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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde tas
ikke til følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 18.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde tas
ikke til følge.
4. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Repr. Ribe (H) ba om at følgende protokollføres:
Høyres gruppe forutsetter at når Statens Vegvesen skal behandle saken hva angår rundkjøring samt
sykkel og gangsti, skal den realiseres ved anleggelse av undergang (vei ned til Linnegrøvan).

Et enstemmig plan- og miljøutvalg vedtok å sende saken videre til kommunestyret for
behandling
Innstilling:
Saken sendes videre til kommunestyret for behandling

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunestyre vedtok områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde i møte
27.03.2014. Vedtatt plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse ligger vedlagt (vedlegg 1012). Kommunen har mottatt 6 klager på reguleringsplanen; Bjarne Gundersen (vedlegg 1),
Ingrid og Karsten Gundersen (vedlegg 2), Søgne Bondelag (vedlegg 3), en samlet klage fra
NOF, Agder botaniske forening og Norsk Zoologiske Forening (vedlegg 4),
Naturvernforbundet (vedlegg 5) og SIAS Holding AS (vedlegg 6). I tillegg har Statens
vegvesen kommet med en kommentar til planen (vedlegg 9).
Klagen fra Bjarne Gundersen omhandler gang- og sykkelvei på østsiden av Hølleveien,
byggegrensen mot Hølleveien innenfor B1, stengning av utkjørsel fra GB 72/16, avgrensingen
av naturvernområdet mot Søgneelva og plasseringen av pumpestasjonen.
Klagen fra Ingrid og Karsten Gundersen omhandler sykkelstien/fortau langs veien inn til
Linnegrøvan, mot Linnegrøvan 1, og plasseringen av pumpestasjonen. Det kommenteres også
at området er skiltet som et industriområde og det utrykkes usikkerhet knyttet til
konsekvensene av utvidelse av industriområdet. Det vises til at det er problemer fra kafé og
restaurantdrift i området.
Klagen fra Søgne Bondelag omhandler hele utvidelsen av Linnegrøvan næringsområde. Det
pekes på at saksutredningen er mangelfull i vurderingen av landbruksarealene. Det bes i klagen
om at det blir gjort en faglig vurdering av verdien av kulturlandskapsområdet og at det
synliggjøres hvilke tap det vil medføre for kommunen at området blir nedbygd.
NOF – Kristiansand lokallag, Agder Botaniske Forening og Norsk Zoologiske Forening –
Sørlandsavdelingen klager på kommunens vurdering etter naturmangfoldloven, hvor det står:
Området for utvidelse av næringsområdet er i dag dyrket mark uten kjente registreringer av
viktige naturmangfoldverdier. Det sies i klagen at det ikke er riktig at det ikke er registrert
viktige naturmangfoldsverdier i området.
SIAS Holding AS klager på at det ikke har kommet tydelig nok fram at boligen på GB 72/117
må rives for å bygge gang- og sykkelveien. For å få plass til nytt lagerbygg ber klager om at
byggegrensen justeres. Det bes også om en avklaring knyttet til veirett til GB 71/117.
Statens vegvesen bemerker at støyskjermen til B2 må plasseres innenfor B2, utenfor sideareal
til gang- og sykkelvegen og slik at den ikke kommer i konflikt med siktsona til gang- og
sykkelvegen.
Saksutredning:
Alle klagene er mottatt innen klagefristen. Klagene er framsatt av grunneiere innenfor
planområdet og interesserorganisasjoner for berørte interesser. Klagerne vurderes å ha rettslig
klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. Under følger en gjennomgang av de ulike temaene i
klagene og en vurdering av disse.
Gang- og sykkelveg langs Hølleveien
Bjarne Gundersen påpeker at det vil være trafikkfarlig å sende skolebarn på gang- og
sykkelvegen gjennom rundkjøringen. Gundersen skriver i klagen at eksisterende gang- og
sykkelvei burde være god nok dersom undergangen ble utbedret.

Hvorvidt det skal være gang- og sykkelvei på en eller begge
sider av Hølleveien har vært et sentralt tema i
planprosessen. Ved høring av planen har Statens vegvesen
anbefalt tosidig gang- og sykkelveg langs Hølleveien i
tillegg til utbedring av undergangen. Det legges i planen
opp til gang- og sykkelveg på begges sider av Hølleveien. I
Justert
tillegg er nedkjøringen til undergangen fra øst justert for å
nedkjøring til
undergangen
redusere hastigheten til syklende gjennom undergangen, se
kartutsnittet til høyre. Det er ikke en optimal løsning at
gang- og sykkelvegen krysser nedkjøringen til Linnegrøvan
i plan, men vi anser dette som en tilfredsstillende løsning
når vi ser denne i sammenheng med undergangen under Hølleveien. Vi kan ikke se at det
framkommer nye opplysninger i klagen.
Byggegrense mot Hølleveien
Bjarne Gundersen ber om at byggegrensen på GB 72/16 endres slik at den følger vestsiden av
husveggen på eksisterende bolig. Det vises til at byggegrensen innenfor B2 er tegnet rundt
eksisterende garasje og klager mener at dette er forskjellsbehandling. Det påpekes at
byggegrensen på østsiden av Hølleveien er trukket lenger inn på privat eiendom enn på
vestsiden.
Byggegrensen i B1 har tidligere vært foreslått rundt boligen på GB 72/16. Statens vegvesen har
i brev 05.09.13, skrevet at stiplet linje rundt bolig på GB 72/16 må utgå og at ny bebyggelse
må oppføres i samsvar med regulert byggegrense. Byggegrensen som er tegnet rundt garasjen
på B2, er byggegrense mot naboeiendom og ikke mot vei, sakene er følgelig ikke
sammenlignbare. Videre er B2 en erstatningstomt for en bolig som må rives for å få plass til
rundkjøringen. Planen legger følgelig ikke opp til mer bebyggelse i dette området enn det som
er der i dag. Innenfor B1 legger planen opp til 5 nye boenheter i tillegg til de 3 som er innenfor
B1 i dag. Det er viktig at planen legger til rette for gode boforhold for den nye bebyggelsen,
med blant annet tilfredsstillende avstand til veg. Vi kan ikke se at det har framkommet noe nytt
i saken.
Utkjørsel fra GB 72/16
B. Gundersen ber om at utkjørselen til boligen på GB 72/16 opprettholdes. Det vises til at
avkjørselen har vært i bruk siden 1917 og at det er mange andre boliger som har utkjørsel mot
Hølleveien.
Hølleveien har stor trafikk og det er ønskelig å begrense antall utkjøringer til veien.
Utkjøringen vil også krysse planlagt gang- og sykkelvei. Planen legger opp til stengning av
utkjøringen for å begrense antall kryssinger mellom bilvei og gang- og sykkelvei og for å
redusere antall utkjøringer til Hølleveien. Det åpnes i planen opp for to nye boenheter på GB
72/16, dette vil gi økt trafikk og underbygger behovet for å stenge utkjøringen. Vi kan ikke se
at det framkommer nye opplysninger i klagen som skulle tilsi en annen vurdering av saken.
Avgrensningen av naturvernområde
Det bes i klagen fra B. Gundersen om at området regulert til naturvernområde reduseres til
området mellom elva og granhekken. Det trekkes fram at det i området mellom granhekken og
atkomstveien til GB 72/169 er opparbeidet hage med drivhus, plen og frukttrær.
Vi er klar over at deler av arealet som er satt av til naturvernområde er opparbeidet som hage.
Området avsatt til naturvernområde er avgrenset i tråd med føringer gitt av Fylkesmannens
miljøvernavdeling etter innsigelse til planen, se skissen under. Avgrensningen foreslås
oppretthold som i vedtatt plan.

Pumpestasjon
I klagene fra B. Gundersen og I. og K. Gundersen bes det om at pumpestasjonen på GB 72/16
flyttes lenger vekk fra boligområdet. Det vises til luktplager og ubehag. Det minnes i klagen fra
Bjarne Gundersen om at pumpestasjonen ligger i sonen for 200 års flom.
Kommunen er kjent med og jobber for å redusere luktproblemene. Ingeniørvesenet ønsker å
beholde plasseringen av pumpestasjonen slik den ligger i dag og vurderer ikke flomsonen som
et problem for driften av pumpestasjonen. Vi kan ikke se at det framkommer nye opplysninger
i klagene som skulle tilsi en annen vurdering av saken.

Fortau/sykkelsti langs vei inn til Linnegrøvan
I. og K. Gundersen skriver i klagen at sykkelstien vil hindre atkomst med rullestol via
verandaen, som er eneste mulighet for å komme inn i huset med rullestol. Det påpekes at
sykkelstien vil gi et verditap for eiendommen. I tillegg skriver klager at atkomstveien inn til
boligeiendommene og pumpestasjonen krysser sykkelstien og at dette vil kunne gi farlige
situasjoner. Gundersen skriver at klagen begrunnes med støy, forsøpling og farlige situasjoner.
Fortauet med sideareal tar ca. 20 m2 av GB 72/168, eiendomsgrensene er vist med tykk grønn
linje på kartutsnittet under. Som en ser av kartutsnittet med flyfoto i bakgrunnen, vil fortauet
komme nær uteplassen sørvest på eiendommen. Det skal likevel være mulig å løse
rullestolatkomst via verandaen på det gjenværende arealet av eiendommen.

Det er lagt inn fortau langs internveien i Linnegrøvan for å legge til rette for at det skal bli
tryggere for myke trafikanter å ferdes på Linnegrøvan. Trafikkmengden på atkomstveien inn til
boligene i B1 og pumpestasjonen vil bli så begrenset at kryssing med fortau i plan vurderes
som forsvarlig. Vi kan ikke se at det er trukket fram nye relevante momenter i klagen.
Konsekvenser av utvidelsen av næringsområdet
Det utrykkes i klagen fra Ingrid og Karsten Gundersen bekymring knyttet til konsekvensene av
utvidelsen av industriområdet og det vises til problemer knyttet til blant annet eksisterende
kafédrift.
Planforslaget legger opp til at Linnegrøvan skal være et næringsområde for plasskrevende
varegrupper. Det står i bestemmelsene at det ikke tillates servicebedrifter og dagligvarehandel.
Planen åpner ikke opp for etablering av nye områder for bevertning.
Konsekvenser for den dyrkede jorda
I klagene fra Bondelaget og Naturvernforbundet trekkes det fram at det ikke framgår av
saksutredningen om det er gjort noen utredning av landbruksarealenes egnethet for
matproduksjon. Momenter som trekkes fram i klagene er blant annet at de dyrkede arealene er
verneverdige, innskjerpet nasjonal jordvernpolitikk, det globale ansvaret for å bevare dyrkbare
arealer og at det ikke er behov for næringsarealene. Det vises til klagene i sin helhet.
Gjennom kommuneplanen, sist vedtatt i 2012, er det besluttet at det skal legges til rette for
utvidelse av næringsområdet på Linnegrøvan ut på deler av de dyrka arealene øst for de
eksisterende næringsområdene. Dette lå også inne i forrige kommuneplan. Ved behandlingen
av reguleringsplanen har administrasjonen forholdt seg til føringene som ligger i
kommuneplanen. Det er rett at det i liten grad er redegjort for konsekvensene av
omdisponeringen av de 14 dekarene med dyrka mark til næring. Administrasjonen har lagt til
grunn vurderingene som er gjort i forbindelse med kommuneplanprosessene.

Kommunen har behov for sentrumsnære næringsarealer. Det har vært et mål å skille mellom
funksjonene som tillates på Tangvall og på Linnegrøvan. På Linnegrøvan er det lagt til rette for
forretninger for plasskrevende varegrupper, mens man ønsker at servicebedrifter og
detaljhandel skal plasseres på Tangvall. Når det er behov for større næringsarealer er det
naturlig å legge til rette for utvidelse av eksisterende områder. I planen er det lagt opp til
høyere utnyttelse av eksiterende næringsområder og utvidelse av næringsarealene mot nordøst.
For å legge til rette for mulig framtidig utvidelse er det regulert et veisystem som tar høyde for
dette.
Utvidelsen berører ca. 14 dekar fulldyrka jord ned mot Søgneelva. Linnegrøvan og Tangvall
ligger på en flate med elv- og breelvavsetninger med gode dyrkede og dyrkbare arealer.
Dersom en skal legge til rette for utbygging nær eksisterende bebyggelse vil det derfor ofte
bety at man må gjøre en avveging mellom jordbruksinteresser og utbyggingsinteresser. Av de
sentrumsnære jordbruksområdene har kommunen gjennom kommuneplanen prioritert
områdene vest for Hølleveien og sør for Tangvallveien. Dette er et større sammenhengende
jordbruksområde, hvor det ikke er åpnet for ny bebyggelse.
Naturmangfold og naturverdier
I den felles klagen fra organisasjoner i Grønt Nettverk og i klagen fra Naturvernforbundet
klages det på vurderingene som er gjort etter naturmangfoldloven. Det vises til at Søgneelva er
et vernet vassdrag med viktige naturverdier i kantsonen og i randsonen til denne, inklusiv de
dyrka arealene.
Administrasjonen forholder seg til at utvidelsen av næringsområdet er avklart i
kommuneplanen. Planen hjemler ikke nye byggetiltak i kantsonen til elva, med unntak av at
det legges til rette for etablering av en sti i friområdet. Stien vil bli liggende utenfor den
viktigste kantsonen ned mot elvebredden. Sonen som er regulert til naturvernområde og
friområde mellom elva og de nye næringsområdene er på ca. 25 meter, byggegrensen ligger ca.
30 meter fra elvebredden. Grøntområdet omfatter kantsonen langs elva, overgangen mellom
kantsonen og dyrka mark og noe dyrka mark. Se flyfoto med utsnitt av plankart over i figuren
under.

I klagene fra naturvernforbundet og Grønt Nettverk sies det at Søgneelva har en vernesone på
100 meter ved Linnegrøvan.

I kommuneplanen er det et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs Søgneelva med
sidevassdrag. Grensen er satt uten at det er gjort noen vurdering av eksisterende tekniske
inngrep langs elva. I kommuneplanen er området for nytt næringsområde avgrenset ca. 10
meter fra elva. Avgrensningen av næringsområdet gir forventning om at det kan legges til rette
for bebyggelse nærmere elva enn byggeforbudssonen på 100 meter. Gjennom en
reguleringsplan har man mulighet til å gjøre en konkret vurdering av hvor det er forsvarlig at
grensen går.
Administrasjonen er kjent med og har vektlagt naturverdiene knyttet til Søgneelva i
behandlingen av planen. Vår vurdering er at med den regulerte avstanden til elva ivaretas
naturverdiene som er knyttet til kantsonen til elva og randsonen til denne. Når det står i
saksutredningen: området for utvidelse av næringsområde er i dag dyrka mark uten kjente
registeringer av viktige naturmangfoldsverdier, vises det til at det ikke er registrert konkrete
naturverdier på de dyrka arealene som blir regulert til næring. Det framgår videre av
vurderingen etter naturmangfoldloven at for å bevare kantsonen er byggeområdet trukket vekk
fra elvebredden.
Konsekvenser for GB 72/117, SIAS Holding
SIAS Holding skriver i klagen at det ikke har kommet tydelig nok fram at bolig på GB 72/117
skal rives. Klager viser til at ut i fra tidligere brev burde kommunen ha forstått at det ikke var
oppfattet at boligen må rives. For å kunne opprettholde driften av Sør Installasjon AS på
eiendommen bes det om en justering av byggegrensen mot vei, for å kunne bygge et nytt
lagerbygg. Veiretten til eiendommen er knyttet til at eiendommen benyttes til beboelse, klager
ber derfor om en avklaring om hva som skjer med veiretten når boligen forsvinner.
Klager har rett i at det ikke har vært så lett å lese ut av planutkastene at boligen forutsettes
revet, blant annet fordi bygget ikke har vært tegnet i plankartet med linjesymbol for bebyggelse
som forutsettes fjernet. Samtidig står det i administrasjonens kommentar til SIAS Holding sitt
brev datert 20.03.13, at boligen må rives. Kommentaren står i saksframlegget til behandlingen
av planen i plan- og miljøutvalget den 26.06.13, (vedlegg til planbeskrivelsen). Planen ble
sendt på ny begrenset høring til SIAS Holding etter behandlingen i plan- og miljøutvalget,
saksframlegget lå vedlagt i høringen. På denne måten var SIAS Holding tilskrevet om
konsekvensene av planforslaget før planen var vedtatt. I tidligere planforslag, hvor det ikke har
vært regulert inn gang- og sykkelveg har boligen kunnet bli stående, og rivning har følgelig
ikke vært et tema ved disse behandlingene.
Administrasjonen har i brev datert 16.05.15 bedt Statens vegvesen vurdere om det er mulig å
justere byggegrensen mot vei, slik klager ønsker. I brev datert 28.05.14, skriver Statens
vegvesen at byggegrensen på GB 72/117 ikke bør flyttes. Det vises i uttalelsen til at
trafikkmengden på fylkesvegen er høy (ÅDT ca. 10 000) og at det er usikkert hvilken gang- og
sykkelvegløsning som vil bli valgt langs Hølleveien, siden kommunedelplanen for sykkel ikke
er behandlet enda. Administrasjonen viser til vegvesenets vurdering (vedlegg 8) og gir råd om
at klagen ikke tas til følge.
Det er valgt ikke å regulere inn private veier i næringsområdene. Veirett til eiendommen over
andre eiendommer er et privatrettslig forhold som følgelig ikke løses gjennom plansaken. Det
er bruken av eiendommen som er avgjørende for om vilkåret i avtalen er oppfylt eller ikke.
Dersom veiretten til GB 72/117 skal opprettholdes når boligen eventuelt forsvinner, må avtalen
revideres.
Støyskjerm og siktlinje

Statens vegvesen har ikke fremmet en klage, men påpeker at støyskjermen må oppføres
innenfor B2 og slik at den ikke kommer i konflikt med siktsona til gang- og sykkelvegen ved
o_SKV.
Støyskjermen er tenkt plassert innenfor B2. Støyskjermen vil kunne oppføres i tråd med
siktkrav. På grunn av at gang- og sykkelvegen sør for o_SKV går ned i undergang under
Hølleveien, er sikten mot sør ikke god nok. I tillegg kommer avkjøringen nær rundkjøringen,
noe som trafikksikkerhetsmessig ikke er en optimal løsning. Det arbeides med å kunne lage en
felles avkjørsel for boligbebyggelsen lenger sør på Hølleveien, slik at avkjørselen ved o_SKV
kan stenges. Dette ligger utenfor planområdet og kan ikke løses i denne planen.
Konklusjon
Administrasjonen kan ikke se at det framkommer nye momenter i klagene som skulle tilsi
endring av planen. Vi anbefaler at klagene ikke tas til følge og at saken sendes til
Fylkesmannen for endelig behandling.
Enhetsleders merknader:
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Protester til reguleringsplan for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde
2 Protest til reguleringsplan for Linnegrøvan
3 Uttalelse fra Søgne Bondelag til klagebehandling - reguleringsplan for Linnegrøvan
4 Påklaging av kommunestyrets vedtak - områderegulering for Linnegrøvan næringsområde
5 Klage på vedtak av 27.03.14 - områderegulering for Linnegrøvan næringsområde
6 Klage på vedtak av 27.03.14 - reguleringsplan
7 Reguleringsplan for Linnegrøvan - vurdering av innkommet klage på vedtak av planen
8 Vurdering av innkommet klage på vedtak av plan - reguleringsplan for Linnegrøvan
Næringsområde
9 Merknader til områdereguleringsplan for Linnegrøvan næringsområde
10 Plankart - Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, vedtatt 27.03.14
11 Bestemmelser - Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, vedtatt 27.03.14
12 Planbeskrivelse - Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde
13 Særutskrift - Reguleringsplan for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde - vedtak av
plan

Søgne kommune

søgne 11.04.14

Protester til Reguleringsplan for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde -

vedtak av plan.

