjent kan disse opprettholdes
med foreslått regulering. Administrasjonen anser det som tilstrekkelig med en innregulert
brygge på eiendommen.
Området avsatt til fritidsbebyggelse er relativt smalt. For å få en best mulig terrengtilpasning
av en eventuelt ny hytte foreslår administrasjonen at byggeområdet for fritidsbebyggelse
utvides to meter mot sørøst i tråd med grunneiers ønske.
Kvernhustangen vel, ved Per Juell Larsen, 02.09.2013.
Viser til tidligere brev om ønske om parkeringsplass den 22.10.2012. Ber om innregulering av
parkeringsplass for ca. 20 biler i skogen sørvest for idrettsplassen ved Langenes skole, gnr.
17, bnr. 9. Det argumenteres blant annet med at det har vært hærverk på biler som har stått
parkert ved skolen. Det vises til at det er regulert inn parkering i skogen vest på
Kvernhustangen og at det anses som forskjellsbehandling om ikke det tillates parkeringsplass
på gnr. 17, bnr. 9
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen har tidligere kommentert dette. Vi ser ønsket med en egen parkeringsplass,
men man mener den plassen som allerede eksisterer bør være tilfredsstillende. Hærverk
greier man dessverre aldri å få bukt med og man mener at en ny parkeringsplass ikke
nødvendigvis vil løse nevnte plager.
Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, 02.09.2013.
Fylkesmannen reiser innsigelse til område F6 for fritidsbebyggelse på gnr. 17, bnr. 28, ber
om at området tas ut av planen. Peker på at fritidsboligen vil ha uheldig privatiserende effekt
av friområde o_G 11 og o_G 12. Det vises også til nærhet til tursti o_G8 og friområde o_G
10. Viser til tidligere uttalelser i saken.
Administrasjonens kommentar:
Kvernhusløypa er en mye brukt turvei og kommunen må sikre at kvalitetene ved løypa og
friområdene rundt opprettholdes. Friområdene nord for F6 er en del av et statlig sikra
friluftsområde. Hytta blir liggende tett opptil Kvernhusløypa. Opparbeiding av tomta og
bygging av en hytte innenfor F6 reduserer vegetasjonsbufferen mellom turløypa og
bebyggelsen. Plasseringen kan gi en privatiserende effekt på turløypa og de omkringliggende
friområdene. Administrasjonen foreslår at innsigelsen imøtekommes og at F6 tas ut av
planen.
Kystverket, 02.09.2013.
Viser til tidligere uttalelser i saken, har ellers ingen merknader til nytt offentlig ettersyn.
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Vest-Agder fylkeskommune, 02.09.2013.
Har ingen merknader til ny bebyggelse på gnr. 20, bnr. 93 og 240. Peker på at utvidelse av
byggeområdet på gnr. 17, bnr. 286 bør unngås på grunn av nærheten til friluftsområde.
Fraråder ny bebyggelse så tett på turstien som planen legger opp til på gnr. 17, bnr. 28 (F 6).
Gir råd om plassering av eventuell ny bebyggelse sørvest på tomta.
Administrasjonens kommentar:
Se kommentar til Fylkesmannens uttalelse.
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Det kom inn fem høringsuttalelser i høringsperioden. Disse er oppsummert og kommentert
under.
Gustav Johansen, 09.03.2014.
I bestemmelse punkt 5.1 for Friluftsformål står det at: I området skal naturlig terreng og vegetasjon
skal bevares. Johansen stiller spørsmål ved om ordlyden i bestemmelsene betyr at det for eksempel
ikke er lov å hugge ved i området. Viser til inngått skjærgårdparkavtale i 1988, som gir full rett til å
disponere skogen.
Administrasjonens kommentar:
Slik bestemmelsen er formulert i høringsutkastet tillates det ikke hogst. Det har ikke vært intensjonen
å legge så store begrensninger på områdene. Administrasjonen foreslår å endre bestemmelsen til: I
området skal naturlig terreng bevares.
Fylkesmannen i Vest-Agder, 26.03.2014.
Fylkesmannen trekker innsigelsen til F6. Fylkesmannen gir samtidig faglig råd om at F6 tas ut av
planen. Det vektlegges at turløypa på stedet er anlagt nærmere eiendommen enn vist på plankartet,
og at det ikke er forutsatt noen ny hytte på stedet. Dersom F6 beholdes gis det råd om at det lages
bestemmelser som sikrer mest mulig dekkende vegetasjonsskjerm mellom fritidsboligen og turløypa.
Administrasjonens kommentar:
F6 beholdes som i planforslaget. Arealene mellom byggeområdet og turløypa er regulert til
grøntformål, hvor det ikke er tillatt med nye tiltak.
Ellen og Karl Otto Fredriksen, 09.04.2014.
Stiller spørsmål ved om det er tatt utgangspunkt i rette grenser for byggeområde i den gamle planen,
viser til at det ble gjort en endring av planen i 2007. Ber om at det legges inn uteoppholdsareal øst
for hytta på GB 17/26. Foreslår at uteoppholdsarealet på den vestre parsellen overføres til den østre
parsellen.
Administrasjonens kommentar:
Endringen som ble gjort i 2007 gjelder, men den har ikke blitt tegnet
inn i kartet. Når den nye planen har blitt tegnet har vi ikke vært
oppmerksomme på den vedtatte endringen og uteoppholdsarealet
har derfor blitt tegnet opp etter planen vedtatt 20.10.1986.
Administrasjonen foreslår å endre avgrensningen av
uteoppholdsarealet i tråd med vedtatte endring 11.12.07, se skisse til
høyre. Endringen innebærer at grensen mellom uteoppholdsareal og
friluftsområde justeres. I tillegg foreslås det å utvide arealet avsatt til
uteoppholdsareal øst for hytta noe, mot at arealet avsatt til
uteopphold på vestre teig tas ut. Byggeområdet som er tegnet rundt
hytta blir slik det har vært hørt. Se utsnittene av siste høringsutkast
og foreslått revidert kart under.

