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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget tar ikke innkommende merknader om høyder og utforming av
bebyggelsen til følge. Utvalget legger vekt på at den planlagte transformasjonen vil bidra til å
styrke Lunde som senter i tråd med kommuneplanen. Den planlagte bebyggelsen ligger i
utkanten av Lunde sentrum og vurderes å ha en begrenset innvirkning på kulturmiljøet.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Gamle Lundevei øst.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 03.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget tar ikke innkommende merknader om høyder og utforming av bebyggelsen til
følge. Utvalget legger vekt på at den planlagte transformasjonen vil bidra til å styrke Lunde som senter
i tråd med kommuneplanen. Den planlagte bebyggelsen ligger i utkanten av Lunde sentrum og vurderes
å ha en begrenset innvirkning på kulturmiljøet.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Gamle
Lundevei øst.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.

Repr. Pettersen (V) fremmet fellesforslag på vegne av AP, V og KRF:

Saken avvises Lunde vel jobber med en alternativ planskisse og plm vil avvente
realitetsbehandling av detaljplan for gamle Lundevei Øst inntil dette foreligger
Repr. Langeland (H) fremmet forslag om nytt kulepunkt 3:
3. Det vises til tidligere behandling av saken i Plan- og miljøutvalget 10.04.13, 26.06.13 og
21.05.14

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslaget. Rådmannens forslag til vedtatt med
5 stemmer mot 4 stemmer (AP, V, KRF)
Høyres forslag til nytt kulepunkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget tar ikke innkommende merknader om høyder og utforming av
bebyggelsen til følge. Utvalget legger vekt på at den planlagte transformasjonen vil bidra til å
styrke Lunde som senter i tråd med kommuneplanen. Den planlagte bebyggelsen ligger i
utkanten av Lunde sentrum og vurderes å ha en begrenset innvirkning på kulturmiljøet.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Gamle Lundevei øst.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen
som underinstans.
3. Det vises til tidligere behandling av saken i PMl 10.04.13, 26.06.13 og 21.05.14

Bakgrunn for saken:
Møvik Byggetjenester AS har på vegne av Gamle Lundevei 19 AS utarbeidet privat forslag til
detaljregulering for eiendommene gnr/bnr 71/8, 200, 236, 67, 306/1, 202/7, 211/1 på Lunde.
Hensikten med detaljreguleringen er å skaffe hjemmelsgrunnlag til å kunne rive eksisterende
bygning på eiendommen og føre opp et nytt bygg på 5 etasjer med kontor/forretning i første
etasje og boliger i øvrig etasjer.
Planforslaget har blitt lagt ut to ganger ut på offentlig ettersyn og høring.

Gjeldende plan:
Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Lunde sentrum vedtatt 08.9.05 av Søgne
kommunestyre.

Kartutsnitt 1: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan med eiendomsgrenser i rødt.
Området er regulert til kombinert formål bolig/kontor/forretning (BF4), og er i tillegg regulert
til spesialområde bevaring. Gjeldende plan legger opp til utkjørsel for bankbygget direkte ut på
fv. 114 og med bakkeparkering.
Planen har forholdsvis strenge bestemmelser om krav til utforming av bebyggelsen og om
bevaring av kulturmiljøet. Det er eksempelvis krav om maks mønehøyde 13 meter og saltak for
ny bebyggelse. Behovet for plan utløses av at man ønsker å fravike de materielle
bestemmelsene om høyde, volum og takform. Også ønske om endring avkjørselsløsningene og
tomteutforming utløser behovet for ny plan.
I kommuneplanens arealdel er område avsatt til sentrumsformål, friområde, samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur med tilhørende skravur om at gjeldende reguleringsplan fortsatt skal
gjelde.

Kartutsnitt 2: Kommuneplanens arealdel

Planforslaget:

Kartutsnitt 3: Forslag til detaljregulering, nederste utsnitt i transparent (uten flatefyll) med
flyfoto i bakgrunn. For plankart i full størrelse vises til vedlegg.
Administrasjonen vil gå gjennom de punkter som vurderes som mest relevant. Det vises for
øvrig til planbeskrivelsen for fullstendig oversikt over forslaget og virkninger.
Vei- og samferdsel:
Forslaget medfører at Gamle lundevei blir kombinert gang- og sykkelvei og kjørevei. Det vil
bli tillatt å kjøre til Gamle Lundevei 11, 18 og varelevering til fremtidige virksomhet i første
etasje av det nye bygget (BFK). Dagens avkjørsel i nordøst fra Gamle lundevei stenges og
eksisterende bebyggelse vil ha utkjørsel på Eikeveien.
Det er lagt inn ny avkjørsel på nordsiden av bygget BFK direkte ut på fv.114 (Lundeveien)
som skal betjene kundeparkering for virksomhet i første etasje, og samtidig fungere som
avkjørsel til parkeringskjelleren. Videre har forslaget lagt inn fortau langs Lundeveien. Dette er
en kobling mot Statens vegvesen planer om opparbeidelse av miljøprioritert gjennomkjøring på
Lunde.

Utnyttelsesgrad og volum:

Illustrasjon: Snitt planlagt bebyggelse fra forslagsstiller.
Planen åpner for at det kan oppføres byggverk på 5 etasjer over bakkeplan. I tillegg til
parkeringskjeller under bakkenivå. Den planlagte utnyttelsen inkl. parkeringskjeller har et
bruksareal på 6150m2 og bygget vil få en høyde på 15 meter.
Forslaget åpner for at det kan bygges inntil 27 boenheter innenfor BFK. Første etasje er
forbeholdt kontor eller forretningsvirksomhet. Øverste etasjeplan (5 etg) er forbeholdt
uteoppholdsarealer og tekniske installasjoner iht. bestemmelsene.
Lek- og uteoppholdsarealer:
Forslaget har lagt opp til en sydvendt sandlekeplass på ca. 200 m2. Uteoppholdsarealer
forutsettes løst ved balkonger, takterrasse og øvrige grønne bakkearealer.
Det totale arealet avsatt til uteoppholdsarealer er i følge planbeskrivelsen ca. 1500m2, der ca.
200m2 utgjør sandlekeplass. I bestemmelser er det krav om 50m2 minste uteoppholdsareal per
boenhet.
Risiko og sårbarhet:
Det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse med tilhørende utredninger. Det er særlig fare
knyttet til utglidning (kvikkleire) og flom fra vassdraget Føssa som har blitt vurdert.
Undersøkelsene viser at det er akseptabel risiko og tiltaket kan gjennomføres i følge de
geotekniske undersøkelsene utført av Stokkebø competanse AS. Det er i tillegg knyttet en
«føre var» bestemmelse slik at problematikken også vies oppmerksomhet i byggesaken. Dette
gjelder også med hensyn potensiell risiko for vanninntrenging til parkeringskjeller.
Medvirkning:
Det er ikke lagt opp til noe særskilt medvirkning utenom de lovpålagte prosessenes som
offentlig ettersyn og varsel ved oppstart av planarbeid. Det må likevel presiseres at det
gjennom planprosessen har blitt gjennomført et folkemøte i regi av Lunde velforening der både
kommuneadministrasjonen og folkevalgte politikere deltok.

Øvrig bebyggelse i planforslaget:
Som en del av forslaget er det tatt med to eksisterende tomter. Gamle lundevei 11 og 18.
Gamle Lundevei 11 som ligger vest for bankbygget er et gårdsbruk som foreslås videreført
som landbruk i tråd med gjeldende plan. Gamle Lundevei 18 er også videreført som
småhusbebyggelse i tråd med hva som er oppført på eiendommen i dag og hva gjeldende plan
legger opp til.
Merknader ved offentlig ettersyn og høring:
For innkommende merknader ved første gangs offentlig ettersyn og høring vises det til
planbeskrivelsen. Nye innkommende merknader fra andre gangs offentlig ettersyn vil bli
kommentert under.
Eldrerådet, brev datert 11.8.14
Eldrerådet vedtok følgende uttalelse til regulering Gamle Lundeveien øst:
1. Reguleringsbestemmelsen om forretningslokale i 1. etasje opprettholdes
2. Byggets høyde reduseres fra 5 til 4 etasjer over bakkeplan
3. Antall boenheter reduseres tilsvarende
4. Minste uteoppholdsareal justeres opp som følge av redusert antall leiligheter
5. Parkering Søgne hovedkirke– Søgne eldreråd støttet uttalelse fra den norske kirke ved Søgne
menighet. Når det gjelder administrasjonens kommentar vil en påpeke at det er kommunens
ansvar å skaffe parkering til kirken
6. Vi forutsetter at utearealene for barn og unge reguleres inn i henhold til lovverket
Punkt 1 vedtatt med 4 mot 1 (Bjørsvik) stemme. Øvrige punkter enstemmig vedtatt.
Administrasjonens kommentar:
De endringene som Eldrerådet fremmer ble tatt opp til behandling i Plan- og miljøutvalget
(PMU) den 21.05.14. Innstillingen ble votert over i PMU og falt. Det foreligger ingen
begrunnelse for hvorfor utvalgets flertall forkastet innstillingen.
Administrasjonen vil anbefale plan- og miljøutvalget å begrunne sine beslutninger, dette
gjelder også prosessledende beslutninger så langt det er formålstjenlig. Det følger av
forvaltningsrettslige prinsipper at forvaltningen skal begrunne sine avgjørelser. Desto mer
inngripende og kontroversiell en beslutning antas å være er desto høyere er kravene til
begrunnelse. I avgjørelser som bygger på stor grad av skjønn, som eksempelvis
reguleringsplaner bør det fremkomme hvilke hovedhensyn og faktum som har vært avgjørende
ved utøvelsen av skjønnet.
Med bakgrunn i at endringene som Eldrerådet foreslår har blitt behandlet tidligere av PMU
legges det til grunn at merknadene ikke tas til følge.
Statens vegvesen brev datert 29.7.14
Statens vegvesen har ingen merknader til revider forslag til detaljreguleringsplan.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.

Fylkesmannen i Vest-Agder brev datert 06.06.14
Planforslaget omfatter fortsatt fjerning av det gamle bankbygget og oppføring av blokk i 5
etasjer (B/F/K) med forretning/kontor i 1. etasje og 27 boenheter i de øvrige etasjene. Under
terrengnivå skal det bygges parkeringskjeller.
Siden plan var på høring første gang, er det gjort noen endringer med hensyn til bl.a. fortau og
gang- og sykkelvei. Dette har vi ikke har spesielle merknader til.
Fylkesmannens samfunnsavdeling hadde til første gangs ettersyn av planforslaget innsigelse
med hensyn til risiko og sårbarhet. Innsigelsen ble senere trukket da samfunnsavdelingen
hadde mottatt en ROS-analyse som ble godtatt.
Det er i saken vedlagt Notat 02, vedlegg F2, datert 20.02.2014 fra S-Com, Stokkebø
Competanse AS. Dette firmaet har fått i oppdrag å bistå med geoteknisk prosjektering. Deres
undersøkelse av grunnforholdene viser at etter 5 til 6 meter dyp sandig masse (fast til meget
fast lagret) ligger et 14 – 16 meter dypt lag siltig leiere (bløt til meget bløt). I firmaets
konklusjoner sies det bl.a. at det er viktig at undergrunnens bæreevne ikke overskrides. Da
legges det til grunn et bygg i 4 etasjer og ikke 5 som planforslaget legger opp til. Vi gir derfor
faglig råd om at byggverkets høyde og utnyttelsesgrad innenfor B/F/K reduseres fra 5 til 4
etasjer over bakkeplan. Dette kan evt. også gi bygget en noe bedre tilpasning til kulturmiljøet
på stedet. Vi minner i denne sammenheng om de nasjonale forventningene i kgl. res. av
24.06.2011 om at kommunene bl.a. verdisetter kulturmiljøer som har lokal verdi og
innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven.
Administrasjonens kommentar:
Hva gjelder etasjeantallet så bygger Stokkebø competanse AS sine vurderinger på det samme
materialet som har fulgt saken. Det vil si et byggverk på 15 meter fra planert terreng.
Tidligere i planprosessen ble det benyttet 4 etasjer som begrep for byggets høyde. Forslagstiller
mente bygget ville få 4 etasjer ettersom at det siste planet ikke skulle benyttes til boenheter,
men uteoppholdsarealer og tekniske installasjoner. Etter byggeteknisk forskrift vil bygget
likevel klassifiseres som 5 etasjer.
Ettersom Stokkebø competanse AS har lagt til grunn samme tegninger hele tiden er det ingen
realitetsendring i forslaget og merknadene fra Fylkesmannen om at undergrunns bæreevne ikke
må overskrides vurderes å være ivaretatt. Saksbehandler for øvrig meddelt Fylkesmannen
dette i e-post av 10.6.14.
Faglig råd om reduksjon av etasje antall og påminnelse om kgl. Res av 24.06.11 om at
kommunen verdisetter kulturmiljøer som har lokal verdi vises det til kommentarer under
Eldrerådet og oppfordring til begrunnelse fra Plan- og miljøutvalget.

Lunde velforening, utdatert brev registrert i arkivet 10.8.14.
Lunde velforening har nå lest gjennom planen som er til offentlig ettersyn og vært i kontakt
med engasjerte beboere i Lunde vels område og har følgende innspill til foreslåtte
detaljreguleringsplan;
1. Kulturvernplanen for Søgne kommune
Viser til kulturminneplan for Søgne (s 66 i Søgne kommunes kulturvernplan) der det
står følgende: «Tettstedet ved Lundeelva som sammen med deler av bebyggelsen på
Leire og ved kirken noen hundre meter øst for tettstedet, danner et særpreget miljø.
Mange objekter med høy verneverdi. Umistelig miljø rundt Gamle Lundevei.»
Planlagte detaljregulering mener vi går imot disse føringene fra Kulturminneplanen for
Søgne kommune.
2. Avvik fra gjeldende reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan for Lunde ble utarbeidet i 2005 i samarbeid med blant
annet offentlige etater, næringsdrivende og lokalbefolkningen, der det ble utarbeidet
en skisse over Lunde området for Søgne kommune. Planen ble så revidert i 2010.
Detaljreguleringen av Gamle Lundevei 19 mener vi har så store avvik fra den
gjeldende reguleringsplanen at den bør forkastes, dersom det ikke er planer om å
utarbeide en ny reguleringsplan for Lunde. Skal gjeldende reguleringsplan forkastes,
må det utarbeides en ny plan for området etter plansmie metoden – der både fagfolk,
utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner, beboere, næringsdrivende og
andre interesserte borgere inviteres til å delta i prosessen, for å få en helhetlig utbygging. Slik
det ble gjort da Lundeplanen (gjeldende reguleringsplan av 2005/revidert i 2010) ble
utarbeidet i 2005.
For mer informasjon om plansmie se vedlagte link:
http://www.allgronn.org/hva-er-en-plansmie.html

3. Utvikling av Lunde
Lunde velforening ønsker å presisere at vi ikke er imot ny bebyggelse og utvikling av
Lunde. Vi ønsker et fint Lunde, som er bygd opp med respekt for det opprinnelige stedsmiljøet i
et samarbeid med mennesker etter plansmiemetoden.
Administrasjonens kommentar:
Hva gjelder kulturplanen er administrasjonen er ikke uenig at deler av Lunde har særegent
kulturmiljø og da særlig på lokalt nivå. Det foreligger også som kulturvernplanen presiserer
objekter med verneverdi. Administrasjonen mener denne bebyggelsen først og fremst strekker
seg fra bankbygget og vestover langs Gamle Lundevei (og da særlig langs Lundeelva).
Forslagstiller har fått tillatelse fra Fylkeskonservatoren til å rive bankbygget og bygget i seg
selv vurderes å ha begrenset verneverdi. Hva gjelder byggets tilpasning mot eksisterende
kultur- og stedsmiljø foreslo administrasjonen å ta ned bygget med én etasje. Plan- og
miljøutvalget avviste det i behandlingen av 21.05.14. Velforeningen anfører i det vesentlige
samme argumenter som tidligere og som har blitt avvist av utvalget.
I forhold til avvik fra gjeldende plan vises det til tidligere kommentarer rundt dette.
Kommunen står fritt til å endre og oppheve reguleringsplaner innenfor lovens rammer. Det er
kommunen som planmyndighet som avgjør og tar stilling til innholdet i planforslag herunder
om merknader skal imøtekommes eller sees bort fra så fremst lovens krav er oppfylt. Dette
gjelder også hvor stort område som skal underlegges planlegging og veie ulike hensyn opp mot
hverandre.
Plan- og bygningsloven § 5-1 første ledd pålegger en hver som fremmer planforslag å legge til
rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av

andre. Minste kravet er etter forarbeidet til plan- og bygningsloven er de lovpålagte prosessene,
det vil si varsel om planoppstart, høring og offentlig ettersyn. I denne saken er forslaget utlagt
to ganger på offentlig ettersyn i tillegg til folkemøte som ble avholdt tidligere i prosessen.
Administrasjonen har vanskelig for å se hva en ny medvirkningsprosess skal føre med seg.
Gjeldende reguleringsplan fra 2005 har en stedstilpasset utforming som innebærer at det kun
skal være småhusbebyggelse i tråd med eksisterende miljø. Intensjonen med å fremme et nytt
planforslag er nettopp å kunne endre på gjeldende bestemmelser hva gjelder høyder og volum.
Kommunen har et reelt planalternativ (0-alternativet) som ivaretar de momenter velforeningen
anfører. Administrasjonen kan derfor vanskelig se hva en ny medvirkningsprosess i denne
konkrete saken skal lede frem til. Merknader om ytterligere medvirkning tas ikke tilfølge og
saken vurderes som tilstrekkelig opplyst.
Hva gjelder utvikling av Lunde skal skje i «respekt» for det opprinnelig stedsmiljøet vil dette
være en skjønnsmessig vurdering. Det vises til Plan- og miljøutvalget behandling 21.05.14
hvor merknadene fra velforeningen ikke imøtekommes. Flertallet i utvalget deler ikke
velforeningens syn på saken. Det vises for øvrig til kommentarer under Eldrerådet.
Merknadene fra velforeningen tas ikke tilfølge.
Saksutredning:
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 første ledd skal det fremgå av saksfremlegget
hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og
hvilken betydning disse er tillagt ved vedtak av plan.
Innledningsvis kan det bemerkes at samtlige innspill hva angår planens materielle
bestemmelser som høyde og utforming er avvist (ikke tatt til følge). Merknadene er spilt inn fra
velforeningen, private, offentlig instanser som fylkeskommunen og fylkesmannen.
Administrasjonen ber Plan- og miljøutvalget begrunne hvorfor man ikke tar merknadene til
følge jf. forvaltningsloven § 25. Dette for å forhindre unødvendige klager på vedtaket. Det er
særlig hva slags faktum og hovedhensyn utvalget legger til grunn som er nødvendig å få frem i
saken.
Av forarbeidet til plan- og bygningsloven er det fremhevet at det først og fremst er de negative
konsekvensene som er viktig å få frem og belyst. Administrasjonen har i planbeskrivelsen
beskrevet en del virkninger av forslaget. Konsekvensene av å vedta forslaget vil først og fremst
være at man gjør et inngrep i et eksisterende bygnings- og kulturmiljø. I hvor stor grad det
planlagte tiltaket og planen virker inn på eksisterende miljø blir en skjønnsmessig vurdering.
Administrasjonen har tidligere lagt til grunn at oppføring av et byggverk på 5 etasjer vil bryte
med eksisterende bygningsmiljø og ha en dominerende effekt på eksisterende bebyggelse i et
område som består av eldre småhusbebyggelse. Konsekvensene av planen vil da være at man
får et fremmedelement inn blant den eksisterende bebyggelse. Administrasjonen foreslo å ta
ned bygget med én etasje for å avbøte konsekvensene uten at det er tillagt noe vekt i saken.
Flytting av avkjørselspunktet ut på Lundeveien, nærmere krysset mot Eikeveien antas å ville
kunne gi noe større ulykkesrisiko. Risikoen vurderes likevel å være akseptabel og det vises til
at veimyndighetene har akseptert utkjørselen. At Gamle lundevei stenges for gjennomkjøring
antas å gi bedre fremkommelighet for mye trafikanter.