SYKKELOGGANGSTI.
Vi protesterer

fremdeles mot gang og sykkelsti på østsiden av fv. 456. Det vil jo være galskap å sende

skolebarn fra blant annet første -til sjuende klasse gjennom en rundkjøring, når begrunnelsen for
denne rundkjøringen er trafikkøkning og stadig økende. Sykkelstien på vestsiden burde i aller høyeste

grad være bra nok, hvis eksisterende undergang på vestsiden av fv. 456 blir oppgradert. Denne
undergangen blir ikke mindre farlig hvis den ikke blir ombygd.

BYGGEGRENSE
MOT HØLLEVEIEN.
Vi mener det ikke er grunnlag for å trekke byggegrensen på østsiden av Hølleveien lenger inn over

privat eiendom, enn på vestsiden, jamfør BZved Hilde Eftestad og Atle Danielsen. Det vil beslaglegge
unødvendig privat eiendom , noe vi ikke kan se noen grunn til. Dette mener vi er

forskjellsbehandling.
Viser videre til at byggegrensen som er foreslått gjennom eksisterende bolig på Bl. 72/16. forandres
slik at den følger husveggen på vestsiden av huset. Altså mot Hølleveien, slik det er tegnet rundt
garasjen til Hilde Eftestad og Atle Danielsen,

B2. Dette mener vi også er fofskjellsbehandling.

UTKJØRSEL
TIL 72/16
Vi ber om at utkjørselen til boligen 72/16 blir opprettholdt.

Denne har vært brukt i alle år siden 1917

I disse årene har det kommet mange boliger med utkjørsel uti Hølleveien.
NATURVERNOMRÅDET
MOT ELVA.
Vi ber om at området avsatt til narurvern reduseres til området mellom elva og granhekken.

Fra

granhekken og inn til adkomstveien til 72/169 , er det opparbeidet hage, med drivhus, plen og
frukttrær. VI mener det er helt unødvendig at kommunen forvalter dette området.
PUMPESTASJONEN
Vi krever at pumpestasjonen på GB 72/16 flyttes lenger vekk fra boligområdet. lngeniørene i Søgne
kommune kan ikke garantere at luktproblemene blir bedre enn de er nå. Vi minner også om at
området

der pumpestasjonen

gif/L

Med hilsen Bjarne

ndersen

ligger, er i 200 års flomsonen.
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Uttalelse fra Søgne Bondelag til klagebehandling reguleringsplan for Linnegrøvan
I reguleringsplanen er det lagt opp til en utvidelse av Linnegrøvan næringsområde med et A og B
område, til sammen ca 14 dekar på dyrket jord av spesiell høg kvalitet. Dessuten er det inntegnet en
ny veg inn i C området som vil nedbygge ytterligere arealer.
Administrasjonens sakshandtering har store mangler på sentrale områder og kan ikke sees å være et
relevant beslutningsgrunnlag. Sentralt i nedbygging av dyrket jord og dyrkbar jord er en vurdering av
landbruksarealenes egnethet for matproduksjon. Denne vurdering mangler. Dermed er det trukket
konklusjoner på et sviktende grunnlag. Utnyttelsen av disse arealene gjennom lenger tid har
bekreftet at de faktiske forhold er at jorda som nå administrasjon nå foreslår nedbygd er av spesiell
høg kvalitet. Den er godt arrondert, har et relativt tykt matjordlag og ligger i en gunstig klimatisk
sone. Den er egnet til dyrking av et vidt spekter av vekster, fra grovfor og korn til grønnsaker og bær.
Dessuten er det vanningsmuligheter fra Søgneelva. Slike vanningsmuligheter er en betingelse for at
arealene kan utnyttes intensivt til en del bær og grønnsaksvekster. Jorda har nær på en optimal
sammensetning av ulike dyrkingsmessige kvaliteter og må betraktes som spesielt verneverdig i
forhold til andre viktige landbruksarealer i Søgne, men også i regional og nasjonal sammenheng. Den
har således også en sterk vernemessig status i relasjon til nasjonale føringer.
Nedbygginga av den dyrkede jord er i strid med dagens jordvernpolitikk. Det er det heller ikke
redegjort for i saksutredningen. I brev av 16.05. 2008 fra Fylkesmannen i Vest- Agder til bl.a. Søgne
kommune framgår bl.a. følgende: ” Det er klart at dersom et forslag om utvidelse av Linnegrøvan
næringsområde med areal A og eller B hadde kommet opp som ny sak i dag, ville det vært i strid med
dagens politikk, og Fylkesmannens landbruksavdeling ville varslet innsigelse til dette.” Denne sentrale
uttalelse synes å være oversett og ikke vurdert i administrasjonens saksframlegg.
I uttalelsen fra Fylkesmannen framgår dessuten bl.a. følgende: ”Et politisk flertall kan selvfølgelig når
som helst endre sin egen kommuneplan og tilbakeføre A og B til landbruk. Det er ingen tvil om at
Fylkesmannens landbruksavdeling ser en slik snuoperasjon som ønskelig og i tråd med dagens
nasjonale jordvernpolitikk. ” En slik snuoperasjon som Fylkesmannen anbefaler for å føre en
jordvernpolitikk i samsvar med dagens retningslinjer er ikke vurdert av administrasjonen.
Siden dette brevet ble utsendt fra Fylkesmannen har det fra Landbruksdepartementet og
Miljøverndepartementets side blitt ytterligere innskjerping av jordvernpolitikken i de nasjonale
målsettinger. Det gjelder bl.a. i departementers brev av 19.11.2010 til kommunene,
fylkeskommunene og fylkesmennene. I retningslinjer for nasjonale føringer legges det vekt på at
Norge har lite landbruksareal pr innbygger, en selvforsyningsgrad for landbruksprodukter på ca 50 %
og en økende befolkning og små muligheter for å utvide arealer av dyrket jord på arealer av høg
kvalitet, slik det finnes i Linnegrøvan. Dessuten framholdes at det i globale sammenhenger er mangel
på mat og at en stor del av jordas befolkning sulter. Økt global oppvarming fører til at en betydelig
del av landbruksarealene kan bli uproduktive. Det framgår at det er et nasjonalt ansvar å ta hensyn til
disse perspektiver i retningslinjer for vern av matjorda. De oppdaterte retningslinjer tilsir at
Fykesmannens tidligere relativt klare konklusjoner om ikke å nedbygge matjorda i Linnegrøvan har
fått ytterligere tyngde i relasjon til nasjonale målsettinger. Disse perspektiv og føringer i nasjonale
retningslinjer synes å være oversett og ikke tatt hensyn til i administrasjonens saksframlegg.

For øvrig vil vi påpeke at det nå legges opp til betydelige utvidelser av Tangvall sentrum og at hvis
disse arealer utnyttes arealmessig på en hensiktsmessig måte, vil det være rikelig med arealer for
sentrumsformål i innværende planperiode og sannsynlig også i betydelig tid utover denne. Dessuten
er det lagt til rette for større utvidelser av næringsarealer annet sted i kommunen, slik at de
arealmessige behov både for sentrumsfunksjoner og annen næringsvirksomhet skulle være godt
dekket. Nåværende arealer i i Linnegrøvan næringsområde kan også utnyttes bedre. Det synes derfor
ikke å være samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at Linnegrøvan næringsområde utvides
ytterligere, hvilke skal legges til grunn for at eventuell omdisponering kan foretas i henhold til
jordlovens bestemmelser.
Konklusjon er dermed at det ikke er sterke argumenter ut fra lokalt samfunnsmessige behov for å
bygge ned landbruksarealer i Linnegrøvan. En må imidlertid regne med at det kan være interesser
som av profitthensyn ønsker å bygge ned sentralt beliggende landbruksarealer da dette kan gi god
lønnsomhet. Slik vil det sannsynlig være for en stor del av den beste jorda i Søgne. Men landbruket er
en næring hvor jord av høg kvalitet som for eksempel i Linnegrøvan er et nødvendig resursgrunnlag.
Dersom denne jord nedbygges beriker en næring seg på bekostning av en annen. Det er dessverre
dette som kan blir resultatet dersom administrasjonens forslag skulle få endelig gjennomslag når det
gjelder utvidelse av Linnegrøvan næringsområde.
Dessuten utgjør området et viktig kulturlandskapselement som er av trivselsmessig betydning for en
stadig økt befolkning og rask urbanisering i Søgne. Også det taler i et framtidig perspektiv for at
området ikke nedbygges. Vi kan ikke se at områdets verdi som viktig kulturlandskapsområde er blitt
vurdert i forbindelse med planarbeidet, og hvilke tap det vil medføre for kommunen om området blir
nedbygget. Vi vil derfor be om at dette blir synliggjort gjennom en egen faglig vurdering av de
organer som har dette ansvaret i Søgne. En slik uttalelse må ligge ved som grunnlagsmateriale for en
akseptabel politisk behandling, jfr. Forvaltningslovens §17.

Søgne Bondelag

Bjørn Arild Stea

Til
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Påklaging av kommunestyrets vedtak angående Områderegulering for
Linnegrøvan næringsområde.
Om Norsk Zoologisk Forening (NZF)
Norsk zoologisk forening er en landsomfattende forening for zoologisk interesserte.
Foreningen omfatter et antall lokallag, hvorav et på Sørlandet. Zoologisk forenings
medlemmer omfatter typisk både fagfolk (forskere, universitetslektorer, forvaltning
og lærerkrefter) og interesserte amatører, en kombinasjon som gir foreningen
betydelig zoologisk fagkompetanse så vel som omfattende kunnskap om de
naturfaglige verdiene som eksisterer lokalt.
Om Norsk Botanisk Forening / Agder Botaniske Forening (ABF)
Norsk Botanisk forening er foreningen for planteinteresserte i Norge Den samler
både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfot botanikere og andre med interesse
for norsk flora. Foreningen ble startet i 1935, og har i dag ca 1500 medlemmer over
hele landet. Lokalavdelingen på Sørlandet heter Agder Botaniske Forening.
God naturforvaltning krever kunnskap og engasjement. Norsk Botanisk Forening
bidrar til dette viktige arbeidet. Medlemmer i lokalforeningene besitter svært mye
kunnskap om forekomst av plantearter, og det utføres florakartlegging i stor stil .

Norsk Zoologisk
Forening
Sørlandsavdelingen
Nye Teglverksveien 30,
4632 Kristiansand

Agder Botaniske
Forening
Postboks 1887
Gimlemoen,
4686 Kristiansand

Om Norsk Ornitologisk Forening ved Kristiansand

Norsk Ornitologisk Forening - populært kalt NOF eller fugleforeningen - er en
landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte, med fylkeslag i nesten alle
fylker og mer enn 50 lokalforeninger rundt omkring i landet. Foreningen har på
landsbasis rundt 6000 medlemmer.
NOF Kristiansand og omegn lokallag er lokalforeningen for kommunene Kristiansand, Søgne,
Songdalen og Vennesla. Fugleforeningen er møtested for alle som liker å se på fugl, uansett kjønn,
alder og kunnskapsnivå. Kulturlandskapet i Søgne er et yndet og populært område for våre
medlemmer hvor vi studerer fugletrekket, spesielt Søgnejordene (Sangvik) og Tjomsemoen. Våre
medlemmer har en unik kunnskap om arter og trekkforhold i nevnte områder.
Bakgrunn for vår påklaging.
Vi mener at vurderingen etter naturmangfoldloven er mangelfull med hensyn til
sjeldne og truede arter. Dette er opplysninger som kommunen er gjort kjent ved
gjennom tidligere høringsuttalelser fra våre foreninger.
Samtidig er medlemmene i zoologisk, botanisk og ornitologisk forening i alminnelighet bredt
naturinteresserte, og vil ha kunnskap og meninger om natur- og opplevelsesverdi av lokale
områder langt ut over de rent biologisk mangfold-betraktningene som følger av fagfeltet.
Det er på denne brede basis at NZF. ABF og NOF her gir sin klage på vedtak av
reguleringsplan for Linnegrøvan næringsområde, Søgne kommune. Vi tillater oss å påpeke
at våre vurderinger er basert på et fakta og skjønnsgrunnlag som nok i de fleste fall er bedre
faglig underbygget med faktakunnskap og observasjoner enn grunnlaget kommunen
disponerer og har basert sin plan på.

Vi klager på kommunens vurdering etter naturmangfoldloven hvor det heter ”Området for
utvidelse av næringsområdet er i dag dyrka mark uten kjente registreringer av viktige
naturmangfoldsverdier”.
Dette medfører ikke riktighet, vi henviser da vår tidligere høringsuttalelser.

”Nytt offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Linnegrøvan Næringsområde
høringsfrist 11.04-2011” datert 10. april 2011.
Kantskogen.
Den naturlige vegetasjonen langs elva på denne strekningen er gråor-heggeskog. Gråor er
sjelden langs vassdragene i kystsonen på Agder. Denne kantsonen langs elva har svært stor
verdi som en korridor for ulike arter gjennom et oppdyrket og etter hvert i større grad
utbygd område. Kantskogen langs elva er allerede preget av forbygninger og andre tekniske
inngrep. Denne delen av elva er i dag forholdsvis urørt.
En utbygging inn mot kantsonen medfører også større risiko for spredning av fremmede
arter inn i denne vegetasjonstypen, noe som er en trussel mot det biologiske mangfoldet i
naturtypen. En oppstykking og fragmentering av naturtyper og spredning av fremmede arter
er noen av de største truslene mot det biologiske mangfoldet.
Rødlistearter av fugl med tilknytning til området
Ref: Norsk Rødliste 2010
Vi kjenner bl.a. til at reguleringsplanområdet inngår i et viktig leveområde for
rødlisteartene strandsnipe- nattravn. Disse artene observeres regelmessig i kantsonen langs
elva.
Slike kantsoner inn mot dyrket mark har stor betydning for sjeldne- og truede arter som
bl.a. hønsehauk, vandrefalk og tornskate som også jakter i området.
I det åpnere jordbrukslandskap registreres arter som vipe, stær og sanglerke regelmessig.
Den truede arten åkerrikse er registrert i nærområdet til elva i dette området. Vepsevåken
er også nylig registrert som hekkefugl ikke langt unna.
Rødlistede pattedyr
Kantskogen langs elva og jordekanten er viktige jaktområder for flaggermus, vi har bl.a.
registrert skimmelflaggermus her, sannsynligvis også skjeggflaggermus, arter som er med
på den norske rødlisten.
Andre artsgrupper som bl.a. sopp og virvelløse dyr er dårlig undersøkt, og en grundigere
undersøkelse er påkrevd for å avdekke dette.
Våre foreninger mener at de biologiske verdiene i området må sikres ved at en langt breiere
sone langs elva sikres ved regulering til naturvernformål minimum 100 meter. Vi mener
også at kantsonen mot dyrket mark, og dyrka mark har stor betydning for fugl på trekk vår
og høst. Området er et svært rikt og vi synes at det er svært dårlig naturforvaltning å bygge
ned slike områder. Reguleringsplanen antyder 25 m fra elvebredden til bebyggelse, dette
anser vi utilstrekkelig for å ivareta de biologiske verdiene og hensynet til sjeldne og truede
arter (rødlistearter).
Kulturlandskapet.
Vi ser helst at både A og B området ikke bygges ned, dette går langt inn i det 100 meters
belte som vi faktisk trodde Søgne kommune og Fylkesmannen aksepterte og var en
minimumsgrense mot Søgneelva.

Etter forhandlinger med Fylkesmannen ser det nå ut til at grensen blir langt mindre, noe
som er veldig dårlig for det biologiske mangfoldet langs elva. Det kan bety forsøpling og
avrenning fra det planlagte område. Buffersonen blir dermed for liten til å oppta avrenning.
Nye strenge retningslinjer fra Staten om å ta vare på matjorda er satt til side.
En ønsker å bygge ned den beste matjorda i Søgne, selv om vi trenger slike områder for
å dyrke mat til en stadig voksende befolkning. En utrolig kortsiktig løsning å ødelegge
jordarealene i Linnegrøvan.
Den planlagte veien vil ligge i C området og dermed forringe dette, det er innlysene at en
ønsker å bygge ned C området og rasere Linnegrøvan totalt. Dette er vi sterkt imot.
Området langs elva benyttes som rekreasjonsområde for store deler av de som bor i
området.
Det beste vil være å la området Linnegrøvan være slik det er i dag. Det må da være andre
Områder til småindustri og handel som kan benyttes..
Med vennlig hilsen

Norsk Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen

Agder Botaniske Forening.

Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokallag

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Klage på vedtak av 27.03 2014 – områderegulering for Linnegrøvan næringsområde,
kunngjort 23.04. i ”Budstikka” med 3 ukers klagefrist.
Innledningsvis vil vi kommentere oppstartsarbeidet med en kommunedelsplan for Tangvall
med frist for innspill 23.06. Det er et prisverdig initiativ for å samordne den store og varierte
bruken for så viktige områder, et arbeid Naturvernforbundet vil engasjere seg i. Planområdet
omfatter begge sidene av Søgneelva med de svært viktige kulturlandskapsområdene
Linnegrøvan og store deler avTjomsemoen.
Naturvernforbundet beklager at så viktige områder i kommunen er definert gjennom
reguleringsplanen for Linnegrøvan samtidig med at planarbeide om å se de samme områdene i
en større sammenheng, også geografisk skal påbegynnes.
Vi ber derfor om at regulringsplanen for Linnegrøvan ikke må forhindre en mer overordnet,
framtidsrettet arealbruk som måtte framkomme for Linnegrøvan under arbeidet med
kommunedelsplanen for Tangvall, og som kan stå i motsetning til det reguleringsplanen
definerer.
Forhistorie
Utvidelsen av Linnegrøvan næringsområde på de såkalte A/ B og veien på C ble gjort mulig i
forståelse med fylkesmannen for lang tid tilbake. Søgne må imidelertid i dag på et selvstendig
grunnlag bestemme hvilken bruk dette svært verdifulle landbruksområdet best vil tjene
kommunens innbyggere i dag og for framtida – uavhengig av hva fylkesmannen åpnet
mulighet for i 2002 og hva et politisk flertall mente for 12 år tilbake.. Det vises her til brev fra
fylkesmannen til Søgne kommune, datert 16.05. 2008 – Landbruksavdelingens syn på
utvidelse av Linnegrøvan næringsområde på dyrket mark av god kvalitet
Sitat:
Fylkesmannens landbruksavdeling ønsker primært at Linnegrøvan næringsområde ikke
utvides
Et politisk flertall i Søgne kan selvfølgelig når som helst endre sin egen kommuneplan og
tilbakeføre område A og B til landbruk. Det er ingen tvil om at Fylkesmannens
landbruksavdeling ser en slik snuoperasjon som ønskelig i tråd med dagens nasjonale
jordvernpolitikk
Fylkesmannen synes tydelig her å gi til kjenne at arealene bør forbli til landbruksformål.
Naturvernforbundet mener saksgrunnlaget til kommunestyremøtet, 28.03. ikke er oppdatert på
nasjonale ineresser, føringer og verdier for slike områder, og at kommunestyret derfor har
fattet en beslutning på et sviktende grunnlag. Naturvernforbundet var tilstede under debatten,
og merket oss et fravær av argumenter / oppmerksomhet for jordvern/ biologisk mangfold/
kulturlandskap og vernet vassdrag fra flertallet. Noe som , etter vår mening, den mangelfulle
saksframstillingen kan ha forårsaket.
____________________________________________________________________________________________________
Adresse: Miljøhuset Mariboes gate 8, 0183 Oslo – Telefon: +47 23 10 96 10 – Faks: +47 23 10 96 11
E-post: naturvern@naturvernforbundet.no – Internett: www.naturvernforbundet.no – Bank: 7874.05.56001 – Org nr: 938 418 837

Kulturlandskap
Narurvernforbundetg vil hevde at enhver som gjør seg kjent med landbruksområdet på
Linnegrøvane og tilstøtende skogsmark / kantvegetasjon, havnehage m.m. ut til Søgneelva, vil
mene at summen av de kulturlandskapsverdiene som hele dette området innehar, er meget
store. De representerer friluftsverdi for store befolkningsgrupper, som et grønt nærområde for
folk i Nygårdsheia, Hølleveien / Tangvall og Torvmoen - estetisk, opplevelsesmessig og utfra
et folkehelseaspekt. Området ligger tett opptil en stor barnehage og en av kommunens tre
barneskoler og har slik sett uvurderlig pedagogisk verdi i særlig grad fordi området ligger i
kort gangavstand. Det er kombinasjonen av et aktivt landbruk og naturverdiene som gjør
kulturlandskapet så betydningsfulle. Hele landbruksområdet ble i 2004 tatt inn i det regionale
miljøprogrammet nettopp på grunn av den store og varierte verdien kulturlandskapet har.
Naturvernforbundet vil understreke det totale fraværet av slike vurderinger i
saksframstillingen til kommunestyret.
Det vises her til ”Kulturplan for Søgne” (2007) side 37 under avsnitt 5 Våre omgivelser
Det må utarbeidsrutiner der kulturenheten innrulleres i arbeidet med arealplaner.
Videre i handlingsplanen om Ikke kostnadskrevende tiltak s. 43
Kulturenheten skal være høringsinstans i samband med regulerings- og bebyggelsesplaner
(innarbeides i retningslinjene). I tillegg skal kulturenheten være en aktiv premissleverandør
mhht. Estetikk, nærmiljø, kulturminner og kulturmiljøer – ansvar kulturenheten og
arealenheten
På ettervinteren 2013 var det et åpent møte på Linnegrøvan: Linnegrøvan – et verdivalg!
Her var nettopp fraværet av faglige uttalelser om kulturlandskapets verdi ved utarbeidelse av
arealplaner et tema. Da nettopp med bakgrunn i de klare forutsetninger og forpliktelser
kulturplanen har.
Søgne kommune var representert på dette møtet ved plansjef Dag Arntsen og Bernt Daland
fra plan- og miljøutvalget. Vedlagt mail fra Bernt Daland til nestleder i utvalget Tom Løchen
viser problemstillingen og informasjonen til politisk ledelse av plan- og miljøutvalget.
Jordvern
Naturvernforbundet registrerer med stor bekymring hvordan verdens matvaresituasjon stadig
forverres og i et sterkt økende tempo. Det skyldes økende befolkning, tap / ødeleggelse av
matproduserende arealer, jorderosjon, oversvømmelse, tørke m.m. Naturvernforbundet har
internasjonale prosjekter som prøver å lette belastningen på naturmiljøet og dermed også
styrke matproduksjon i flere land. I denne forbindelse vil også hensynet til å beskytte
biologisk mangfold være av stor betydning for oss – i verden og i Norge. En rekke
utrydningstruede arter er avhengig av et aktivt landbruk.
Med de dystre prognosene for verdens matvaresituasjon, må Norge ta større ansvar for egen
matvaresikkerhet og da ikke minst beskytte de ikke fornybare og begrensete jordressursene vi
har i landet vårt.
Naturvernforbundet viser her til Jordvernbrev av 14.11.2011 der kommunene blir pålagt en
politikk for å sikre matproduserende arealer mot nedbygging.
Naturvernforbundet vil her understreke betydningen av å sikre områdene A/B/C i sin helhet
for matproduksjon. En nedbygging av A og B, vil gjør at det resterende arealet på C mister
stor driftsmessig betydning.