Vedlegg 5 Oppsummering av innspill ved fjerde gangs høring, m/kommentarer

Forrige høringsutkast

Forslag til endret avgrensning av uteoppholdsareal

Det tillates ikke nye tiltak verken i uteoppholdsarealene eller i friluftsområdene. De foreslåtte
endringene får følgelig ingen praktisk betydning for bruken av arealene.
Frode Gilje, 09.04.2014.
Peker på at byggeområde F4 på GB 20/240 ligger over sti på eiendommen som fører til brygger som
tilhører GB 20/431 og 20/186. Ber om at få beholde eksisterende atkomstvei til bryggene.
Administrasjonens kommentar:
Vi har forhørt oss med grunneier om det er en
mulighet å redusere byggeområdet i nord, slik
at stien ned til bryggene kan bevares, se skissen
til høyre. Grunneieren svarer via advokat i brev
12.05.14 at han ikke vil medvirke til endringer i
reguleringsforslaget. Administrasjonen foreslår
at planen vedtas uten endring av
avgrensningen av F4.
Vest-Agder fylkeskommune, 07.04.2014.
Anser merknader som ivaretatt og har ikke nye merknader ut over det. Viser til brev fra Norsk
Maritimt Museum datert 03.10.12, vedrørende tiltak i sjø.
Administrasjonens kommentar:
Tas til orientering.

Vedlegg 6 ROS-sjekkliste – for å vurdere potensielle risiko- og sårbarhetsforhold for
område Kvernhustangen
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø-, jord, kvikkleire eller steinskred?

Vurdering
Ja

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?
Er det radon i grunnen?

Infrastruktur

Tidligere bruk

Annet (angi)
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?
-hendelser på veg
-hendelser på jernbane
-hendelser på sjø/vann/elv
-hendelser i luften
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?
-utslipp av giftige gasser/væsker
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for
området?
-elektrisitet
-teletjenester
-vannforsyning
-renovasjon/spillvann
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?

x

Nei Merknad
x
Området består for det
meste av bart fjell og
områder med tynt
humusdekke.
x
Se forrige merknad
Planområdet går ut i
sjøen.
x
Vet ikke, forutsetter at
TEK 10 følges.

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående,
syklende og kjørende innenfor området?
-til skole/barnehage
-til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg etc.
-til forretning etc.
-til busstopp
Brannberedskap:
-omfatter området spesielt farlige anlegg?
-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?

x

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?

x

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?

Det går en høyspent
gjennom området.
Denne ligger på det
nærmeste 125 m fra
bebyggelsen i planen.

x
x
x
x
x
x

Ikke vei fram, vann kan
hentes fra sjøen ved
slukking fra båt.
Området består av
fritidsbebyggelse, det er
ikke vei fram til hyttene.
Flere av hyttene kan nås
fra sjøen.

Vedlegg 6 ROS-sjekkliste – for å vurdere potensielle risiko- og sårbarhetsforhold for
område Kvernhustangen

Omgivelser

Ulovlig
virksomhet

-gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.
-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering
-annet (angi)
Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for
usikker is?
Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)

x
x
x
x
x

Annet (angi)
Sabotasje og terrorhandlinger
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

x

Dato:…21.01.14……

Underskrift:.. Vibeke Wold Sunde ..........

x

Området består i stor
grad av naturlig terreng,
småkupert
kystlandskap.

x
x

Avdeling: …Arealenheten…..........
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Fra: Gustav Johansen[kg-johan@online.no]
Dato: 09.03.2014 06:53:07
Til: Vibeke Wold Sunde
Tittel: Områdereguleringsplan for Kvernhustangen