Etablering av 27 boenheter vil gi økt belastning på det kommunale vann- og avløpsnettet i
området. Ut fra den informasjon som foreligger vil utbyggingen isolert sett ikke medføre behov
for oppgradering av det kommunale vann- og avløpsanlegget på Lunde.
Hva gjelder barn- og unges interesser har administrasjonen tidligere fremholdt at det er et
begrenset leketilbud til barn i området. Planforslaget legger opp til en mindre sandlekeplass
som trolig vil dekke inn behovet til barn opp til skolealder. Nærmeste nærmiljøanlegg eller
kvartalslek vil være Lunde skole. Både administrasjonen og fylkeskommunen har påpekt at
dette er noe langt unna de planlagte boligene. Konsekvensen av å vedta planen vil da være at
det bygges boliger uten at kommunens krav til lekearealer jf. kommuneplanenes arealdels
bestemmelser er oppfylt. Det må presiseres at denne problemstillingen foreligger ved flere
forretningssaker i kommunen.
Hva gjelder naturmangfold og landbruksinteresser kan administrasjonen ikke se at disse blir
berørt av planen. Prinsippene i Naturmangfoldloven § 8-12 vurderes således å være ivaretatt.
Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1
Forslag til plankart
2
Forslag til bestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
Vedlegg planbeskrivelse - ROS-analyse
5
Vedlegg planbeskrivelse - Geoteknisk rapport
6
Vedlegg planbeskrivelse - Byggetegninger
7
Vedlegg planbeskrivelse - Snitt av bebyggelsen
8
Forslagsstillers kommentarer ved andre gangs offentlig ettersyn
9
Gjeldende reguleringsplankart for Lunde
10 Gjeldende reguleringsplanbestemmelser for Lunde

Dato: 18.08.2014

Bestemmelser og retningslinjer
Dato: 18.8.14

Planens navn

Detaljregulering for Gamle Lundevei øst
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201217

Vedtatt
Forslag ved

Offentlig ettersyn
x

Sluttbehandling

§ 1 PLANENS INTENSJON
Bestemmelser

Retningslinjer

Definisjon:

Definisjon:

Plankart og bestemmelser utgjør et juridisk
bindende dokument. Det vil bla si at det ikke er
anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge en
eiendom på annen måte enn det som er fastsatt
på plankartet og i bestemmelsene.

Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men av
veiledende og informativ karakter. De kan ikke
alene brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak
etter planen, men gir føringer for rettslige og
planfaglige vurderinger av plankart og
bestemmelser

Planens intensjon er å legge til rette for ny
bebyggelse i form av lavblokk med inntil 27 nye
boenheter (BFK). Første etasje er forbeholdt
kontor /forretningsvirksomhet.
Planens intensjon er også å knytte bestemmelser
til eksisterende bebyggelse innenfor planområde
(L1 og B1), samt flytte etablert offentlig gang- og
sykkelvei gjennom planområdet.
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§ 2. REGULERINGSFORMÅL
Bestemmelser

Retningslinjer

Området er regulert til følgende formål og
hensynsoner jf. pbl §§ 12-5, 12-6.
Bebyggelse og anlegg (nr. 1)
-

Frittliggende- småhusbebyggelse

-

Kombinert bolig/forretning/kontor

-

Lekeplass

-

uteoppholdsareal

Samferdsel og teknisk infrastruktur (nr. 2)
-

Kjøreveg

-

Parkering

-

Fortau

-

Gang- /sykkelveg

-

Annen veggrunn

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt
reindrift (nr. 5)
-

Jordbruk

Hensynssoner
-

Støysoner

-

Frisikt

-

Faresone – flom

-

Bevaring kulturmiljø
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§ 3. GENERELLE BESTEMMELSER
Bestemmelser

Retningslinjer

3.1 Rekkefølgekrav
a) Før det kan gis byggetillatelse innenfor BFK
skal det være etablert nytt kryss til E39 på
Kjelland med tilhørende veianlegg jf. kart vedlegg
1 og 3 til kommuneplanens arealdel § 4.
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer
oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen
tillate at nye tiltak etableres innenfor BFK før fullt
ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig
bygd.
b) Før det kan gis byggetillatelse innenfor BFK
skal innregulert turvei langs Føssa i gjeldende
reguleringsplan fra 8.9.2005 være opparbeidet.
Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer
oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen
tillate at nye tiltak etableres innenfor BFK før
turvei er opparbeidet.
c) Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor
BFK skal det foreligge stabilitetsvurderinger fra
RIG, dvs. når laster fra bygning og
fundamenteringsmetode er nærmere definert.
Vurderingen skal også ta høyde for fare for skred
og setninger i området Lunde/Leire som kan
forekomme i anleggsperioden i forbindelse med
graving, spunting, peling, transport og
massepåfylling, samt mulig erosjon fra
vassdraget Føssa.

3.1 c) Innregulert turvei langs Føssa i
reguleringsplan for Lunde sentrum 2005.

d) Før det kan gis brukstillatelse til boenheter i
BFK skal lekeplass og uteoppholdsarealer være
opparbeidet.
e) Før det kan gis brukstillatelse for både
forretning/kontor og boenheter i BFK skal
samtlige kjøreveier, gang- og sykkelvei, fortau,
parkeringsplasser, parkeringsanlegg være
opparbeidet.
f) Før arbeid med o_F1 og o_F2 igangsettes skal
byggeplan oversendes og være godkjent av
Statens vegvesen. I tillegg skal det inngås
3

gjennomføringsavtale før bygging av fortauene.
g) Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye
byggverk eller tiltak på byggverk innenfor BFK
skal søknad fremlegges Fylkeskonservatoren for
uttalelse.

§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG
4.1 Område for frittliggende småhusbebyggelse (B1)
Bestemmelser

Retningslinjer

4.1.1 Generelt
a) Innenfor område tillates oppført én
frittliggende bolig med tilhørende garasje. Det
tillates etablert inntil to boenheter i boligen.
4.1.2 Grad av utnytting
a) Maksimal utnyttelsesgrad for B1= 40 % BYA.

4.1.3 Bolig
a) Størrelse: Størrelse på bolig reguleres av den
totale utnyttelsesgrad jf. § 4.1.2.
b) Høyder: Maksimal gesimshøyde =6 meter og
maksimal mønehøyde = 8 meter over planert
terreng.
c) Tak: Bolig skal ha saltak med takvinkel mellom
30 og 42 grader.
4.1.4 Garasje
a) Størrelse: Det tillates oppført én frittliggende
garasje som verken skal ha bebygd areal (BYA)
eller bruksareal (BRA) større enn 50m2.
b) Høyder: Maksimal gesimshøyde = 3 meter og
maksimal mønehøyde = 5 meter over planert
terreng.
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c) Tak: Takvinkel, utforming og materialbruk skal
tilpasses boligen.

4.1.5 Minste uteoppholdsareal (MUA)
a) Det skal avsettes minimum 80m2
uteoppholdsareal per boenhet over 50m2 BRA.
4.1.6 Parkeringskrav
a) For hver boenhet over 50m2 BRA skal det
opparbeides to biloppstillingsplasser. For
boenheter under 50m2 skal det opparbeides én
biloppstillingsplass.

4.2. Område for kombinert formål bolig/forretning/kontor (BFK)
Bestemmelser

Retningslinjer

4.2.1 Generelt
a) Innenfor område BFK tillates oppført én
frittliggende lavblokk med inntil 27 boenheter. I
første etasje tillates kun forretning/kontor
virksomhet.
Under terrengnivå tillates etablert
parkeringskjeller, samt renovasjonsanlegg og
boder. På byggets tak tillates etablert felles
takterrasse/ uteoppholdsarealer for boenhetene.
b) Eksisterende bygningsmasse tillates revet.
4.2.2 Utnyttelsesgrad
a) Maksimalt bruksareal (BRA) innenfor BFK
inklusivt areal under terrengnivå (P-kjeller) og
parkeringsplasser (f_p1) på bakkeplan = 6150 m2.
4.2.3 Høyder
a) Maksimal gesimshøyde for BFK = kote +22,5.
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b) Fra kote +19,5 til 22,5 tillates kun etablert
tilbaketrukket takoppbygg for mindre tekniske
installasjoner, heishus, sikringsgjerde, samt
uteoppholdsarealer på tak.

4.2.4 Bygningsutforming
a) Bebyggelsen skal tilpasses omkringliggende
bebyggelse gjennom bruk av materialer og farger
som harmonerer med eksisterende bebyggelse.

b) Bygningsvolum skal brytes opp og gis en variert 4.2.4 b) Med variert fasadeutforming forstås
variert material- og/ eller fargebruk samt
fasadeutforming.
utnyttelse av balkonger og evt. tak til å skape en
bygning som virker mindre massiv. Bruk av
c) Alle boenheter skal tilrettelegges med
vegetasjon/ beplantning kan også være aktuell i
balkonger.
d) Bygget skal ha flate tak.

fasadeutformingen.

e) Takoppbygg skal totalt ikke utgjøre mer enn 10
% av byggets samlede takflate.
4.2.5 Tilgjengelig boenhet
a) Alle nye boenheter skal være tilrettelagt med
livsløpsstandard der alle hovedfunksjoner skal
ligge på inngangsplan.
4.2.6 Minste uteoppholdsareal (MUA)
a) Minste uteoppholdsareal per boenhet (samlet
areal)= 50 m2.

For definisjon av ”hovedfunksjoner” vises det til
byggteknisk forskrift.

Ved utregning av minste uteoppholdsareal
regnes med både private arealer og fellesarealer.
Balkonger og takterrasser kan medregnes. For
definisjon av uteoppholdsarealer vises det til
MDs veileder ”grad av utnytting”.

4.2.7 Parkeringskrav
a) Boenheter: 1,5 parkeringsplasser per boenhet.
I tillegg skal det være 0,25 parkeringsplasser i
gjesteparkering per boenhet.
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b) Forretningsvirksomhet: 1 parkeringsplass for
kunde for hver 50m2 salgsflate. I tillegg skal det
være 1 parkeringsplass for ansatte pr 100m2
gulvflate.
c) Kontorvirksomhet: 1 plass pr 20 m2 netto
kontorflate.

4.3 Lekeplass og uteoppholdsarealer (f_L og f_U)
Bestemmelser

Retningslinjer

4.3.1 Dokumentasjonskrav
a) Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det
vedlegges utomhusplan som viser innhold,
utforming og materialbruk for uteoppholds
arealer.
4.3.2 Lekeplass, sandlek (f_L)
a) Innenfor område avmerket som f_L skal det
tilrettelegges for felles sandlekeplass for
boenhetene i BFK.

Plass og utstyr skal være tilpasset barn i
aldergruppen opp til 6 år, og være et hyggelig
treffsted for voksne.
Funksjonskrav:
-

stimulere hele sanseapparatet

b) Lekeplassen skal anlegges med ulike typer
lekeutstyr og løsninger som ivaretar
funksjonskrav gitt i retningslinjer.

-

stimulere allsidig motorisk utvikling

-

stimulere til allsidig fysisk aktivitet

4.3.3 Uteoppholdsarealer

-

stimulere sosial utvikling

a) Uteoppholdsarealer skal tilrettelegges for
variert bruk og aktivitet for alle alders- og
brukergrupper.

-

være en trygg plass for alle

-

være åpne og inkluderende

b) f_U områdene er felles for boenhetene i BFK.

7

§ 5 SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
5.1 Kjøreveier (f_KV1, f_KV2)
Bestemmelser

Retningslinjer

5.1.1 Generelt
a) Samtlige veier skal anlegges i samsvar med
kommunale normer. Der kommunale normer
mangler legges Statens vegvesens vegnormaler til
grunn.
b) Samtlige veier skal ha fast dekke og belysning.
5.1.2 Kjørevei (f_KV1)
a) f_KV1 er felles adkomstvei for L1 og BFK.
b) Varelevering til forretningsvirksomhet i BFK
tillates kun fra f_KV1.
5.1.3 Kjørevei (f_KV2)
a) f_KV2 er felles adkomstvei til parkeringsplass
f_P1 og parkeringskjeller.
b) Adkomst til parkeringskjeller tillates kun fra
f_KV2 som vist i plankart.
c) Maksimal stigning 5 meter fra utkjøring
fylkesvei/Lundeveien = 2,5 %.

5.2 Gang – og sykkelvei (o_GS)
Bestemmelser

Retningslinjer

a) Innenfor område o_GS skal det opparbeides
gang- og sykkelvei som vist i plankart.
b) o_GS skal fungere som adkomst til L1 og B1,
samt varelevering til BFK.
b) Gang- og sykkelvei skal anlegges i samsvar
med kommunale normer og tilrettelegges på
myke trafikanters premisser. Der kommunale
normer manglers skal Statens vegvesen
vegnormaler til grunn.
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c) Gang- og sykkelvei skal ha fast dekke og
belysning.
d) Gang- og sykkelvei er offentlig areal.

5.3 Parkeringsplasser (f_P1)
Bestemmelser

Retningslinjer

a) Innenfor område f_P1 skal det opparbeides
parkeringsplasser som vist i
reguleringsplankartet.
b) Parkeringsplass er privat for forretning/kontor
virksomhet i første etasje av BFK, med unntak av
7 plasser som felles gjesteparkeringsplass til
boenheter i BFK.
c) Parkeringsplass skal anlegges med fastdekke og
belysning.
d) Det skal legges til rette for minimum 10 %
elbilparkering på parkeringsplassen.
e) Ved hovedinnkjørsel til BFK skal det avsettes
oppstillingsplasser for sykler.

5.4 Parkeringsanlegg (P-kjeller)
Bestemmelser

Retningslinjer

a) Innenfor området P-kjeller skal det anlegges
parkeringsanlegg under terrengnivå som vist i
reguleringsplankartet. Parkeringsanlegget er
felles for boenhetene i BFK og forretning/
kontorvirksomhet i første etasje av bygget.
b) Innenfor området tillates også etablert
uteboder til boenheter i BFK, samt løsning for
renovasjon til hele bygget.
c) Ved prosjektering av parkeringskjeller skal
vanninntrenging (grunnvannstand) vurderes
særskilt.
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5.5 Fortau (o_F1, o_F2)
Bestemmelser

Retningslinjer

5.5.1 Fortau o_F1
a) Innenfor område o_F1 skal det opparbeides
fortau som vist i reguleringsplankartet med
bredde på 2,5 m.
b) Statens vegvesen vegnormaler skal legges til
grunn ved prosjektering og opparbeidelse.
c) o_F1 er offentlig areal.

5.5.2 Fortau (o_F2)
a) Fortau skal anlegges med bredde på 2,5 m. Det
skal anlegges fysisk skille mellom
parkeringsplass og fortau o_F2.
b) Statens vegvesen vegnormaler skal legges til
grunn ved prosjektering og opparbeidelse.
c) o_F2 er offentlig areal.

5.6 Annen veigrunn
Bestemmelser

Retningslinjer

a) Områder avsatt til annen veigrunn er side/grøfteareal til veiformål.
b) Arealene er offentlig der de betjener offentlig
vei, gang- og sykkelvei eller fortau.
c) Opparbeidede sidearealer skal tilsåes og
beplantes.
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§ 6 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT
6.1 Jordbruk (L1)
Bestemmelser

Retningslinjer

6.1.1 Generelt
a) Innenfor område avsatt L1 tillates etablert
tiltak i tilknytning til gårdsbruksdrift.
6.1.2 Grad av utnytting
a) Maksimal utnyttelsesgrad for L1 = 40 % BYA.
6.1.3 Bebyggelse
a) Det tillates oppført våningshus og
driftsbygninger i tilknytning til gårdsdrifta.

b) Høyder: Maksimal mønehøyde for våningshus
er 7 meter over planert terreng. Maksimal
mønehøyde for driftsbygninger er 8 meter over
planert terreng.

§ 7 HENSYNSSONER
7.1 Bevaring kulturmiljø (H570_1-2)
Bestemmelser

Retningslinjer

a) Alle søknads- og meldepliktige tiltak skal
forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse
før behandling. Bestående bygninger kan
utbedres, moderniseres og bygges forutsatt at
eksteriør med hensyn på målestokk, form,
detaljering, materialbruk og farger blir
opprettholdt.
Kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake
til tidligere dokumentert utseende, eller til et
fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder
eller områdets karakter.
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Ved utbedring, reparasjon evt. gjenoppføring skal
opprinnelige bygninger i størst mulig grad tas
vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng.
Dersom ikke historisk dokumentasjon eller
tradisjon tilsier annet skal det ved omlegging av
tak benyttes brent, rød enkelkrummet tegl.
Glassert svart tegl skal benyttes på bygninger der
det er tradisjon for slik tekking.
Ved utskifting av gamle vinduer skal det byttes til
vinduer av tre med glass i faste, gjennomgående
sprosser, og med kittfals i ytre ramme.
Tilbygg, påbygg og underbygg, herunder også
heving, senking eller endring av takflate kan
tillates når dette etter kommunens skjønn er
godt tilpasset i forhold til bygningen og
bygningsmiljøets særpreg og tradisjon.

Nybygg kan tillates innenfor planområdet under
forutsetning at områdets miljø- og verneverdi
ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og
utforming mht. størrelse, form, materialer,
detaljering og liknende som harmonerer med
den eksisterende verneverdige struktur og
bebyggelse i området.
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7.2 Støysoner (H210_2 og H220_1)
Bestemmelser
a)

Retningslinjer

Innenfor område avmerket med
støysoner skal det utarbeides
støyrapport jf. Miljøverndepartementets
veileder T-1442. Støyrapport skal legges
til grunn ved prosjektering av byggverk
og uterom. Støyrapport skal vedlegges
søknad om byggetillatelse.

b) Bebyggelsen i området B/F/K skal ha en
stille side mot nord eller sør.

7.3 Sikringssoner frisikt (H_140_1-4)
Bestemmelser
a)

Retningslinjer

Innenfor frisiktlinjene tillates ikke murer,
gjerder, vegstasjon høyere enn 0,5 meter
over tilstøtende veiers nivå. Terreng skal
heller planeres høyere enn tilstøtende
veiers nivå.
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Planbeskrivelse
Detaljregulering for Gamle Lundevei øst
Plan ID: 201217
Dato: 18.8.14
Bakgrunn
Møvik Byggetjenester AS fremmer forslaget på vegne av Gamle Lundevei 19 AS.
Hensikten med planen er å rive eksisterende byggverk under gnr. 71 bnr. 116, 200 og oppføre et nytt moderne
bygg på 5 etasjer med parkeringskjeller. Det planlegges næringsbebyggelse i første etasje og bolig i øvrige
etasjer.
Som en del av planarbeidet skal også eksisterende bebyggelse på gnr. 71 bnr. 8 og 67 og myke trafikanter
som passerer Gamle Lundevei ivaretas.
Nye og eksisterende bygg i planområdet skal tilpasses verneinteressene som finnes i området. Utforming av
byggene vil være sentralt i arbeidet og planene er allerede framlagt Fylkeskonservator.
Planarbeidet er tidligere meldt oppstart av Flatnes Byggconsult AS.
Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Lunde ligger sentralt i Søgne kommune og er det gamle handelssenteret i kommunen. Hovedhandelssenteret
ligger i dag på Tangvall, 2 km øst for Lunde, men Lunde er allikevel beholdt som et viktig handelssted, der det
også er et populært boligområde. Stedet er et naturlig knutepunkt for Vestbygda og områdene vest for
Tangvall. I framtiden er det meningen med større boligutbygginger nært til Lund blant annet Kjellandsheia og
Oftenesheia.
Lundeelva og E 39 passerer Lundeområdet. Lundeelva er sentral på stedet.
Søgne Hovedkirke er sentralt plassert i området her.
I dag er det også bensinstasjon, bedehus og forretninger av ulike slag. Søgne er en typisk sørlandskommune
på 148,5km2. Kommunen har 10855 innbyggere per 1.1.2012, og har intensjoner om å øke bosetting, det er
stort byggepress i og rundt Kristiansandsregionen.
Planområdet:
Planområdet ligger i ca. 2 km øst for Tangvall sentrum som er kommunesentret i Søgne kommune.

Kartutsnitt 1: Oversiktskart med rød sirkel over planområdet.

Planbeskrivelse, Lundeveien 22 m.fl. – Møvik byggetjenester as
Side 1 av 21

Kartutsnitt 2: Planområdets avgrensning med ortofoto og eiendomsdata.