Naturvernforbundet kan ikke se at statens interesser og pålegg om å beskytte
matproduserende arealer fremkommer i saksutredningen.
Biologisk mangfold
Det vises her til kommunenes biologisk mangfoldregistrering fra 2003. Søgne kommune
gjorde dette arbeidet svært bra; Biologisk mangfoldregistrering i Søgne kommune av Halvard
R. Pedersen.
Det vises her til side 81 og 82 - området omfatter Søgneelva fra Rohaven til Fossen nedenfor
Årosbroa med kantvegetasjon. Lokaliteten Svært viktig (A). Eksempel blåvingevannymfe er
registrert på Linnegrøvan.
Naturvernforbundet vil her understreke sammenhengen mellom et landbruksområde og det
tilstøtende skogs- vegetasjonsområdet som leveområde – skjul og næringsområde for en rekke
arter.
Natur er ikke statisk. Derfor har forvaltningsmyndighetene et ansvar for undersøkelser av
aktuelle utbyggingsområder og deres betydning for biologisk mangfold. Det er derfor ikke
tilstrekkelig slik saksutredningen sier, at det ikke er registrert spesielle arter i naturbasen for
området .
Søgne kommune er en rekke ganger blitt oppdatert om enkeltarter, mange rødlistearter som
har Linnegrøvan som et viktig leveområde – særlig av NOF avdeling Kristiansand og Agder
Botaniske Avdeling.. Kommunens manglende oppdatering av de biologiske verdiene i
området og synliggjøring av disse i saksutredningen, er uforenelig med naturmangfoldlovens
krav i § 8 og 9; Mangel på kunnskap pålegger aktsomhet. Tvilen skal komme naturen tilgode
Det er uakseptabelt at kommunen på eget initiativ ikke har innarbeidet opplysninger tilført
kommunen av idelle organisasjoner på frivillig basis i sitt kunnskapsgrunnlag. Slik
informasjostilflyt er å betrakte som del av kunnskapsgrunnlaget.
For Naturvernforbundet vil begrunnelsen for et omfattende naturinngrep / naturtap alltid være
viktig. Vi må vurdere den samfunnsnytten tiltaket kan få opp mot de naturverdiene som blir
tapt eller med stor sannsynlighet vil gå tapt. Vi har kun registrert en påstand om behovet for
nye arbeidsplasser uten nærmere dokumentasjon som begrunnelse for nedbygging av
matjorda / kulturlandskapet på Linnegrøvan. Naturvernforbundet mener Søgne kommune på
ingen måte er i en vanskelig situasjon med hensyn til etablering av handel /
kontorarbeidsplasser.
Vi krever derfor at saksframstillingen tar inn et nullalternativ jfr § 12 i nml for på den måten å
vise en avveining mellom samfunnsinteressene knyttet til handel- / kontorarbeidsplasser og
natur - / kulturlandskapsverdiene for området.
Vernet vassdrag
Søgneelva kom med i verneplan 4 for vassdrag 1991-92. Søgne kommune sluttet seg til
forslaget om vern, gjort gjeldende fra 1993.
Fra rikspolitiske retningslinjer for forvaltning av vernede vassdrag, vil vi her trekke fram
følgende.
Nasjonale mål for forvaltningen;
 unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbildet, naturen, friluftsliv,dyreliv,
kulturmilmø m.m.
 sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner

Søgneelva har ei vernesone på 100 meter ved Linnegrøvan. Fylkesmannen har imidlertid
akseptert en dispensasjon fra denne til kun å gjelde 15 meter for angjeldende område, noe
som er innarbeidet i reguleringsplanen.
Naturvernforbundet er ikke kjent med at denne dispensasjonen er begrunnet, noe vi her
påklager.
Naturvernforbundet mener de ovenfornevnte rikspolitiske retningslinjene for Søgneelva blir
brutt ved en opparbeidelse inntil 15 meter fra det vernede vassdraget og derfor er i konflikt
med verneformålet. Vi krever at denne problemstillingen vurderes og viser da samtidig til
naturmangfoldlovens § 49 som kommer til anvendelse for tiltak som kan innvirke på et
verneområde.
Konklusjon
Naturvernforbundet mener saksframstillingen til kommunestyret har store svakheter og
utelater en rekke relevante, faglige argumenter som bør ligge til grunn for en god beslutning
av en så viktig sak. Manglende framstilling av kulturlandskapets verdi og betydning bryter
med kommunens egne forpliktelser nedfelt i kulturplanen.
Saksframstillingen bryter, etter vårt syn, med de krav forvaltningsloven stiller i § 17 til
saksframstilling og de krav til kunnskap, m.m. i naturmangfoldloven, § 8 – 10, samtidig med
at vi her krever forholdet vurdert i forhold til § 12 og 49 i samme lov.
(Direkte sitater er skrevet i kursiv)
Naturvernforbundet i Vest-Agder og Naturvernforbundet i Søgne ved
Peder Johan Pedersen, fylkesleder og Dag Øystein Kerlefsen, lokallagsleder (sign)
Søgne 13.05.2014
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SørInstallasjonas

Søgne KommuneAtt: SaksbehandlerVibeke Vold Sunde
Rådhusveien1
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Søgne 07.05.2014

4682 Søgne

Klage vedrørende reguleringsplan Linnegrøvan næringsområde Ref Vedtak 27.03.2014
Jeg ønskermed dette på vegne av SIAS HoldingAS Hølleveien43 G nr:72 Br nr: 117 å klage på
Vedtak vedr Reguleringsplan Linnegrøvan næringsområde.

Sykkelsti på Østsiden av FV 456
Viser til tidligeretilsendteforslagtil reguleringsplan,og vil med dette klage på at det ikke tydelignok
har kommetfrem at Bolig på G nr 72 Br nr 117 er besluttetat skal rives.
Det er ikke vist på noen kart at boligen er besluttet revet. På vedlagte kart som hadde stor målestokk
var det umulig å trekke den konklusjonen.
Det burde også ut fra vår klage 08.09.2013 kunne forstås at dette ikke var oppfattet.
Flytting av byggegrense.

Sias HoldingAS ønskerå få flyttetbyggegrenseslikat det kan settesopp et Iagerbyggpå tomtenfor
at videredriftav Firma Sør InstallasjonAS kan opprettholdesi kontorbyggetsom står på tomten.
Dette vil kreve en justering av byggegrensen.

Vi gjentar også tidligere punkt vedr adkomst til kontorbygg som vi ikke har fått noe svar pà.
Adkomstvei til boligen:
Sias Holding ønsker å få avklart hvilke veirettigheter som gjelder til tomten, dette gjelder for
kontorbygget på tomten. Ut fra tinglyst erklæring 16.11.1988 gis veirett kun så lenge g.nr 71/117
nyttes til beboelse.

For SIAS Holding AS

vid/M
FrankA Joreid

Postadresse:

Besøksadresse:

Tlf. :+4738 05 10 12
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:
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Linnegrøvan14

Fax:+47 38 05 10 17
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Reguleringsplan for Linnegrøvan - vurdering av innkommet klage på vedtak av planen
SIAS Holding klager på kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen for Linnegrøvan. Det
klages på at det ikke har kommet tydelig nok fram at boligen på GB 72/117 må rives for å
kunne bygge gang- og sykkelvegen på østsida av Hølleveien (FV 456). Sør installasjon AS
har lager i boligen og er avhengig av dette for å kunne opprettholde driften i kontorbygget
som ligger på eiendommen. Se utsnittet av planen med flyfoto og omriss av bygg i figuren
under.
Det bes i klagen om at byggegrensen mot
fylkesveien flyttes slik at det kan settes opp et
lagerbygg på tomten som erstatning for bygget
som må rives når gang- og sykkelvegen bygges.
Klagen ligger vedlagt. Klager har i samtale
uttrykt at lagerbygget ønskes oppført som et
mindre tilbygg til eksisterende kontorbygg.
I planen er byggegrensa satt 15 meter fra
midten av regulert gang- og sykkelveg.
Avstanden til midtlinje på veien varierer, men er
Kontorbygg
på det minste 23.5 meter. Kan Statens
Vegvesen tillate at byggegrensa på GB 72/117
legges noe nærmere gang- og sykkelvegen og vegen slik at en kan legge til rette for
utvidelse av kontorbygget? Dersom Vegvesenet kan gå med på en justering av byggegrensa
ønsker Søgne kommune en dialog med Vegvesenet for å få til en best mulig løsning.
Med hilsen
Vibeke Wold Sunde
Arealplanlegger
Vedlegg
1 Klage på vedtak av 27.03.14 - reguleringsplan
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Reguleringsplan for Linnegrøvan i Søgne kommune - vurdering
innkommet klage på vedtak av plan

av

Vi viser til e-postfra dereav 16.5.2014.
Reguleringsplanenfor Linnegrøvaner påklaget.Statensvegvesener i den forbindelsebedtom å
vurdereenjusteringav regulertbyggegrenselangsfv. 456/ gang-sykkelvegpå gnr. 72, bnr. l 17, slik at
det kan oppføreset tilbygg til eksisterendebyggpå eiendommen.
Byggegrenserskali følge vegloven§ 29 «...Ia varepå dei krava somein må ha til vegsysternet
og til
trafikkenog lil miljøetpå eigedom.romg/wmur opp til veganog medverketil å ta varepå miIj4a0m.s‘yn
og andresamfunnsanmyrl.» Dette innebærerat byggegrensene
særligskal ivaretafølgendeliensyii,jf.

rundskrivnr.98/20:
Trafikksikkerhetlangsvegen
Drifi og vedlikeholdlangsvegen
Arealbehovved utbedringav vegen
Miljøet langsvegen
Fv. 456 er i «Retningslinjefor byggegrense-og avkjørselspolitikklangsfylkesveg»(vedtattav VestAgder fylkeskommune17.3.2014) kategorisertsomviktig fylkesveg.Funksjoncner fylkeskommunal
hovedvegog byggegrenseavstand
er satttil 50 meter.
Trafikkmengdenpå fylkesvegener høy (ÅDT ca. 10.000), noe somtilsier at byggegrensenikke bør
flyttcsnærmerevegen.
Kommunedelplanenfor sykkel i Søgneer foreløpigikke behandlet!vedtattog det er usikkerthvilken
løsning(arealbehov)somblir lagt til grunnpå Høllevegen.
Ut i fra ovenståendemenerStatensvegvesenat byggegrensapå gnr. 72, bnr. 117 ikke bør llytles
nærmerefylkesvegen.
VcgavdelingVest-Agder - seksjonfor plan og forvaltning
Med,_hilsen
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Vedr. områdereguleringsplan
Søgne kommune

for Linnegrøvan

Vi viser til melding om vedtak av områdereguleringsplan

næringsområde

i

for Linnegrøvan næringsområde.

Støyskjerm ved B2 er regulert inn i planen etter utlegging til offentlig ettersyn, noe Statens
vegvesen mener er uheldig.
Vi vil gjøre oppmerksom på at støyskjermen må plasseres på egen eiendom (utenfor sideareal
til uang-/ sykkelvegen), og slik at den ikke kommer i konflikt med siktsona til gang-/
sykkelvegen ved o SKV.
Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
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Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
PLANEN UTARBEIDET AV: Søgne kommune, Arealenheten
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Bestemmelser, områdereguleringsplan for Linnegrøvan næringsområde.
Vedtatt 27.03.14.

§1 REGULERINGSFORMÅL
Det regulerte området er på plankartet vist med plangrense. Området er regulert til:
1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1)
- Boligbebyggelse (B)
- Andre typer bebyggelse og anlegg (o_BAB)
- Vann- og avløpsanlegg (o_BVA)
- Forretning/kontor/industri (BKB)
2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr. 2)
- Veg
- Kjøreveg (SKV)
- Gang- og sykkelveg (o_SKV)
- Fortau (SF)
- Annen veggrunn – tekniske anlegg
3 Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3)
- Friområde (GF)
4 Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl § 12-5, nr. 5)
- Naturvern (LN)
5 Hensynssoner
- Faresone – Høyspenningsanlegg (H370)
- Sikringssone - Frisikt
§1.1 Formålet med planen
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av næringsområdet, fornying av
reguleringsplanen for eksisterende næringsområde og nytt kryss til fv. 456.
§1.2 Rekkefølgebestemmelser
Før det gis rammetillatelse for nye boenheter i område B1 og B2 skal det foreligge
støyvurderinger både av inne- og utestøy.
Støyskjerm som vist i plankartet skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse til
bolig i område B2.
Før det gis igangsettingstillatelse til nye boenheter innenfor GB 72/16, skal eksisterende
avkjørsel til fv. 456 være stengt og ny avkjørsel mot felles veg SKV være etablert.
Før det gis brukstillatelse til tiltak i BKB4, skal nytt kryss ved fv. 456 være etablert.
Før det gis brukstillatelse til nye tiltak i BKB1 – BKB5, skal fortau fra eiendommen til fv.
456 være etablert.

Byggeplaner for rundkjøring på fv. 456 og gang-/sykkelveg (o_SGS1 – o_SGS3) med
tilhørende anlegg skal oversendes og være godkjent av Statens vegvesen før det gis
igangsettingstillatelse til tiltakene.
§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG
§2.1 Fellesbestemmelser
Før det gis rammetillatelse skal det foreligge godkjent situasjonsplan for tomta og naturlig
tilliggende områder. Planen skal vise areal for parkering, av- og pålasting, avkjørsler,
gjerder, forstøtningsmurer, terrengmessig høydeangivelse på bygg og planert terreng
samt andre forhold som er viktig for forståelsen av prosjektet. Byggenes form, materialer,
farger og strukturer skal tilpasses den bestående bygningsmassen.
§ 2.2 Boligbebyggelse
På eiendommene GB 72/16 og GB 72/169 kan det etableres inntil 3 boenheter per
eiendom. På GB 72/168 kan det etableres inntil 2 boenheter og på GB 72/20 en boenhet.
Takvinkel skal være 30 – 45 grader, maks mønehøyde er 8 meter fra gjennomsnittlig
planert terreng. Maks BYA = 40 %. Det er krav om 2 parkeringsplasser per boenhet på
egen grunn for boenheter over 50 m2 hvorav en i garasje. For boenheter under 50 m2 er
det krav om en parkeringsplass. Minimum uteoppholdsareal per boenhet er 80 m2. Av
dette skal minimum 25 m2 være lekeareal.
Minimum et soverom per boenhet skal ligge på stille side. I rammesøknaden skal behovet
for støyreduserende tiltak for å få tilfredsstillende innendørs støynivå være beskrevet.
Boligene i B1 skal ha atkomst fra privat fellesvei SKV.
§ 2.3 Andre typer bebyggelse og anlegg
I område for andre typer bebyggelse og anlegg kan det etableres trafostasjoner.
Maksimal høyde på bebyggelsen er 3,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.
§ 2.4 Vann- og avløpsanlegg
I område for vann- og avløpsanlegg kan det etableres pumpestasjon for avløp. Maksimal
høyde på bebyggelsen er 3,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Arealet omfatter
atkomstvei til pumpehuset og eksisterende anlegg over og under bakken.
§ 2.5 Forretning/kontor/industri
Maksimal høyde på bebyggelsen er 13 meter over ferdig planert terreng. Heisoppbygg og
tekniske innretninger kan være opp til 2,0 meter over maksimal høyde. Maks BYA 70 %. I
Linnegrøvan næringsområde kan det etableres virksomhet for plasskrevende varegrupper
og for møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Servicebedrifter og virksomhet som driver
dagligvarehandel tillates ikke i området. Det tillates bygging av vanntett kjelleretasje for
parkering og boder.
Krav til parkering:
Forretning: 1 parkeringsplass for kunder per 50 m2 salgsflate og 1 parkeringsplass for
ansatte per 100 m2 gulvflate.
Kontorer: 1 parkeringsplass per 20 m2 netto kontorflate.

§ 3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Innenfor planområdet skal det anlegges kjøreveier og gang- og sykkelveger som vist på
plankartet. Nye kjøreveier skal stå kravene til flomfare.
Felles atkomstvei (SKV) inn til B1 skal være felles for de eiendommene veien betjener.
§ 4 GRØNNSTRUKTUR
I friområdet kan det opparbeides en turvei med 2 meter bredde og grusdekke.
§ 5 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER
Naturvernområdet i planen skal ligge urørt. Hogst i vegetasjonsbeltet mot Søgneelva
tillates etter reglene for verna vassdrag.
§6 HENSYNSSONER
§ 6.1 Faresone – Høyspenningsanlegg
Innenfor området går det en høyspentlinje i luftspenn. Det er et byggeforbud på 7,5 meter
på hver side av linja.
§ 6.2 Sikringssone - frisikt
I frisiktsonene tillates ikke vegetasjon eller gjerder høyere enn 0,5 meter over tilstøtende
veiers nivå. Terreng kan ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.