Jeg har nå skrevet en avtale med min søster om å overta gr. 17/9 etter min avdøde mor.
Jeg har sett gjennom det utkastet som du har sendt.
I den forbindelse har jeg noen spørsmål til deg vedrørende Punkt 5.1 Landbruk - natur og friluftsområde.
Hva menes med at naturlig terreng og vegetasjon skal bevares?
Betyr det at jeg ikke får lov til for eks å hogge ved i dette område?
Vi har tidligere gjort en avtale med skjærgårdsparken i 1988, hvor vi fortsatt har full rett til å disponere
skogen og alle andre rettigheter til område.
På direkte spørsmål under denne prosessen spurte jeg også om det var lov for eks å ha dyr innegjæret i
område. Det fikk jeg ja til, under forutsetning av at det var greie porter som det var mulig å åpne på en
enkel måte.
Etter mitt syn, så er dette også gjeldene i dag. Noen reduksjon i denne forutsetningen som ble gjort i 1988,
godtar jeg ikke.
Jeg forstår at dere har satt strengere krav til friluftsområde, men hvordan skal jeg kunne komme fram til
friområdet og bruke dette, dersom det legges noen hindringer for meg over friluftsområde?
Vi må ha en gjennomgang at dette, slik at vi kan komme fram til en løsning som alle kan leve med.
Kommunen kan ikke bare ta fra meg rettigheter over egen eiendom uten noen videre.
Med vennlig hilsen
Karl Gustav Johansen
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2011/1432
Vår ref.:
2011/3239

Vår dato: 26.03.2014
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Kvernhustangen - trekking av innsigelse til områdereguleringsplan med
plan ID 1018201205
Vi viser til kommunens forsendelse av 06.03.2014.
Miljøvernavdelingen har den 02.09.2013 fremmet innsigelse til nytt område F6 for
fritidsbebyggelse på gnr. 17 bnr. 28. Kommunen har nå foreslått å redusere byggeområdet
slik at avstanden til turløypa rundt Kvernhusvannet blir noe større. Det vektlegges samtidig at
F6 nå i hovedsak vil bli liggende innenfor areal som i gjeldende reguleringsplan er vedtatt
som byggeområde for fritidsbebyggelse.
Miljøvernavdelingen har ut fra en samlet vurdering funnet å kunne trekke innsigelsen til F6.
Samtidig gir vi faglig råd om at F6 likevel tas ut av planen. Vi vektlegger i denne
sammenheng at i henhold til gjeldende reguleringsplan er turløypa på stedet blitt anlagt
nærmere eiendommen enn vist på plankartet. Samtidig er det ikke forutsatt noen ny hytte på
stedet. Velger kommunen likevel å beholde F6, bør det gis bestemmelser som sikrer mest
mulig dekkende vegetasjonsskjerm mellom fritidsboligen og turløypa.
Med hilsen
Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Postboks 517 Lund

Tordenskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 61 00

4605

Kristiansand S

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994

Ellen og Karl Otto Fredriksen
Klynga 5
4630 Kristiansand
Søgne Kommune
Plan og miljøutvalget
Postboks 1051
4682 Søgne

09.04.2014

Att. Vibeke Wold Sunde
MERKNADER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN – KVERNHUSTANGEN - GNR. 17 BNR. 26
Viser til brev fra Søgne kommune av 06.03.2014, vedlagt saksframlegg fra Plan og miljøutvalget av
26.02.2014.
I kommentarene til vår eiendom er det blant annet anført: «Avgrensningen av uteoppholdsarealene
er basert på avgreningen av byggeområdet i reguleringsplanen for Kvernhustangen, vedtatt
20.10.1986».
I reguleringsplan av 20.10.86 var imidlertid ikke vår hytte tegnet inn. Vi hadde i utgangspunktet søkt
om oppføring av hytte på vår vestre parsell, men kommunen mente at den heller burde legges på
den østre. Den ble imidlertid først tegnet inn på 17/15, for da anså kommunen at det ikke var
nødvendig å endre de vedtatte grensene til friluftsområde. Dette kunne vi ikke godta. Hytta ble i
samarbeid med bygningskontrollen i Søgne den 30.12.86, plassert der den ligger i dag. Det viser seg
altså at ved en «forglemmelse» ble ikke grensen til friluftsområde endret eller at det ble fastsatt et
byggeområde. Helge Reisvoll i kommunen forsøkte i årene 2006-2007 å hjelpe oss for å få orden på
saken, men det ble visst ikke registrert, jfr. brev av 11.12.07.
Denne forglemmelsen ble vi først kjent med da vi søkte om oppføring av en redskapsbod i 2004. Vår
hyttenabo 17/18 hadde fått godkjent en slik bod og vi søkte derfor om det samme. Vi fikk avslag da
det aktuelle stedet var på friluftsområde og samtidig mente kommunen at hytta var feilaktig oppført
og at deler av den lå på friluftsområde.
Helt fra dette tidspunkt har vi forsøkt å få endret reguleringsplanen slik at også vår hytte får både
byggeområde og ute- og oppholdsareal. Vi mener at det foreslåtte byggeområdet bør utvides ca. 4-5
meter østover fra brønnen vår og at det også legges inn ute- og oppholdsareal rundt byggeområdets
østre del. Det er nærmest ingen andre eiendommer i planen som har et så lite ute- og oppholdsareal
som hos oss, og det som er gitt er svært kupert. Viser også til den nye grenseoppgangen for 17/15 og
17/26, hvor det hovedsakelig er 17/15 som har fått «grøntområde». Vi undres videre på hvorfor det
er lagt inn et felt med ute- og oppholdsareal på vår vestre parsell. Dette bør kunne overføres til østre
parsell i stedet.
Vi håper at kommunen tar hensyn til våre merknader som vi mener må anses som rimelige
sammenlignet med hvilke endringer, nybygg og brygger på friluftsområde som godtas på andre
eiendommer. Dersom ikke dette nå blir ordnet etter 10 års kontakt med kommunen, kan vi se oss
nødt til å oversende saken til Sivilombudsmannen.
Med hilsen
Ellen Christine Fredriksen