Planområdet ligger sentralt i Lunde sentrum 200m vest for Søgne hovedkirke, syd for Lundeveien og nord for
RV E39.
Eiendommene i planforslaget:
Gnr. 71 bnr. 8
Edit Lunde
Gnr. 71 bnr. 67
Kjell Brunvatne
Gnr. 71 bnr. 116
Søgne og Greipstad sparebank
Gnr. 71 bnr. 200
Søgne og Greipstad sparebank
Gnr. 71 bnr. 236
Søgne og Greipstad sparebank
Gnr. 211 bnr. 1
Statens vegvesen og Vest Agder fylkeskommune
Gnr. 202 bnr. 7
Statens vegvesen og Vest Agder fylkeskommune
Gnr. 306 bnr. 1
Søgne kommune
Landskap og landbruk:
Topografien i området er landlig og flatt. Mot nord ligger Lundeheia som fjellformasjon og store
sammenhengende naturområder. I sørlig retning grenser planområdet til et mindre vassdrag (Føssa) som
leder ut i Lundeelva.
På selve tomta er det foruten eksisterende bygg (heretter benevnt som «bankbygget»), store flater med asfalt
og opparbeidet plen.
Nabotomten mot vest er et gardsbruk som blant annet driver med melkeproduksjon. Sør for planområdet
ligger vassdraget Føssa og i østlig retning ligger produktive landbruksarealer som benyttes av gardsbruket i
planområdet.
Naturmangfold:
Hele planområdet fremstår som opparbeidet og etablert. Selve bankbyggtomtas utearealer er opparbeidet
med bøketrær og hage med plen. Av Artsdatabanken og Naturdatabasen hos Miljødirektoratet er det er ikke
registrerte arter eller naturobservasjoner.
Sosial infrastruktur:
Det foreligger flere registrerte skoler og barnehager rundt planområdet.

Kartutsnitt 3: Planområdet med rød sirkel. Oversikt over registrerte skoler og barnehager.

Nærmeste barneskole vil være Lunde skole som ligger ca. 800 meter fra planområdet i vestlig retning.
Nærmeste ungdomsskole vil være Tangvall som er ca. 2 km i østlig retning.
Det foreligger to registrerte barnehager i nærområdet. 200 meter nordøstlig retning ligger grendehuset
Heimklang, samt kirke. Helsetilbud som legekontorer er knyttet til Tangvall sentrum.
Teknisk infrastruktur:
Vann og avløpsnett vurderes i samråd med kommunens Ingeniørvesen til å ha god kapasitet.

Kartutsnitt 4: oversikt over eksisterende vann- og avløpsledninger i området.

Det ligger både vannledninger langs Lundeveien, Eikeveien og Gamle lundevei. Langs Gamle lundevei ligger
og spillvannsledninger i følge kommunens kartdata. I krysset mellom Eikeveien og Lundeveien er det registrert
både brannkum og spillvann pumpeledning.
Dagens trafikkavvikling i planområdet skjer via kjøreveien (Gamle lundevei) som går sør for «bankbygget».
Boligeiendom gnr. 71 bnr. 67 som ligger i helt i øst har adkomst i østlig retning direkte ut på fv. 114
(Lundeveien). Gårdsbruket gnr. 71 bnr. 8 og bankbygget har sine adkomster både vestover ut på fv. 159
(Eikeveien) og østover direkte ut på fv. 114. Gamle lundevei er i dag åpen for fri gjennomkjøring.
Gamle lundevei har også en viktig funksjon for myke trafikanter da den også kobler øvrige deler av Lunde
sammen med gang- og sykkelveien langs fv. 114 i retning Tangvall.

Grønn infrastruktur/lek:
Det er begrenset opparbeidet grønnstruktur i og rundt planområdet. Det knytter seg først og fremst til et
mindre areal vest for Lunde sentrum, langs nordsiden av Lundeelva. Det er i følge kommunens kartdata noen
turstier på nordsiden av fv. 114.
I gjeldende plan er det også avsatt areal til en fremtidig turvei langs vassdraget Føssa som planområdet
grenser opp mot. Nærmeste kvartalslekeplassfunksjon vil være Lunde skole. Det foreligger ingen offentlige
lekeplasser på Lunde eller i nærområdet.
Kulturmiljø og stedskarakter:
Lunde er en av de eldre senterstrukturene i Søgne kommune. Området har blanding av ny og gammel
småhusbebyggelse. Typisk for området er frittliggende hvit trehusbebyggelse med stående eller liggende
panel. Taktype er saltak med teglstein.

Kartutsnitt 5: SEFRAK registrerte byggverk i området. Det foreligger 3 registrerte bygg i planområdet

Det foreligger ingen funn i kulturminnebasen Askeladden i planområdet eller i tilknytting til planområdet.
Dagens byggverk (Bankbygget):
Eksisterende byggverk er eldre dato har blitt benyttet til bank og forretningsvirksomhet. Byggverket går over to
fullverdige etasjer og er blant annet utrustet med bankhvelv. Bygningen er bygd med halvvalmet tak og
stående kledning. Bygningen er ombygd fra opprinnelig form.

Bankbygget hvor Søgne og Greipstad Sparebank tidligere holdt til. Bildet til venstre er tatt fra Gamle Lundevei. Bildet til
høyre er tatt fra Lundeveien.

Parkering til dagens bygg løses ved bakkeparkering på tomta.
Risiko og sårbarhet:
En gjennomgang av temaer som må vurderes nærmere.
Veitrafikk støy:

Kartutsnitt 6: Viser modellerte støysonekart med planavgrensning.
Planområdet vurderes å være støyutsatt jf. kommunes støysonekart.
Flom:
Det foreligger ikke noen flomsonekart som tilsier at området er flomutsatt. NVE arbeider med å utarbeide
flomsonekart for Lundeelva.
Skred/geoteknikk:
Planområdet ligger er innenfor marine avsetninger iht. NGUs løsemassekart.

Kartutsnitt 7: Utsnitt av Kvartærgeologisk kart, kilde NGU.
Det foreligger GEO radarmålinger i området og lokal kunnskap som tilsier at det kan være fare knyttet til
kvikkleire. Dette gjelder særlig i tilknytning til vassdraget Føssa. Grunnforholdene vurderes derfor å være
ustabile.

Planstatus
Reguleringsplan:
Gjeldende plan for området er Reguleringsplan for Lunde sentrum vedtatt 08.9.05 av Søgne kommunestyre.

Kartutsnitt 5: Utsnitt av gjeldende plan med eiendomsgrenser i rødt.

Området er regulert og definert som BF 4 i «Reguleringsplan for Lunde sentrum. Arealformålet er kombinert
formål bolig/kontor/forretning. Området er i tillegg regulert til spesialområde bevaring. Gjeldende plan legger
opp til utkjørsel for bankbygget direkte ut på fv. 114 med bakkeparkering.
Gjeldende planbestemmelser har strenge materielle krav til utforming av bebyggelsen og bestemmelser om
bevaring av kulturmiljøet. Det er eksempel krav om maks mønehøyde 13 meter og saltak.
Behovet for plan utløses av fravikelsen av de materielle bestemmelsene om høyde, volum og takform. Også
ønske om endring avkjørselsløsningene og tomteutforming utløser behovet for ny plan.
Kommuneplanens arealdel:
Kommuneplanens arealdel er vedtatt 20.12.12.

Kartutsnitt 6: Kommuneplanens arealdel

Planområdet er avsatt til arealformålene sentrumsformål, LNFR, friområde, samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur, samt skravur om at gjeldende reguleringsplan for Lunde sentrum fortsatt skal gjelde.

Planforslaget

Kartutsnitt 7: Reguleringsforslaget, for større utsnitt vises det til vedlagte plankart.
Planlagt arealbruk og reguleringsformål:
Ny bebyggelse (BFK og parkeringskjeller):
Eksisterende byggverk (bankbygget) vurderes som uegnet til ombygging dersom dagens byggetekniske krav
skal kunne oppfylles. Derfor er et av hovedgrepene ved plan å sanere eksisterende bankbygg og føre opp ett
nytt moderne byggverk med betydelig høyere utnyttelsesgrad.
Det nye byggverket vil bli oppført med 5 etasjer som inkluderer takterrasser og overbygg. Første etasje i
bygget er forbehold forretning og eller kontorvirksomhet. De øvrige etasjene er forbeholdt boligbebyggelse
inntil 27 boenheter (leiligheter). Alle boenhetene skal tilrettelegges med balkong.

Illustrasjon: Snitt av det planlagte bygget.
Parkering for virksomhet i første etasje forutsettes løst med bakkeparkering (f_P1). Parkering til
boligbebyggelsen løses i parkeringskjeller under byggverket.
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Den planlagte utnyttelsen inkl. parkeringskjeller har et bruksareal på 6150m . Parkeringskjeller utgjør ca.
2
1400m . Maksimal gesimshøyde på byggverket er kote +22,5. Dette inkluderer tak oppbygg og andre
installasjoner på tak. Bygget skal ha flatt tak.

Illustrasjoner: Viser det planlagte byggverket volum fra fv. 114 (Lundeveien).
Uteoppholdsarealer og sandlek (f_L, f_U1-3):
Uteoppholdsarealer til boenhetene skal løses ved arealene som er avsatt til formålet på bakkeplan, samt
2
takterrasse. De avsatte formål uteoppholdsareal og sandlek på plankartet utgjør ca. 700 m og er felles for
2
samtlige boenheter. I tillegg forutsettes det etablert takterrasse på 800m . Det totale arealet tilgjengelig for
2
2
uteoppholdsarealer er anslått til ca. 1500 m som utgjør 55m per boenhet.
2

Av dette arealet utgjør sandlekeplassen 201m . Som en del av rammesøknaden skal det vedlegges en
utomhusplan som også beskriver løsning opparbeidelse av lekeplass og uteområder. Ettersom lekeplassen
har begrenset areal skal det vektlegges høy kvalitet på utformingen.

Gamle Lundevei- kombinert kjørevei og gang- og sykkelvei ( o_GS, f_KV1):
Forslaget innebærer at Gamle lundevei går fra å være ren gjennomkjøringsvei til å bli blindvei for biltrafikk. Fra
Eikeveien og frem boligen lengst inn (B1) vil det bli regulert kjørevei med 4 meters bredde. Intensjonen er at
denne delen av Gamle lundevei på 130 meter blir en kombinert kjørevei til bebyggelsen og gang- og sykkelvei.
Resterende del av Gamle lundevei østover fra boligtomten B1 blir omregulert blir stengt for biltrafikk, og
avkjørselen ut på Lundeveien stenges.
F_KV1 skal kun benyttes varelevering til forretningsvirksomheten i BFK, og er vendehammer for større
kjøretøyer som skal til gårdbruket (L1).
Kjørevei og parkering ut på Lundeveien (f_KV2 og f_P1):
Adkomsten til forretningsdriften i første etasje av BFK skal skje via kjørevei f_KV2. Veien er også adkomsten
ned til parkeringskjelleren som vist med avkjørselspunkt i plankart. Det er lagt inn frisiktsoner ut på fv. 114 på
6x55 meter. Innenfor disse sonene tillates ikke tiltak som skaper sikthinder på over 0,5 meter.
F_P1 er kundeparkering og gjesteparkering boligbebyggelsen i BFK. Gjesteparkering til boligbebyggelsen
tillates også anlagt i parkeringskjelleren.
Fortau langs Lundeveien (o_F1-F2):
Det er innregulert fortau langs Lundeveien som vil treffe med de planlagte fortausløsningene i det pågående
prosjektet miljøprioritert gjennomkjøring av Lunde. Fortauet er tatt inn etter innspill fra Ingeniørvesenet. Det
antas å gi bedre forbindelser mot selve Lunde sentrum.
Eksisterende bebyggelse (B1 og L1):
Boligtomten (B1) er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. På tomten kan oppføres enebolig med
tilhørende garasje. Det tillates etablert uteleieenhet. Bestemmelser er satt med bakgrunn i kommuneplanens
generelle bestemmelser for boligbebyggelse. Krav om saltak er satt med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan
og strøket for øvrig som har utpreget bruk av taktypen fra gammelt av.
For landbrukseiendommen/gårdsbruket (L1) er det satt en generell utnyttelsesgrad på 40 % BYA, samt at det
kan oppføres våningshus og driftsbygninger tilknyttet landbruksdriften. Høydebestemmelser er satt med
bakgrunn i eksisterende situasjon. Landbrukseiendommen har i dag 4 adkomster inn til tomta: én i sør mot
Gamle lundevei, to avkjørsler direkte ut på Eikeveien, og én avkjørsel direkte ut på Lundeveien. Forslaget
legger opp til 2 av adkomstene ut på Eikeveien og Lundeveien stenges.
Hensynsone - bevaring kulturmiljø:
Den generelle bestemmelsen og hensynsonen om bevaring kulturmiljø foreslås videreført fra gjeldende plan
for områdene L1 og B1.
Hensynsone støy:
De modellerte støysonene gul og rød er innarbeidet i plankartet. Ved søknad om rammetillatelse må det
vedlegges en nærmere støyvurdering med eventuelle avbøtende tiltak.
Arealregnskap:

Felt
Landbruk L1
B/F/K

Kode
5110
1802

Bolig B1
Uteoppholdsareal U1
Uteoppholdsareal U2
Uteoppholdsareal U3
Uteoppholdsareal ved HC
Sandlek L

1111
1600
1600
1600
1600
1610

Parkering P1
Kjørevei KV1
Kjørevei KV2
Kjørevei KV3
GS-vei
Fortau F1
Fortau F2
Annen veigrunn

2080
2011
2011
2011
2015
2012
2012
2018

Areal teig

Areal totalt
1427
842
551

151
86
139
37

413
197
751

133
96
531
111
321
394

760
127
432

Annen veigrunn
Annen veigrunn
Annen veigrunn
Annen veigrunn
Annen veigrunn

2018
2018
2018
2018
2018

Sum

228
49
83
50
96

900
6400

Virkninger av planforslaget
Gjeldende plan/ overordnet plan
Planforslaget tilsidesetter gjeldende bestemmelser hva gjelder høyde, utforming og løsninger i gjeldende plan.
Det antas at virkninger av forslaget vil være at reguleringsplan for Lunde sentrum uthules som styringsverktøy
for fremtidige utbygginger på Lunde. Det må påregnes at andre vil kunne fremme private detaljreguleringer i
strid med overordnet plan.
Stedets karakter, estetikk og kulturmiljø
Det planlagte bygget i BFK vil bryte med omkringliggende småbebyggelse og kulturmiljø. Det antas at
oppføring av blokkbebyggelse i området vil kunne ha en dominerende effekt på eksisterende bebyggelse som
grenser opp til området i varierende grad.
Utbygger er av den oppfatning at stedet bør kunne transformeres. Ut fra eksisterende situasjon anser
utbygger de planlagte tiltakene som en forskjønnelse av området. De negative virkingene vurderes således å
være akseptable.
Teknisk infrastruktur og trafikkforhold
Flytting av avkjørselen nærmere Eikeveien vurderes som negativt av hensyn til trafikksikkerhet. To avkjørsler
tett opp til hverandre antas og kunne gi større risiko for trafikkuhell. Statens vegvesen som veimyndighet har
akseptert flytting av avkjørsel fra gjeldende plan. Det legges derfor til grunn at den økte risikoen anses likevel
som akseptabel.
Det at Gamle lundevei stenges for gjennomkjøring vil gi bedre trafikkforhold for myke trafikanter. Etablering av
fortau langs fv. 114 vil forbedre fremkommeligheten for myke trafikanter.
Etablering av 27 boenheter vil gi økt belastning på det kommunale vann- og avløpsnettet i området. Ut fra den
informasjon som foreligger vil utbyggingen isolert sett ikke medføre behov for oppgradering av det kommunale
vann- og avløpsanlegget på Lunde.
Veianleggene følger Statens vegvesen vegnormaler håndbok 017 og Søgne kommunens vegnormaler med
unntak av parkeringsplassen nord.
Forslaget vil medføre økt trafikkbelastning både fra næringsbebyggelsen i første etasje av bygget, men også
de 27 boenhetene. Med den informasjonen som foreligger i saken vurderes økningen som akseptabel for
veinettet.
Naturmangfold
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig med ingen registeringer i baser. Arealet fremstår som
nedbygd. Med bakgrunn i eksisterende kunnskap vil planen ikke ha noe negativ innvirkning på
naturmangfoldet jf. prinsippene i Naturmangfoldloven.
Landbruk
Forslaget legger ikke opp til omdisponering av landbruksareal. Løsningen med et gårdsbruk i mellom
boligbebyggelsen anses ikke som optimalt for videre drift av gården, og det antas i et langsiktig perspektiv at
denne gården vil måte vike for sentrums/boligutvikling på Lunde.
Den overnevnte situasjon er ikke en konsekvens av planforslaget med av de planmessige grepene som ble
tatt når bankbygget ble realisert i sin tid. Det nye planforslaget forverrer således ikke situasjonen for gården.
Det legges derfor til grunn forslaget i seg selv ikke har noen større negative virkninger for gården og
landbruksdrift utover det som allerede er i dag.
Sosial infrastruktur
Etablering av 27 boenheter vil utløse behov for barnehageplasser og skoletilbud. Det legges til grunn at det er
tilstrekkelig kapasitet på eksisterende infrastruktur.

Barneskoleelever vil sokne til Lunde skole, og ungdomsskoleelever vil måtte gå på Tangvall skole.
Barn og unges interesser
Forslaget innebærer bedre løsninger for myke trafikanter i selve planområdet. Hva gjelder de planlagte
2
boligene vil det bli tilrettelagt med sandlekeplass på 200m som tilbud til de minste barna. Lekeplassen er
sørvendt og den minst trafikkerte siden bygget.
De negative virkninger vil være manglende kvartalslekeplass i nærområdet som normalt er påkrevd ved
etablering av ny boligbebyggelse. Det er særlig barn i aldersgruppen 6+ som har nytte av en slik lekeplass.
Trafikkert skolevei med kryssing av fylkesvei vurderes også å være negative virkninger for barns interesser.
Det legges til grunn at de negative virkninger likevel er samfunnsmessig akseptabel.
Risiko og sårbarhetsanalyse
Flom, ras og byggegrunn:
Det antatt mulig fare for utglidning og flom i tilknytning til vassdraget Føssa. Norges vassdrags- og
energidirektorat fremmet innsigelse under offentlig ettersyn og høring av planforslaget.
Med bakgrunn i innsigelsen har Stokkebø Competanse AS foretatt geotekniske vurderinger i form av rapport
av 20.2.14 (se vedlegg). Beregninger og vurderinger i rapporten konkluderer med at prosjektet er mulig å
realisere, med forbehold om videre undersøkelser med forbehold om fundamenteringsløsninger. Det må
gjøres nærmere stabilitetsvurderinger av RIG når laster fra bygningen og fundamenteringsmetode er nærmere
definert. Det gjøres oppmerksom på at reguleringsplannivået først og fremst skal ta stilling til om grunn er
byggbar uten fare for utglidning, skred og flom. Krav i TEK10 § 7-3 og ytterligere mer konkrete
stabilitetsvurderinger vil måtte følges opp under prosjektering og byggesak.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å kunne godkjenne planen. Det vises for øvrig til nærmere
kommentarer under ROS-analysen (vedlegg 1).
Veitrafikk støy:
Byggeområdene ligger innenfor gul støysone. Som en del av rammesøknaden må det foretas en
støyvurdering med eventuelle avbøtende tiltak.
Det vises for øvrig til vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse.
Bomiljø/bokvalitet
Utearealer til området BFK vurderes som av relativt dårlig kvalitet. Det er svært lite uteoppholdsarealer på
bakkeplan som anses å ha god kvalitet. Det er først og fremst det arealet som vender sørover mot Gamle
lundevei, samt planlagt takterrasse. Arealet som ikke ligger på tak eller sør for bygget vil være støyutsatt og
således mindre egnet som uteoppholdsareal.
Dette henger nært sammen med at det skal være forretningsdrift i første etasje og større deler av området blir
bakkeparkering. Dersom det skal være næring i første etasje vil det medføre mindre arealer på bakkeplan til
uteoppholdsarealer.

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen
Forhold som vil bli drøftet i utbyggingsavtale vil være omlegging av kjøremønster, eiendommen er i dag
tilkoplet kommunalt vann og avløpsnett, samt kjøp av kommunal grunn.
Utbygging av sti langs Føssa og bidrag til etablering av nytt kryss på Kjellandsheia er forhold som må avklares
gjennom utbyggingsavtale.
Planprosess
Oppstartsmøte
Det er avholdt oppstartsmøte den 26.06.12.
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid:
Det er varslet oppstart av planarbeid august 2012 til berørte parter, samt kunngjort annonse i
Fedrelandsvennen og Budstikka.
Førstegangsbehandling:
Planforslag ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring den 03.9.13 av kommuneadministrasjonen på delegert
myndighet fra Plan- og miljøutvalget.