Vedlegg 1

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR
LINNEGRØVAN NÆRINGSOMRÅDE
SØGNE KOMMUNE

Søgne kommune

Innhold
1 INNLEDNING ......................................................................................................................................... 3
2 TILTAKET ............................................................................................................................................... 3
3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT ........................................................................................................... 3
4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING ........................................................................................................ 3
4.1 Oppstartsmøte .............................................................................................................................. 3
4.2 Melding om påbegynt planarbeid ................................................................................................. 3
4.3 Merknader til varslet oppstart ...................................................................................................... 3
4.4 Varsling av utvidet planområde, merknader til varsling ............................................................... 6
4.5 Høring og offentlig ettersyn av planen .......................................................................................... 7
5 FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER ................................................................................................. 8
6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG ........................................................................................................... 8
7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET ......................................................................................................... 9
8 BESKRIVELSE AV PLANEN.................................................................................................................... 10
8.1 Arealbruk ..................................................................................................................................... 10
8.2 Trafikksystem............................................................................................................................... 10
9 KONSEKVENSER AV PLANEN............................................................................................................... 11
9.1 Virkning for trafikkavvikling ......................................................................................................... 11
9.2 Virkninger for barn og unge ........................................................................................................ 11
9.3 Tilgjengelighet for alle ................................................................................................................. 11
9.4 ROS – risiko og sårbarhet ............................................................................................................ 11

Områdereguleringsplan for Linnegrøvan næringsområde - planbeskrivelse

2

1 INNLEDNING
Linnegrøvan næringsområde er fullt utbygd, og det er interesse for flere etableringer i
området. Søgne kommune har som mål å ha et variert næringsliv preget av vekst og
høy verdiskapning. I kommuneplanen 2012 – 2020 står det at kommunen skal ha et
tilstrekkelig tilbud av byggeklare næringstomter gjennom en offensiv arealpolitikk.

2 TILTAKET
Planens hovedformål er å legge til rette for høyere utnyttelse samt utvidelse av
Linnegrøvan næringsområde. Planen omfatter utbedring av kryss ved Linnegrøvan
og fv. 456 med rundkjøring. Fv. 456 (Hølleveien) er planlagt med langsgående gangog sykkelveg på østsida av veien, i tillegg til eksisterende gang- sykkelveg på
vestsida. Veger i området er planlagt med fortau.
Innholdet i planen for øvrig er:
Byggeområder for bolig, forretning/kontor/industri og tekniske anlegg
Friområde og naturvernområde
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT
Ved oppstarten av planarbeidet var tiltakshaver Hellvikhus Prosjekt AS.
Kontaktperson var Svein Sekkingstad. Rådgivende ingeniørfirma ViaNova
Kristiansand AS, var engasjert til å utarbeide reguleringsplanen. Prosjektansvarlig og
kontaktperson hos ViaNova var Helga E. Lysgård. Siv.ing. A. Reinertsen bidro til
planbeskrivelse og planbestemmelser.
Søgne kommune har revidert plankart, bestemmelser og planbeskrivelse og har stått
for sluttføringen av planarbeidet.

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Planarbeidet ble startet etter plan- og bygningsloven av 1985. I 2009 ble loven av
1985 erstattet av den nye plan- og bygningsloven. Planen har vært på høring etter at
ny lov trådde i kraft og er derfor ferdigbehandlet i tråd med reglene i ny lov.
Hølleveien har endret status fra riksveg til fylkesveg i løpet av planleggingstida. Veien
er omtalt som fylkesveg i planbeskrivelsen.

4.1 Oppstartsmøte
Møtet ble holdt 01.04.05.

4.2 Melding om påbegynt planarbeid
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Budstikka (Søgne og Songdalen Budstikke
AS) 27.4.05 og Fædrelandsvennen 26.04.05. Naboer og offentlige interessenter ble
varslet ved brev datert 25.04.2005.

4.3 Merknader til varslet oppstart
Det kom 12 merknader til varslet oppstart. Merknadene er oppsummert og
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kommentert av prosjektansvarlig.
Offentlige
1. Fylkesmannen i Vest-Agder minner om at planområdet grenser til Søgneelva
med status som vernet vassdrag. Det bør avsettes et område langs elva med
tilstrekkelig bredde for å ivareta verneinteresser, f.eks som annet spesialområde –
naturområde. Videre minnes det om vurderinger og beskrivelser av barn og unges
interesser, tilgjengelighet for alle, grenseverdier for støy samt risiko og
sårbarhetsanalyse. Det pekes på at eksisterende landbruksareal som inngår i
melding om planoppstart er i samsvar med kommuneplan og gjennomført mekling
med landbruksmyndighetene. Landbruksmyndighetene uttalte i forbindelse med
meklingen at det bør økonomiseres med bruk av jordbruksareal, og at økt utnyttelse
av eksisterende næringsområde må vurderes. Likeledes bes det om at det
gjennomføres en analyse av hvilke funksjoner som må lokaliseres til Linnegrøvan og
hvilke som evt. kan flyttes.
Kommentar. Langs Søgneelva er det i planen satt av plass til friområde. Planen er i
samsvar med kommuneplanen, og legger til rette både for øket utnyttelse av
eksisterende næringsområde og åpner tilleggsareal. Kommuneplan for 2007-16
opprettholder dagens næringsområde med utvidelse på Linnegrøvan. Videre er det
utformet retningslinjer som sier at resten av landbruksområdet på Linnegrøvan kan
disponeres til næringsområde når det nye området er utbygd og dagens
næringsområde i Linnegrøvan er fortettet.
2. Vest-Agder fylkeskommune ved NSK-avdelingen har gitt en omfattende
tilbakemelding. Et av punktene fylkeskommunen vil vie spesiell oppmerksomhet er
meklingsresultatet i forbindelse med kommuneplanen, som nevnt også av
Fylkesmannen. Det forutsettes at resultat fra meklingen følges opp, bl.a. ved at det
foretas en gjennomgang av reguleringsplan for Linnegrøvan med tanke på øket
utnyttelse av eksisterende næringsområde. I den forbindelse pekes det på at
innregulering av boliger kan oppfattes som å være i motstrid med intensjonen om økt
utnyttelse av eksisterende næringsområde. Regulering av et belte langs elva som
”spesialområde naturområde” anbefales også. Det vises til at Linnegrøvan er definert
som avlastningssenter for Tangvall i Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering
av handel og tjenester i Vest-Agder, og at etablering eller utvidelse av detaljhandel
skal vurderes i henhold til bestemmelser i fylkesdelplanen. Det varsles også at
fylkeskommunen vil være opptatt av forhold for kollektivtrafikk, barn og unge,
tilgjengelighet for alle, gode boligområder tilrettelagt for ulike brukergrupper, sikring
av høy bruks- og kvalitetsmessig utforming av det offentlige rom samt forholdet til
kulturminneloven. Vedrørende sistnevnte punkt (kulturminneloven), gjøres det
oppmerksom på at det må foretas arkeologiske registreringer for å avklare om tiltak i
planen kan komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver må
kontakte arkeolog i fylkeskommunen samt grunneiere.
Kommentar: Planen legger opp til økt utnyttelse i eksisterende næringsområde.
Områder til boligformål i planforslaget er ikke utvidet i forhold til eksisterende
situasjon, nytt område BKB4 og BKB5 gir rom for næring som tillegg til eksisterende
områder. Det vil ikke bli anledning til å etablere detaljhandel i næringsområdet. Det er
gjennomført arkeologisk registrering av området, uten påvisning av funn som gir
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grunnlag for fredning av området.
3. Statens vegvesen vil legge vekt på utforming av kryss med fv. 456, Hølleveien,
gang- /sykkelveier og på mulig endring av byggegrenser. Vegvesenet ønsker vurdert
etablering av rundkjøring for tilknytning av Linnegrøvan til Hølleveien, etablering av
gang/sykkelvei på østsiden av Hølleveien fra eksisterende undergang til
planavgrensning i nord, samt regulering av g/s-undergang for kryssing av Hølleveien
i nord og for kryssing av Linnegrøvan. Videre ønskes det regulert en g/s- forbindelse
fra g/s-veinett nord for Linnegrøvan i retning områder øst for Søgneelva. Denne
forbindelsen skal ha blitt vist på forslag til kommuneplan i 2000.
Kommentar: Forholdene er ivaretatt i planforslaget. Det er etablert gang/sykkelvei på
østsiden av Hølleveien, men det er forutsatt gangfelt for kryssing av Linnegrøvan.
4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger vekt på at Søgeelva er
flomutsatt, og at det kan være nødvendig å anlegge deler av området etter 200årsflom (kt. 10,3), minimum skal veier og bygninger anlegges etter 100-årsflom (kt.
10,0). Det gjøres også oppmerksom på at det er kvikkleire over lengre strekninger
langs elva, og at grunnforholdene bør utredes i forbindelse med planen. NVE ber om
å bli holdt orientert om planarbeidet, og bistår gjerne med informasjon eller veiledning
etter behov.
Kommentar: Forholdene er ivaretatt i planforslaget.
Grunneiere, naboer, næringsdrivende
5. Aamodt VVS holder til på Linnegrøvan, og ønsker mulighet til økt utnyttelse i
eksisterende område med påbygging av flere etasjer til kontor samt leiligheter.
Kommentar: Det vil bli regulert for høyere utnyttelse i eksisterende næringsområde.
Formål som er foreslått er forretning/kontor/industri.
6. Hilde Eftestad, Hølleveien 40, registrerer at deler av hennes eiendom inngår i
varslet planområde, og ønsker klarhet i hva som er aktuelle tiltak. Det sies at
eiendommen nå benyttes som bolig og base for næringsvirksomhet, sistnevnte
virksomhet i nybygg som ikke fremgår av kartet.
Kommentar: Deler av eiendommen vil bli benyttet til omlagt gang/sykkelvei i
forbindelse med utbedring av kryss med Linnegrøvan. Bolig forutsettes revet. Det
reguleres inn tomt for ny bolig. Det er foreslått støyskjerming av eiendommen.
7. Bjarne Gundersen eier boligtomt ved kryss like nord for kryss mellom Hølleveien
og Linnegrøvan. Han har avgitt grunn til adkomstvei til Linnegrøvan i 1983 med en
delbetingelser knyttet til grunnavståelsen. Han ønsker å kunne oppføre nok en bolig
på sitt tomteareal.
Kommentar: I reguleringsplanen er det foreslått å åpne opp for 3 boenheter på
eiendommene 72/169 og 72/16 og to boenheter på GB 72/168.
8. Berit Try, Stauslandstunet 12, er grunneier for eiendom 18/18 som grenser inn til
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eksisterende næringsområde, og som delvis inngår i varslet område for ny
reguleringsplan. Hun ønsker ingen endring fra dagens landbruksvirksomhet til næring
eller andre formål, og viser til flere brev sendt Søgne kommune i 1998 og 2001.
Kommentar: Den del av gnr. 18 bnr 18 som inngår i varslet planområde er angitt som
næringsområde/byggeområde i kommuneplan for Søgne.
9. Kjell Stubstad er eier av en næringseiendom på Linnegrøvan. Han ønsker at ny
regulering skal gi mulighet for både næring og bolig i eksisterende del av
næringsområdet.
Kommentar: Det vil bli regulert for høyere utnyttelse i eksisterende næringsområde.
Formål som er foreslått er forretning/kontor/industri. Det foreslås ikke
boligbebyggelse i næringsområdet, men i en tilgrensende del nord for området.
10. Ingrid Erna Gundersen, Linnegrøvan 1, er opptatt av at eventuell ny virksomhet
ikke skal belaste adkomstvei til boligen. Det gjøres oppmerksom på kommuneplanen
vedrørende 100 metersbelte fra Søgneelva som vernet vassdrag. Som nabo
opplever Gundersen stadig kødannelser i adkomstveien til Linnegrøvan, på grunn av
på- og avlasting. Det foreslås å flytte forbindelse mellom fv. 456 og Linnegrøvan til
utkjørsel ved Nygård skole, evt. til området ved Blikkenslagerverkstedet.
Kommentar: Linnegrøvan er en offentlig vei. Parkering, varelevering m.v. langs veien
reguleres med trafikkskilt, og kontroll evt. bøtelegging er det hjemmel til å foreta. Ny
regulert løsning med rundkjøring i kryss med fv. 456 og ringvei i næringsområdet gir
et mer robust system for avvikling av trafikk. Flytting av tilknytning til fv. 456
anbefales ikke.
11. Arena Holding, Linnegrøvan 34, er også svært opptatt av problematikk i forhold
til bruk av veien til av- og pålessing. Sammen med køsituasjoner til
gjennvinningsstasjon for avfall, leder dette til kaotiske trafikkforhold etter firmaets
oppfatning. For å bøte på den situasjonen foreslås å flytte gjenvinningsstasjonen
samt å anlegge flere snuplasser for store kjøretøy. Det uttales at området har et stort
potensiale, men at det må ryddes opp i forhold til fremkommelighet og
trafikkavvikling.
12. Norbygg AS, etablerte seg i Linnegrøvan i 1980, og har registrert dreining av
virksomhet i området fra industri i retning handel. Bedriften mener at den varslede
utvidelse av Linnegrøvan er lite i forhold til mulig utvidelse av området. De mener at
tiden er inne til å ordne opp i trafikk- og parkeringsproblemer i området. Det nevnes
kryss med Hølleveien, snumulighet for trailere og plass for lossing/lasting av trailere.
Bedriften mener også at gjenvinningsanlegget er med på å skape trafikale problem,
og at anlegget bør flyttes, for eksempel til Lohnelier.
Kommentar: I stedet for snuplasser for store kjøretøyer, er det foreslått en ringvei i
området. Dette vil også gi en alternativ kjørerute i tilfeller hvor vegen er stengt i
forbindelse med av- og pålessing.

4.4 Varsling av utvidet planområde, merknader til varsling
Naboer og offentlige interessenter ble varslet om utvidelse av planområdet ved brev
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datert 28.01.2008. Utvidelsen ble varslet for å ivareta ønsket om en mer rasjonell og
trafikksikker planløsning ved utforming av veisystem med ringvei i stedet for blindvei
med snuplasser.
Det kom inn to merknader til varslingen, samt et oppfølgende brev til en merknad.
Fylkesmannen i Vest-Agder ved Miljøvernavdelingen gir råd om at det kun
planlegges i samsvar med kommuneplanen, og at det varslede tilleggsarealet ikke
benyttes. Det uttales at området i kommuneplanen er LNF-område og derfor har
byggeforbud for alt som ikke er nødvendig for landbruksnæringen. Videre pekes det
på at det utvidete planområdet i hovedsak benyttes til offentlig vei. Dette er i strid
med nasjonale føringer med arbeid for å redusere avgang av dyrket mark til
samferdselsformål.
Kommentar: Som kommentert før inneholder den nye kommuneplanen (2007-2016)
retningslinjer som sier at resten av landbruksområdet på Linnegrøvan kan disponeres
til næringsområde når det nye området er utbygd og dagens næringsområde i
Linnegrøvan er fortettet. Ringveiløsningen ønskes riktig nok etablert før dagens
næringsområde er fullt ut fortettet og det nye næringsområdet ikke er helt utbygd.
Dette anses om en betydelig mer trafikksikker og avviklingsmessig fleksibel løsning
enn å legge inn snuplasser i to blindveier. Det finnes også nasjonale målsettinger for
trafikksikkerhet.
(oppfølgende brev)
Fylkesmannen i Vest-Agder ved Landbruksavdelingen viser til brev om varsling av
tilleggsareal samt til møte 15/02-08 på Fylkeshuset om denne sak.
Landbruksavdelingen mener at anlegging av vei som foreslått nå er i samsvar med
tidligere meklinger og de føringer som er gitt for fremtidig utnyttelse av områdene.
Landbruksavdelingen vil ikke motsette seg planlegging slik det er varslet.
Vest-Agder fylkeskommune mener at det aktuelle området utvidelsen omfatter i
gjeldende kommuneplan er avsatt til fremtidig byggeområde for næring.
Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til utvidelsen så lenge den holder
seg innenfor det arealet som er satt av til byggeområde i kommuneplanen.
Fylkeskonservatoren har ingen merknader i forhold til kulturminner.

4.5 Høring og offentlig ettersyn av planen
Planen har vært på høring og offentlig ettersyn 5 ganger i følgende høringsperioder:
-

09.07.08 – 13.08.08
07.03.11 – 11.04.11
11.07.11 – 12.09.11
30.01.13 – 20.03.12
23.07.13 – 09.09.13

Oppsummering av innkommende merknader og administrasjonens kommentarer til
disse er samlet i vedlegg 1 til planbeskrivelsen.
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5 FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER
Området er i samsvar med arealdelen av kommuneplanen. Utvidelse av
næringsområdet ble vedtatt i Kommuneplan i 2002. Dette er videreført i den siste
kommuneplanen for 2012 – 2020, se utsnitt av kommuneplanen på neste side. Det
ble varslet utvidelse av planområdet for å etablere en ringveiløsning for å legge til
rette for fremtidig utvidelse av næringsområdet mot øst.

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanen for Søgne 2012 - 2020

6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG
Fylkesvegen og kryss med fylkesvegen er dimensjonert etter Statens vegvesens
normaler, spesielt nevnes håndbok 017: Veg og gateutforming som er utarbeidet
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med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter veglovens § 13.
Forskriftene gir generelle rammer for utforming og standard, og gjelder alle offentlige
veger. Myndighet til å fravike vegnormalene innenfor forskriftenes rammer er lagt til
Vegdirektoratet for riksveger, fylkesutvalget for fylkesveger, og formannskapet for
kommunale veger.
Dagens fv. 456 har skiltet hastighet 50 km/t og er dimensjonert som H2: Hovedveg i
middels tett bebyggelse.
I reguleringsplanen er følgende forutsetninger lagt til grunn for dimensjoneringen av
riksveg: Fartsgrense maksimalt 50 km/t, trafikkmengde 5.000-10.000 kjøretøyer per
døgn på årsbasis. Dette gir kjørevegbredde 7,0 m, fordelt på to kjørefelt a 3,5 m, 0,75
m bred skulder mot grøft. Nødvendig ekstra kjørefeltbredde i kurver kommer i tillegg,
i henhold til regelverket.
Det er foreslått 3,0 m bred gang- og sykkelveg, atskilt fra kjørevegen med 3,0 m bred
deler. På strekning ved rundkjøring Linnegrøvan er gang- og sykkelveg på vestsida
atskilt fra kjørevegen med 1,5 m bred deler med fysisk hinder.
Rundkjøringen er foreslått med ytre diameter 35 m. Rundkjøring medfører større
avbøyning for kjøretøyene som skal gjennom rundkjøringen, og dermed lavere
hastighet og bedre trafikksikkerhet.
Kommunal veg Linnegrøvan, er planlagt med langsgående fortau på minst en side.
Vegen har en bredde for kjørevegen på 6,0 m med tillegg for breddeutvidelse i
krappe kurver.
Både eksisterende og ny del av Linnegrøvan skal bygges ut med fortau på østsiden
av kjørevegen. Bygging av fortau også langs vestsiden av ny vegstrekning vil skje
når virksomhet langs veien vender fasaden mot den nye vegstrekningen. Skiltet
hastighet for Linnegrøvan foreslås som 40 km/t.

7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Linnegrøvan ligger forholdsvis sentralt i Søgne, med en avstand på kun ca. 500 m fra
kryss fv. 456 og Linnegrøvan til senterområdet på Tangvall. Senteret på Tangvall byr
på mange servicetilbud.
Kryss for tilknytning av Linnegrøvan næringsområde til fv. 456 er til tider overbelastet,
og fører til et lavt sikkerhetsnivå i avvikling av trafikk.
Planområdet dekker eksisterende regulert næringsområde (BKB1, BKB2 og BKB3),
område avsatt for utvidelse av næringsområdet i kommuneplanen (BKB4) i tillegg til
eksisterende boligområde (B) og en mindre del (ca. 1600 m2) av fremtidig
næringsområde, for etablering av en ringvegløsning.
Området er forholdsvis flatt, fra fylkesvegen i vestre del av planområdet på ca. kote
+14 heller terrenget slakt ned mot eksisterende næringsområde som ligger på ca.
kote +10. Dette er samme nivå som område BKB4, som er den nye delen av
næringsområdet.
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Øst for BKB4 er det et markert nivåsprang, ned til en flate på ca. kote +6-7 mot
Søgneelva.
Det er foretatt grunnundersøkelser i område BKB5, med tanke på stabilitet, setninger
og mulighet for utglidninger. Undersøkelsene viser at grunnen består av en overflate
med matjord, videre sand/grus med innslag av humus ned til ca. 3 m under
overflaten, og under dette faste sandmasser til boringen ble avsluttet 14-18 m under
overflaten. Byggegrunnen er stabil og velegnet for utbygging.