Frode Gilje
Gunhildsvei 80
4633 Kristiansand

7.april 2014

Til Søgne kommune, Arealenheten
v/ Vibeke Wold Sunde

Ad. Områdereguleringsplan for Kvernhustangen, plan ID 1018201205.
Jeg viser til mottatt orientering av 06.03.14 vedr. ny begrenset høring om forslaget til
områdereguleringsplan for Kvernhustangen, vedtatt i plan- og miljøutvalget 26.02.14. I den
forbindelse tillater jeg meg å komme med en merknad/kommentar knyttet til at plan- og
miljøutvalget 15.05.13 vedtok å legge inn fritidsbebyggelse på eiendommen GB 20/240 med
byggeområde F4.
Jeg ønsker med dette å gjøre oppmerksom på at bryggeområdet som er inntegnet på denne
eiendommen, består av to separate brygger tilhørende GB 20/431 (undertegnede) og GB
20/186. Adkomsten til disse bryggene har i hvert fall siden 1970-tallet fulgt traséen som er
vist på vedlagte kart. Det var nok «terrengmessige årsaker» som gjorde at nettopp denne
traséen i sin tid ble valgt!
Byggeområdet F4 er lagt slik at nåværende adkomst til disse bryggene vil gå over den
nordlige delen av F4, noe som etter hva jeg forstår ikke kan være forenlig med Søgne
kommunes oppfatning av «byggeområde» - all den tid dette skal være «utformet med tanke
på hva som er den private sone rundt bebyggelsen». Vi er derfor usikre på hvilke
konsekvenser en fremtidig fritidsbolig F4 vil få for vår adkomst til brygga.
Tatt i betraktning terrengets utforming, ønsker vi å beholde eksisterende adkomstvei til
brygga, en vei som altså har vært brukt i mer enn 35 år. Bryggene er små, men brukes til
bading og soling om sommeren. Det er derfor uaktuelt å måtte gå over den ene brygga for å
komme til den andre.
Jeg ser fram til å høre Søgne kommunes mening om dette!

Med vennlig hilsen
Frode Gilje
Vedl.: Kart over Kjølpeviga
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Aabelvik

pdvokatfirma

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
Søgne, den 12. mai 2014
Ansvartig advokat

Tor Jacob Aabelvik

Vår ref.:96202

Deres ref..

Kvernhustangen —spørsmål om endret avgrensning av F4 på GB 20/240
Det vises til kommunenes brev til grunneier Johan Aros av 11. april 2014, hvor på jeg er bedt av
Johan Aros om å inngi merknader fra grunneiers side. Det vises også til min telefonsamtale med
Arealplanlegger Vibeke Wold Sunde sist torsdag, hvor jeg tillyste omgående tilbakemelding sett fra
grunneiers ståsted.

Johan Aros er eier av Gnr 20 bnr 8 i Søgne kommune, hvor området Kvernhustangen
en del av.

inngår som

Ut fra det private reguleringsforslag som er utarbeidet for området fra grunneiers side, vil det for
dagens situasjon ikke medvirkes til tiltak fra grunneiers side som vil kunne medføre endringer i
reguleringsforslaget. Det ses imidlertid av forslaget at hytteeiere er behørig hensyntatt vedrørende
trase for parkering mv, og spesifikke ønskemål må i tilfelle ses å være av ren privatrettslig karakter
og finne sin løsning gjennom tolkning av rettighetenes utgangspunkt.
Johan Aros deltar pâ sin side gjerne i et møte for å klargjøre planforslaget og den harmonisering
som må skje med de respektive hytteeiere, fortrinnsvis som gruppe (hytteeiere / fester av grunn).
Johan Aros motsetter seg etter det ovennevnte ethvert tiltak som innebærer inngrep i den private
eiendomsrett for området.
Videre kommunikasjon

i saken skjer direkte til undertegnede.