Oppsummering av innkomne merknader ved oppstart:
Merknadene er inndelt gruppevis:
Offentlige høringsinstanser:
Statens Vegvesen:
Fortauet langs fv 114 må tas inn i planene fram til gs-veg i øst. Vurder å legge atkomsten til planområdet fra
kommunal veg i sør og stenge mot fv114. Byggegrense mot fv114 vektlegges.
Kommentar: Fortauet er videreført som i tidligere plan, atkomst mot sør er valgt bort, da Lundevei fv. 114 er
valgt som trafikkert veg og Gamle Lundevei skal være framtidig for myke trafikanter, med kun kjøring til
eiendommene tillatt. Innspillet er fremmet for Vegvesenet etter at plankartet er laget.
Vest-Agder Fylkeskommune, datert 19. september 2012:
Viser til planstatus og at følgende forhold er viktige her: trafikksikkerhet, forholdet til kulturminner og
kulturmiljø, barn og unges interesser, tilgjengelighet for alle. Når det gjelder trafikksikkerhet må det legges til
rette for sikre avkjørsler og krysningspunkter, samt frisiktsoner, planarbeidet må ikke komme i konflikt med
kommunedelplan for sykler. Forholdet til kulturminner og miljø er at nytt bygg utformes i tråd med formålet
bevaring, med tanke på materialbruk, høyde, størrelse og uttrykk.
Kommentar: forholdene er tatt hensyn til i planforslaget.
Ideelle foreninger
Ingen mottatt.
Andre parter og naboer:
Borgny Larsen, 18. september 2012.
Viser til at bankbygget har stått i 75 år og at riving av dette må tas opp med Fylkekonservator.
Kommentar: Innspillet er tatt hensyn til Det har vært møter med Fylkeskonservator underveis i planprosessen.
Fylkeskonservator vil uttale seg til forslaget når det blir oversendt fra kommunen.
Næringsdrivende i området; brev datert 17. september 2012 fra Hårfix, YX, T. T. Eikestøl, Menighetskontoret,
Elma Manufaktur.
Det er viktig å opprettholde næringslivet på Lunde. Ber om at 1. etasjen blir forbeholdt næring, og at ikke hele
bygget blir leiligheter.
Kommentar: Innspillet er tatt hensyn til i planen ved at næringsareal er lagt inn i hele 1. etg. i området B1.
Lunde, eier av gnr. 71 bnr 8:
Nabo i vest. Innspillet er gitt muntlig ved befaring på stedet. Eksisterende avkjørsel som er plassert ved
grense i sydøst må opprettholdes. Dette er for den trafikk som betjener gårdsdriften. Blant annet
melketransport. Nye leiligheter må trekkes 2m mot øst.
Kommentar: Kravene er imøtekommet.
Kjell Brunvatne, eier av Gamle Lundevei 18, gnr. 71 bnr. 67:
Det må tilrettelegges slik at nåværende innkjøring til min eiendom fra øst blir opprettholdt.
Kommentar: Innspillet er fulgt og det er foreslått innkjøring fra øst til Brunvatnes eiendom. Kjøremønster skal
skiltes «kun kjøring til Gamle Lundevei 18 tillatt» eller liknende.
Etter offentlig utlegging: Kravet ble imøtekommet av utbygger, men ble ikke akseptert av Statens Vegvesen.
Innkjøring til eiendommen blir derfor fra vest.

Medvirkning
Det har vært møter med Fylkeskonservator angående fasadevalg og byggets plassering. Det har tidligere i
prosessen vært folkemøte på Lunde der kommunepolitikerne og kommuneadministrasjonen har deltatt.
Det har vært samtaler med de eiere som er innenfor planområdet.

Forslagsstillers vurdering
Det er valgt et bygg i felt B/F/K med nedtonede fasader i naturfarger.
Vedr. høyder på nytt bygg i felt B/F/K vil bygningen i høyde overskride gjeldende overordnede plan. Tomta er
utnyttet maksimalt. Boenhetenes størrelse er noe mindre enn normalt for å kunne ha et tilbud til små
husholdninger. Størrelse på utomhusarealer blir derfor ikke som for fullverdige eneboliger / boligstørrelser.
I dag er det et høyt prisnivå på boliger i Søgne, og forslaget vil kunne åpne opp for kjøpere som ikke har 2
inntekter, små familier og enslige. Dette blir vurdert til å være et vesentlig bidrag til boligutviklingen og
boligtilbudet i Søgne.
Merknader/innsigelser – førstegangsbehandling
Forslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 3.9.13- 25.10.13. I forbindelse med høringen
har det kommet inn totalt 4 merknader og 3 innsigelser. Administrasjonen vil gå gjennom merknadene og
kommentere de forløpende.
Statens vegvesen brev datert, 3.9.13
- Det må tas inn rekkefølgebestemmelse slik: Før arbeid med o_F1 og o_F2 igangsettes skal byggeplan
oversendes og være godkjent av Statens vegvesen. I tillegg skal det inngås gjennomføringsavtale før
bygging av fortauene.
- Med hensyn til drift/vedlikehold (snøopplag) må det for fortau o_F2 settes av minimum 1,0 meter til
sideareal mot parkeringsplass. Inntil dette er innarbeidet i plan vil det være grunnlag for innsigelse til
planforslag.
- Vi ser positivt på at atkomst til B2 skal være fra fv. 159 og at eksisterende veg mot fv. 114 stenges for
biltrafikk.
- Statens vegvesen vil bemerke at parkeringsplassen er svært trang og at manøvreringsarealet med
fordel kunne vært gjort større.
Administrasjonens kommentar:
I revidert forslag er det er innarbeidet rekkefølgekrav, samt avsatt 1 meter sideareal til fortau mot
parkeringsplass som foreslått. Administrasjonen tar til etterretning at Statens vegvesen er positiv til omlegging
av avkjørsel til bolig B2. Hva gjelder parkeringsplassen er den i det vesentligste i samsvar med normkravene i
håndbok 017 forutsatt at arealet under den utkragede delen av bygget medregnes. Kravet er 11 meter (5m
lengde parkering + 6m manøvreringsareal). Den siste parkeringsplass helt øst i planen vil ikke klare kravet,
tilsvarende den ene parkeringsplassen for forflytningshemmede helt i øst.
Administrasjonen kan likevel si seg enig i at forslaget har noe redusert areal på fremsiden av forretningen til
manøvrering. Dersom man medregner hele den utkragede delen (2 meter) som parkeringsareal vil man i
praksis ikke ha noe gangareal langs vegglivet eller inngangspartiet til forretningen og boenhetene. Man vil
derfor med stor sannsynlighet måtte ta minimum 1 meter til gangareal for å oppnå en tilfredsstillende løsning.
Dette vil resultere i parkeringsplassen bli 1 meter under normkravene i håndbok 017, og 1,3 meter under
SINTEF byggforsk anbefalte krav til parkeringsplass for kundeparkering. Dette er en svakhet i planutformingen
av parkeringsplassen. Skal man klare kravene fullt ut må byggets størrelse reduseres.
NVE, brev datert 25.10.13
Reguleringsplanens formål er etablering av blokkbebyggelse med inntil 5 etasjer med 27 boenheter. Planen
legger også til rette for parkeringskjeller i underkant av bygget. NVE har innsigelse til planen på bakgrunn av
mangelfull vurdering og innarbeiding av flom-, erosjon- og skredfare.
Flom og avklaring av forhold i Føssa:
I ROS-analysen er det krysset av for at planområdet ikke er utsatt for flom. Vi kan ikke se på hvilket grunnlag
denne vurderingen er gjort. I planbestemmelsene er det under § 7 Hensynssoner lagt inn bestemmelser for
faresone for flom i tilknytning til Lundeelva. Denne faresonen er verken vist eller beskrevet i plan eller plankart.
NVE arbeider med å produsere flomsonekart for Lundeelva, og foreløpige flomhøyder for en 200-årsflom viser
at planområdet ligger i overkant av berørt areal under en slik hendelse. Dermed trengs ikke videre utredninger
av flomfare fra Lundeelva. En må derimot vurdere om det kan være flomfare langs Føssa, og om brua
representerer et kritisk punkt som kan gi oppstuing og oversvømmelse i planområdet. Videre må en vurdere
om flom i Føssa kan medføre erosjon og fare for utglidning/skred, og om det kan være nødvendig med
erosjonssikring.
Fagkyndig vurdering av skredfare:
ROS-analysen oppgir under punktet for fare for geoteknisk ustabilitet at grunnen er belastet fra før og at
området skal sikres i forbindelse med byggesak. NVE ønsker å påpeke at dette ikke kan brukes som
begrunnelse for sikker byggegrunn. Spesielt siden foreslått bygningsmasse er betydelig større enn nåværende
struktur og med en parkeringskjeller som kan påvirke grunnen på en annen måte enn det eksisterende bygg
gjør i dag. I planvarselet oppgis det at "før planen kan fremmes til sluttbehandling skal det foreligge en

fagkyndig vurdering som oppfyller byggeteknisk forskrift § 7-3 med veiledning av hensyn til potensielt
skredfare (kvikkleire)". NVE kan ikke se å ha mottatt en slik vurdering, men forutsetter på denne bakgrunn, og
fordi det åpenbart foreligger en mistanke om at det kan være kvikkleire i bakken, at det vil bli utført en
fagkyndig avklaring av geotekniske forhold i planområdet før reguleringsplanen sluttbehandles. En slik
avklaring kan medføre endringsbehov i planen med bestemmelser, f. eks. behov for utvidelse av planområdet
dersom en må oppføre sikringstiltak for å gjøre tomten bebyggelig, og/eller behov for å legge begrensninger
på bruk av det foreslått regulerte området. For å være i stand til å se om planen tar godt nok hensyn til
skredfare må NVE se at den fagkyndige vurderingen er gjort i tråd med kravene satt i TEK 10 § 7-3 med
veiledning og at konklusjonene og ev. forutsetninger for klarering av området i forhold til skredfare er
innarbeidet i planen.
Konklusjon og innsigelse:
På reguleringsplannivå mener vi at reell fare for flom, erosjon og skred skal være vurdert og ivaretatt.
NVE har innsigelse til planen inn til ovennevnte forhold er vurdert tilstrekkelig etter nevnte krav, og det kan
konkluderes med at det enten er tilfredsstillende sikkerhet eller eventuelle avbøtende tiltak beskrives og i
nødvendig grad innarbeides i planen.
Administrasjonens kommentar:
Det har blitt utarbeidet en ny ROS-analyse og gjennomført geotekniske undersøkelser. Med bakgrunn i den
geotekniske vurderingen har NVE i brev av 6.3.14 trukket innsigelsen.
Administrasjonen vil likevel kommentere problemstillingene som reises.
Hva gjelder flom anfører konsulenten at det er ca. 6 meter høydeforskjell fra vassdraget Føssa og opp til
overkant gulv første etasje på det planlagte bygget. Med bakgrunn i den store høydeforskjellen er konsulenten
av den oppfatning at det ikke utgjør et reelt problem med flom. Administrasjonen slutter seg til konsulentens
vurdering på dette punktet. Parkeringskjelleren er ikke ment for varig opphold, men ved prosjektering av
parkeringskjeller må det vurderes nærmere hva slags tiltak som må iverksettes i kjelleren, da først og fremst
med hensyn til grunnvannstand. Et slikt prosjekteringsarbeid tilhører ikke reguleringsplanarbeidet og må
følges opp i byggesaken. Administrasjonen har knyttet en egen bestemmelse om at det må hensyn tas
potensiell risiko for vanninntrenging ved prosjektering av parkeringskjeller.
Skredfaglig vurdering har blitt utarbeidet med bakgrunn i innsigelsen. Det er knyttet en særskilt bestemmelse
om at igangsettingstillatelse ikke kan gis før det foreligger en stabilitetsvurdering fra rådgivende ingeniør
geolog (RIG), dvs. når laster fra bygning og fundamenteringsmetode er nærmere definert. NVE har godkjent
dette arbeidet gjennom å trekke innsigelsen og administrasjonen ser ikke nødvendigheten av å kommentere
dette nærmere.
Vest-Agder fylkeskommune brev datert 29.10.13
Vi er i utgangspunktet positive til flere boliger på Lunde og anser det som et attraktivt bosted i Søgne
kommune. Til oversendt planforslag stiller vi imidlertid spørsmål til om bokvaliteten kunne vært bedre.
Plankartet viser at området er utsatt for støy. Av oversendelsen fremgår det at det er tenkt gjennomgående
leiligheter i ny bebyggelse i felt B/F/K. Det er positivt med en stille side med tanke på støyforhold og vi gir
faglig råd om at dette sikres i bestemmelsene. Videre er adkomst til leilighetene vist med svalgangsløsninger.
Etter vår erfaring oppfattes dette ofte som negativt for bokvaliteten og vi anbefaler at det vurderes en løsning
med to trapperom for å sikre annen adkomst til leilighetene.
Planforslaget hjemler inntil 27 boenheter i felt B/F/K. Vi mener det bør vurderes om dette er riktig antall eller
om det bør reduseres. Både uteområder og parkeringsdekning fremstår som noe presset i aktuelt planforslag.
Med hensyn til barn og unges interesser er det regulert inn sandelekeplass syd for B/F/K. Lekeplassen ser ut
til å ha fått en god plassering med hensyn til blant annet sol og støy. Det er for øvrig positivt at det er stilt
rekkefølgekrav til opparbeiding av lekeplass, samt gang- og sykkelvei og fortau.
På generelt grunnlag vil vi anbefale kommunen å kontrollere plankart og bestemmelser. Betegnelser brukt i de
to dokumentene må være likelydende og gjenfinnes i begge. Blant annet fremgår ikke hensynssone bevaring
kulturmiljø i plankartet som er oversendt.
I gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert med spesialområde «bevaringsverdig bebyggelse og
anlegg». Bygg innenfor feltene L1 og B1 er registret i Seafreak-registret. Disse delfeltene må reguleres til
hensynssone bevaring kulturmiljø. Eksisterende bygg innenfor felt B/F/K er ikke Seafrak registrert.
Fylkeskonservatoren melder at det i ny reguleringsplan bør legges sterkere føringer for fremtidig bebyggelse
innenfor felt B/F/K og gir faglig råd om at punkt § 4.2.4 d i bestemmelsene angående flatt tak utgår. Videre bør
det tas inn elementer fra bestemmelsens punkt 7.1 som at nybygg skal ikke redusere områdets miljø- og
verneverdi, samt at «…nybygg skal gis en plassering og utforming….som harmonerer med den eksisterende
verneverdige struktur og bebyggelse i området.». Sist forutsettes det at den aktuelle byggesaken innenfor felt
B/F/K forelegges fylkeskonservatoren for uttalelse før behandling.

Administrasjonens kommentar:
I følge kommunens modellerte kart er området støyutsatt (fortrinnsvis gul sone). Dette betyr at området kan
bebygges, men da normalt med støyskjermede tiltak. Administrasjonen deler Fylkeskommunens syn i at det
bør knyttes krav til stilside og det er derfor innarbeidet en slik bestemmelse. Det er også knyttet krav om
støyfaglig utredning ved søknad om rammetillatelse som skal legges til grunn ved opparbeidelse av området.
Dette først og fremst for å sikre uteoppholdsarealene mot støy jf. retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging T-1442.
Angående forslag til løsning med svalgang legger administrasjonen til grunn at fylkeskommunen mener at
svalgangsløsning kan gi dårligere bomiljø fordi dette kan skape mer innsyn i leilighetene. Det må her påpekes
at reguleringsplanen i seg selv ikke fastsetter adkomstløsning til boligene. Skissene som lå med saken er
utkast til løsning fra tiltakshavers side. Nøyaktig valg av løsning vil måtte bli fastsatt i byggesaken.
Administrasjonen er usikker på om det er hensiktsmessig og knytte bestemmelser som forbyr en løsning med
svalgang. Det vil eksempelvis kunne gjøres avbøtende tiltak som å unngå plassering av oppholdsrom mot
svalgang, alternativt ha vindusflater høyt på veggene for å avbøte sjenerende innsyn.
Administrasjonen deler fylkeskommunens syn i at forslaget fremstår som noe presset med hensyn til antall
boenheter, tilgjengelige uteområder og parkeringsdekning (for forretningsdelen). Det må her påpekes at
kombinerte løsninger med næringsdrift i første etasje gir noen begrensninger på størrelsen (antall
kvadratmeter) uteoppholdsarealer for boenhetene på bakkeplan. Det er hensiktsmessig med kundeparkering
på bakkeplan dersom det skal drives forretningsdrift i bygget, og dette gjør selvfølgelig at mindre arealer på
bakkeplan kan benyttes til uteoppholdsarealer. De uteoppholdsarealene som vil kunne oppnå god kvalitet er
fortrinnsvis de sydvendte arealene med lekeplass og takterrasse.
En mulig løsning for å heve bokvaliteten og imøtekomme nabo og velforeningens bekymring til manglende
tilpasning – kan være å redusere byggverket med 1 etasje, og tilsvarende redusere antall boenheter fra 27 til
18. Administrasjonen legger til grunn at det vil kunne medvirke til en mer naturlig overgang/nedtrapping til
eksisterende bebyggelsesstruktur på Lunde samtidig som prosjektet oppfyller krav til forretningslokaler og en
vesentlig andel boenheter.
Merknader om manglende hensynsone kulturmiljø i plankart tas til følge og kartet er oppdatert.
Merknader fra Fylkeskonservator om å ta med bestemmelser fra gjeldende plan er administrasjonen skeptisk
til. Skal bestemmelser om flatt tak utgå må det foreligge en klar plan på etablering av bebyggelse med annen
taktype, noe som ikke er tilfelle. Det foreligger for øvrig en generell bestemmelse (§ 4.2.4) om at bebyggelsen
skal tilpasses omkringliggende bebyggelse.
Merknader om at byggesøknad skal forelegges Fylkeskonservator tas til følge.
Fylkesmannen i Vest-Agder, brev datert 23.10.13
Risiko og sårbarhet:
Fylkesmannens samfunnsavdeling kan ikke se at det er gjennomført en tilfredsstillende risiko og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet slik det er krav om i plan og
bygningsloven § 4-3. Den sjekklisten som er vedlagt planbeskrivelsen er ikke å anse som en ROS-analyse i
lovens forstand. Det reises derfor innsigelse til planen inntil en tilfredsstillende ROS-analyse foreligger.
Fylkesmannens samfunnsavdeling vil også peke på at det i løpet av de siste årene har vært fokusert en del på
usikkerhet om skredfare i Lunde/Leire-området på grunn av kvikkleireforekomster. Spørsmålet har ved flere
anledninger blitt tatt opp fra beboere i området som er bekymret for at trafikk og utbygging kan medføre at
skred utløses. Det vises her til referat etter befaring på Lunde/Leier 30.06. 2010, sendt til blant annet Sogne
kommune i vårt brev datert 05.07.2010, ref. 2009/2167. Det vises også til notat datert 08.09.2009 (Lnr
23120/2009) skrevet av Arnfinn Håverstad i Søgne kommune etter befaring 04.05.2009. Her står det i punktet
Byggeaktivitet i området:
«Det er viktig at kommunen stiller krav til dokumentasjon av undergrunnen i forbindelse med planlegging av
nye byggeprosjekter i området. Det er også viktig at
det ikke lagres masser på feil plass».
Fylkesmannens samfunnsavdeling registrerer at det i planbeskrivelsen under punktet Skredfare står at: «Før
planforslaget kan sluttbehandles er det krevd en fagkyndig vurdering av skredfare».
Det er i kommunens vedtak av 03.09.2013 også satt et vilkår om at det må foreligge en fagkyndig vurdering
for planen kan fremmes til sluttbehandling. Vi mener imidlertid at en slik fagkyndig vurdering av skredfare, som
nevnt ovenfor, burde vært gjennomført som en del av planarbeidet, slik at den kunne danne grunnlag for plan
og bestemmelser. Vi anbefaler i tillegg at den fagkyndige vurdering av skredfaren også bør inneholde en