8 BESKRIVELSE AV PLANEN
8.1 Arealbruk
Eksisterende næringsområde, områdene BKB1, BKB2 og BKB3 reguleres til
forretning/kontor/industri. Utvidelsen av næringsområdet, BKB4 og BKB5 får det
samme reguleringsformål. Det er et ”vidt” formål som kan romme forskjellig type
virksomhet. Det er ønskelig med tanke på eventuell omdanning av næringsområdet
fra ren industri/lager virksomhet til salg av f.eks byggevarer, hvitevarer med mer.
Detaljhandel i form av dagligvaretilbud er ikke tillatt i området, og vil ikke bli tillatt i
nye planbestemmelser. Området vil som forutsatt i Fylkesdelplan for senterstruktur
og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder, fungere som avlastning for
Tangvall senter. Linnegrøvan kan gi rom for virksomhet som er mer arealkrevende
enn det som kan innpasses på Tangvall.
Det legges opp til at eksisterende næringsområde fortettes ved at det tillates økning i
utnyttelsesgrad (maks % - BYA økes fra 50 - 60 % til 70 %) samt byggehøyde (maks
høyde økes fra 9 til 13 meter). Det nye næringsområdet BKB4 og BKB5 får de
samme begrensningene som det etablerte området.
Innenfor B1 er det åpnet for fortetting med boliger.

8.2 Trafikksystem
Det viktigste elementet i planen er rundkjøring mellom fv. 456 og vei til Linnegrøvan,
samt bedring av gang/sykkelvegsystemet ved regulering for tosidig g/s-veg langs fv.
456 på strekningen fra dagens g/s-veg kryssing av fv. 456 og videre nordover, mot
Tangvall.
Dagens g/s-kryssing under fv. 456 utbedres ved endret geometrisk utforming som
hindrer stor hastighet for syklister gjennom undergangen.
Internt i Linnegrøvan er dagens vegsystem utformet som en ”blindtarm”. Det har
hendt at av- og pålessing av større kjøretøy langs veien har gitt oppstuving og
køsituasjoner. Det legges nå opp til et ringvegsystem. Et ringveisystem er langt mer
fleksibelt, med flere kjøremuligheter dersom det oppstår en trafikkhindrende situasjon
langs vegen
Det skal etableres fortau både langs eksisterende og ny vei i området.
Endelig avklaring av hvor inn- og utkjøring til næringsområdene skal være avklares i
Områdereguleringsplan for Linnegrøvan næringsområde - planbeskrivelse

10

byggesaken. Det settes krav om godkjent situasjonsplan før det kan gis
rammetillatelse.

9 KONSEKVENSER AV PLANEN
9.1 Virkning for trafikkavvikling
Rundkjøring som etableres i stedet for dagens T-kryss vil medføre større
trafikkavviklingskapasitet og bedring av trafikksikkerhetsmessig standard. Planen
legger også til rette for en kraftig oppgradering av standard og sikkerhet for gående
og syklende med tosidig g/s-veg fra Linnegrøvan opp mot Tangvall. Internt i
Linnegrøvan blir trafikksystemet mer robust og sikkert ved anlegning av et
ringveisystem for biltrafikken.

9.2 Virkninger for barn og unge
Innen planområdet er det ikke kjente lekeplasser for barn og unge.
Nygård skole ligger like syd for planområdet. Skoleveien til og fra skolen vil bli sikret
ved planens opplegg for sikring av dagens g/s-kryssing av fv. 456 nord for
skoleområdet, samt tilrettelegging for tosidig g/s-tilbud fra nevnte kryssing og
nordover mot Tangvall.
Det foreslås fortetting av eksisterende boligområde B1.
Kommuneplanen viser en tursti gjennom friområdet i planen, med videreføring langs
Søgneelva og kryssing av elva ca. 200 meter øst for eksisterende næringsområde.
Turstien er lagt inn i denne plan.

9.3 Tilgjengelighet for alle
Stigningsforhold for alle veier i planområdet ligger innen normer for universell
utforming.
Adkomst fra offentlig vei til ny virksomhet i næringsområdene skal opparbeides i
henhold til prinsipper om universell utforming.

9.4 ROS – risiko og sårbarhet
Det vises til vedlagte skjema for gjennomgang av risiko og sårbarhet for området
(vedlegg 2). Mulig flomsituasjon er beskrevet av NVE. Dette er tatt hensyn til ved at
alle nye etableringer skal ha en høyde på grunnplanet som er minst i nivå med 200års-flom, tilsvarende kote +10,3.
Kontroll av evt. radon i grunnen, samt eventuelle tiltak mot stråling, må tas i
byggeprosessen for nye bygg i området.
Andre forhold synes ikke å kreve spesielle forholdsregler.
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OPPSUMMERING AV INNKOMMENDE MERKNADER FRA ALLE HØRINGENE AV PLANEN, MED
KOMMENTARER
OFFENTLIG ETTERSYN 09.07.08 – 13.08.08
Det kom inn høringsuttalelser fra følgende:
- Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, 11.07.08, 15.01.09, 02.03.09, 20.10.09
- Fylkeslandbruksstyret, 25.08.08
- Fylkesmannens landbruksavdeling, 16.05.08, 04.08.08
- Landbrukskontoret for Søgne og Songdalen, 11.07.08
- Vest-Agder fylkeskommune, 15.08.08, 17.07.08, 03.09.08
- Statens vegvesen, 28.08.08, 14.05.09
- Hellevik Hus Prosjekt, 13.08.08, 05.12.08, 06.04.09,
- Berit Try, 19.05.08, 19.08.08
- Bjarne Gundersen, 07.08.08
- Inga Lill Bergstøl, 11.08.08
- Hilde Eftestad og Atle Danielsen, 12.07.08
- Naturvernforbundet i Søgne, 13.08.08
- Agder botaniske forening, 12.08.08
- Ingrid Erna Gundersen, 14.08.08
- Grønt nettverk, 11.03.09
- Jørund Try, 09.06.08
- Søgne bondelag 12.08.08
Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, 11.07.08, 15.01.09, 02.03.09, 20.10.09
reiste innsigelse til vist byggegrense mot Søgneelva. Avdelingen ville ha en byggegrense på
100 meter fra elva for ny bebyggelse. Det ble også argumentert med at planlagt utbygging ville
påvirke kantvegetasjonen langs elva. Etter dette utarbeidet regulanten et justert planforslag som ble
oversendt miljøvernavdelingen. Med brev av 15.01.09 opprettholdt avdelinga sin innsigelse. Etter
befaring med Miljøvernavdelingen, utbygger og kommunen 18.02.09 utarbeidet regulanten et justert
planforslag, og med brev 02.03.09 trakk miljøvernavdelingen sin innsigelse til reguleringsplanen.
Hellevikhus AS har forsøkt å få justert grensen mot Søgneelva litt mer, men Miljøvernavdelingen har
opprettholdt sitt standpunkt jf. brev 20.10.09.
Fylkesmannens landbruksavdeling, 16.05.08, 04.08.08 påpeker i brev 16.06.08 at de primært ønsker
at næringsområdet ikke utvides, at de ikke vil motsette seg at det tas med areal til ringveg hvis
område A og B skal bygges ut, fraråder utbygging av område C og de er glade for
jordvernengasjementet lokalt. Med brev 04.08.08 gjør fylkesmannens landbruksavdeling rede for sin
innstilling til fylkeslandbruksstyret. Landbruksavdelingen foreslår for fylkeslandbruksstyret at det skal
reises innsigelse til område FKI-3 med begrunnelse om at det ikke må legges industri til dette
området.
Fylkeslandbruksstyret, 25.08.08 vedtak:
”Fylkeslandbruksstyret viser til protokoll fra mekling 23.09.02 og reiser innsigelse til
reguleringsplanen for Linnegrøvan. Innsigelsen gjelder område FKI-3. Det må ikke legges opp til
industri i dette området. ”
Øvrige merknader fra fylkeslandbruksstyret var at det bør være høyere utnyttelse av området, at
område FKI-1 og FKI-2 bør ha bestemmelser som gjør at områdene kan transformeres til handels- og
serviceområder og at det legges til rette for miljøvennlig energiforsyning. Fylkeslandbruksstyret vil ha
inn i reguleringsbestemmelsene om bruk av matjord som blir overflødig skal disponeres til
jordbruksformål i nærheten.
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Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen foreslår at innsigelsen imøtekommes slik at det ikke skal være industri i
områdene FKI-1, FKI-2 og FKI-3. Det betyr at området vil få mer karakter av handelsområde enn
industriområde som også vil være i samsvar med registeret utvikling i området. Øvrige råd fra
fylkeslandbruksstyret følges blant annet med disponering av matjorda, med unntak av punktet om
miljøvennlig energiforsyning som ikke kan tas inn i reguleringsbestemmelsene.
Landbrukskontoret for Søgne og Songdalen, 11.07.08 har sammenfallende merknader med
fylkeslandbruksstyret pluss at de fraråder å legge ringveien gjennom område C.
Administrasjonens vurdering:
Landbrukskontorets merknader er vurdert under fylkeslandbruksstyrets merknader. Om område
C skal bygges ut senere, tas det ikke stilling til nå.
Vest-Agder fylkeskommune, 15.08.08, 03.09.08 reiser innsigelse hvis det åpnes for mer
handel enn det som går inn under plasskrevende; møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Det
gis videre råd om at det bør være soner for beplantning, at forholdet til flom undersøkes med
NVE, at turveien langs Søgneelva som skal gå videre mot SGP reguleres til offentlig
trafikkområde gang/sykkelveg, busstopp langs Rv 456 bør inn i planen.
Administrasjonens vurdering:
Senterstrukturplanen som det vises til er under revisjon i forbindelse med ATP- areal for
Kristiansandsregionen. ATP-planen skal ut på høring nå i vår. Hvilke bestemmelser som skal
inn om handel for Linnegrøvan tas opp senere.
Turvegen langs Søgneelva reguleres som sti. Når, hvis det skal opparbeides en gangveg langs
elva og videre mot SGP, er det plass til å regulere inn gang- og sykkelveg. Busstopp i forhold
til område er etablert i forhold til Nygård skole like ved slik at området har god tilgjengelighet for
kollektivtrafikk.
Statens vegvesen, 28.08.08, 14.05.09 tilrår sterkt at det reguleres inn undergang under
adkomstvegen til Linnegrøvan fordi gang- og sykkelvegen skal legges på østsida av Rv 456.
Videre at hvis det ikke reguleres undergang under adkomstvegen til Linnegrøvan reises det
innsigelse til at det ikke settes av tilstrekkelig areal nord og sør for adkomstvegen til
Linnegrøvan for en framtidig undergang. I dette ligger at boligen på 72/16 må utgå av planen.
Videre har Vegvesenet innsigelser til:
- For eksisterende bolig på eiendommen 72/117 må streksymbol klart vise at bygget ikke
inngår i planen, og sammenhengende byggegrense må inntegnes.
- Ved sørvestre del av 72/15 (eiendommen er opphørt, inngår i 18/315), der vegkant på
Hølleveien vil bli forskjøvet mot øst, må bredden på trafikkdeler mellom kjøreveg og g/s-veg
økes til minst 2 m, som planforslag viser ved bolig på 72/117.
- Avkjørsler til boliger i område B, som vi vil forutsette fra veg på sørøstre side av
byggeområde, må fremgå av plan.
- For nye boliger i område B må foreslått reguleringsbestemmelse om støy utvides til å
omfatte både inne- og utestøy.
- Bolig på 72/16 skal ikke inngå i planen
Videre gir Vegvesenet faglige råd om en del tekniske forhold og at rundkjøringen bør økes til
en radius på 35 meter som på Tangvall, i planforslaget er diameteren 32 meter, og at det må
gjennomføres støyberegninger for planområdet før sluttbehandling av planen. Eventuelle støytiltak
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må framgå av planforslaget.
Administrasjonens vurdering:
Det vises til merknader og vurderinger under vegnettet tidligere i saken. Innsigelser og
merknader fra Statens vegvesen tas til følge med unntak av det som gjelder gang- og sykkelvegnettet
som er omhandlet tidligere. Bolig på 72/16 opprettholdes ettersom det ikke
settes av plass til en eventuell undergang under adkomstvegen til Linnegrøvan.
Hellevik Hus Prosjekt, 13.08.08, 05.12.08, 06.04.09,03.04.09 Hellevik vil ha muligheter for å bygge
boliger i det nye næringsområdet; 2 nye boliger på 18/24 og bolig på 18/25, alt
næringsareal reguleres til F/K/I, at rundkjøringen på Rv 456 blir så liten som mulig blant annet for at
inngrepet i forhold til 72/20, Eftestad/Danielsen sin eiendom, skal bli begrenset og at kostnadene
med ny infrastruktur utenom grunnerverv, erstatninger og fortau vil bli over 10 mill. kr.
Administrasjonens vurdering:
Kommunen har tidligere vært negativ til nye boliger i Linnegrøvan næringsområde. Vi kan ikke se at
det er kommet til nye momenter som skulle tilsi at kommunen bør endre sin holdning til dette. Det
vil i hovedsak blir det nye utbyggingsarealet; område A og B, som må ta kostnadene med ny
rundkjøring/innløsning av bolig på 72/20. Om område C skal bygges ut, må eventuelt avklares i en
kommuneplanprosess.
Berit Try, 19.05.08, 19.08.08 viser til at hun aksepterer at veien i næringsområdet legges over hennes
eiendom, men at det ikke betyr at hun vil akseptere videre utbygging av sin eiendom.
Administrasjonens vurdering:
Eventuell utvidelse av næringsområde må avklares i en kommuneplanprosess.
Bjarne Gundersen, 07.08.08 ønsker ikke ny gang- og sykkelvei på østsiden av Rv 456 og
viser til at undergangen i Linnegrøvan fortsatt vil være trafikkfarlig. Vil ha utbedring av
undergangen i Linnegrøvan og ny undergang under Tangvallveien. Det framkommer
merknader i forhold til tomtepris og andre erstatninger i forbindelse med gjennomføring av
planen. Videre påpekes at de ønsker at adkomstvegen til GB 72/169 skal legges lenger mot øst hvor
det i planforslaget er vist friområde, at friområdet langs elva skal være i privat eie og at pumpehuset
krever for stor plass.
Administrasjonens vurdering:
Forhold omkring erstatninger tas ikke opp her. Gang- og sykkelveg på østsiden av rv. 456 og
utbedring av undergangen er tatt opp under andre merknader. Adkomst til GB 72/169 reguleres til
privat fellesvei for boligene og pumpestasjonen og utvides til xx meter, jf. kommunens veinorm. Det
skal utarbeides detaljreguleringsplan for område B før utbygging.
Sti langs elva bør reguleres til friområde med mulighet for innløsning. På sikt kan man tenke
seg en strandsti langs elva fra Tangvall på kloakkledningstraseen. På grunn av flomhøyder kan ikke en
strandsti her erstatte en gang- og sykkelveg lags Rv 456.
Inga Lill Bergstøl, 11.08.08 ønsker at boligformål opprettholdes på GB 18/24 ettersom det ikke gis
tillatelse til ny boligbygging i området. Hun aksepterer ikke at stien langs elva er lagt
over hennes eiendom, og ønsker at rundkjøringen på rv. 456 plasseres slik at det ikke blir
nødvendig å innløse GB 72/20.
Administrasjonens vurdering:
I utgangspunktet kan grunneieren bo så lenge hun vil i egen bolig selv om området blir regulert til
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næring. Administrasjonen vil fortsatt fraråde og regulere inn boliger i området. Sti langs elva foreslås
opprettholdt.
Hilde Eftestad og Atle Danielsen, 12.07.08 viser til at eiendommen ikke blir beboelig med forslaget
til rundkjøring som er vist i planen. De ønsker at det tidligere forslaget til rundkjøring som vegvesenet
hadde ”godkjent” lenger nord blir lagt inn i reguleringsplanen slik at det blir mulig å bygge ny bolig på
eiendommen.
Administrasjonens vurdering:
Ny rundkjøring og bygging av ny nedkjøringsrampe til undergangen vil føre til at det blir svært
vanskelig å bygge en ny bolig på eiendommen. Eiendommen må inngå i den nye
reguleringsplanen som må utarbeides for vestsiden av Rv 456 og eventuelle utbyggingsmuligheter
må avklares der.
Søgne bondelag, 12.08.08 er i mot den foreslåtte utvidelsen av næringsområdet og det vises til at
fylkesmannens landbruksavdeling også ønsker en snuoperasjon slik at området ikke bygges ut.
Bondelaget mener det ikke er avklart om område C kan bygges ut, ut fra
meklingsprotokollen. Bondelaget er imot at veien ligges inn i område C. Videre vil bondelaget at det
ikke skal tillates industri i området og at 100-metersbeltet langs elva må opprettholdes. Det vises
også til at området inngår i regionalt miljøprogram. Global målsetting om å ta vare på jordressursene
Administrasjonens vurdering:
Momentene i bondelagets høringsuttalelse er i hovedsak kommentert under andre merknader, Jf.
merknadene fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannens miljøvernavdeling. Når det gjelder regionalt
miljøprogram, har det ikke vært politiske vedtak i Søgne for at arealene skal inngå. Regionalt
miljøprogram innebærer at det gis tilskudd pr daa til grunneiere for å ivareta kulturlandskapet.
Landbrukskontoret for Søgne og Songdalen har i samarbeid med bondelaget plukket ut områder til
regionalt miljøprogram
Naturvernforbundet i Søgne, 13.08.08 viser til at landbruksområdene i Linnegrøvan er med i
nasjonalt program for viktige kulturlandskap gjennom regionalt miljøprogram og at det er viktig at
disse arealene blir dyrket og holdt i hevd.
Administrasjonens vurdering:
Viser til vurderingene under Søgne bondelag.
Ingrid Erna Gundersen, 14.08.08 Vil ikke ha sykkelsti på østsida av Rv 456 nord for avkjørselen til
Linnegrøvan fordi sykkelstien kommer for nært deres hus. Videre vises det til at adkomsten til
Hølleveien 35 (72/16) tidligere var planlagt foran deres eiendom mot veien til Linnegrøvan. Det vises
til at planen legger opp til muligheter for tre nye boliger i området og at det ikke framgår av
plankartet.
Administrasjonens vurdering:
Gang- og sykkelvegen er kommentert under andre merknader. Planlagt fortetting for 72/169 og
72/16 skal skje gjennom utarbeiding av detaljreguleringsplan for eiendommene slik at
tomteinndeling ikke vil bli vist på dette plankartet. Adkomsten til Hølleveien 35 må løses i den
forbindelse.
Jørund Try, 09.06.08 viser til brev fra fylkesmannens landbruksavdeling, at området ikke bør
bygges ut og at det ikke kan konkluderes med at område C kan bygges ut etter at område A og B er
utbygd. Han viser også til 100-metersbeltet.
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Administrasjonens vurdering:
Det vises til vurderingene under andre merknader.
Agder botaniske forening, NOF-lokallag, NZF-lokallag 12.08.08 viser til at planområdet berører
nasjonalt viktige naturtyper langs Søgneelva og at det bør settes av et bredere belte langs elva til
grøntområde. De viser til registrering av biologisk mangfold hvor området er
avsatt som Svært viktig (A). De påpeker at kantskogen er viktig, rødlistarter av fugl i området og
rødlistarter av pattedyr.
Administrasjonens vurdering:
Fylkesmannen har gjennom behandling av sin innsigelse vurdert behovet for kantvegetasjon og hvor
brei grønnsone det bør være mot elva.
Grønt nettverk, 11.03.09 som er en løs sammenslutning av Søgne bondelag,
Naturvernforbundet i Søgne, NOF-, NZF-, NBF lokallag Kristiansand avdeling og Søgne SV. I
uttalelsen vises til de store miljøverdiene i området; gode landbruksarealer, viktig biologisk
mangfold, kulturlandskap og nærhet til skole, barnehage og boliger. Søgneelva er verna
vassdrag med 100-metersbelte. Grønt nettverk gir råd om ikke å utvide Linnegrøvan
næringsområde, og at det gis anledning til utvidelse av bygningene i høyden.
Administrasjonens vurdering:
Det vises til vurderingene under andre merknader.
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OFFENTLIG ETTERSYN 07.03.11 – 11.04.11.
Det kom inn høringsuttalelser fra følgende:
- Fylkesmannens miljøvernavdeling
- Vest-Agder fylkeskommune
- Statens vegvesen
- Søgne eldreråd
- Næringsforeningen i Kristiansandsregionen avd. Søgne kommune
- Hellvik Hus Søgne AS
- Søgne bondelag
- Sør-Ter AS
- Adv. Wangensteen med flere for Birger Karlsen
- Øgrey Holding AS
- Hilde Eftestad og Atle Danielsen
- Agder botaniske forening
- Bjarne og Turid Gundersen
- Peder Johan Pedersen
- Paul Chr Øgrey Brandsdal
Fylkesmannens miljøvernavdeling trekker tidligere innsigelse når det gjelder avgrensing mot
Søgneelva. Fylkesmannens landbruksavdeling understreker at de oppfatter avgrensingen av
byggeområdet mot landbruk som endelig.
Administrasjonens vurdering:
Avgrensingen av byggeområdet mot Søgneelva er avklart. Når det gjelder eventuell utvidelse
av næringsområdet videre sørover (område C) kan det nevnes at fylkesmannens
landbruksavdeling har reist innsigelse til kommuneplanen til område C. Det vil bli tatt opp i
forbindelse med mekling om kommuneplanen.
Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen
På grunn av at Fv 456 er blitt fylkesveg, er det fylkeskommunen som er innsigelsesmyndighet i
forhold til vegen. Merknadene fra fylkeskommunen og vegvesenet behandles derfor under ett.
Fylkeskommunen reiser innsigelse til at bestemmelsene i reguleringsplanen ikke er tilpasset
bestemmelsene i Kjøpesenterplanen i Vest-Agder. Videre reises det innsigelse på bakgrunn av
anbefaling fra Statens vegvesen om:
- at det må settes av tilstrekkelig areal for framtidig gang- og sykkelveg og rampe for
undergang
- avkjørsel til boliger i område B1 må framgå av planforslaget
- for boliger i B1 skal det være krav om støyvurderinger inne og ute i bestemmelsene
Administrasjonens vurdering:
Innsigelsene fra fylkeskommunen forslås imøtekommet.
Søgne eldreråd
Eldrerådet tar PS 15/11 til orientering og forventer å få reguleringsplanen til politisk behandling etter
at høringsfristen er utgått.
Administrasjonens vurdering:
Eldrerådet får ikke planen til behandling etter at høringsfristen er utgått.
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Næringsforeningen i Kristiansandsregionen avd. Søgne kommune viser til at det bør
bygges rundkjøring på Fv 456 for å få til god atkomst til området. De mener plankartet ikke er godt
lesbart. Videre foreslås at vegen i eksisterende næringsområde enveiskjøres slik at det blir bedre
plass for fortau og parkering. Gang- og sykkelveg og fortau inne i området er for dårlig tilpasset myke
trafikanter. Fra nord bør det enten bygges ny gang- og sykkelveg langs østsiden av Fv456 eller ny
undergang nord eller sør for planlagt rundkjøring. I tillegg bør det vurderes gang- og sykkelveg fra
sør.
Administrasjonens vurdering:
Rundkjøring på Fv 456 ligger inne i planene. Vegtraseen gjennom eksisterende næringsområde har
vært tatt opp tidligere og plan- og miljøutvalget har gått inn for den viste løsningen med
tovegstrafikk og fortau langs vestsiden av vegen i eksisterende område. Trafikkløsningen inne i
område opprettholdes. Forslaget om ny gang- og sykkelveg på østsiden kommenteres senere i saken.
Hellvik Hus Søgne AS anmoder kommunen på nytt å vurdere diameteren på rundkjøringen og
at man går ned til radius 30 meter. Rundkjøring på 35 meter diameter vil kreve finansiering fra andre
eksterne parter som fylkeskommunen. Videre ber de om at GB 72/24 reguleres til dagens bruk som
er boligformål og fortetting med en boenhet på GB 72/168. Ny pumpestasjon bør ligge der dagens
stasjon ligger og naturvernområdet bør justeres slik at eksisterende låvebygning og vegatkomst ikke
bryter med arealformålet.
Kart