Med vennlig hilsen
(

Advok

i ma Aabehqk

Tor Ja ob Aabelvik
vokat

Kopi: Johan Aros

Advokatfirma Aabelvik
Kontor:
+ 47 38 16 62 20
Telefaks. + 47 38 16 62 21
Mobil.+
47 97 69 10 20
E-post:
advokataabelvik.no

Postadresse:Besøksadresse:
Postboks 976Radhusvelen
N-4682 Søgne4640
www aabelvik noOrg

2-4
Søgne
nr: 997 742 257

AREALENHETEN

Johan Åros
Gamle Årosvei 50
4640 SØGNE

Deres ref:

Vår ref:
2011/1432 13447/2014

Saksbehandler:
Vibeke Wold Sunde

Arkivkode:
L12

Dato:
11.04.2014

Kvernhustangen - spørsmål om endret avgrensning av F4 på GB 20/240
I forbindelse med høringen av områdeplanen for Kvernhustangen har Søgne kommune
mottatt en henvendelse fra Frode Gilje (fester av GB 20/431) vedrørende atkomsten til
bryggene på din eiendom, GB 20/240. Byggeområde F4 på GB 20/240 er avgrenset slik at
det går over stien som går ned til bryggene som disponeres av GB 20/431 og 20/186. Gilje
ber om å få beholde eksisterende atkomstvei.
For å legge til rette for at stien kan beholdes
vil vi foreslå at byggeområde F4 reduseres i
nord, slik at dagens sti blir liggende i
uteoppholdsarealet på eiendommen.
I kartutsnittet er forslag til ny nordlig grense
for F4 vist med rød strek. Arealet nord for den
røde streken foreslås regulert til
uteoppholdsareal. Stien kan ses på flyfotoet
som er lagt inn under planen.
Vi ber om din tilbakemelding på den foreslåtte
løsningen innen 2. mai. Dersom du aksepterer
løsningen vil den bli innarbeidet i planforslaget som legges fram til politisk behandling for
endelig vedtak. Hvis ikke du godtar den foreslåtte løsning behandler vi saken videre uten
endring av F4.
Om du har spørsmål kan du kontakte saksbehandler Vibeke Wold Sunde på e-post
vibeke.sunde@sogne.kommune.no eller på telefon 997 66 173.
Med hilsen

Vibeke Wold Sunde

Arealplanlegger
Kopi:
Frode Gilje

Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Gunnhildsvei 80

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

4633

KRISTIANSAND S

Telefon: 38055555
Telefaks: 38055516
Direktenr:

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2011/1432 -2540/2014
Vibeke Wold Sunde
04.02.2014

Saksframlegg
Områderegulering for Kvernhustangen - merknadsbehandling
Utv.saksnr
19/14

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
26.02.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget gjør på bakgrunn av innkommende merknader og
administrasjonens vurdering følgende endringer i plankart og bestemmelser:
 Det legges inn en ny brygge på GB 20/100 i tråd med merknad.
 Området for fritidsbebyggelse på GB 20/97 utvides to meter mot sørøst i tråd
med merknad.
 Område for fritidsbebyggelse F6 tas ut av planen, innsigelsen til Fylkesmannen
imøtekommes.
 Bredden på arealet regulert til kjøreveg f_V2 utvides til 7 meter. Det innarbeides
i bestemmelsene at vegen kan ha maks kjørebredde på 3 meter og 1 til grøft på
hver side.
 Det legges inn en frisiktsone ved utkjøringa fra f_V2 til o_V1.
 Området for fritidsbebyggelse på GB 17/15 justeres til også å omfatte bod nord
på eiendommen.
 Maks tillatt mønehøyde for anneks økes til 4 meter.
 Det innarbeides en bestemmelse for boder i områdene for fritidsbebyggelse.
Maks BRA/BYA for bod settes til 15 m2, maks mønehøyde 3 meter og maks
gesims 2,5 meter.
2. Plan- og miljøutvalget legger planen ut på begrenset høring. Det bes om at
høringspartene kun kommer med innspill til de foreslåtte endringene.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 26.02.2014
Behandling:
Repr. Langeland (H) stilte spørsmål ved sin habilitet da han har kommet med et innspill til planen.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen, og ble enstemmig vurdert som habil og
tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

3. Plan- og miljøutvalget gjør på bakgrunn av innkommende merknader og administrasjonens
vurdering følgende endringer i plankart og bestemmelser:
a) Det legges inn en ny brygge på GB 20/100 i tråd med merknad.
b) Området for fritidsbebyggelse på GB 20/97 utvides to meter mot sørøst i tråd med merknad.
c) Område for fritidsbebyggelse F6 tas ut av planen, innsigelsen til Fylkesmannen imøtekommes.
d) Bredden på arealet regulert til kjøreveg f_V2 utvides til 7 meter. Det innarbeides i
bestemmelsene at vegen kan ha maks kjørebredde på 3 meter og 1 til grøft på hver side.
e) Det legges inn en frisiktsone ved utkjøringa fra f_V2 til o_V1.
f) Området for fritidsbebyggelse på GB 17/15 justeres til også å omfatte bod nord på
eiendommen.
g) Maks tillatt mønehøyde for anneks økes til 4 meter.
h) Det innarbeides en bestemmelse for boder i områdene for fritidsbebyggelse. Maks BRA/BYA for
bod settes til 15 m2, maks mønehøyde 3 meter og maks gesims 2,5 meter.
4. Plan- og miljøutvalget legger planen ut på begrenset høring. Det bes om at høringspartene kun
kommer med innspill til de foreslåtte endringene.
Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
1. Område for fritidsbebyggelse F6 beholdes i plan. Innsigelse fra Fylkesmannen imøtekommes
ikke. Plassering av bebyggelse blir i sørvestre hjørne av tomt
2. Reguleringsplanen utvides for å ta med parkering øst i området (sørvest for idrettsplassen ved
Langenes skole) foreslått av Per Juell Larsen 02.09.13
3. Rådmannens forslag til vedtak med endringer fremkommet i møte vedtas
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 1 a) i rådmannen forslag til vedtak vedtatt med 6 (H, FRP, KRF) mot 3 stemmer (AP)
 1 c) i rådmannens forslag satt opp mot punkt 1 i FRP sitt forslag. Punkt 1 i Frp sitt forslag
vedtatt 6 (H, FRP, KRF) mot 3 stemmer (AP)
 Rådmannens forslag til vedtak med endringer fremkommet i møte vedtatt med 6 (H, FRP, KRF)
mot 3 stemmer (AP)
 Punkt 3 i Frp sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 stemmer (AP, H, KRF)