analyse av farer for skred og setninger i området Lunde/Leire, som kan forekomme i anleggsperioden i
forbindelse med graving, spunting, peling. transport og massepåfylling.
Administrasjonens kommentar:
Det er utarbeidet en ny ROS-analyse med bakgrunn i innsigelsene. Tilsvarende har det blitt utarbeidet
geoteknisk rapport som konkluderer med at planlagt bygg i BFK kan realiseres.
Videre er det knyttet en bestemmelse om krav til vurdering av fare for skred og setninger i anleggsperioden.
Det vises for øvrig til kommentarer under NVE ovenfor og vedlagte ROS-analyse.
Den norske kirke v/ Søgne menighetsråd brev datert 11.10.13
Det vises til forslag til detaljregulering for Gamle Lundevei øst. En del av dette området benyttes i dag til
parkering i forbindelse med begravelser, gudstjenester og andre store arrangementer i Søgne hovedkirke. Det
gjelder parkeringsplassene rundt bygget i Gamle Lundevei 19 og mange parkerer også langs veien. Totalt
dreier seg om 25-30 biler som kan stå her. Selv om det ikke er anlagt parkeringsplass for alle disse bilene her,
er realiteten at området benyttes. Når området endres, vil det i praksis si at 25-30 parkeringsplasser
forsvinner. Menighetsrådet/fellesrådet ønsker å gjøre oppmerksom på denne konsekvensen av planen.
Parkeringsproblematikken rundt Søgne hovedkirke er en sak som er tatt opp med Søgne kommune og som
kommunen er godt kjent med og jobber med.
Administrasjonens kommentar:
Dersom Menighetsrådet mangler 25-30 parkeringsplasser må det de på eget initiativ iverksette tiltak for løse
disse utfordringene. Det kan ikke forventes at andre aktører skal dekke inn menighetsrådet parkeringsbehov.
Alv Helge Lunde for Edith Lunde, utdatert brev 2013
Innvendinger mot Gamle Lundevei 19 A/S bankbygget.
1. Vi kan ikke godta mer enn 3 etasjer og vil helst ha møne på bygget.
2. Fortauet langs Lundeveien må være utformet slik at vi kan kjøre over det med traktor ut fra låven.
3. Da det er svært dårlig grunnforhold på Lunde forlanger vi oppmåling eller andre ting som sikrer oss
mot eventuelle masseforskyvninger. Spunting eller peling vil være risikabelt.
4. Sti langs Føssa kan vi ikke godta da denne må legges i dyrka jord, og vil dermed skade og forstyrre
gårdsdriften.
5. Vist det skulle bli problemer med snuing av store kjøretøyer forlanger vi en skriftlig tillatelse til og
kunne benytte snuplassen (vendehammer) til vareleveringsplassen.
6. Vist disse forholdene blir innfridd skal vi være villige til og avstå utkjøringen mot øst, selv om det
medfører en del ulemper med lengere vei og må gjennom flere veikryss og kanskje snuproblemer.
Administrasjonens kommentar:
Til det første punktet fremgår ikke noe begrunnelse hvorfor Lunde ikke vil godta mer enn 3 etasjer, samt krav
til møne på byggverket. Administrasjonen antar derfor at Lunde ikke kan godta dette fordi det vil bryte med
eksisterende bebyggelse i eiendommen han besitter og i området generelt. Til dette vil administrasjonen
påpeke at Plan- og miljøutvalget gjennom sine behandlinger ønsker en annen utnyttelse og bebyggelsestype
på Lunde. Administrasjonen vil likevel foreslå å redusere bygget med en etasje jf. kommentarer under
Fylkeskommunen.
Angående utforming av fortauet vil dette måtte følges opp i byggeplanfasen. Det er inntegnet adkomst i det
reviderte forslaget fra låven.
Hva gjelder dårlige grunnforhold vises det til ROS-analysen og den geotekniske rapporten som har blitt
utarbeidet etter førstegangsbehandling. Rapporten konkluderer med at området kan bygges ut. Hva gjelder
anførsler om å måle opp situasjonen for å forhindre forskyvning ser administrasjonen ikke helt
nødvendigheten med dette. Kommunen har allerede kartgrunnlag som viser bygninger og eiendomsgrenser i
området. Valg av fundamenteringsmetoder har administrasjonen ingen kommentarer til. Dette er et noe en
fagkyndig vil måtte ta stilling til under prosjektering av byggverket slik det fremgår av den geotekniske
rapporten.
Angående sti langs Føssa ligger denne i gjeldende plan fra 2005. Dette planforslaget regulerer ikke selve
stien.
Det fremgår av planbestemmelsene at vendehammer er felles for både Lunde sin eiendom (L1) og BFK. Det
bør i tillegg tinglyses en rett til å bruke vendehammer.

Lunde velforening brev datert 16.10.13
1. Utforming/materialvalg/detaljering
Utbygger ønsker flatt tak. Dette strider med den allerede vedtatte Lundeplanen fra 2005 (plannummer
20050908). Her kreves en takvinkel på mellom 35-45 grader (saltak). Ettersom det i gjeldende
reguleringsplan står at området er spesialområde bevaring, legger Lunde velforening vekt på viktigheten
av å bevare Lunde sentrum som kulturmiljø ved å bygge i samsvar med eksisterende bebyggelse, noe vi
mener føringene fra Lundeplanen av 2005 ivaretar.
Lunde velforening mener at den planlagte er uten sammenheng med eksisterende bebyggelse i Lunde
sentrum og at noe av kulturmiljøet på Lunde dermed vil gå tapt. Vi viser her til § 30 bolig/forretning/kontor i
gjeldende reguleringsplan for Lunde 2005. Vi viser også til § 20 bevaring av Gamle Lundevei, i tillegg til
samtlige punkt i § 20.
Høyden på den planlagte bebyggelsen er 12,5 meter, i tillegg til to tårn. Vi ønsker å minne om den
makshøyden på møne som nåværende Lundeplanen støtter (maks 13 meter), og henviser da til
Lundeplanen av 2005.
2. Bebygd areal (BYA)/uteområde/lekeområde
BYA skal ikke være større enn 50 % BYA. Vi ønsker å bemerke dette, slik at BYA ikke overskrider disse
bestemmelsene. Vi ønsker videre å belyse nødvendigheten av å opprettholde det anbefalte antall
parkeringsplasser, uteareal, grøntområder, aktivitetsområder for barn o.l som er satt henholdt til gjeldende
reguleringsplan for Lunde. Takterasse regnes ikke som uteareal.
3. Veitilgang
Lunde velforening støtter seg til Statens vegvesen og Ingeniørvesenet sine uttalelser ang. Gamle
Lundevei og området ned til Føssa. Mange o-plasser til kirken/Heimklang ol. Vil gå tapt.
4 Øvrige bemerkninger
Lunde velforening er bekymret for mye utbygging av beboere i de planlagte leilighetene dersom
leilighetene blir for små i areal, da vi ser at dette vil være negativt for nærmiljøet. Kunne et mer variert
spekter av leiligheter ifht. areal være vurdert?
Gamle Lundevei er spesialområde i den gjeldende reguleringsplanen for Lunde og særskilte vedtak
gjelder her. Naboeiendommen til det foreslåtte bygget er bla fredet (Petter Lundes gård). Gården er
fremdeles i bruk, slik den har i alle år og dermed må naboen kunne «tåle» å bo ved siden av en gård. Her
bør konsekvensene av eventuell lukt ol. Tas i betraktning. Vi ønsker også å belyse at gangarealet mellom
nytt bygg og naboen skal være minst 8 meter. Dette bør tas hensyn til i vurdering av ny bebyggelse.
Dersom det skal gis dispensasjon fra reguleringsplan for Lunde fra 2005, bør hele Lunde planen fra 2005
gjennomgås for å få et helhetlig overblikk og en overordnet plan for området for å unngå «lapping».
Plankoordinator i Vest-Agder påpeker at om planene viker vesentlig fra de overordnende bestemmelsene
for området, må forslagsstiller utrede hvilke konsekvenser disse endringene vil ha. Denne planen avviker
på de fleste punkter fra den gjeldende planen for Lunde. Dersom de foreslåtte planene skal søkes om,
mener vi en konsekvensutredning derfor er nødvendig.
4. Oppsummering
Lunde velforening reagerer sterkt på den sprikende forskjellen mellom de regulerte bestemmelsene og
utbyggers forslag til nytt bygg. Lunde velforening er i utgangspunktet veldig positiv til nybygg og utvikling
på Lunde, så lenge dette er i henhold til den gjeldende planen av 2005!
Dersom en plan vedtas som gjeldende for et område, bør dette overholdes dersom en slik ordning på
regulering skal gjelde. Det er per i dag mange restriksjoner på eiendommer på Lunde, og ettersom flere
har fått avslag på sine søknader om mindre tiltak, bør dette tenkes på. Det bør være likhet for loven. Vi
ønsker ikke at det skal kunne søkes om dispensasjon og ettergis område. Her bør det være klare linjer.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen vil først og fremst presisere at ved reguleringen endrer man gjeldende plan fra 2005. Dette
innebærer at alt som står i den gamle planen fra 2005 kan tilsidesettes i den nye planen. Administrasjonen har
full forståelse for at velforeningen legger til grunn gjeldende reguleringsplan når man vurderer saken, men
dette er i utgangspunktet ikke noe begrensning for kommunen som planmyndighet så fremst det skjer
gjennom utarbeidelse av ny reguleringsplan og ikke dispensasjon.
Kommunen kan endre og vedta nye planer, således er det heller ikke tale om noe dispensasjonsbehandling,
men omregulering. Hva gjelder anførsler om at tiltaket utløser konsekvensutredning vil administrasjonen
presisere at planer som avviker fra overordnet plan skal vurderes opp mot forskrift om konsekvensutredninger.
KU utløses av tiltak/planer som kan få «vesentlige virkninger for miljø og samfunn» jf. plan- og bygningsloven

§ 4-2 andre ledd. Forskrift om konsekvensutredninger § 4 angir kriteriene som planer skal vurderes opp mot. I
denne konkrete saken er det § 4 bokstav a), d) og h) som er relevant å vurdere nærmere.

Bokstav a) av omhandler kulturminner og kulturmiljø. Administrasjonen viser til at området skal være særlig
verdifullt. Ordlyden tilsier at det skal være særlig verdifullt og at det i seg selv ikke er tilstrekkelig at
kulturminner og kulturmiljø blir berørt. Det må være tale om noe mer jf. den klare ordlyden i bestemmelsen.
Administrasjonen legger til grunn at bestemmelsen først og fremst kommer til anvendelse for kulturminner og
kulturmiljø av regional eller nasjonal betydning. Typisk for tiltak som skal iverksettes for områder som er
utarbeidet verneplaner etter kulturminneloven. Det vises også til at Fylkeskonservatoren har tillatt at bygget
kan rives, samt at det ikke foreligger noe innsigelse fra Vest-Agder Fylkeskommune. Dersom området hadde
en slik særlig verdifull status skulle kulturvernmyndighetene fremmet innsigelse til planen jf. pbl. § 5-4 første
ledd. Administrasjonen mener derfor at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse i denne konkrete saken.
Bokstav d) omhandler planer som kommer i konflikt statlige og regionale bestemmelser /retningslinjer gitt i
medhold av plan- og bygningsloven. Rikspolitisk retningslinje for barn og planlegging har relevans for all
planlegging i etter plan- og bygningsloven. Administrasjonen kan ikke se hva endringer som medfører
forverring av situasjonen for barns interesser i vesentlig grad. Det foreligger heller ikke innsigelse på dette
punktet fra Fylkesmannen eller Fylkeskommunen som skal påse at kommunen følger opp retningslinjen i
planleggingen. Administrasjonen legger derfor til grunn at forslaget ikke kommer i konflikt med regionale eller
statlige retningslinjer og bestemmelser.
Bokstav h) omhandler risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom. Administrasjonen viser her til at
tematikken generelt er viktig og har vært vurdert i gjeldende plan fra 2005. Området er avsatt til
utbyggingsformål i overordnet plan og forslagsstiller har vurdert disse farene særskilt i
reguleringsplanprosessen. Forslaget avviker således ikke fra gjeldende plan på dette punktet (det foreligger
hjemmel i dag til å kunne bygge ut området). Ut fra den kunnskapen som foreligger vil en utbygging som
foreslått ikke medføre en alvorlig risiko for ulykker, ras, skred eller flom som ordlyden tilsier.
Administrasjonen vil presisere at de momenter som velforeningen først og fremst er bekymret over rammes
ikke av forskrift om konsekvensutrednings virkeområde. Tematikken handler om stedsutvikling og går i det
vesentlige inn under det kommunale skjønn i planleggingen.
Administrasjonen er for øvrig ikke uenig med velforeningen at det planlagte tiltaket vil bryte med eksisterende
bebyggelse på Lunde. Dette er likevel noe kommunen som planmyndighet kan tillate gjennom planlegging og i realiteten er det i denne saken tale om transformasjon av området.
Hva gjelder lukt fra gårdsbruket er det i dag allerede etablert bebyggelse her og man kan vanskelig se at det
er en forandring fra nåværende situasjon.
Merknadene fra velforeningen tas ikke tilfølge.

Merknader/innsigelser – andregangsbehandling
Forslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 22.5.14- 11.08.14. I forbindelse med høringen
har det kommet inn totalt 3 merknader. Administrasjonen vil gå gjennom merknadene og kommentere de
forløpende.
Eldrerådet, brev datert 11.8.14
Eldrerådet vedtok følgende uttalelse til regulering Gamle Lundeveien øst:
1. Reguleringsbestemmelsen om forretningslokale i 1. etasje opprettholdes
2. Byggets høyde reduseres fra 5 til 4 etasjer over bakkeplan
3. Antall boenheter reduseres tilsvarende
4. Minste uteoppholdsareal justeres opp som følge av redusert antall leiligheter
5. Parkering Søgne hovedkirke– Søgne eldreråd støttet uttalelse fra den norske kirke ved Søgne
menighet. Når det gjelder administrasjonens kommentar vil en påpeke at det er kommunens
ansvar å skaffe parkering til kirken
6. Vi forutsetter at utearealene for barn og unge reguleres inn i henhold til lovverket
Punkt 1 vedtatt med 4 mot 1 (Bjørsvik) stemme. Øvrige punkter enstemmig vedtatt.
Administrasjonens kommentar:
De endringene som Eldrerådet fremmer ble tatt opp til behandling i Plan- og miljøutvalget (PMU) den
21.05.14. Innstillingen ble votert over i PMU og falt. Det foreligger ingen begrunnelse for hvorfor utvalgets
flertall forkastet innstillingen.
Administrasjonen vil anbefale plan- og miljøutvalget å begrunne sine beslutninger, dette gjelder også
prosessledende beslutninger så langt det er formålstjenlig. Det følger av forvaltningsrettslige prinsipper at
forvaltningen skal begrunne sine avgjørelser. Desto mer inngripende og kontroversiell en beslutning antas å
være er desto høyere er kravene til begrunnelse. I avgjørelser som bygger på stor grad av skjønn, som
eksempelvis reguleringsplaner bør det fremkomme hvilke hovedhensyn og faktum som har vært avgjørende
ved utøvelsen av skjønnet.
Med bakgrunn i at endringene som Eldrerådet foreslår har blitt behandlet tidligere av PMU legges det til grunn
at merknadene ikke tas til følge.
Statens vegvesen brev datert 29.7.14
Statens vegvesen har ingen merknader til revider forslag til detaljreguleringsplan.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Fylkesmannen i Vest-Agder brev datert 06.06.14
Planforslaget omfatter fortsatt fjerning av det gamle bankbygget og oppføring av blokk i 5 etasjer (B/F/K) med
forretning/kontor i 1. etasje og 27 boenheter i de øvrige etasjene. Under terrengnivå skal det bygges
parkeringskjeller.
Siden plan var på høring første gang, er det gjort noen endringer med hensyn til bl.a. fortau og gang- og
sykkelvei. Dette har vi ikke har spesielle merknader til.
Fylkesmannens samfunnsavdeling hadde til første gangs ettersyn av planforslaget innsigelse med hensyn til
risiko og sårbarhet. Innsigelsen ble senere trukket da samfunnsavdelingen hadde mottatt en ROS-analyse
som ble godtatt.
Det er i saken vedlagt Notat 02, vedlegg F2, datert 20.02.2014 fra S-Com, Stokkebø
Competanse AS. Dette firmaet har fått i oppdrag å bistå med geoteknisk prosjektering. Deres undersøkelse av
grunnforholdene viser at etter 5 til 6 meter dyp sandig masse (fast til meget fast lagret) ligger et 14 – 16 meter
dypt lag siltig leiere (bløt til meget bløt). I firmaets konklusjoner sies det bl.a. at det er viktig at undergrunnens
bæreevne ikke overskrides. Da legges det til grunn et bygg i 4 etasjer og ikke 5 som planforslaget legger opp
til. Vi gir derfor faglig råd om at byggverkets høyde og utnyttelsesgrad innenfor B/F/K reduseres fra 5 til 4
etasjer over bakkeplan. Dette kan evt. også gi bygget en noe bedre tilpasning til kulturmiljøet på stedet. Vi
minner i denne sammenheng om de nasjonale forventningene i kgl. res. av 24.06.2011 om at kommunene
bl.a. verdisetter kulturmiljøer som har lokal verdi og innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven.

Administrasjonens kommentar:
Hva gjelder etasjeantallet så bygger Stokkebø competanse AS sine vurderinger på det samme materialet som
har fulgt saken. Det vil si et byggverk på 15 meter fra planert terreng.
Tidligere i planprosessen ble det benyttet 4 etasjer som begrep for byggets høyde. Forslagstiller mente bygget
ville få 4 etasjer ettersom at det siste planet ikke skulle benyttes til boenheter, men uteoppholdsarealer og
tekniske installasjoner. Etter byggeteknisk forskrift vil bygget likevel klassifiseres som 5 etasjer.
Ettersom Stokkebø competanse AS har lagt til grunn samme tegninger hele tiden er det ingen realitetsendring
i forslaget og merknadene fra Fylkesmannen om at undergrunns bæreevne ikke må overskrides vurderes å
være ivaretatt. Saksbehandler for øvrig medelt Fylkesmannen dette i e-post av 10.6.14.
Faglig råd om reduksjon av etasje antall og påminnelse om kgl. Res av 24.06.11 om at kommunen verdisetter
kulturmiljøer som har lokal verdi vises det til kommentarer under Eldrerådet og oppfordring til begrunnelse fra
Plan- og miljøutvalget.
Lunde velforening, utdatert brev registrert i arkivet 10.8.14.
Lunde velforening har nå lest gjennom planen som er til offentlig ettersyn og vært i kontakt
med engasjerte beboere i Lunde vels område og har følgende innspill til foreslåtte
detaljreguleringsplan;
1. Kulturvernplanen for Søgne kommune
Viser til kulturminneplan for Søgne (s 66 i Søgne kommunes kulturvernplan) der det
står følgende: «Tettstedet ved Lundeelva som sammen med deler av bebyggelsen på
Leire og ved kirken noen hundre meter øst for tettstedet, danner et særeget miljø.
Mange objekter med høy verneverdi. Umistelig miljø rundt Gamle Lundevei.»
Planlagte detaljregulering mener vi går imot disse føringene fra Kulturminneplanen for
Søgne kommune.
2. Avvik fra gjeldende reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan for Lunde ble utarbeidet i 2005 i samarbeid med blant
annet offentlige etater, næringsdrivende og lokalbefolkningen, der det ble utarbeidet
en skisse over Lunde området for Søgne kommune. Planen ble så revidert i 2010.
Detaljreguleringen av Gamle Lundevei 19 mener vi har så store avvik fra den
gjeldende reguleringsplanen at den bør forkastes, dersom det ikke er planer om å
utarbeide en ny reguleringsplan for Lunde. Skal gjeldende reguleringsplan forkastes,
må det utarbeides en ny plan for området etter plansmie metoden – der både fagfolk,
utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner, beboere, næringsdrivende og
andre interesserte borgere inviteres til å delta i prosessen, for å få en helhetlig utbygging. Slik det ble gjort da
Lundeplanen (gjeldende reguleringsplan av 2005/revidert i 2010) ble utarbeidet i 2005.
For mer informasjon om plansmie se vedlagte link:
http://www.allgronn.org/hva-er-en-plansmie.html
3. Utvikling av Lunde
Lunde velforening ønsker å presisere at vi ikke er imot ny bebyggelse og utvikling av
Lunde. Vi ønsker et fint Lunde, som er bygd opp med respekt for det opprinnelige stedsmiljøet i et samarbeid
med mennesker etter plansmiemetoden.
Administrasjonens kommentar:
Hva gjelder kulturplanen er Administrasjonen er ikke uenig at deler av Lunde har særegent kulturmiljø og da
særlig på lokalt nivå. Det foreligger også som kulturvernplanen presiserer objekter med verneverdi.
Administrasjonen mener denne bebyggelsen først og fremst strekker seg fra bankbygget og vestover langs
Gamle Lundevei (og da særlig langs Lundeelva).
Forslagstiller har fått tillatelse fra Fylkeskonservatoren til å rive bankbygget og bygget i seg selv vurderes å ha
begrenset verneverdi. Hva gjelder byggets tilpasning mot eksisterende kultur- og stedsmiljø foreslo
administrasjonen å ta ned bygget med én etasje. Plan- og miljøutvalget avviste det i behandlingen av
21.05.14. Velforeningen anfører i det vesentlige samme argumenter som tidligere og som har blitt avvist av
utvalget.
I forhold til avvik fra gjeldende plan vises det til tidligere kommentarer rundt dette. Kommunen står fritt til å
endre og oppheve reguleringsplaner innenfor lovens rammer. Det er kommunen som planmyndighet som
avgjør og tar stilling til innholdet i planforslag herunder om merknader skal imøtekommes eller sees bort fra så
fremst lovens krav er oppfylt. Dette gjelder også hvor stort område som skal underlegges planlegging og veie
ulike hensyn opp mot hverandre.