Administrasjonens vurdering:
Rundkjøringsdiameter kommenteres lenger ute i saken. Boligformål på GB 18/24 har vært vurdert
tidligere og avvist. Arealformål i forhold til låve og atkomstveg opprettholdes. GB 72/168 inngår i B1
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hvor det skal utarbeides detaljreguleringsplan og en ekstra boenhet i forhold til dagens ligger inne i
forslaget.
Det er teknisk mulig å bygge ny pumpestasjon for hoved kloakken der en ligger i dag, men det
vil bli en svært dyr løsning og det vil sannsynligvis føre til en del utslipp i Søgneelva. Det må da bygges
en midlertidig stasjon i området som etterpå må fjernes. Administrasjonen foreslår at planforslaget
opprettholdes.
Søgne bondelag argumenterer for at det ikke bør bygges ned landbruksarealer i Linnegrøvan.
Administrasjonens vurdering:
Forslag til reguleringsplan er i samsvar med vedtatt kommuneplan med uttak av vegen lengst
sør i planområdet som er forlenget til eksisterende veg for å få til ”rundkjøring”.
Sør-Tre AS viser til kravene om parkering i bestemmelsene og at flere utbygde eiendommer ikke
tilfredsstiller kravene.
Administrasjonens vurdering:
Planen vil ikke få tilbakevirkende kraft. I eksisterende område vil det kun være ved utvidelser eller
påbygging at parkeringskravene vil komme inn.
Adv. Wangensteen med flere for Birger Karlsen, GB 18/64 hvor Maskin og
Transportteknikk AS holder til, viser til at det er problemer i dag med kjørevegatkomsten til
eiendommen og at det vil være negativt for atkomsten om det planlagte fortauet fra gang- og
sykkelvegen langs Fv 456 og inn i området, langs den gamle atkomsten til Linnegrøvan, blir
etablert. Det vedlegges også en skisse som viser alternativ gangatkomst til området fra sør fra
gangstien mellom Linnegrøvan og Linneflaten.
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Administrasjonens vurdering:
Når det gjelder kjøreatkomsten til GB 18/64 vil den blir dimensjonert for store kjøretøyer slik at
eiendommen får god atkomst. Men det krever at det ikke gis dispensasjoner i forhold til
byggegrenser og vegformål i området. Gangatkomst fra sør fra gangstien mellom Linnegrøvan
og Linneflaten anses som uaktuell. Den vil ikke bli bruk av gang- og sykkeltrafikken som kommer
langs Fv 456.
Øgrey Holding AS viser til at atkomstvegen går over deres to eiendommer; GB 18/25 og 378 og de
ønsker ikke å miste noe areal.
Administrasjonens vurdering:
Hvis det skal reguleres utvidelse av næringsområde, må det ha vegatkomst og vi kan ikke se at det er
andre muligheter enn å regulere over disse to berørte eiendommene.
Hilde Eftestad og Atle Danielsen viser til tidligere uttalelse og ber om at den også følger
saken. De mener deres eiendom GB 72/20 burde inngå i reguleringsplanen slik at
utbyggingsmulighetene på deres eiendom ble avklart samtidig med resten av planområdet. De
viser til at utbedring av eksisterende undergang framfor å bygge ny gang- og sykkelveg på østsida av
Fv 456, fører til at de mister atkomst og at bedriften på eiendommen da må legges ned. De anmoder
kommunen om å gå tilbake til det første planutkastet som var ute til offentlig ettersyn.
Administrasjonens vurdering:
For å få avklart utbyggingsmulighetene på denne eiendommen, burde den vært med i denne
reguleringsplanen. Eiendommen GB 72/20 kan bli neste umulig å bo på og drive næring fra avhengig
av hvordan rundkjøringsløsning og forholdet til undergangen. Grunnen til at eiendommen ikke inngår
i planen er at det må lages ny plan for vestsiden av Fv 456 hvis eksisterende undergang skal utbedres.
Når det gjelder diameter på rundkjøringen og valg av planalternativ, kommenteres det lenger ned i
saken.
Agder botaniske forening argumenterer for at landbruksområdene ikke bygges ned, og ved en
eventuell utbygging må sonen mot Søgneelva gjøres breiere fordi det er rødlistede pattedyr og fugler
i området og av hensynet til biologisk mangfold.
Administrasjonens vurdering:
Utvidelsen av området er avklart i forhold til fylkesmannens miljøvernavdeling og kommenteres ikke
ytterligere.
Bjarne og Turid Gundersen viser til at senterlinja for plassering av rundkjøringen er flyttet og ønsker
den var i tidligere planer. Videre at utbygging av rundkjøring på Fv 456 vil utløse krav om
støyskjerming av deres eiendom; GB 72/16.
Administrasjonens vurdering:
I det forslaget som har vært ute til offentlig ettersyn er plasseringen av rundkjøringen endra i forhold
til tidligere planer. Det har sammenheng med at diameteren ble økt til 35 meter og at det i det siste
forslaget ikke var lagt opp til å bevare bebyggelsen på GB 72/20. Støykrav er kommentert under
fylkeskommunens merknader.
Peder Johan Pedersen mener at utvidelsen av reguleringsområdet med at det er lagt inn veg
sør for næringsområdet for å få til ”rundkjøring” formelt sett ikke er kunngjort i avisen. Videre
at vegen sør for utvidelsen for å få til ”rundkjøring” ikke er i samsvar med kommuneplanen og at
denne må utgå fordi kompetent organ ikke har gjort vedtak om det.
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Administrasjonens vurdering:
Utvidelsen av vegen sør for næringsområdet for å få til ”rundkjøring” har vært varslet med
brev til berørte; grunneiere og myndigheter, men det har ikke vært annonsert i avisen. Berørt
grunneier; Berit Try, har kommentert utvidelsen i brev til kommunen. Videre har både
grunneiere i området og lag og foreninger kommentert saken, slik at reguleringssaken er godt nok
opplyst i forhold til pbl 1985 § 27-1.
Når det gjelder behandlingen av vegen sør for næringsområdet, vil det skje når kommunestyret
behandler reguleringsplanen. Kommunestyret har anledning til å vedta en reguleringsplan som ikke
samsvarer med kommuneplanen forutsatt at det ikke er innsigelser som gjenstår. Det er ikke
nødvendig med dispensasjonsbehandling.
Hellvik Hus Søgne AS 09.06.11 – kommentar til høringsuttalelsen viser til innsigelsen til
utvidelsen av næringsområde, område C, og at rundkjøringsdiameteren bør vurderes på nytt.
Det vises også til de første kontaktene med Statens vegvesen der det ble diskutert rundkjøring
med diameter 28 meter.
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OFFENTLIG ETTERSYN 11.07.11 – 12.09.11.
Det kom inn høringsuttalelser fra følgende:
- Fylkesmannens miljøvernavdeling, 26.08.11
- Vest-Agder fylkeskommune, 09.09.11
- Statens vegvesen, 14.09.11
- Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, 23.09.11
- Søgne bondelag, 28.08.11
- Beboere langs Hølleveien, 12.09.11
- Hilde Eftestad og Atle Danielsen, 10.09.11
- Turid og Bjarne Gundersen, 01.09.11
Fylkesmannens miljøvernavdeling, 26.08.11
Har ingen merknader til planforslaget.
Søgne Bondelag, 28.08.11
Har ingen merknader til utlagte kart med T-kryss utover tidligere uttalelse til saken datert
10.04.2011.
Turid og Bjarne Gundersen, 01.09.11
Syntes det er sterkt beklagelig at kommunen nå velger bort rundkjøring til fordel for et T-kryss.
Grunneierne mener at et slikt kryss vil få størst negative konsekvenser for nevnte eiendom og
derfor vil man ikke kunne akseptere en slik kryss-løsning med følgende begrunnelse:
- Kødannelse vil fortsatt være et problem med T-kryss.
- Det vil også gå med mere dyrket mark.
- Adkomstveien inn til GB 72/16 vil måtte utgå.
Man håper at så lite dyrka mark som mulig går med i veianlegget, f.eks. bør arealet mellom vei
og gang- og sykkelvei være så lite som mulig. Det bør heller være et autovern framfor en grønn sone.
Den dyrka marka som eventuelt forsvinner, bør dyrkes opp et annet sted.
Statens Vegvesen, 06.09.11.
Har følgende merknader til forslaget:
- Areal mellom kjørevei og gang- og sykkelvei må være på minimum 1,5 m bredt. Dette for
bl.a. å få plass til skiltplassering.
- Det bør avsettes areal for en gang- og sykkelvei på østsiden av fylkesveien. Det fremlagte
forslaget reduserer denne muligheten.
- Det må tas inn rekkefølgebestemmelse om alternative adkomster til GB 72/16 og 20 skal
være etablert før en eventuell ombygging av krysset starter.
Hilde Eftestad og Atle Danielsen, 10.09.2011.
Ønsker et klart svar om hva som vil skje med eiendommen GB 72/20. Slik situasjonen er i
dag, vil man leve i en usikkerhet som vil få betydning for eiendommen som boligtomt,
næringsbedrift og eventuelle salg/utbygginger.
Denne usikkerheten har sitt utgangspunkt i følgende:
 En T-kryssløsning utsetter det faktum at en fremtidig trafikkøkning vil tvinge fram en
rundkjøring i området.
 Hvorfor legge til rette for økt utvikling på Linnegrøvan uten at kryssløsning er tilstrekkelig
dimensjonert for en trafikkøkning?
 Hvorfor er det ikke er satt av areal for en gang- og sykkelvei på østsiden av fylkesveien i det
utsendte forslag? Dette vil ha avgjørende betydning for om det vil være mulig å utnytte
eiendommen GB 72/20.
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Hvorfor omfattes ikke deres eiendom av reguleringsplanen? Eiendommen vil bli berørt
uansett hvilket forslag til kryssløsning som blir valgt. Fra administrasjonen er det svart at det
må lages en ny plan på vestsiden av fylkesveien hvor også nevnte eiendom ligger.