Vedtak:
1) Plan- og miljøutvalget gjør på bakgrunn av innkommende merknader og administrasjonens
vurdering følgende endringer i plankart og bestemmelser:
a) Det legges inn en ny brygge på GB 20/100 i tråd med merknad.
b) Området for fritidsbebyggelse på GB 20/97 utvides to meter mot sørøst i tråd med
merknad.
c) Område for fritidsbebyggelse F6 beholdes i plan. Innsigelse fra Fylkesmannen
imøtekommes ikke. Plassering av bebyggelse blir i sørvestre hjørne av tomt
d) Bredden på arealet regulert til kjøreveg f_V2 utvides til 7 meter. Det innarbeides i
bestemmelsene at vegen kan ha maks kjørebredde på 3 meter og 1 til grøft på hver side.
e) Det legges inn en frisiktsone ved utkjøringa fra f_V2 til o_V1.
f) Området for fritidsbebyggelse på GB 17/15 justeres til også å omfatte bod nord på
eiendommen.
g) Maks tillatt mønehøyde for anneks økes til 4 meter.
h) Det innarbeides en bestemmelse for boder i områdene for fritidsbebyggelse. Maks
BRA/BYA for bod settes til 15 m2, maks mønehøyde 3 meter og maks gesims 2,5 meter.
2) Plan- og miljøutvalget legger planen ut på begrenset høring. Det bes om at høringspartene
kun kommer med innspill til de foreslåtte endringene.

Bakgrunn for saken:
Områdereguleringsplanen for Kvernhustangen ble vedtatt lagt ut på tredje gangs offentlig
ettersyn i møte den 15.05.2013. Høringsfristen var 02.10.2013. Det kom inn 7 merknader til
planen. Fylkesmannen reiste innsigelse til nytt område for fritidsbebyggelse (F6).
Saksutredning:
Under følger en gjennomgang av innkommende merknader med administrasjonens
kommentarer:
Ellen og Karl Otto Fredriksen, GB 17/26, 28.08.2013.
Påpeker at arealet satt av til uteoppholdsareal ved hytta ikke er det arealet som faktisk blir
benyttet til uteoppholdsareal. Ønsker at grøntområdet endres/utvides til øst for byggeområdet.
Mener at vurderingen av byggeområdet som er gjort er svært urimelig. Peker på
forskjellsbehandling, og viser til flere eksempler. Ber om kommunens vurdering.
Administrasjonens kommentar:
Avgrensningen av uteoppholdsarealene er basert på avgreningen av byggeområdet i
reguleringsplanen for Kvernhustangen, vedtatt 20.10.1986. Det er kun gjort noen mindre
justeringer på enkelte av eiendommene. Området satt av til fritidsbebyggelse er avgrenset med
tanke på å omfatte fritidsbebyggelsen og de mest private områdene rundt. Arealene avsatt til
uteoppholdsareal på GB 17/26 opprettholdes som i planforslaget.
Avgrensningen av byggeområdet opprettholdes.
Astrid og Salve Linnebo, GB 20/100, 29.08.2013.
Viser til at tidligere ytret ønske om brygge på GB 20/100 ikke er kommentert eller tatt inn i
planen. Eiendommen har ikke brygge i dag. Poengterer at forslag fra arealenheten om å utvide
eksisterende brygge på GB 20/51 vil ødelegge eksisterende båthavn og følgelig ikke
representerer noe tilbud. Vedlegger kart og foto med illustrasjon av ønsket plassering av
brygge. Det vises til ny brygge innregulert på naboeiendommen.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen har forståelse for ønsket om bryggeplass. Kommunen har hatt ønsker om å
kun i begrenset grad, legge til rette for nye bryggeanlegg innenfor planområdet. Dette for å
bevare mest mulig av den gjenværende naturlige strandsonen. For å dekke behovet for brygger
til GB 20/100 og GB 20/543, ble det i opprinnelig planforslag derfor foreslått å utvide
eksisterende brygger på GB 20/51 og 464. Grunneierne har ikke akseptert den foreslåtte
løsningen.
I vedtaket om utleggelse av planen til første gangs offentlig ettersyn den 15.08.2012, la planog miljøutvalget inn en ny brygge til GB 20/543 på GB 20/51, nord for eksisterende brygge på
GB 20/464. Det har ikke kommet noen innsigelse til plasseringen av brygga, men det har blitt
poengtert fra flere høringsinstanser at det er uheldig med en brygge i friluftsområdet. Det er
etter administrasjonens vurdering rimelig at de nevnte eiendommene får lik behandling.
Ønsket plassering av brygge på GB 20/100 er i et område foreslått regulert til grønnstruktur,
og er slik sett mindre konfliktfylt enn bryggen i friluftsområdet. Vi foreslår derfor at det legges
inn en ny brygge på gnr. 20, bnr. 100 som vist i brev fra Linnebo den 29.08.2013.
Aslak Tveita, GB 20/97, 02.09.2013.
Viser til tidligere korrespondanse om steinbrygge øst på GB 20/97, påpeker at brygga ikke er
tegnet inn på plankartet. Ønsker at det åpnes opp for bygging av en bod ved sjøen på
eiendommen. Viser til at det er boder ved sjøen på mange andre eiendommer. Peker på at det er