Plan- og bygningsloven § 5-1 første ledd pålegger en hver som fremmer planforslag å legge til rette for
medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre. Minste kravet er
etter forarbeidet til plan- og bygningsloven er de lovpålagte prosessene, det vil si varsel om planoppstart,
høring og offentlig ettersyn. I denne saken er forslaget utlagt to ganger på offentlig ettersyn i tillegg til
folkemøte som ble avholdt tidligere i prosessen. Administrasjonen har vanskelig for å se hva en ny
medvirkningsprosess skal føre med seg.
Gjeldende reguleringsplan fra 2005 har en stedstilpasset utforming som innebærer at det kun skal være
småhusbebyggelse i tråd med eksisterende miljø. Intensjonen med å fremme et nytt planforslag er nettopp å
kunne endre på gjeldende bestemmelser hva gjelder høyder og volum.
Kommunen har et reelt planalternativ (0-alternativet) som ivaretar de momenter velforeningen anfører.
Administrasjonen kan derfor vanskelig se hva en ny medvirkningsprosess i denne konkrete saken skal lede
frem til. Merknader om ytterligere medvirkning tas ikke tilfølge og saken vurderes som tilstrekkelig opplyst.
Hva gjelder utvikling av Lunde skal skje i «respekt» for det opprinnelig stedsmiljøet vil dette være en
skjønnsmessig vurdering. Det vises til Plan- og miljøutvalget behandling 21.05.14 hvor merknadene fra
velforeningen ikke imøtekommes. Flertallet i utvalget deler ikke velforeningens syn på saken. Det vises for
øvrig til kommentarer under Eldrerådet.
Merknadene fra velforeningen tas ikke tilfølge.

Vedlegg
1)
2)
3)
4)

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Geoteknisk rapport
Byggetegninger BFK
Snitt BFK

Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)
Detaljregulering for Gamle Lundevei øst

Dato: 6.5.14

1. INNLEDNING.
Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi leve med, men vi kan i større grad
forebygge mot uheldige konsekvenser. Utviklingen viser at det er behov for at det offentlige innpasser beredskapsmessige hensyn i
planleggingen etter plan- og bygningsloven som et sårbarhetsreduserende tiltak, og at sårbarhetsvurderinger bør inngå som et sentralt element i
all planlegging.
Dette understrekes i plan og bygningslovens § 4-3, hvor det bl.a. står:
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv
foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.”
Planmyndigheten har derfor en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde. Risiko og sårbarhet kan på den ene
siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en
følge av arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene brukes. Innspill til
arealplanleggingen om slike forhold må komme fra de relevante plan- og tilsynsmyndigheter. Analysen vil inngå som et viktig grunnlag for
planarbeidet.
2. KORT BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Møvik Byggetjenester AS fremmer forslaget på vegne av Gamle Lundevei 19 AS.
Hensikten med planen er å rive eksisterende byggverk under gnr. 71 bnr. 116, 200 og oppføre et nytt moderne bygg på 5 etasjer med
parkeringskjeller. Det planlegges næringsbebyggelse i første etasje og bolig i øvrige etasjer.
Som en del av planarbeidet skal også eksisterende bebyggelse på gnr. 71 bnr. 8 og 67 og myke trafikanter som passerer Gamle Lundevei ivaretas.
Nye og eksisterende bygg i planområdet skal tilpasses verneinteressene som finnes i området. Utforming av byggene vil være sentralt i arbeidet
og planene er allerede framlagt Fylkeskonservator.
Planarbeidet er tidligere meldt oppstart av Flatnes Byggconsult AS.

3. METODE
Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB-rundskriv ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging”. Mulige uønskede hendelser er ut fra en
generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i
planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
Kategori
1. Lite sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
3. Sannsynlig
4. Meget sannsynlig

Forklaring
hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre enn en gang
hvert 50. år
kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år
kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Kategori

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom, forsyning m.m.

1.Ubetydelig /ufarlig

Ingen personskader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er uvesentlig/midlertidig. Ikke behov for reservesystemer

2. Mindre
Alvorlig/en viss fare

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller få/små
miljøskader

Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem/ alternativer ikke fins.
Omkostninger opp til NOK 3 millioner.

3. Alvorlig/farlig

Inntil 4 døde og /eller få
men alvorlig
(behandlingskrevende)
personskader

Større skader på
miljøet med opptil 10
års restaurering

System settes ut av drift over lengre tid (flere døgn). Omkostninger opp til NOK
30 millioner.

4. Meget
alvorlig/meget farlig

Under 25 døde og/eller
Alvorlige skader på
inntil 10 farlige skader,
miljøet med opptil 25
mange alvorlige og lettere
års restaurering.
skader.

Systemer settes ut av drift over lengre tid; andre avhengige systemer rammes
midlertidig. Omkostninger opp til NOK 500 millioner.

5. Katastrofalt

Over 25 døde og/eller
mer enn 10 farlige skader
og et stort antall andre
skader.

Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. Omkostninger over
NOK 500 millioner.

Meget alvorlige og
omfattende skader på
miljøet med over 25
års restaurering.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1.
Tabell 1: Matrise over riskovurdering.

Konsekvens: 1.
Ubetydelig
Sannsynlighet:

2.
Mindre 3. Alvorlig
alvorlig

4. Meget
sannsynlig

4. Meget
5. Katastrofalt
alvorlig/ meget
farlig

12

3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
1.Lite sannsynlig
•

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at risikoverdier kan ha forskjellig farge avhengig av graden
av konsekvens og/eller sannsynlighet.
For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må utføres risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor
akseptable rammer. Dette kan innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og lages bestemmelser med
rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god nok kunnskap om risikoen, kan det stilles krav om nærmere undersøkelser i sammenheng
med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at eventuelle forebyggende eller avbøtende tiltak kan
planlegges.
Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal være et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig.
Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er
mulig ut ifra økonomiske og praktiske vurderinger.

4. IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER MED VURDERING
Hendelse / Situasjon
Naturrelatert risiko
Er planområdet utsatt for risiko som:
1. Flom: elv, sidevassdrag

Aktuelt?

Anleggsp.

Sanns.

Kons.

Risiko

Ja / Nei
Ja

Ja / Nei
Ja

1-4

1-5

Farge

1

2

Vurdering/tiltak
Det legges til grunn at flom i selv ikke er
problem for byggeområdene. Føssa ligger på
kote 1-2 og det planlagte byggverket BFK
vil bli på kote 7.
Skråning mot Føssa antas å kunne være
utsatt for erosjon ved stor vannstand i Føssa.
Det må sees i sammenheng med at
bekken/elva meandrer i nordlig retning forbi
området.
Avstand mellom bygg (BFK) og Føssa gjør
at det er liten fare knyttet til selve
byggverket. Det først og fremst gang- og
sykkelveien med fylling som kan være utsatt
ved erosjon.
Det er likevel knyttet en bestemmelse om at
dette skal vurderes særskilt som en del av
byggesaken av fagkyndig.

2. Stormflo
3. Havnivåstigning
4. Overvann / vanninntrenging

Nei
Nei
Ja

Ja

1

2

Parkeringskjeller blir liggende på kote 4,6
og kan derfor være utsatt for overvann og
grunnvannstand.
Det er knyttet en bestemmelse om at dette
skal vurderes nærmere ved prosjektering av
byggverket med parkeringskjeller, herunder
eventuelle avbøtende tiltak.

5. Grunnforhold
6. Radon

Ja
Ja

Ja
Nei

2
1

4
3

7.

Ja

Ja

2

4

Kvikkleireskred

Viser til kommentar under kvikkeleireskred.
Alle nybygg for opphold skal sikres mot
Radoninntrengning. Metode og utførelse
følger byggesaken.
Med bakgrunn i den potensielle faren for
kvikkleire har en fagkyndig geotekniker
(sivilingeniør) i Stokkebø Competanse AS
foretatt en nærmere vurdering av
byggetomten BFK. Vurderingene (to
rapporter) er gjort med bakgrunn i både ny
og eksisterende kunnskap for området.
Sonderinger viser at byggetomten består av
siltig leire middels sensitiv og ikke kvikk.
Grunnforholdene anses som utfordrende,
men ikke så svake at utbyggingen skal
medføre fare for utglidninger eller ras.
Faregrad for skred = 0, Risikoklasse for
skred = 0.
Konklusjonene fra disse rapportene er at en
utbygging som planlagt er realiserbart.
Før det kan gis igangsettingstillatelse må det
foreligge ytterligere stabilitetsvurderinger
fra RIG når laster fra bygning og
fundamenteringsmetode er nærmere er
fastsatt. Det må også foreligge en fagkyndig
vurdering av fare for skred og setninger i
området Lunde/Leire som kan forekomme i
anleggsperioden i forbindelse med graving,
spunting, peling, transport og
massepåfylling.
De overnevnte punktene er tatt inn som
rekkefølgekrav i bestemmelser.

8. Jord- og flomskred
9. Snøskred
10. Steinsprang
11. Fjellskred
12. Skogbrann
13. Gressbrann
14. Endret lokalklima (f.eks.
fjerning av vegetasjonssoner,
bygninger som gir ugunstige
vindforhold)
15. Påvirkes planområdet av
naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare.
16. Spesielt vindutsatt
17. Spesielt nedbørutsatt
18. annet
Virksomhetsrelatert risiko
Er planområdet i fare pga. risiko som:
19. Industrianlegg
(brann/eksplosjon,
kjemikalieutslipp /
forurensninger)
20. Lagringsplasser for farlige
stoffer (industri,
bensinstasjoner)
21. Veitrafikk/ transportnett
22. Påkjørsel av myke trafikanter

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
Aktuelt?
Ja / Nei
Nei

Anleggsp.
Ja / Nei

Sanns.
1-4

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentarer Tiltak

Nei
Nei
Ja

Ja

2

3

23. Møteulykker

Ja

Ja

2

3

24. Utforkjøring

Nei

Generell ulykkesrisiko av økt
trafikkbelastning.
Av-/påkjørsel på fylkesvei. Generell
ulykkesrisiko ved økt trafikkbelastning på
Lunde- og Eikeveien.

25. Anleggstrafikk

Ja

26. Trafostasjoner
27. Elektromagnetisk felt fra
kraftledninger
28. Elektrisitet / ledningsbrudd
elektrisitetsforsyningsområde
29. Nærhet til jernbane
30. Risiko for vannledningsbrudd
31. Dambrudd
32. Avrenning fra fyllplass /
tidligere avfallsdeponi.
33. Utslipp til sjø og vassdrag
34. Utslipp til grunn
35. Transport av farlig gods
(spesielle traséer)
36. annet

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Ja

2

3

Generell ulykkesrisiko av økt
trafikkbelastning i anleggsperioden.

Beredskapsrelatert risiko
Er området utsatt for risiko knyttet til
beredskap og infrastruktur:
37. Utrykningstid for brannvesen
38. Slukkevannskapasitet
/vanntrykk
39. Manglende avløpskapasitet
/sårbart vassdrag
40. Manglende alternativ
vegforbindelse
50. Annet

Aktuelt?
Ja / Nei

Anleggsp.
Ja / Nei

Sanns.
1-4

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentarer tiltak

Anleggsp.
Ja / Nei

Sanns.
1-4

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentarer tiltak

Anleggsp.
Sanns.
Ja / Nei
1-4
Ja
3

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentar tiltak

Nei
Nei
Nei
Nei
Ingen

Infrastruktur
Vil planen utgjøre en risiko for
eksisterende infrastruktur som:
51. Vannledninger
52. Spillvannsledninger
53. Overvannsledninger
54. Veier
55. Gangveier / fortau
56. Telekommunikasjon
57. Annet

Aktuelt?
Ja / Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Støy og forurensing
Kan tiltaket medføre:
58. Luftbåren støy

Aktuelt?
Ja / Nei
Ja

2

Området vil være utsatt for vegtrafikkstøy
fra fylkesvei. Det foreligger hensynsonerstøy plankart med bestemmelser om krav til
støyutredning. Problemet knytter seg først
og fremst til uteoppholdsarealer.

59. Vibrasjoner

Ja

60. Forurensing av luft
61. Forurensing av grunn
62. Forurensing av sjø og vassdrag
63. Forurensing av drikkevannskilde
64. Annet

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Sårbare objekter
Vil planforslaget påvirke sårbare
objekter i nærområdet som:
65. barnehage
66. Skole
67. Helse- og omsorgsinstitusjoner
68. andre viktige offentlige bygg
(brann- og politistasjon, rådhus, etc.)
69. barns leke- og oppholdsarealer
70. kulturminner /kulturmiljøer
71. kulturlandskap
72. jordbruksarealer
73. viktige naturområder: (biologisk
mangfold)
74. Sårbar flora / rødlistearter
75. sårbar fauna / fisk / rødlistearter
76. viktige friluftsområder
77. viktige oppholdsområder og
trekkveien for vilt
78. drikkevannskilder
79. vernede vassdrag (innenfor 100

Aktuelt?
Ja / Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Ja

3

Anleggsp. Sanns.
Ja / Nei
1-4

Tilsvarende vil støy og støv forkomme
under anleggsperioden som er estimert til 2
år.
Vibrasjoner vil kunne forekomme under
anleggsperioden. Rystelsesmåler benyttes.

1

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentar tiltak

m sonen)
80. andre viktige vassdrag
81. øvrig sårbar infrastruktur
82. annet

Nei
Nei
Nei

5. OPPSUMMERENDE RISKOMATERISE AV HENDELSER
Konsekvens: 1.
Sannsynlighet Ubetydelig

2.Mindre
alvorlig

3. Alvorlig

:
4. Meget
sannsynlig
3. Sannsynlig

12
59

58

2. Mindre
sannsynlig
1.Lite
sannsynlig

4. Meget
5. Katastrofalt
alvorlig/ meget
farlig

22, 23, 25
1, 4

5 (7)
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1. Innledning og grunnlag
Mur i Sør AS skal stå for utbyggingen av eiendommen Gamle Lunde vei 19 i Søgne kommune med et
leilighetsbygg i 4 etasjer og med felles parkeringskjeller under terrengnivå. Eiendommen ligger på en
relativt flat eiendom sør for Lundeveien. Eiendommen er i dag bebygd med en eldre bygning med kjeller.
Området for øvrig er også bebygd med ulike typer bygninger. Stokkebø Competanse AS har erfaring fra
utbygginger i nærheten, samt foretatt en enkel besiktigelse av eiendommen.
Stokkebø Competanse AS har fått i oppdrag å bistå med geoteknisk prosjektering på prosjektet. Dette
innebærer en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på eiendommen og prosjektering og beskrivelse av
fundamenteringen av leilighetsbygget, og vurdering av setninger, drenering og stabilitet. Det er nylig
foretatt en grunnundersøkelse på eiendommen, utført av Grunnundersøkelser AS. Vi har i tillegg tilgang på
tilsvarende grunnundersøkelser fra nærliggende eiendommen. I tillegg har vi innhentet informasjon om
grunnforholdene fra NGU sine kartblad og har informasjon fra tidligere utbygginger i nærheten. Vi
vurderer derfor at vi har god og tilfredsstillende oversikt og kunnskap om grunnforholdene på den aktuelle
eiendommen spesielt og i området generelt. I tillegg vil vi foreta en endelig kontroll av grunnforholdene
ved oppgraving av byggegropen på eiendommen.
Stokkebø Competanse AS har laget dette Notat 02 på generelt grunnlag, med bakgrunn i mottatte
grunnundersøkelser, vår generelle erfaring fra området, og med bakgrunn i de dokumenter vi har fått
tilsendt fra vår oppdragsgiver. Dette Notat 02 er videre utarbeidet på bakgrunn av den erfaring vi besitter
og de retningslinjer som foreligger for prosjektering av geotekniske konstruksjoner.
A. Dokumenter
Vi har mottatt følgende dokumenter fra vår oppdragsgiver, som også er et grunnlag for våre vurderinger og
anbefalinger for fundamenteringen av det planlagte leilighetsbygget og av vår vurdering av setninger,
drenering og stabilitet.
 Situasjonsplan og utomhusplan for dagens eiendom og for tiltaket.
 Fasade-, snitt- og plantegninger på tiltaket.
 Utarbeidet Plananalyse og ROS-analyse.
 Utført grunnundersøkelse fra 2014 av Grunnundersøkelser AS, og tidligere rapporter.
B. Kontroller
Kontroll av grunnforholdene og forutsetninger for vår prosjektering av fundamenteringen av
leilighetsbygget og stabilitet til graveskråninger skal foretas som befaringer på eiendommen i byggefasen
og ved oversendelse av bilder og erfaringsinformasjon. Gjennom byggeprosessen skal UTF ansvarlig
oversende bilder til Stokkebø Competanse AS som viser utførelsen av de ulike prosessene i de ulike
foreslåtte løsninger.
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2. Grunnforhold
Den aktuelle utbyggingen ligger i Gamle Lunde vei 19, rett sør for hovedveien Lundeveien. Det står i dag
en eldre bygning på eiendommen, og denne skal rives. Det er fra tidligere utbygginger i området påvist
tørrskorpeleire og meget fast leirmasse i den øverste delen. Vi har innhentet generell informasjon Det er
A. Generelle NGU kartblad
Vi har i forbindelse med utarbeidelsen av dette Notat 02 kontrollert grunnforholdene i området ut fra NGU
sine løsmassekart, skredkart og berggrunnskart. Berggrunnskart viser at det i området er faste og stabile
bergarter av gneis og granittisk materiale.
NGU sine løsmassekart viser at eiendommen ligger i utkanten av et område med tykk havavsetning, som
strekker ser sørover langs elven. Dette indikerer at det kan være et betydelig lag av tørrskorpeleire over
renere leire med meget fast leirig steinig morene på fjell. Eiendommen ligger helt i nordvest av dette
området. Mot nord er det bart fjell med delvis tynt dekke. Mot vest er det elveavsetning, noe som betyr
mer innhold av sand og grus. Et stykke mot øst er det breelvavsetning, som sannsynligvis inneholder lag
av sand, grus og stein. Mot sørøst er det et område med tynt humus- / torvdekke. Det samme kartet viser at
marin grense ligger like over nivået til den aktuelle eiendommen, inn mot fjellkanten mot nord. Dette
kartet tilsier at andelen av eventuelle bløte masser ligger relativt dypt, og at massene med lavest styrke
ligger mot sør.
Vi har også sjekket kartblad på www.skrednett.no med tanke på kvikkleire og skred. Vi har på nevnte
nettside ikke funnet markeringer for kvikkleireforekomst eller skredfare på eiendommen eller områdene
omkring. Dette betyr ikke at det ikke er fare for kvikkleire eller skred, men at slike forekomster ikke er
registrert i databasen. Slike vurderinger foretas derfor ut fra foretatt grunnundersøkelse.
B. Grunnundersøkelser
Det ble nylig foretatt en grunnundersøkelse på eiendommen, i februar 2014. Denne grunnundersøkelsen
bestod av kun 2 totalsonderinger. Grunnet problem med boreutstyret ble ytterligere planlagte
totalsonderinger og vingeboring ikke utført i denne omgang. Samme firma utførte imidlertid rett i forkant
en tilsvarende grunnundersøkelse like vest-nordvest for eiendommen, i Lundeveien 124. I følge boreren
var inntrykket av massene fra boringene svært like på de 2 prosjektene. I tillegg viser boreresultatene at
grunnforholdene er relativt like, selv om de 2 eiendommene på NGU sine løsmassekart ligger inn på hver
sin definerte type løsmasse avsetning. Vi vil derfor i denne omgang benytte begge grunnundersøkelsene i
vurderingen av grunnforholdene på denne aktuelle eiendommen.
Det ble boret 2 totalsonderinger på eiendommen, 1 borehull sør for dagens bygning og 1 borehull øst for
bygningen. I tillegg ble det tatt opp skovleprøve ned til 6 m dybde. Totalsonderingene viser at det er fast
lagret sandig masse ned til 5,5-6,0 m dybde. Deretter er det en relativt brå overgang til finkornet materiale,
vurdert som siltig leire. Dette laget har ca. 14-16 m tykkelse. Deretter er det ca. 8 m med meget fast lagret
steinig morene på fjell. Dybde til fast fjell er ca. 28-30 m. Det ble foretatt vingeboring på eiendommen
Lundeveien 124, i siltig leire med tilsvarende matekraft diagram på totalsonderingene som for Gamle
Lunde vei 19. Matekraften er 1-2 kN og 2-3 kN for de 2 totalsonderingene.
Matekraften er relativt stabil nedover, men økende i dybden for totalsondering 1 som er den svakeste.
Dette tyder ut fra totalsonderingene på at det ikke er kvikkleire eller sprøbruddsleire, men at den siltige
leiren må anses som bløt til meget bløt, muligens stedvis over mot middels fast siltig leire. Utførte
vingeboringer på Lundeveien 124 viser verdier på udrenert skjærstyrke ned mot 10 kPa og opp over 30
kPa. Sensitiviteten, St = 10-30 for de flest målingene, med en del punkter med St < 10. Den siltige leiren
anses derfor som bløt til meget bløt og middels sensitiv. Omrørt skjærstyrke, S0 = 0,9-4,7 og samtidig
sensitivitet, St < 30 viser at den siltige leiren ikke er kvikk. Massene har lavest styrke mot sør.
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Grunnvannstanden er ikke målt eller registrert på grunnundersøkelsene. Vi antar og forutsetter at
grunnvannstanden ligger relativt dypt i den sandige massen, muligens 4-5 m under terrengnivå eller i nivå
med elven som renner sør for eiendommen. Dette nivået varierer sannsynligvis en del med årstid og
nedbørsmengder. Vi forutsetter derfor at vannstanden står lavt, men at massene i nivå med utgravd
byggegrop kan komme i kontakt med masser med høyere fuktighet. Vi anser de sandige massene ned til
ca. 6,0 m dybde generelt å ha meget god stabilitet, ha gode styrkeegenskaper og at de generelt og på
aktuelt fundamenteringsnivå er lite setningsømfintlige. Men samtidig anser vi den underliggende siltige
leiren å ha begrenset styrke og stabilitet, og å være noe setningsømfintlig.
C. Skisse 1 - Prinsippskisse for undergrunnen
Ut fra registreringer i grunnundersøkelsen kan vi beskrive en generell oppbygging av undergrunnen som
vist på følgende skisse:
0,1-0,3 m