Man vil derfor ønske at nevnte eiendom tas med i planområdet og at man går tilbake på en
rundkjøring. På denne måten vil man kunne få et klart svar på hva som vil skje med deres
eiendom.
Merethe Svendsen og Ole Eftestad på vegne av beboere langs Hølleveien, 12.09.11.
Viser til trafikktellinger som er gjennomført av Statens Vegvesen i 2011. Denne tellingen
viser en økning på 3000 biler i døgnet siden 2008.
Beboerne ønsker en reguleringsplan som ivaretar nødvendige utbedringer både på kort og lang sikt.
Gjeldende reguleringsplan fra 1979 viser en adkomstløsning som er ønskelig sett ut fra beboernes
ønsker. En utbedring av undergangen og T-kryssløsning til Linnegrøvan vil gjøre nevnte
adkomstløsning ikke gjennomførbar.
Man ønsker derfor at reguleringsplanen for Linnegrøvan inkluderer en ny atkomst til fv. 456
og at nevnte adkomstløsning i planen fra 1979, er den beste løsningen.
Vest-Agder fylkeskommune, 09.09.11
Regner med at dersom man velger å gå for en T-kryssløsning, så vil det komme en reguleringsplan
med bestemmelser og beskrivelse.
Ved å ta ut krysset av en sammenheng, er det en rekke uavklarte forhold som gang- og
sykkelvei, avkjørsler og byggegrenser som fylkeskommunen tidligere har hatt innsigelse til.
Disse tidligere innsigelser er ikke trukket.
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen avdeling Søgne, 23.09.11.
Lister opp en del krav som er viktig for næringsforeningen.
Foreningen mener at et T-kryss ikke vil ivareta disse kravene. Derfor bør det bygges en
rundkjøring som er tilpasset gang- og sykkelsti.
Dersom kommunen i forbindelse med bygging av en eventuell rundkjøring, ikke kan håndtere
kostnadene alene, kan det være en mulighet at man går i forhandlinger med næringsdrivende
på Linnegrøvan om en eventuell kostnadsfordeling.
Administrasjonens kommentarer til temaene i høringsuttalelsene:
Utformingen av avkjørselen til Fv 456
Kommunen har hatt ute på høring rundkjøring og T-kryss. Diameteren på rundkjøring har vært et
viktig tema. Både fordi ei stor rundkjøring vil kreve at et bolighus må rives; GB 72/20, og fordi Statens
vegvesen ønsker like store rundkjøringer på veien. I en tidlig fase gav Statens vegvesen signaler om at
de kunne akseptere ei lita rundkjøring. Men reglene for rundkjøringer er blitt endret mens
planarbeidet har pågått og vegvesenet krever nå stor rundkjøring.
Om eksisterende undergang skal bestå eller utbedres
Eksisterende undergang i Linnegrøvan er trafikkfarlig og det har skjedd flere ulykker i undergangen.
Alle unntatt formannskapet i Søgne har gått inn for at undergangen skulle bestå slik den er nå, og
heller bygge ny gang- og sykkelveg på østsiden av Fv 456 mot Tangvall. Det har vært satt av midler til
å bygge gang- og sykkelveg på østsiden av Fv 456 i Linnegrøvanområdet i regi av ATP. På grunn av
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mangel på planavklaring, har midlene blitt flyttet til andre prosjekter i regionen.
Formannskapet har gått inn for at undergangen skulle utbedres. Statens vegvesen har laget planer
som viser hva som må gjøres. Hvis undergangen skal utbedres, må nedkjøringene gjøres slakere. Det
vil føre til at bebyggelsen som ligger på vestsiden av Fv 456 sør for Linnegrøvan og som har regulert
felles utkjøring nord for undergangen, ikke får atkomst til Fv 456. Dette fordi nedkjøringen til
undergangen vil bli liggende lavere enn atkomstveien der de møtes.
Om det skal være trase for ny gang- og sykkelveg på østsida av Fv 456 mot Tangvall
I vedtatt kommuneplan var det vist trase for ny gang- og sykkelveg på østsiden av Fv 456 mot
Tangvall. Dette ble lagt inn som forutsetning i reguleringsarbeidet. Da formannskapet gikk mot
dette, ble det konkludert med at byggegrensene for ny bebyggelse på østsiden av Fv 456 skulle
plassers slik at man senere kunne bygge gang- og sykkelveg her.
Eventuell utvidelse av næringsområdet
Etter retningslinjer til vedtatt kommuneplan kunne det bli mulig å utvide næringsområdet mot sør.
Det ble derfor akseptert av landbruksmyndighetene å lage en ringveg i området som også ville
betjene arealer etter en utvidelse. I forbindelse med revisjonen av kommuneplanen nå i 2012 har
både fylkeskommunen og fylkesmannen reist innsigelse til utvidelse av næringsområdet. Det er
foreløpig uavklart om næringsområdet kan utvides. For videre arbeid med reguleringsplanen bør det
legges til grunn veiløsninger som også kan gjennomføres selv om ikke næringsområdet blir utvidet.
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OFFENTLIG ETTERSYN 30.01.2013 – 20.03.2013.
Det kom inn høringsuttalelser fra følgende:
- Fylkesmannen i Vest-Agder, 20.03.13 og 12.03.13
- Statens vegvesen, 14.03.13
- Ragna Thomassen m.fl. 17.03.13
- Jørund Try, 19.03.13
- Norsk zoologisk forening, 19.03.13
- David Kobbervik, 20.03.13
- Sias Holding AS, 20.03.13
- Sosialistisk venstreparti v/Peder Johan Pedersen
- Naturvernforbundet, 19.03.13
- Hilde Eftestad og Atle Danielsen, 19.03.13
- Bjarne Gundersen, 18.03.13
- Ingrid og Karsten Gundersen, 09.03.13
Fylkesmannen i Vest-Agder, 20.03.13 og 12.03.13 kommenterer at det er positivt at det også legges
opp til gang- og sykkelveg på østsiden av Fv 456 og reier spørsmål om det bør være undergang for
gang- og sykkelvegen under atkomstveien til Linnegrøvan.
Administrasjonens vurdering:
Ut fra trafikkmengden på veien til Linnegrøvan mener administrasjonen at det ikke er nødvendig med
egen undergang her. I forhold til andre fotgjengerkryssinger av biltrafikkerte
veier, er det mange andre områder i kommunen som bør prioriteres foran denne. Videre er det en
stor utfordring å få utbyggingsøkonomien i dette området til å gå opp.
Statens vegvesen, 14.03.13 kommenterer at det er positivt at det også legges opp til gang- og
sykkelveg på østsiden av Fv 456 mot Tangvall. Videre har vegvesenet merknader til
utformingen av T-krysset og sidearealene. Disse merknadene er å anse som innsigelse.
Vegvesenet forutsetter at det gjøres støyvurderinger for boligene i planen og at det legges inn
rekkefølgekrav om at byggeplaner for veganleggene skal godkjennes av Statens vegvesen.
Administrasjonens vurdering:
Kravene som vegvesenet setter, innebærer at det må gjøres inngrep i boligene på GB 72/20 og
72/117 for å kunne bygge T-kryss. Administrasjonen foreslår derfor at det planlegges
rundkjøring for atkomsten til Linnegrøvan fra Fv 456. En rundkjøring vil være en bedre
løsning for trafikken enn et T-kryss. Konsekvensene av dette blir derfor at boligen på GB
72/20 må fjernes for å kunne bygge rundkjøring med diameter 35 meter og gang- og
sykkelveg. For GB 72/117 vil den nye gang- og sykkelvegen komme helt inntil veggen for
boligene, og hvis sidearealkrave fra vegvesenet skal opprettholdes, må deler av boligen bort.
Rekkefølgekravet om at byggeplaner skal godkjennes av Statens vegvesen foreslås lagt inn i
reguleringsbestemmelsene og krav om støykrav både for inne- og utestøy.
Ragna Thomassen m.fl. 17.03.13 viser til at beboerne på Hølleveien 44 a, b, c og d må kjøre
sørover til for å snu før de kan kjøre nordover mot Tangvall fordi rabatten hindrer sving til venstre ut
fra eiendommene. Og tilsvarende hvis de kommer fra sør så må de kjøre nordover til rundkjøringa på
Tangvall først før de kan komme inn til egen eiendom. Dette protesterer de mot.
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Utsnitt situasjonskart
Administrasjonens vurdering:
Hvis krysset blir bygd med T-kryss, vil dette bli konsekvensen av forslaget. Hvis det bygges T-kryss
forutsetter administrasjonen at det må foretas en omregulering av veisystemet på
vestsiden av Fv 456 slik at dette blir løst for flere av eiendommene i området.
Søgne bondelag v/ Jørund Try, 19.03.13 viser til tidligere uttalelser der de påpeker at planlagt
rundkjøringsvei i næringsområdet bør utgå og at næringsområdet ikke bør utvides.
Administrasjonens vurdering:
De forhold bondelaget nå påpeker av er avklart tidligere og vi legger ikke opp til «omkamp» om
tidligere avklarte arealer for utbygging.
Norsk zoologisk forening, 19.03.13 vil at området ikke skal utvides og viser til at de har registrert
flere sjeldne arter i områder.
Administrasjonens vurdering:
I de nasjonale databasene er det ikke registrert nye arter som tilsier at avklart arealbruk i området
bør endres.
David Kobbervik, 20.03.13 viser til at området er et viktig jordbruksområde, viktig område for
rekreasjon og viktig naturområde og at dette må hensynstas i planarbeidet.
Administrasjonens vurdering:
Viser til vurderinger gjort i merknadene overfor.
Sias Holding AS, 20.03.13, GB 72/117, protesterer mot at det legges gang- og sykkelvei på
østsiden av Fv 456 fordi det tar areal fra den boligen de eier i området, GB 72/117, og fordi
støyskjermen kommer i veggen på boligen.
Administrasjonens vurdering:
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Hvis det skal bygges gang- og sykkelvei på østsiden av Fv 456, vil det gå med areal fra eiendommen
GB 72/17 og boligen må rives hvis ikke vegvesenet renonserer på kravene til sideareal.
Sosialistisk venstreparti v/Peder Johan Pedersen 20.03.13 viser til at området har særlig stor verdi
som kulturlandskap og at dette må drøftes i videre saksbehandling.
Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen kan ikke se at det er grunnlag for «omkamp» om tidligere avklart arealbruk i
området.
Naturvernforbundet, 19.03.13 mener det må være 100 meter vernesone mot Søgneelva, ikke
rundkjøring i næringsområde og at undergangen under Fv 456 må forbedres.
Administrasjonens vurdering:
Arealbruken i næringsområde er avklart og kommenteres ikke ytterligere, jf. merknadene overfor.
Når det gjelder utbedring av undergangen, foreslo administrasjonen ved siste behandling i plan- og
miljøutvalget at undergangen skulle beholdes uten utbedring og det ble ikke gjort endringer på dette.
Hilde Eftestad og Atle Danielsen, 19.03.13, GB 72/20, viser til tidligere uttalelser i saken og ber om
at disse vedlegges. De viser til at boforholdene blir forverret med gang- og sykkelvei på østsiden fordi
veien da kommer nærmere dere bolig. En eventuell støyskjerm vil komme helt i vegglivet på deres
bolig og lysforholdene inne i huset vil bli svært dårlig. De viser til at en rundkjøring vil være en bedre
trafikal løsning og at næringsdriften på eiendommen vil få dårlig tilgjengelighet med valgte Tkryssutforming. De påpeker at en rundkjøring som innebærer at boligen må rives, vil muliggjøre
bygging av ny bolig på eiendommen.
Administrasjonens vurdering:
Opptegning av T-krysset med de kravene Statens vegvesen setter, vil innebære at boligen på
eiendommen må rives. Både rundkjøring og T-kryss innebærer at boligen må rives. Hvis det gis
dispensasjon fra avstandskravet til nabogrensen mot vest, vil det være mulig å bygge ny bolig på
tomta forutsatt at det oppnås tilstrekkelig støyskjerming. Den delen av tomta som kan være byggbar
for ny bolig, ligger utenfor denne reguleringsplanen. Det er også en utfordring at det er et
næringsbygg i drift på tomta.
Bjarne Gundersen og Ingrid Gundersen, 18.03.13 mener at veikryssutformingen bør gjøres når det
foreligger en overordnet vegplan for Søgne og at en midlertidig løsning bør være at alle som kommer
fra Linnegrøvan bør kjøre nordover og de som skal sørover må snu i rundkjøringa på Tangvall. Tkrysset anses som en midlertidig løsning og de viser til at det vil ta en del av hagen deres som de har
brukt lang tid på å opparbeide. T-kryss og gang- og sykkelveg på østsiden av Fv 456 anses som
uaktuelt, men de kan akseptere rundkjøring. Det vises for øvrig til uttalelsen som ligger vedlagt.
Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen ser at utforming av nytt kryss vil berøre dere eiendom både en rundkjøring
og T-kryss. Hvis eksisterende undergang ikke skal utbedres, må det etableres gang- og
sykkelvei på østsiden av Fv 456. Ny gang- og sykkelvei vil ta areal fra deres eiendom.
Ingrid og Karsten Gundersen, 09.03.13 protesterer mot gang- og sykkelvei på østsiden av Fv
456.
Administrasjonens vurdering:
Samme vurdering som til merknaden overfor.
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BEGRENSET OFFENTLIG ETTERSYN 23.07.13 – 09.09.13.
Det kom inn høringsuttalelser fra følgende:
- Fylkesmannen i Vest-Agder, 21.08.13.
- Hilde Eftestad og Atle Danielsen, 08.09.13.
- Paul Bransdal, Linnegrøvan 12 AS, 09.09.13.
- Sør-Tre A/S, Linnegrøvan 14, 09.09.13.
- Sias A/S, gnr. 72, bnr. 117, 08.09.13.
- Vest-Agder fylkeskommune, 09.09.13
- Advokatfirmaet Kjær på vegne av eiere av GB 72/16, 72/169 og 72/168, 05.09.13, 17.10.13
og 01.11.13.
- Søgne kommune, ingeniørvesenet, 06.09.13 og 04.10.13
- Statens vegvesen, 05.09.13.
Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, 21.08.13, 13.03.14
21.08.13. Reiser innsigelse til planen inntil det kan dokumenteres at ny bolig innenfor B2 oppfyller
støykravene.
13.03.14. Trekker innsigelsen på bakgrunn av utarbeidet støyrapport og administrasjonens forslag til
endringer av planen. Gir faglig råd om at kommunen ikke godkjenner nybygg innenfor B2 på grunn av
støy.
Administrasjonens kommentar:
Vi har fått laget en støyutredning som viser at ny bolig vil kunne få bedret støysituasjon ved bygging
av støyskjerm. Støysonen reduseres fra rød til gul ved enten en 2,5 meter høy støyskjerm mellom
rundkjøringen og sykkelveien, eller en 3 meter høy støyskjerm i tomtegrensa. Med støyskjerming vil
en kunne oppnå stille side på vestlig fasade av boligen og noe stille areal tett opptil støyskjermen. For
å få tilfredsstillende støynivå inne, må det velges tekniske løsninger som sikrer dette. Krav om
utredning av innendørs støy og tiltak for å sikre tilfredsstillende innendørs støynivå innarbeides i
bestemmelsene.
Hilde Eftestad og Atle Danielsen, 08.09.13.
Viser til at det er foreslått byggegrense gjennom eksisterende garasje / næringsbygg på B2. Ønsker at
byggegrensen som er foreslått for eiendommen innenfor B2 tegnes slik at den følger garasjen /
næringsbygget mot vest. Viser til avtale og erklæring av 12.06.02.
Administrasjonens kommentar:
Byggegrensen endres i tråd med merknaden.
Paul Bransdal, Linnegrøvan 12 AS, 09.09.13.
Mener det er uheldig med gang- og sykkelsti foran bygget på grunn av trafikk til bygget. Det er to
kjøreporter til lastebiler, atkomst til disse må sikres. Det vises også til behovet for parkering til
eiendommen. Det forutsettes at ikke noe av eiendommen er benyttet til gang- og sykkelveg.
Administrasjonens kommentar:
Nord for bygget på eiendommen er ca. en stripe med en bredde på 1-2 meter foreslått regulert til
fortau og annen veggrunn. Øst for eiendommen går gang- og sykkelvegen i sin helhet på utsiden av
eiendommen. Det er regulert inn avkjørsel til eiendommen omtrent midt på byggets østside. Dersom
det etableres avkjøring som vist i planen vil det bli vanskelig å komme til kjøreportene på hver side av
bygget. Krav om fortau forbi området slår først inn dersom det skal gjøres nye tiltak innenfor
området. Endelig avklaring av hvor avkjørselen skal ligge må gjøres i situasjonsplanen som skal følge
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Vedlegg 1
rammesøknaden.
Sør-Tre A/S, Linnegrøvan 14, 09.09.13.
Er negativ til forslag om gang- og sykkelveg på østsida av tomta. Spør om hvor adkomst til Sias A/S GB
72/117 er tenkt.
Administrasjonens kommentar:
Fortauet på østsiden av tomta ligger i sin helhet utenfor eiendommen til Sør-Tre A/S. Det er ikke
foreslått noen endring av atkomsten til GB 72/117. Boligen på eiendommen er forutsatt fjernet ved
bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 456.
Sias A/S, GB 72/117, 08.09.13.
Ber om avklaring av adkomst til eiendommen og om den fortsatt kan benyttes til bolig.
Administrasjonens kommentar:
Det er ikke foreslått noen endring av atkomsten til GB 72/117. Boligen er forutsatt fjernet ved
bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 456. Før gang- og sykkelvegen blir realisert kan bygget fortsatt
benyttes til bolig.
Vest-Agder fylkeskommune, 09.09.13
Påpeker at det må kunne dokumenteres at ny plassering av bolig på GB 72/20 tilfredsstiller
støykravene for reguleringsplanen godkjennes.
Administrasjonens kommentar:
Viser til kommentaren til Fylkesmannens uttalelse over.
Advokatfirmaet Kjær på vegne av eiere av GB 72/16, 72/169 og 72/168, 05.09.13, 17.10.13 og
01.11.13.
05.09.13. Protesterer mot ny gang- og sykkelvei på østsiden av fv. 456. Det påpekes at løsningen tar
for store areal. Som en alternativ løsning foreslås det å legge en undergang diagonalt under planlagt
rundkjøring. Det presiseres at grunneierne ikke vil gi fra seg grunn til gang- og sykkelveien.
Viser til at dagens bolig på GB 72/16 ligger utenfor byggegrensen, kan ikke se noen grunn til denne
endringen. Ber også om at avkjørsel til eiendommen opprettholdes.
Veien inn til Linnegrøvan 5 er smal og det må settes av noe areal for å utvide denne, anbefaler
utvidelse på østsiden av veien.
Ber om at området avsatt til naturvernområde reduseres til området mellom elva og granhekken. Slik
området er avgrenset i planen nå er det arealer som er opparbeidet som privat hage som ligger inne
naturvernområdet.
Krever at pumpestasjonen på GB 72/16 flytes lenger vekk fra bebyggelsen.
17.10.13. Gjør oppmerksom på at pumpestasjonen ligger innenfor flomsonen til Søgneelva, og at
pumpestasjonen derfor må flyttes når det skal fornyes. Ber om at ny plassering legges inn i planen.
01.11.13. Ber om at plassering av pumpestasjon på GB 18/25 vurderes
Administrasjonens kommentar:
Løsningen for gang- og sykkelveg opprettholdes som i siste planforslag. Gang- og sykkelveg på begge
sider av fylkesvegen er i tråd med kommuneplanen.
Byggegrensen mot fylkesvegen er lagt inn i tråd med vegvesenets krav. Eksiterende bolig blir liggende
utenfor denne, men det legges ikke opp til at boligen må rives. Byggegrensen opprettholdes som i
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Vedlegg 1
planforslaget. Dersom det skal bygges ny bebyggelse på eiendommen må denne plasseres innenfor
byggegrensen. Det er ønskelig å begrense antall avkjørsler, ved bygging av gang- og sykkelvei vil
derfor ny avkjørsel bli via veien inn til Linnegrøvan 5.
Området avsatt til naturvernområde er avgrenset i tråd med føringer gitt av Fylkesmannens
miljøvernavdeling etter innsigelse, se skisse under. Det er ikke aktuelt å fravike denne grensen.

Det er behov for å bygge ny pumpestasjon. Denne blir på samme sted som eksisterende
pumpestasjon. Arealet regulert til pumpestasjon vil bli utvidet noe for å få med eksisterende anlegg.
Selv om arealet satt av til pumpestasjon utvides noe, er det ikke lagt opp til utvidelse av anlegget.
Søgne kommune, ingeniørvesenet, 06.09.13 og 04.10.13
Ønsker utvidelse av arealet ved pumpestasjonen. Skisse i brevet 04.10.13. viser arealet som
kommunen har rettigheter til å benytte til vann- og avløpsanlegg.
Administrasjonens kommentar:
Arealet avsatt til vann- og avløpsanlegg utvides til å omfatte eksisterende kum, deler av teknisk
anlegg under bakken og veg inn til pumpehuset.
Statens vegvesen, 05.09.13.
Kravet om 3 meter deler mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg og 1,5 meter sideareal langs gangog sykkelveg opprettholdes.
Stiplet linje rundt bolig på GB 72/16 må utgå.
§ 1.2 må endres til: Byggeplaner for rundkjøring på fv. 456 og gang-/sykkelveg med tilhørende anlegg
skal oversendes og være godkjent av Statens vegvesen før arbeidet igangsettes.
Administrasjonens kommentar:
Avstanden mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg langs fv. 456 er i tråd meg vegvesenets krav. De
øvrige merknadene innarbeides i planen.
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2005/9 -7002/2014
Vibeke Wold Sunde
17.03.2014

Saksframlegg
Reguleringsplan for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde vedtak av plan
Utv.saksnr
38/14

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
26.03.2014

21/14

Kommunestyret

27.03.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl §
12-12.
2. Reguleringsplanen for Linnegrøvan industriområde, plan 1018-19790615, vedtatt
15.06.1979, oppheves.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 26.03.2014
Behandling:
Repr. Gray (AP) stilte spørsmål om planen burde ha vært behandlet i Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Enhetsleder Austgard: planen har blitt sendt til rådet som høringsinstans
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål med sin habilitet da han leier lokaler i området. Representanten
fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Representanten ble enstemmig vurdert som habil, og
tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
4. Reguleringsplanen for Linnegrøvan industriområde, plan 1018-19790615, vedtatt 15.06.1979,
oppheves.
Repr. Ribe (H) fremmet utsettelsesforslag:
Høyre ber om å få utsatt saken med bakgrunn i å utrede undergang der hvor gan- og sykkelvei krysser
veien øst for ny rundkjøring.
Årsaken er for å trygge mye trafikanter og få en mer fremtidsrettet og god løsning.

Votering:
Høyre sitt utsettelsesforslag falt med 3 (H) stemmer mot 6 stemmer (FRP, KRF, AP, V)
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
Søgne kommune vedtar ikke Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag til reguleringsbestemmelsene § 2.5:
§ 2.5 Forretning/kontor/industri
Maksimal høyde på bebyggelsen er 13 meter over ferdig planert terreng. Heisoppbygg og
tekniske innretninger kan være opp til 2,0 meter over maksimal høyde. Maks BYA 70 %. I
Linnegrøvan næringsområde kan det etableres virksomhet for plasskrevende
varegrupper og for møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Servicebedrifter og virksomheter som driver
dagligvarehandel tillates ikke i området. Det tillates bygging av vanntett kjelleretasje for parkering og
boder.
Krav til parkering:
Forretning: 1 parkeringsplass for kunder per 50 m2 salgsflate og 1 parkeringsplass for
ansatte per 100 m2 gulvflate.
Kontorer: 1 parkeringsplass per 20 m2 netto kontorflate.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot AP sitt forslag til vedtak. Rådmannens forslag til
vedtak vedtatt med 6 stemmer (H, FRP, KRF) mot 3 stemmer (AP, V)
 FRP sitt endringsforslag til reguleringsbestemmelsene § 2.5 enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget har følgende enstemmig tillegg til innstillingen.
Plan- og miljøutvalget mener at Linnegrøvan utvikles i den retning området har i dag

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
2. Reguleringsplanen for Linnegrøvan industriområde, plan 1018-19790615, vedtatt 15.06.1979,
oppheves.
Plan- og miljøutvalget mener at Linnegrøvan utvikles i den retning området har i dag
Endring til reguleringsbestemmelsene § 2.5:
§ 2.5 Forretning/kontor/industri
Maksimal høyde på bebyggelsen er 13 meter over ferdig planert terreng. Heisoppbygg og
tekniske innretninger kan være opp til 2,0 meter over maksimal høyde. Maks BYA 70 %. I
Linnegrøvan næringsområde kan det etableres virksomhet for plasskrevende
varegrupper og for møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Servicebedrifter og virksomheter som driver
dagligvarehandel tillates ikke i området. Det tillates bygging av vanntett kjelleretasje for parkering og
boder.
Krav til parkering:
Forretning: 1 parkeringsplass for kunder per 50 m2 salgsflate og 1 parkeringsplass for
ansatte per 100 m2 gulvflate.
Kontorer: 1 parkeringsplass per 20 m2 netto kontorflate.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.03.2014
Behandling:
Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved sin habilitet, da han eier og driver aktivitet i området.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Et enstemmig kommunestyre vurderte
representanten som inhabil. Repr. Petter Hellum (V) møtte for repr. Berge (V).
Repr. Try (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet, da en del av området eies av kona til avdøde bror.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. 26 representanter til stede ved
habilitetsvurderingen. Representanten ble erklært inhabil med 25 stemmer mot 1 stemme (KRFVerdal). Repr. Bjarne Bentsen Lieng (SP) møtte for repr. Try (SP).
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål med sin habilitet da han leier lokaler i området. Representanten
fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Representanten ble enstemmig vurdert som habil, og
tiltrådte møtet.
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
2. Reguleringsplanen for Linnegrøvan industriområde, plan 1018-19790615, vedtatt
15.06.1979, oppheves.
Plan- og miljøutvalget mener at Linnegrøvan utvikles i den retning området har i dag
Endring til reguleringsbestemmelsene § 2.5:
§ 2.5 Forretning/kontor/industri
Maksimal høyde på bebyggelsen er 13 meter over ferdig planert terreng. Heisoppbygg og
tekniske innretninger kan være opp til 2,0 meter over maksimal høyde. Maks BYA 70 %. I
Linnegrøvan næringsområde kan det etableres virksomhet for plasskrevende
varegrupper og for møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Servicebedrifter og virksomheter som driver
dagligvarehandel tillates ikke i området. Det tillates bygging av vanntett kjelleretasje for parkering og
boder.
Krav til parkering:
Forretning: 1 parkeringsplass for kunder per 50 m2 salgsflate og 1 parkeringsplass for
ansatte per 100 m2 gulvflate.
Kontorer: 1 parkeringsplass per 20 m2 netto kontorflate.
Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Under forutsetning av at gang og sykkelsti ved Linnegrøvan løses ved undergang kan kommunestyret gi
sin tilslutning til områdereguleringsplane for Linnegrøvan, datert/revidert sist 17.03.14
Votering:
 Høyres sitt utsettelsesforslag falt med 13 (H, KRF(1-Verdal), V(1-Hellum) mot 14 stemmer
(KRF (2), V(1), AP, SV, SP, FRP)
Repr. Try (SV) fremmet fellesforslag på vegne SV, AP, SP og V:
Søgne kommune er satt til å forvalte jorden og det biologiske mangfoldet i Søgne i henhold til sentrale
føringer.
Det er ikke framlagt vektige nok argumenter for å nedbygge viktig jordbruks areal (B4 og B5).
Søgne kommune vedtar ikke Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.