et eldre bygg/utedo på eiendommen som ikke er tegnet inn på plankartet. Ønsker at området for
fritidsbebyggelse utvides til å gjelde også dette bygget. Ber videre om at området for
fritidsbebyggelse flyttes to meter mot sør. Dette for å unngå terrenginngrep ved bygging av
eventuell ny hytte.
Administrasjonens kommentar:
Det er i planen satt av et areal til småbåtanlegg ved eksisterende brygge på eiendommen. De
øvrige arealene mellom område satt av til fritidsbebyggelse og sjøen er satt av til
uteoppholdsareal. I bestemmelsene til planen står det at innenfor uteoppholdsareal kan
eksisterende godkjente tiltak slik som trapper, murer, uthus, boder og lignende tillates
opprettholdt. Gitt at steinbrygga og det nevnte bygget er godkjent kan disse opprettholdes med
foreslått regulering. Administrasjonen anser det som tilstrekkelig med en innregulert brygge
på eiendommen.
Området avsatt til fritidsbebyggelse er relativt smalt. For å få en best mulig terrengtilpasning
av en eventuelt ny hytte foreslår administrasjonen at byggeområdet for fritidsbebyggelse
utvides to meter mot sørøst i tråd med grunneiers ønske.
Kvernhustangen vel, ved Per Juell Larsen, 02.09.2013.
Viser til tidligere brev om ønske om parkeringsplass den 22.10.2012. Ber om innregulering av
parkeringsplass for ca. 20 biler i skogen sørvest for idrettsplassen ved Langenes skole, gnr. 17,
bnr. 9. Det argumenteres blant annet med at det har vært hærverk på biler som har stått parkert
ved skolen. Det vises til at det er regulert inn parkering i skogen vest på Kvernhustangen og at
det anses som forskjellsbehandling om ikke det tillates parkeringsplass på GB 17/9
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen har tidligere kommentert dette. Vi ser ønsket med en egen parkeringsplass,
men man mener den plassen som allerede eksisterer bør være tilfredsstillende. Hærverk greier
man dessverre aldri å få bukt med og man mener at en ny parkeringsplass ikke nødvendigvis
vil løse nevnte plager.
Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, 02.09.2013.
Fylkesmannen reiser innsigelse til område F6 for fritidsbebyggelse på GB 17/ 28, ber om at
området tas ut av planen. Peker på at fritidsboligen vil ha uheldig privatiserende effekt av
friområde o_G 11 og o_G 12. Det vises også til nærhet til tursti o_G8 og friområde o_G 10.
Viser til tidligere uttalelser i saken.
Administrasjonens kommentar:
Kvernhusløypa er en mye brukt turvei og kommunen må sikre at kvalitetene ved løypa og
friområdene rundt opprettholdes. Friområdene nord for F6 er en del av et statlig sikra
friluftsområde. Hytta blir liggende tett opptil Kvernhusløypa. Opparbeiding av tomta og
bygging av en hytte innenfor F6 reduserer vegetasjonsbufferen mellom turløypa og
bebyggelsen. Plasseringen kan gi en privatiserende effekt på turløypa og de omkringliggende
friområdene. Administrasjonen foreslår at innsigelsen imøtekommes og at F6 tas ut av planen.
Kystverket, 02.09.2013.
Viser til tidligere uttalelser i saken, har ellers ingen merknader til nytt offentlig ettersyn.
Vest-Agder fylkeskommune, 02.09.2013.
Har ingen merknader til ny bebyggelse på GB 20/93 og 240. Peker på at utvidelse av
byggeområdet på GB 17/286 bør unngås på grunn av nærheten til friluftsområde. Fraråder ny
bebyggelse så tett på turstien som planen legger opp til på GB 17/28 (F 6). Gir råd om
plassering av eventuell ny bebyggelse sørvest på tomta.

Administrasjonens kommentar:
Se kommentar til Fylkesmannens uttalelse.
I tillegg til å gå gjennom innkommende kommentarer har administrasjonen gått gjennom og
oppdatert plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, slik at det er samsvar mellom
dokumentene.