Jord og tilførte masser

5,0-6,0 m

Sandig masse, fast til meget fast lagret

14,0-16,0 m

Siltig leire, bløt til meget bløt, Su = 10-30 kPa

ca. 8,0 m

Steinig morene, meget fast lagret
Fjell

D. Grunnforhold - konklusjon
Det ble utført en grunnundersøkelse på eiendommen i februar 2014 av firmaet Grunnundersøkelser AS.
Det ble kun utført 2 totalsonderinger og 1 skovlboring på eiendommen, og ingen vingeboring, grunnet
problem med utstyret. Firmaet foretok imidlertid rett i forkant en tilsvarende og mer omfattende
grunnundersøkelse på eiendommen Lundeveien 124, like vest-nordvest for den aktuelle eiendommen. Ut
fra en vurdering av begge disse grunnundersøkelsene vil vi anse grunnforholdene som faste stabile masser
over bløt til meget bløt siltig leire. Den siltige leiren er middels sensitiv, og ikke kvikk. Grunnforholdene
anses som utfordrende, men ikke så svake at utbyggingen skal medføre fare for utglidninger eller ras. Vi
anser derfor ut fra generell og konkret informasjon at:
a. Faregrad for skred = 0
b. Risikoklasse = 0
Vi har senere i dette Notat 02 beskrevet mulige fundamenteringsmetoder, og beskrevet krav til disse. Vi
har også foretatt en foreløpig vurdering av faren for utglidning mot sør, mot elven, som følge av
utbyggingen av eiendommen. Ut fra mottatte tegninger skal nivå for ok gulv i parkeringskjeller ligge ca.
2,8 m under utvendig terreng. Dette innebærer at utgravd byggegrop ligger min. 3,5 m ned i stedlige
masser av fast lagret sanding masse. Vi vil derfor ut fra våre vurderinger konkludere med at det er
forsvarlig å bygge ut den aktuelle eiendommen, men at endelig vurdering av fundamenteringsmetode
avhenger av en rekke forhold, spesielt total vekt av bygningen. Dette beskrives og vurderes senere i dette
Notat 02.
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3. Generelt dimensjoneringsgrunnlag
I det følgende har vi definert grunnlaget for våre beregninger og anbefalinger.
A. Faglitteratur
Vi har i hovedsak benyttet følgende litteratur i vårt arbeid med dette prosjektet:
 Håndbok 016 – Geoteknikk i vegbygging
 NS-EN-1997-1:2004, Eurokode 7 + NA:2008 – Geoteknisk prosjektering
 NS-EN 1998, Eurokode 8 – Prosjektering av konstruksjoner for seismiske påvirkninger
 Peleveiledningen 2005 og relevant produktinformasjon
 Ulike NS-EN ISO standarder
 Kartblad fra NGU, løsmasse og berggrunn
 Ulik faglitteratur om geosynteter og lette masser
B. Prosjekteringsklasser
Vi benytter NS-EN-1997-1:2004, Eurokode 7 + NA:2008 – Geoteknisk prosjektering som grunnlag for
vurdering av geoteknisk kategori. Vi velger å benytte Geoteknisk kategori 2. Dette valg fremkommer ut fra
følgende kriterier:
 Skadekonsekvens = alvorlig, og Vanskelighetsgrad = middels.
Grunnforholdene på stedet er beskrevet som fast lagret sandig masse over bløt til meget bløt leire på meget
fast lagret morene på fjell. Dybde til fjell er målt til ca. 28-30 m. Byggegropen antas å bli etablert over
eller nær grunnvannstanden.
Pålitelighetsklasse – sikkerhetsklasse:
Vi anser at prosjektet kan plasseres i pålitelighetsklasse 2, leilighetsbygg med over 3 etasjer.
Tiltaksklasse:
Med utgangspunkt i beskrivelser og vurderinger over vil vi beskrive og vurdere at tiltaket plasseres i
Tiltaksklasse 2. Grunnforholdene er middels gode og bygningen har over 3 etasjer.
C. Materialfaktor
Materialfaktoren bestemmes i hht Håndbok 016 – kapittel 0.3.5 og NS 3420. Vi benytter følgende
materialfaktor:
Materialfaktor = γm = 1,4 benyttes i beregningene ut fra vurdering av:
 skadekonsekvens = alvorlig
 bruddsituasjon = nøytralt brudd
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D. Beregningsprogrammer
Vi har foreløpig ikke foretatt en konkret beregning av stabiliteten til det planlagte tiltaket, men foretatt en
vurdering på generelt grunnlag. Vi vil vurdere utførelse av en slik stabilitetsberegning på et senere stadium
når laster fra bygningen og fundamenteringsmetode er nærmere definert. Vi vil benytte programmet
ReSSA (3.0) for kontroll av og dimensjonering av stabiliteten og kapasiteten til utbyggingen og til
eventuelle andre aktuelle konstruksjoner og situasjoner for tiltaket, som stabilitet til byggekran.
 ReSSA (3.0). Dette er et stabilitetsprogram som er utviklet spesielt for å beregne jordarmerte
konstruksjoner. Programmet ReSSA (3.0) kontrollerer den eksterne kapasitet til konstruksjonen
gjennom ulike glidesirkler ved bruk av ”Comprehensive Bishop” metode. I tillegg kontrolleres den
interne kapasitet til jordarmeringslagene gjennom ulike glideflater ved bruk av ”Direct sliding - 2
part wedge, Spencer” metode. Programmet kan også foreta ”3 part wedge, Spencer” kontroller
dersom dette er ønskelig eller påkrevet. De formler og beregningsprinsipper som ReSSA (3.0)
benytter og bygger på er derfor helt i tråd med de formler og metoder som gjelder i Norge.
For kontroll av bæreevnen til de ulike massene og for kontroll av fundamentene har vi kun foretatt enkle
beregninger i hht prinsipper og formler definert i Håndbok 016 – kapittel 6.
E. Grensetilstander
De benyttede formler og figurer i ReSSA og Håndbok 016 beregner stabilitet og tillatt grunntrykk i
bruddgrensetilstanden. I tillegg har vi foretatt en vurdering av bygningen i bruksgrensetilstanden i form av
muligheten for setninger å opptre, og bygningens ømfintlighet for setninger. Med dette som grunnlag har
vi foretatt en vurdering av tillatt grunntrykk ut fra en vurdering i bruksgrensetilstanden. Vi anser derfor
disse beregningsmetoder å tilfredsstille kravene til dette prosjektet.
F. Seismisk kontroll
Bygningen blir kontrollert for seismiske belastninger. Grunntype defineres av RIG – PRO geoteknikk, og
seismiske beregninger og beskrivelse av konsekvenser for bygningen foretas av RIB – PRO
betongkonstruksjoner. Vi har senere i dette Notat 02 foretatt en vurdering av grunntype på generelt
grunnlag ut fra bruk av ulike fundamenteringsmetoder.
G. Dreneringsforhold
Det er antatt relativt drenerende masser på eiendommen og i området ned til underkant byggegrop, men at
grunnvannstanden generelt står dypere enn dette. Dette betyr at det forventes liten vanntransport nede i de
stedlige massene og inn mot bygningen, men at massene i fundamentnivå tidvis kan bløtes opp.
Overflatevann fra omkringliggende arealer eller terreng vil kun i liten grad påvirke eller komme inn på
eiendommen pga utbygde veier og generelle terrengformasjoner. Vann på eiendommen skal derfor
dreneringen rundt bygningen og ut av byggegropen håndtere. Vann forutsetter vi derfor ikke skal påvirke
fundamenteringen ytterligere utover det vi har tatt hensyn til i dimensjoneringen av undergrunnens
bæreevne. Vi anser derfor at dreneringsforholdene blir godt ivaretatt.
H. Parametere for massene
Jordparametere for massene i undergrunnen og for tilførte knuste masser er definert ut fra retningslinjer i
Håndbok 016 – kapittel 3.5 – figur 3.3. Parameterne gjelder spesielt for bruk i beregning av massenes
bæreevner for bruk i beregninger av fundamentenes dimensjoner.
Benytter følgende parametere for steinmasser og for knust fjell under fundamenter:
 Egenvekt = γ = 19 kN/m³
 Friksjonsvinkel = φ’ = 42°
 Attraksjon = a = 5 kN/m²
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Benytter følgende parametere for stedlig fast lagret sandig masse:
 Egenvekt = γ = 18 kN/m³
 Friksjonsvinkel = φ’ = 36°
 Attraksjon = a = 5 kN/m²
Benytter følgende parametere for tilført Glasopor skumglass som lett fyllmasse:
 Egenvekt = γ = 3,5 kN/m³
 Friksjonsvinkel = φ’ = 38°
 Attraksjon = a = 0 kN/m²
I. Parametere for fiberduk og geonett
Fiberduk. Krav til bruksklasse for fiberduk bestemmes i hht. Norsk Standard, NS 3420-I4, Tabell I46.1:3.
Type fiberduk skal være NorGeoSpec godkjent. Vi har foreløpig beskrevet bruk av fiberduk kl. 3 i bunnen
av byggegropen og opp langs graveskråningene. Fiberduk legges mellom åpne og finstoffholdige masser.
Geonett. Type geonett skal være stivt ekstrudert geonett produsert ved varmstrekking. Krav til strekkstyrke
i begge retninger for geonett skal være bestemt ved testmetode NS-EN ISO 10319. Det er foreløpig
beskrevet bruk av geonett med 30 kN/m strekkstyrke i begge retninger.
J. Komprimering
Alle tilførte og utlagte masser skal komprimeres til minimum Normal komprimering i hht. NS 3458 –
Komprimering.

4. Dimensjonering av tillatt såletrykk
Ut fra opplysninger gitt tidligere i dette Notat 02 har vi her foretatt en vurdering av massenes
dimensjonerende bæreevne i bruddgrensetilstanden. Endelig vurdering av massenes bæreevne og
fundamentenes størrelse vil også ta hensyn til vurderingen av mulige setninger som følge av høy
utnyttelsesgrad av massenes bæreevne dersom direktefundamentering velges, og må vurderes sammen
med bygningens generelle ømfintlighet overfor opptredende setninger, ikke minst ujevne setninger.
Utgangspunktet for vurderinger i dette kapittel er at leilighetsbygget fundamenteres ned på helstøpt
betongplate på mark med forsterkninger langs yttervegger, under bærevegger og under bæresøyler. Denne
plate på mark etableres ned på et geonett armert pukkfundament, eventuelt ned på lette masser, evt. på
stabiliserte stedlige masser.
A. Generelle parametere
Parametere for eventuelle tilførte masser og massene i undergrunnen er definert i dette Notat 02 – kapittel
3 over. Massenes bæreevne er med disse forutsetninger definert ut fra Håndbok 016 – kapittel 6.2. Ruheten
= rb er vurdert på generelt grunnlag, men er valgt ut fra et generelt grunnlag og ut fra at bygningens
fundamenter må kunne ta opp noen horisontalkrefter fra jordtrykk. Vi har ikke mottatt en last- og
fundamentplan, og har derfor ikke foretatt en endelig kontroll av last- og fundamentplan.
Følgende generelle forutsetninger gjelder for de masser som foreløpig er vurdert:
 Fundamentene får i uk betongdekke og -fundament et sidetrykk på min. 0,5 m som representeres av
overlagringstrykket innvendig bygning, i parkeringskjelleren.
 Undergrunnen som stedlig fast sandig masse defineres som udrenerte masser.
 Ruheten = rb = 0,2.
 Det benyttes helstøpt betongplate på mark med forsterkninger som bæresystem med
fundamentbredde, B = 1,0 m som gir B0 = 0,8 m.
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B. Bæreevnen til knust fjell som fundament
 Egenvekt = γ = 19 kN/m³
 Friksjonsvinkel = φ’ = 42°
 Attraksjon = a = 5 kN/m²
 Udrenert poreovertrykk = 0
Dette gir følgende bæreevneparametere:
 Materialfaktor = 1,4 som gir: tg ρ = 0,64
 Ruhet, rb = 0,2 gir:
 Nq = 20,0
 Nγ = 22,0
 Overlagringshøyde = z = 0,5 m
Dette gir følgende bæreevne for fundament på knust fjell:
 Bæreevnen = σv = 20x(19x0,5 + 5) + 0,5x22x19x0,8 – 5 = 290 + 167 – 5 = 452 kN/m2
Vi anbefaler at belastningen fra fundamentene begrenses til hhv. qvd = 400 kN/m2
Dette fundamentet tåler en dimensjonerende stripelast, qvd = 320 kN/m stripefundament
C. Bæreevnen til stedlig fast lagret sandig masse
 Egenvekt = γ = 18 kN/m³
 Friksjonsvinkel = φ’ = 36°
 Attraksjon = a = 5 kN/m²
 Udrenert poreovertrykk = 0
Dette gir følgende bæreevneparametere:
 Materialfaktor = 1,4 som gir: tg ρ = 0,52
 Ruhet, rb = 0,2 gir:
 Nq = 11,0
 Nγ = 10,0
 Overlagringshøyde = z = 0,5 m + 0,4 m pukk = 0,9 m
Dette gir følgende bæreevne for striper på fast lagret sandig masse:
 Bæreevnen = σv = 11,0x(19x0,9+5) + 0,5x10,0x9x0,8 – 5 = 243 + 36 - 5 = 274 kN/m2
Vi anbefaler at belastningen fra fundamentene begrenses til hhv. qvd = ca. 200 kN/m2
Dette fundamentet tåler en dimensjonerende stripelast, qvd = 320 kN/m stripefundament
Forutsetter en lastspredning gjennom pukkfundamentet = 1:1 som gir B0 = 0,8 + 2x0,4 = 1,6 m.
D. Oppsummering bæreevne
Beregningene over viser bæreevnen til tilførte steinmasser og til stedlig fast lagret sandig masse der
betongfundamentene etableres rett ned på komprimert geonett armert pukk. Beregningene viser at med
valgte forutsetninger kan stripefundamentene eller den forsterkede kanten belastes med den samme
maksimale belastningen både for pukk og stedlig sandig masse. Ved å øke bredden på fundamentene eller
ved å øke tykkelsen på pukkfundamentet vil bæreevnen til stedlig sandig masse øke. En reduksjon av disse
parametere vil tilsvarende medføre at bæreevnen reduseres. Fundamentenes kapasitet og dimensjoner
vurderes på nytt når fundamenteringsmetode og / eller stabilisering av undergrunnen endelig er valgt og
beskrevet, eventuelt også når byggegropen er gravd ut og massene i undergrunnen fra nivå bunn
byggegrop er besiktiget og vurdert.
Vi vil påpeke at bruk av parametere og forutsetninger som her er oppgitt krever at lasten fra søyler og
bærevegger kommer sentrisk ned på beskrevne fundamenter. Dersom lasten monteres eksentrisk på
fundamentet skal bredden på dette regnes fra senter av den bærende delen av søyle eller vegg. Vi vil også
bemerke at dersom stripefundamenter belastes med søylepunkter med store laster så skal fundamentene ha
så stor styrke og stivhet at hele lengden på fundamentet, eller minimum nødvendig lengde av dette,
fungerer som en stiv bjelke som belaster underliggende masser tilnærmet som en jevnt fordelt last.
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5. Forslag til fundamentering
Vi har i kapittel 2 beskrevet grunnforholdene som inntil 6 m fast lagret sandig masse over bløt til meget
bløt siltig leire. Dybde til utgravd byggegrop = min. 3,5 m fra topp terreng. Dette innebærer at det er ca. 2
m med fast lagret sandig masse før overgang til bløt leire. Fundamenteringsmetode vil derfor avhenge av
grunnvannsnivået og vekten til den planlagte bygningen i forhold til vekten av utgravde masser + dagens
bygning. Det er derfor flere ulike fundamenteringsmetoder som kan være aktuelle, både med og uten
stabilisering av de underliggende meget bløte leirmassene. Slike metoder kan være:
a) Direktefundamentering på geonett armert pukkfundament.
b) Direktefundamentering og lastkompensering med skumglass og geonett.
c) Pelefundamentering av bygningen med frittbærende dekke på pelene.
d) Pelefundamentering av bygningen med gulv på grunn i parkeringskjelleren
e) Direktefundamentering på kc-stabilisert leire i undergrunnen.
Detaljdimensjonering av fundamenteringen foretas ved en senere anledning når valg av
fundamenteringsmetode er valgt. Valg av metode har mange sider, og må foretas som et samspill mellom
utbygger, RIB og RIG på prosjektet. Kostnaden for de ulike løsningene blir viktig, sammen med en nøye
vurdering av sikkerheten mot at skade på bygningen ved bruk av de ulike løsningene. Slike vurderinger
foretas når en relativt grundig last- og fundamentplan foreligger. Vi kan heller ikke utelukke at andre
fundamenteringsløsninger kan bli aktuelle. Krav til utgravd byggegrop blir definert senere i forbindelse
med prosjektering og beskrivelse av valgt fundamenteringsmetode. Vedrørende krav til graveskråninger, se
kapittel 7 i dette Notat 02. Byggegropen etableres ned på stedlig fast lagret sandig masse, der senere
bestemte fundamenteringsmetode etableres. Det skal ikke finnes jordholdige masser i byggegropen.
A. Skisse 2 - Prinsippskisse for direktefundamenteringen, metode a)
Nedenfor har vi laget en skisse på hvordan oppbyggingen av et geonett armert pukkfundament skal bygges
opp, dersom dette blir valgt. Dette vil i tillegg bli benyttet oppå eller som del av en konstruksjon med
skumglass som lett lastkompensert fundamentering. Fiberduken og de 2 lagene med geonett skal ligge
under hele bygningen og min. 1,0 m ut til alle sider.
1,0 m
≥ 1,0 m

Veggelement, søyle

≥ 0,5 m

Forsterkning

Gulv, plate på mark
≥ 0,4 m
Fiberduk kl. 3

Pukk, knust fjell Fk 20-70 mm + singel
Geonett, tilsv. E'Grid 3030L,
Tensar SSLA30, Thrace TG3030L