Repr. Andresen (H) ba om at følgende protokollføres:
Høyres gruppe forutsetter at når Statens Vegvesen skal behandle saken hva angår rundkjøring samt
sykkel- og gangsti, skal den realiseres ved anleggelse av undergang (vei ned til Linnegrøvan).

Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot fellesforslaget fra SV, AP, SP og V. Plan- og
miljøutvalgets innstilling vedtatt med 17 (H, KRF, FRP) mot 10 (AP, SV, SP og V) stemmer

Vedtak:
1. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 1212.
2. Reguleringsplanen for Linnegrøvan industriområde, plan 1018-19790615, vedtatt
15.06.1979, oppheves.
Søgne kommunestyre mener at Linnegrøvan utvikles i den retning området har i dag
Endring til reguleringsbestemmelsene § 2.5:
§ 2.5 Forretning/kontor/industri
Maksimal høyde på bebyggelsen er 13 meter over ferdig planert terreng. Heisoppbygg og
tekniske innretninger kan være opp til 2,0 meter over maksimal høyde. Maks BYA 70 %. I
Linnegrøvan næringsområde kan det etableres virksomhet for plasskrevende
varegrupper og for møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Servicebedrifter og virksomheter som
driver dagligvarehandel tillates ikke i området. Det tillates bygging av vanntett kjelleretasje for
parkering og boder.
Krav til parkering:
Forretning: 1 parkeringsplass for kunder per 50 m2 salgsflate og 1 parkeringsplass for
ansatte per 100 m2 gulvflate.
Kontorer: 1 parkeringsplass per 20 m2 netto kontorflate.

Bakgrunn for saken:
Planarbeidet ble igangsatt i 2005, som et initiativ fra Hellevik hus Prosjekt AS. Planprosessen
har dratt ut i tid og er sluttført av Søgne kommune ved arealenheten. Hensikten med planen er
å legge til rette for økt utnyttelse og utvidelse av næringsområdet på Linnegrøvan i tråd med
kommuneplanen. For å gi bedre trafikkflyt og bedre trafikksikkerhet er det behov for utbedring
av krysset mellom Hølleveien (fv. 456) og veien inn til Linnegrøvan.
Planens innhold
Planen legger til rette for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde med ca. 14 daa til
forretning/kontor/industri. Maks tillatt % BYA i
næringsområdene er økt fra 50 % til 70 %. Det
interne veisystemet i næringsområdet er regulert som
Vei til Linnegrøvan
en ringvei, for å sikre god framkommelighet. Videre
utbygging av Linnegrøvan forutsetter utbedring av
krysset med Hølleveien (fv. 456). Det er regulert inn
en rundkjøring med en diameter på 35 m. For å legge
til rette for bedre forhold for gående og syklende er
det regulert gang- og sykkelveg på østsida av fv. 456
i tråd med kommuneplanen. Etablering av
rundkjøringen og gang- og sykkelvegen forutsetter

rivning av boligene på GB 72/20 og 72/117. Det er regulert inn arealer for en ny bolig på GB
72/20.
I område B1 er det i dag 3 eneboliger, det åpnes opp for ytterligere fem boenheter i dette
området.
Arealene ned mot Søgneelva er regulert til naturvernområde og friområde. I friområdet er det
regulert inn en sti i tråd med kommuneplanen.
Planprosess
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av plan- og miljøutvalget den 30.04.08, sak 78/08. Planog miljøutvalget vedtok å legge saken ut til offentlig ettersyn. Planen har i etterkant vært til
behandling i plan- og miljøutvalget flere ganger, og vært utlagt til offentlig ettersyn ytterligere
fire ganger. Hovedtema for høringene har vært utformingen av nytt kryss på Hølleveien og
gang – og sykkelveg langs Hølleveien.
Offentlig ettersyn
Planforslaget lå ute til begrenset offentlig ettersyn i perioden 23.07.13 – 09.09.13. Det kom inn
10 merknader. Under følger sammendrag av hver enkelt uttalelse og arealenhetens vurdering
av disse merknadene. For sammendrag og gjennomgang av innspillene ved de øvrige
høringene av planen vises det til planbeskrivelsen med vedlegg.
Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, 21.08.13, 13.03.14
21.08.13. Reiser innsigelse til planen inntil det kan dokumenteres at ny bolig innenfor B2
oppfyller støykravene.
13.03.14. Trekker innsigelsen på bakgrunn av utarbeidet støyrapport og administrasjonens
forslag til endringer av planen. Gir faglig råd om at kommunen ikke godkjenner nybygg
innenfor B2 på grunn av støy.
Administrasjonens kommentar:
Vi har fått laget en støyutredning som viser at ny bolig vil kunne få bedret støysituasjon ved
bygging av støyskjerm. Støysonen reduseres fra rød til gul ved enten en 2,5 meter høy
støyskjerm mellom rundkjøringen og sykkelveien, eller en 3 meter høy støyskjerm i
tomtegrensa. Med støyskjerming vil en kunne oppnå stille side på vestlig fasade av boligen og
noe stille areal tett opptil støyskjermen. For å få tilfredsstillende støynivå inne, må det velges
tekniske løsninger som sikrer dette. Krav om utredning av innendørs støy og tiltak for å sikre
tilfredsstillende innendørs støynivå innarbeides i bestemmelsene.
Hilde Eftestad og Atle Danielsen, 08.09.13.
Viser til at det er foreslått byggegrense gjennom eksisterende garasje / næringsbygg på B2.
Ønsker at byggegrensen som er foreslått for eiendommen innenfor B2 tegnes slik at den følger
garasjen / næringsbygget mot vest. Viser til avtale og erklæring av 12.06.02.
Administrasjonens kommentar:
Byggegrensen endres i tråd med merknaden.
Paul Bransdal, Linnegrøvan 12 AS, 09.09.13.
Mener det er uheldig med gang- og sykkelsti foran bygget på grunn av trafikk til bygget. Det er
to kjøreporter til lastebiler, atkomst til disse må sikres. Det vises også til behovet for parkering
til eiendommen. Det forutsettes at ikke noe av eiendommen er benyttet til gang- og sykkelveg.

Administrasjonens kommentar:
Nord for bygget på eiendommen er ca. en stripe med en bredde på 1-2 meter foreslått regulert
til fortau og annen veggrunn. Øst for eiendommen går gang- og sykkelvegen i sin helhet på
utsiden av eiendommen. Det er regulert inn avkjørsel til eiendommen omtrent midt på byggets
østside. Dersom det etableres avkjøring som vist i planen vil det bli vanskelig å komme til
kjøreportene på hver side av bygget. Krav om fortau forbi området slår først inn dersom det
skal gjøres nye tiltak innenfor området. Endelig avklaring av hvor avkjørselen skal ligge må
gjøres i situasjonsplanen som skal følge rammesøknaden.
Sør-Tre A/S, Linnegrøvan 14, 09.09.13.
Er negativ til forslag om gang- og sykkelveg på østsida av tomta. Spør om hvor adkomst til
Sias A/S GB 72/117 er tenkt.
Administrasjonens kommentar:
Fortauet på østsiden av tomta ligger i sin helhet utenfor eiendommen til Sør-Tre A/S. Det er
ikke foreslått noen endring av atkomsten til GB 72/117. Boligen på eiendommen er forutsatt
fjernet ved bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 456.
Sias A/S, gnr. 72, bnr. 117, 08.09.13.
Ber om avklaring av adkomst til eiendommen og om den fortsatt kan benyttes til bolig.
Administrasjonens kommentar:
Det er ikke foreslått noen endring av atkomsten til GB 72/117. Boligen er forutsatt fjernet ved
bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 456. Før gang- og sykkelvegen blir realisert kan
bygget fortsatt benyttes til bolig.
Vest-Agder fylkeskommune, 09.09.13
Påpeker at det må kunne dokumenteres at ny plassering av bolig på GB 72/20 tilfredsstiller
støykravene før reguleringsplanen godkjennes.
Administrasjonens kommentar:
Viser til kommentaren til Fylkesmannens uttalelse over.
Advokatfirmaet Kjær på vegne av eiere av GB 72/16, 72/169 og 72/168, 05.09.13, 17.10.13
og 01.11.13.
05.09.13. Protesterer mot ny gang- og sykkelvei på østsiden av fv. 456. Det påpekes at
løsningen tar for store areal. Som en alternativ løsning foreslås det å legge en undergang
diagonalt under planlagt rundkjøring. Det presiseres at grunneierne ikke vil gi fra seg grunn til
gang- og sykkelveien. Viser til at dagens bolig på GB 72/16 ligger utenfor byggegrensen, kan
ikke se noen grunn til denne endringen. Ber også om at avkjørsel til eiendommen
opprettholdes. Veien inn til Linnegrøvan 5 er smal og det må settes av noe areal for å utvide
denne, anbefaler utvidelse på østsiden av veien.
Ber om at området avsatt til naturvernområde reduseres til området mellom elva og
granhekken. Slik området er avgrenset i planen nå er det arealer som er opparbeidet som privat
hage som ligger inne naturvernområdet.
Krever at pumpestasjonen på GB 72/16 flytes lenger vekk fra bebyggelsen.

17.10.13. Gjør oppmerksom på at pumpestasjonen ligger innenfor flomsonen til Søgneelva, og
at pumpestasjonen derfor må flyttes når det skal fornyes. Ber om at ny plassering legges inn i
planen.
01.11.13. Ber om at plassering av pumpestasjon på GB 18/25 vurderes.
Administrasjonens kommentar:
Løsningen for gang- og sykkelveg opprettholdes som i siste planforslag. Gang- og sykkelveg
på begge sider av fylkesvegen er i tråd med kommuneplanen. Byggegrensen mot fylkesvegen
er lagt inn i tråd med vegvesenets krav. Eksiterende bolig blir liggende utenfor denne, men det
legges ikke opp til at boligen må rives. Byggegrensen opprettholdes som i planforslaget.
Dersom det skal bygges ny bebyggelse på eiendommen må denne plasseres innenfor
byggegrensen. Det er ønskelig å begrense antall avkjørsler, ved bygging av gang- og sykkelvei
vil derfor ny avkjørsel bli via veien inn til Linnegrøvan 5.
Området avsatt til naturvernområde er avgrenset i tråd med føringer gitt av Fylkesmannens
miljøvernavdeling etter innsigelse, se skisse under. Det er ikke aktuelt å endre grensen mot
boligområdet.

Det er behov for å bygge ny pumpestasjon. Denne blir på samme sted som eksisterende
pumpestasjon. Arealet regulert til pumpestasjon vil bli utvidet noe for å få med eksisterende
anlegg. Selv om arealet satt av til pumpestasjon utvides noe, er det ikke lagt opp til utvidelse av
anlegget.
Søgne kommune, ingeniørvesenet, 06.09.13 og 04.10.13
Ønsker utvidelse av arealet ved pumpestasjonen. Skisse i brevet 04.10.13. viser arealet som
kommunen har rettigheter til å benytte til vann- og avløpsanlegg.
Administrasjonens kommentar:
Arealet avsatt til vann- og avløpsanlegg utvides til å omfatte eksisterende kum, deler av teknisk
anlegg under bakken og veg inn til pumpehuset.
Statens vegvesen, 05.09.13.
Kravet om 3 meter deler mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg og 1,5 meter sideareal langs
gang- og sykkelveg opprettholdes. Stiplet linje rundt bolig på GB 72/16 må utgå. § 1.2 må
endres til: Byggeplaner for rundkjøring på fv. 456 og gang-/sykkelveg med tilhørende anlegg
skal oversendes og være godkjent av Statens vegvesen før arbeidet igangsettes.

Administrasjonens kommentar:
Avstanden mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg langs fv. 456 er i tråd meg vegvesenets
krav. De øvrige merknadene innarbeides i planen.
Saksutredning:
Under følger en gjennomgang av de mest sentrale temaene i planprosessen.
Kryssutforming
Det har vært foreslått både utvidet T-kryss og rundkjøring i krysset mellom Hølleveien og
veien inn til Linnegrøvan. Det har vist seg at arealbeslagene ved T-kryss og rundkjøring er
omtrentlig de samme. I og med at de alternative løsningene krever tilnærmet like stort areal,
har en derfor valgt å gå for rundkjøring, som trafikksikkerhetsmessig er den beste løsningen.
Statens vegvesen har hatt innsigelser til tidligere foreslåtte kryssutforminger. Planen er justert
for å imøtekomme innsigelsene. Kravene til størrelse på rundkjøring og sideareal medfører at
bolig på GB 72/20 må rives.
Finansiering av rundkjøringen er ikke avklart.
Gang- og sykkelvei
Undergangen for gang- og sykkelveien under Hølleveien, sør for krysset inn til Linnegrøvan,
har en utforming som gir dårlig sikt for syklende og gående. I tillegg er adkomsten, spesielt fra
nord, bratt og gir syklende stor fart, noe som har ført til flere ulykker. Det har i planprosessen
blitt vurdert ulike løsninger for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Flytting av
undergangen har blitt vurdert som for kostbart. I kommuneplanen er det lagt opp til at det skal
være tosidig gang- og sykkelvei fra Linnegrøvan til Tangvall. En har valgt å følge opp dette i
reguleringsplanen og regulert inn arealer til framtidig gang – og sykkelvei på østsiden av
Hølleveien mot Tangvall. En tosidig gang- og sykkelvei vil føre til mindre bruk av dagens
undergang. Krav fra Statens vegvesen knyttet til avstand mellom fylkesveien og gang- og
sykkelveien medfører at bolig på GB 72/117 må rives ved bygging av gang- og sykkelveien. I
tillegg krever etablering av gang- og sykkelveien at det tas areal fra boligeiendommene GB
72/16, 72/168 og 72/169 og fra næringseiendom GB 18/283 og 18/315
Langs internveiene i Linnegrøvan er det planlagt fortau. Krav om fortau vil bli utløst ved nye
tiltak i både eksisterende og nye næringsområder.
Pumpehus for kloakk
Søgnes hovedpumpestasjon for kloakk ligger på Linnegrøvan. Det har vært ytret et sterkt ønske
fra noen grunneiere om at pumpestasjonen flyttes lenger vekk fra boligbebyggelsen i B1. For
ingeniørvesenet er det ikke aktuelt å flytte pumpestasjonen. Arealet regulert til pumpestasjon er
avgrenset slik at det tar med seg eksisterende anlegg over og under bakken. Pumpestasjonen
skal oppgraderes og det er hensiktsmessig at arealet som blir berørt ved oppgraderingen, ligger
innenfor området regulert til teknisk anlegg. Planen legger til rette for å opprettholde og
vedlikeholde pumpestasjonen, men det er ikke åpnet opp for utvidelse av anlegget. I
tilgrensende naturvernområde er det ikke tillatt med tiltak.
Avgrensning mot Søgneelva
Søgneelva er et verna vassdrag. Arealene ned mot Søgneelva er avsatt til naturvernområde og
friområde. Avgrensingen av næringsområdet mot elva er avklart med Fylkesmannens
miljøvernavdeling, som har hatt innsigelse til planen på grunn av planlagt bygging nær elva.
Med bakgrunn i beregning av nivået på en 200-års flom i elva, er bebyggelsen planlagt over
kote 10 i tråd med råd fra NVE.

Boligbebyggelse
Nord i planområdet inngår tre eksisterende boligeiendommer (B1). Det er åpnet opp for
fortetting av området med fem boenheter, fordelt på 2 nye enheter på GB 72/16 og 72/169 og 1
ny enhet på 72/168. GB 72/16 har avkjørsel mot fv. 546 i dag. Det er forutsatt at denne
avkjørselen stenges og at alle boligene i B1 får avkjørsel via felles vei (SKV). Boligen på GB
72/20 er forutsatt revet for å realisere rundkjøringen på Hølleveien. Det er regulert inn en
mulighet for å bygge en ny bolig på eiendommen (B2). Fylkesmannen har hatt innsigelse til B2
på grunn av manglende støyutredning. Det er gjennomført en støytredning og lagt inn en
støyskjerm i eiendomsgrense for å sikre tilfredsstillende støynivå. I tillegg er det lagt inn et
rekkefølgekrav om at før det kan bygges nye boliger er det krav om støyskjerming og
vurdering av innendørs og utendørs støynivå. Fylkesmannen trakk innsigelsen i brev datert
13.03.14.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken.
Store deler av planområdet består av eksisterende næringsområde og er tett utbygd. Området
for utvidelse av næringsområdet er i dag dyrka mark uten kjente registreringer av viktige
naturmangfoldsverdier. I nord grenser planen til Søgneelva som er et vernet vassdrag.
Kantsonen langs elva vil ikke bli berørt av nye tiltak. Det er gjort søk i naturbasen til
miljødirektoratet og artsdatabankens artskart uten at det er funnet registreringer av viktige arter
eller naturtyper i området. Kravet til kunnskap etter naturmangfoldloven § 8, vurderes å være
oppfylt. Ut i fra den kunnskapen som er om området, er det ikke grunnlag for å tro at tiltakene i
planen vil føre til skade på truet eller verdifullt naturmangfold. Føre-var-prinsippet etter nml §
9 vektlegges derfor ikke.
Planen legger til rette for noe ny bebyggelse utenfor kantsonen til Søgeneelva ca. 25 meter fra
elvebredden. Det er fra før av noe bebyggelse i omtrent samme avstand til elva. I
sentrumsområdene ved Tangvall er det i kommuneplanen åpnet opp for fortetting, noe som kan
gi mer bebyggelse ned mot elva i områder hvor det er bebyggelse i dag. Den økte belastningen
knyttet til elva vurderes som liten og medfører ikke noen vesentlig økning i den samlede
belastningen på elva som økosystem, jf. nml § 10.
For å bevare kantsonen langs elva er byggeområdet ikke trukket ned til elvebredden. I og med
at det ikke er kjent at tiltakene i planen fører til en økt belastning på naturmangfoldet er det
ikke stilt ytterligere krav til tiltakshaver jf. nml §§ 11 og 12. Det forutsettes at
forurensningsloven med tilhørende forskrifter følges.
Oppsummering
Med bakgrunn i redegjørelsen over anbefaler arealenheten at planforslaget; Områderegulering
for Linnegrøvan næringsområde, plannr. 201110, vedtas.
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