Oppsummering og anbefaling
Planarbeidet ble satt i gang for å gi kommunen et bedre styringsdokument. Intensjonen var å
videreføre utbyggingspotensialet i gjeldende plan, men med noe nytt areal til brygger.
Gjennom oppstart og høringer har det kommet en rekke innspill til planarbeidet, også ved siste
høring som gjengitt over. Administrasjonen foreslår at noen av merknadene imøtekommes.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har reist innsigelse til F6, foreslått regulert til
fritidsbebyggelse. Innsigelsen er begrunnet i at en hytte innenfor F6 vil ha en uheldig
privatiserende effekt på omkringliggende friområder og turveg (Kvernhusløypa).
Kvernhusløypa er en veldig mye brukt turveg og det er viktig at kommunen sikrer at kvaliteten
på løypa opprettholdes. Administrasjonen vil derfor råde plan- og miljøutvalget til å
imøtekomme innsigelsen og ta F6 ut av planen.
Brygger har vært et tilbakevendende tema i planarbeidet. Opprinnelig var det foreslått å legge
inn to nye brygger og utvide eksisterende brygger på GB 20/51 og 464. De utvidede bryggene
skulle dekke behovet for brygger til GB 20/543 og GB 20/100. Utvidelse av bryggene har ikke
blitt akseptert av grunneierne. I vedtaket om utleggelse av planen til første gangs offentlig
ettersyn la plan- og miljøutvalget inn en ny brygge til GB 20/543 på GB20/51, nord for
eksisterende brygge på GB 20/464. Det har ikke kommet noen innsigelse til plasseringen av
brygga, men det har blitt poengtert fra flere høringsinstanser at det er uheldig med en brygge i
friluftsområdet. Det er etter administrasjonens vurdering rimelig at de nevnte eiendommene får
lik behandling. Ønsket plassering av brygge på GB 20/100 er i et område foreslått regulert til
grønnstruktur, og er slik sett mindre konfliktfylt enn bryggen i friluftsområdet.
Administrasjonen foreslår derfor at det legges inn en ny brygge på GB 20/100. Vi gjør
oppmerksom på at innleggelsen av brygga fører til at planen må sendes på en ny begrenset
høring, før den kan vedtas.
I tidligere planutkast var felles kjøreveg (f_V2) regulert i en bredde på 3 meter. Vegen er ikke
prosjektert og det er derfor knyttet usikkerhet til om det lar seg gjøre å bygge vegen innenfor
regulert areal. Administrasjonen foreslår derfor at arealet avsatt til felles kjøreveg (f_V2)
utvides til 7 meter for å sikre at vegen kan bygges innenfor området regulert til vei. Tillatt
vegbredde reguleres gjennom bestemmelsene, med en maks kjørebredde på 3 meter og 1 meter
til grøft på hver side. Det foreslås også å legge inn en frisiktsone ved utkjøringa fra f_V2 ut til
o_V1.
Etter at tidligere planforslag ble tegnet har grensene til eiendommen GB 17/15 blitt justert.
Rett nord for området foreslått regulert til fritidsbebyggelse ligger det en bod som nå tilhører
eiendommen. Det er naturlig at boden inngår i området satt av til fritidsbebyggelse.
Administrasjonen foreslår å justere området for fritidsbebyggelse på GB 17/15 til også å
omfatte boden.
Bestemmelsene er strukturert i samsvar med plankartet og gjennomgått for å sikre mest mulig
samsvar med kommuneplanen. I tråd med kommuneplanen forslås maks mønehøyde for

anneks økt fra 3,5 meter til 4 meter. Det er i tidligere planforslag ikke satt bestemmelser
knyttet til utforming av boder innenfor områdene regulert til fritidsbebyggelse. Det foreslås å
legge inn i bestemmelsene at maks BRA/BYA for bod i områdene for fritidsbebyggelse er 15
m2, maks mønehøyde 3 meter og maks gesimshøyde 2,5 meter.
Administrasjonen vil overfor plan- og miljøutvalget foreslå følgende endringer av plankart og
bestemmelser:
 Det legges inn en ny brygge på GB 20/100, i tråd med merknad
 Området for fritidsbebyggelse på GB 20/97 utvides to meter mot sørøst, i tråd med
merknad.
 Område for fritidsbebyggelse F6 tas ut av planen, innsigelsen til Fylkesmannen
imøtekommes.
 Bredden på arealet regulert til kjøreveg f_V2 utvides til 7 meter. Det innarbeides i
bestemmelsene at vegen kan ha maks kjørebredde på 3 meter og 1 meter til grøft på
hver side.
 Det legges inn en frisiktsone ved utkjøringa fra f_V2 til o_V1.
 Området for fritidsbebyggelse på GB 17/15 justeres til også å omfatte bod nord på
eiendommen.
 Maks tillatt mønehøyde for anneks økes til 4 meter.
 Det innarbeides en bestemmelse for boder i områdene for fritidsbebyggelse. Maks
BRA/BYA for bod settes til 15 m2, maks mønehøyde 3 meter og maks gesims 2,5
meter.
De foreslåtte endringene er lagt inn i revidert plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Disse
ligger vedlagt.
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