B. Frostsikring
Vi har i denne sammenheng eller omgang ikke mottatt informasjon om dimensjonerende frostdybde i
Søgne eller hvilke krav til frostsikring som foreligger. Dybde fra terrengnivå til underkant fundamenter er
imidlertid slik at vi forutsetter at fundamentene og gulv i parkeringskjeller ligger på frostfri dybde. Det vil
derfor ikke være behov av å isolere fundamentene og gulvplate på mark i forhold til frost. De stedlige
sandige massene anser vi foreløpig å være både drenerende og telefrie masser. Disse forutsetninger
kontrolleres også som del av kontrollen og vurderingen av utgravd byggegrop. Bygningen isoleres derfor
kun ut fra bygningstekniske krav.
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C. Grunnbrudd og setninger
Dersom fundamentene ikke overbelastes i forhold til her oppgitte bæreevneverdier, begrensninger og
forutsetninger vil vi foreløpig anta at massene i undergrunnen ha så god styrke og stabilitet at grunnbrudd i
bygningens fundamenter eller bunnplate ikke skal kunne oppstå eller forekomme. Dette pga at
eiendommen er relativt flat før terrenget skråner av utover mot sør, og fundamentene ligger dypt i forhold
til utvendig terreng. Det er således et stort mottrykk som holder fundamentene og bygningen på plass.
Tilleggslastene ned på undergrunnen fra bygningen er relativt små, men dette må kontrolleres grundigere
når last- og fundamentplan foreligger. Massenes bæreevner og begrensninger som definert tidligere i dette
Notat 02 må imidlertid ikke overskrides.
Det planlagte leilighetsbygget tåler noen setninger uten at det oppstår en bruddutvikling. Men det er ikke
ønskelig eller akseptabelt med setninger i fundamentene utover det normale og som definert i
kravspesifikasjoner. Grunnforholdene fra fundamentnivå og nedover er definert som ca. 3 m fast lagret
sandig masse over 14-16 m bløt til meget bløt siltig leire. Byggegropen etableres ved å fjerne en
eksisterende bygning eller min 3,5 m masse = 60-70 kPa belastning eller vekt. Ut fra et overslag over
bygningens totale vekt vil vi anta at dette utjevnes noenlunde med last som fjernes. Dette innebærer at
fundamenter for bæresystemet belaster undergrunnen mer enn utgravd masse. Dette igjen betyr at ved bruk
av direktefundamentering bør fundamentene stå relativt tett eller lasten må utjevnes innen den når ned til
leiren. De sandige massene antas ikke å være særlig setningsømfintlige. Vi anser derfor muligheten for at
det oppstår skadelige og relevante setninger i den planlagte bygningen ved bruk av direktefundamentering
som relevant dersom ikke lastutjevnende eller lastreduserende tiltak innføres. Dette må prosjekteres nøye
når fundamenteringsmetode er valgt.
Utgravingen av byggegropen innebærer ikke senkning av grunnvannstanden i området slik vi har vurdert
forholdene, da området allerede er bebygd med en rekke tilsvarende typer bygninger, og byggegropen ikke
etableres helt ned til antatt grunnvannsnivå. Vi anser derfor faren for setninger i nabobygninger som følge
av den planlagte utbyggingen som liten. Det er uansett nyttig og fornuftig å foreta en enkel
skaderegistrering av naboeiendommene.
D. Tilbakefylling mot fundamenter og kjellervegger
Tilbakefylling mot fundamentene og kjellervegger foretas med knust fjell masser uten nullfraksjon. I
tilfelle fundamenteringen krever en lettest mulig fundamentering vil vi foreslå å fylle tilbake med lette
isolerende masser, som Glasopor skumglass eller tilsvarende. Dette sikrer tilstrekkelig god drenering og at
det er frostfrie masser.

6. Dimensjonering for jordskjelvbelastning
Bygningene skal dimensjoneres for krefter forårsaket av jordskjelv. Metode og krav i hht NS-EN 1998 /
Eurokode 8 skal benyttes. Stokkebø Competanse AS har i denne sammenheng kun foretatt en vurdering og
definisjon av undergrunnens grunntype. Videre detaljering av jordskjelvdimensjonering foretas av RIB –
PRO ansvarlig for byggeteknikk / betongkonstruksjoner, og de definerer resultatene og konsekvensene av
dimensjoneringen, i form av opptak av dimensjonerende horisontalbelastninger.
Dybde til fjell er i grunnundersøkelsene definert til ca. 28-30 m på eiendommen. Det er en blanding av
faste sandige masser over bløt til meget bløt leire over meget fast morene på fjell. Det er således den bløte
leiren som blir bestemmende for vurderingen av Grunntype. Fundamenteringsmetode vil også spille en
rolle for vurderingen. Vi kan bruke Grunntype A for pelefundamentering, der pelene dimensjoneres for
omrørt leire, Grunntype B for direktefundamentering med kc-stabilisert leire og Grunntype D ved
direktefundamentering på stedlige masser.
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7. Skråninger og støttemurer
Det er på mottatte situasjonsplan ikke beskrevet bruk av eller behov av støttemurer eller bratte skråninger.
Vi har derfor, som del av dette Notat 02, ikke foretatt en vurdering eller dimensjonering av støttemurer
eller bratte skråninger. Vi har foretatt en generell vurdering av graveskråninger ned til byggegropen.
A. Etablering av skråninger
Vanlige skråninger skal ikke etableres brattere enn med en skråningshelning = 1:3 eller slakere ved bruk av
de stedlige massene og tilført jord. Ved bruk av mer stabile masser kan skråninger etableres med en
helning = 1:2 eller slakere. Masser i skråninger og oppfyllinger av terrenget skal komprimeres til
minimum Lett komprimering i hht NS 3458 – Komprimering.
B. Stabilitet til graveskråninger
Graveskråningene blir inntil ca. 3,5 m vertikal høyde. Vi anser at det er relativt god plass til å etablere
graveskråninger, men det er allikevel ønskelig å etablere disse så bratt som mulig. Dette for å opprettholde
de stedlige massene, og unngå for mye transport av masser. Vi anser at det vil være aktuelt med
byggekran, men en slik situasjon er foreløpig ikke vurdert. Vi har i forbindelse med tidligere tilsvarende
prosjekter, der parametere for massene er som for dette prosjektet, kontrollert en graveskråning med en
helning 1:1. Slike dimensjoneringer av stabiliteten ble foretatt ved bruk av programmet ReSSA, se
tidligere omtale. En slik graveskråning har en beregnet sikkerhetsfaktor > 1,4 og derfor OK. Største rasfare
for slike bratte graveskråninger er erosjon i overflaten. Vi kan derfor anbefale bruk av graveskråninger på
dette prosjektet med helning ca. 1:1.

8. Kjøre- og parkeringsarealer
På den nordre delen av eiendommen, mellom Lundeveien og bygningen, er det planlagt vei og parkering.
Det er relativt faste masser i stor tykkelse i undergrunnen der kjørearealene bygges. Vi anser imidlertid
foreløpig at det kan være muligheter for noe finstoff i de sandige massene, slik at hjulspor kan etableres.
Vi har på skisse 3 nedenfor lagt inn 1 lag geonett for å forsterke de utlagt massene og utjevne belastningen.
Følgende grunnlag og forutsetninger gjelder for dimensjoneringen av kjøre- og parkeringsarealer:
 Håndbok 018 – Vegbygging, utgave 2011
o Kap. 515 - Dimensjonering av parkeringsplasser med asfaltdekke.
o Figur 515.1 – Parkeringsplass med tung trafikk.
a) Bæreevnegruppe 5, T3 – sand, grus, morene.
 Ulik faglitteratur om fiberduk og veiarmering.
Ut fra Håndbok 018 er krav til de ulike indeksverdier definert som:
 Dekkeindeks
= DIk = 18
 Bærelagsindeks
= BIk = 38
 Styrkeindeks
= SIk = BIk + SIkf = 38 + 50 = 88
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A. Skisse 3 – kjøre- og parkeringsarealer
25 + 35

Dekke, asfalt - Ab

150

Bærelag, knust fjell Fk 2–32 evt. 4-63 mm

350

Forsterkningslag, knust fjell Fk 20-70 mm

Fiberduk kl.3





Dekkeindeks
Bærelagsindeks
Styrkeindeks

Geonett, E'Grid 3030L / Tensar SSLA30
Undergrunn, stedlige løsmasser
= DI = 6x3,0 = 18 ≥ DIk = 18, dvs. OK
= BI = 18 + 15x1,35 = 38 ≥ BIk = 38, dvs. OK
= SI = BI + SIf = 18 + (15x1,35 + 35x1,1)x1,5 = 106 ≥ SIk = 88, dvs. OK

9. Konklusjoner
Mur i Sør AS skal stå for utbyggingen av eiendommen Gamle Lunde vei 19 i Søgne kommune med et
leilighetsbygg i 4 etasjer og med felles parkeringskjeller under terrengnivå. Eiendommen ligger på en
relativt flat eiendom sør for Lundeveien. Eiendommen er i dag bebygd med en eldre bygning med kjeller.
Stokkebø Competanse AS er engasjert som PRO geoteknikk på prosjektet. Eiendommen ligger i et område
med ulike typer bygninger.
Beregninger og vurderinger foretatt i dette Notat 02 dokumenterer at den planlagte utbyggingen kan
foretas som planlagt og beskrevet i mottatte dokumenter og i henhold til dette Notat 02. Når en grundigere
last- og fundamentplan foreligger kan vi i samarbeid med utbygger og RIB – ansvarlig for
betongkonstruksjoner foreta et endelig valg av fundamenteringsmetode og foreta en detaljdimensjonering
av den valgte løsning. Stabiliteten til utbyggingen både i byggefasen og i permanent situasjon anser vi er
mulig å utføres tilfredsstillende dersom de her beskrevne løsninger og detaljer benyttes og velges. Det er
viktig at undergrunnens bæreevne ikke overskrides. Det er også mulig å unngå at skadelige setninger i
fundamentene utvikles dersom begrensninger og krav til opparbeidelse av byggegropen følges, som i dette
Notat 02 og i senere beskrivelse av endelig valgt fundamenteringsløsning.
Det er en forutsetning og krav at undertegnede som RIG – PRO geoteknikk følger utbyggingen og foretar
kontroller av stedlige masser eller situasjoner når dette oppstår eller vurderes som nødvendig eller
ønskelig. Slike kontroller foretas enten som en befaring eller som kontroll av oversendte bilder.

Lommedalen, 20-02-2014
Stein H. Stokkebø, Sivilingeniør - geoteknikk
Stokkebø Competanse AS
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Kommentarer til innspill ved offentlig utlegging
OFFENTLIGE
Statens Vegvesen
Fylkesmannen i Vest
Agder

Søgne Eldreråd

PRIVATE
Lunde Vel

Ingen merknader
Viser til at bygget blir i 5
etasjer og må reduseres.

Eldrerådet vedtok følgende
uttalelse til regulering
Gamle Lundeveien øst:
1.
Reguleringsbestemmelsen
om forretningslokale i 1.
etasje opprettholdes
2. Byggets høyde reduseres
fra 5 til 4 etasjer over
bakkeplan
3. Antall boenheter
reduseres tilsvarende
4. Minste uteoppholdsareal
justeres opp som følge av
redusert antall leiligheter
5. Parkering Søgne
hovedkirke– Søgne
eldreråd støttet uttalelse
fra den norske kirke ved
Søgne
menighet. Når det gjelder
administrasjonens
kommentar vil en påpeke
at det er kommunens
ansvar å skaffe parkering til
kirken
6. Vi forutsetter at
utearealene for barn og
unge reguleres inn i
henhold til lovverket
Umistelig miljø rundt
Gamle Lundevei

OK
Det er en misforståelse at uttalelsen her
bygger på 5 etasjer. Det er kun 4 etasjer over
bakkeplan. Den 5. etasjen er kun et heishus til
taket, og har et helt ubetydelig areal. Dette
har vi påpekt tidligere, men ser at det ikke er
oppfattet eller formidlet riktig ved
utleggingen.
Bygget vil framstå som et 4 etasjers bygg.
Kjelleren er her byggets 5. etasje og ikke synlig
utenfra.
Visuelt er dette et 4 etasjers bygg. Dvs.
forretning i 1. etasje og over dette er det 3
etasjer med leiligheter. Vi ber om at
kommunen presiserer dette overfor
Fylkesmannen.
Pkt 1 ok
Pkt 2 ok bygget er i kun 4 etasjer over
bakkeplan, 5. etasje er kun et heishus til
takterrassen, se ovenfor
Pkt 3 boenheter er redusert fra 36 til 27
Pkt 4 se pkt. 3
Pkt 5 Framtidig offentlig parkering må løses på
annen eiendom
Pkt 6 Barn og unges behov er avklart

Eksisterende bygg /” Bankbygget” er ikke å
definere som umistelig. Vedr. umistelig miljø
så må det være gårdsbebyggelsen og arealene
1

2
Kommentarer til innspill ved offentlig utlegging
1.
Viser til kulturminneplan
for Søgne (s 66 i Søgne
kommunes kulturvernplan)
Planlagte detaljregulering
mener vi går imot disse
føringene fra
Kulturminneplanen for
Søgne kommune.

ved Smietomta til brua ved ”Elma”. Omsøkte
bygg blir liggende i utkanten av dette miljøet
og vender seg mot Lundeveien.

2. Detaljreguleringen har
store avvik fra den
gjeldende reguleringsplan
at den bør forkastes. Det
bør utarbeides ny plan for
området etter plansmie
metoden – der både
fagfolk,
utbyggere, offentlige
etater, frivillige
organisasjoner, beboere,
næringsdrivende og
andre interesserte borgere
inviteres til å delta i
prosessen, for å få en
helhetlig
utbygging. Slik det ble gjort
i 2005.

Planen er sendt ut til instanser og naboer,
samt velforening, og vi har lagt inn innspillene
så langt det lar seg gjøre.

Plankravet er gjort gjeldende da det er noen
avvik fra overordnet plan.
Kommunens planutvalg har samtykket til å
endre innholdet fra opprinnelig plan.

3. Lunde velforening
ønsker å presisere at vi ikke
er imot ny bebyggelse og
utvikling av
Lunde. Ønsker et fint
Lunde, med respekt for det
opprinnelige
stedsmiljøet i et samarbeid
med mennesker etter
plansmiemetoden.
Høringsfristen er utløpt. Fristen var satt lengre enn normalt på grunn av ferie.
Ut fra dette kan vi ikke se nye momenter i saken. Planen bes tatt opp i møtet 3. september. Skulle
det komme flere innspill de første dagene etter fristen ber vi om oversendelse snarest for våre
kommentarer.

Møvik Byggetjenester AS, akb 13. aug. 2014
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NOTAT
Søgne,07.02.2010

Reguleringsbestemmelser

reguleringsplanen

for Lunde

Revidert07.02.2010,08.11.10.
§ 1 GENERELT
Planensbegrensninger vist påplaneni målestokk1:2000medreguleringsgrense.
For byggeområdermerketA, B, C, D, E, F, G og H skal arbeidog tiltak nevnti PBL § 84 og §
93 samtfradelingtil slike formål ikke tillatesfør områdetinngåri bebyggelsesplan.
Planområdeter inndeltmedfølgendeformål:
BYGGEOMRÅDER PBL § 25. 1, ledd nr. 1
- områdefor bolig medtilhørendeanlegg
- områdefor offentligebygninger
- områdefor industri/lager
- områdefor særskiltallmennyttigformål
LANDBRUKSOMRÅDER PBL § 25. 1, ledd nr. 2
- områdefor jord- og skogbruk
OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER PBL § 25.1,ledd nr. 3
- kjøreveg
- annenveggrunn
- gang-/sykkelveg
- parkeringsplass
- bussholdeplass
- annettrafikkområdepåland(Miljøprioritert gjennomkjøring)
- annettrafikkområdei sjø/vassdrag
OFFENTLIGE FRIOMRÅDER PBL § 25.1,ledd nr. 4
- friområde
- turveg/park
- badeområde
FAREOMRÅDER PBL § 25.1,ledd nr. 5
- høyspenningsanlegg
- områdemedflomfare

-2-

SPESIALOMRÅDER PBL § 25.1,ledd nr. 6
- kulturelt bevaringsområde:
bevaringav bygningerog anlegg
- områdefor anleggog drift av kommunaltekniskvirksomhet
- grav-og urnelund
- privat veg
- friluftsområdepåland
- parkbeltei industristrøk
- friluftsområdei sjøog vassdrag
- frisiktsoner
FELLESOMRÅDER PBL § 25. 1, ledd nr. 7
- fellesavkjørsel
- felleslekearealfor barn
KOMBINERTE FORMÅL PBL § 25, 2. ledd
- bolig/ forretning/kontor
- offentlig/ allmennyttig
- annetkombinertformål
BYGGEOMRÅDER PBL § 25. 1, ledd nr. 1:
§ 2 Område for bolig med tilhørende anlegg
I områdeavsatttil bolig medtilhørendeanleggtil latesoppførtsmåhusbebyggelseenog
tomannsboliger-medmønehøydefra gjennomsnittligplanertterrenginntil 7,5 m. BYA=25% pr.
tomt. Ny bebyggelseskal tilpassesdeneksisterendeog omkringliggendebebyggelsenmed
materialer,farger,takvinkel,vindusåpningerog detaljering.I områdetkandetoppføresgarasjer
T-BRA=50 kvm i 1 etasjeutenark/kvistog utenareal til varig opphold.Det skalavsettes
lekeareal5- 10 kvm pr. boenhet.For områdemerketB og C skalarbeidog tiltak nevnti PBL §84
og § 93 samtfradelingtil slike formål ikke tillatesfør områdetinngåri bebyggelsesplan.
§ 3 Område for offentlige bygninger (O 1- O 6)
O 1: Avlastningssenter(fremtidig)
O 2: Eldreboliger
O 3: Bygdemuseum
O 4: Omsorgsboliger
O 5: Barnehage
For områdeO1, O2 og O4 kanoppføresbygninger/utvideseks.bygningerinnenforangitte
byggegrensermedBYA=50%. Ved tiltak påO4 gjelder§ 20 i dissebestemmelsene,
utvidelse
tillatesikk. For områdeO 1 skalarbeidog tiltak nevnti PBL § 84 og § 93 samtfradelingtil slike
formål ikke tillatesfør områdetinngåri bebyggelsesplan.
§ 4 Område for industri/lager I 1)
For områdeI 1 tillatesny bygningsmasse
BYA=50% med sammemøne-og gesimshøydesom
eksisterendebygninger.Det skalopparbeidesparkeringsplassetterfølgendeutregning:En
biloppstillingsplasspr. 50 kvm kontor,pr. 100kvm industriog pr. 200kvm lager.I 2 tillatesikke
utvidet.Det tillatesikke tiltak sominnebærervesentlig ulempesomstøy,forurensningog trafikk
somer til ulempefor beboerei omkringliggendeområder.For områdeI 1 skal arbeidog tiltak
nevnti PBL § 84 og § 93 samtfradelingtil slike formålikke tillatesfør områdetinngåri
bebyggelsesplan.
Det er krav om arkeologiskeregistreingerfør nyetiltak tillates.
§ 5 Område for særskilt allmennyttig formål (A 1- A 4)
A 1: Forsamlingslokale/grendehus(fremtidig)
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A 2: Forsamlingslokale”Heimklang”
A 3: Menighetshus(Norsklutherskmisjonssamband)
For områdeA 1 krevesdetbebyggelsesplan
for nyetiltak. OmrådeA 2 tillatesikke utvidet.A 3
kanutvidesBYA=50%.
LANDBRUKSOMRÅDER PBL § 25.1,ledd nr. 2
§ 6 Område for jord- og skogbruk
I områdeavsatttil jord- og skogbruktillateskun tiltak somer forenlig medformålet.Ved tiltak
pågårdsbrukgnr. 71, bnr. 8 gjelder§ 20 i dissebestemmelsene.
OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER PBL § 25.1,ledd nr. 3
§ 7 Kjøreveg
§ 8 Annen veggrunn (veggrøfter,fyllinger, restarealer)
§ 9 Gang-/ sykkelveg
I områdeavsatttil gang-og sykkelvegskaldetopparbeidesvegmedminimum totalt 5,5 m
breddehvorav3m asfaltertflate med0,25mskulderog 1m grøft.Det skalopparbeides1,5m
rabatttil fylkesveg.Eksisterendetrærlangstraseenskalbevares.
§ 10 Parkeringsplass( østendenav kirkegården, nord for E 39, bak sentrumsbebyggelsen)
I områdeavsatttil parkeringskaldetkun tillatestiltak somer forenlig medformålet.Det skal
opparbeidesto parkeringsplasser
for funksjonshemme
delangsfylkesvegenvedegnetinngangtil
kirken. Ved opparbeidingav parkeringi forlengelseav kirkegårdenskal eksisterende
kirkegårdsmurforlengesog hasammeutførelsesomeksisterendemur. Parkeringsplassen
skal
følgesymmetrieni kirkegården,somanvisti plankartet.
§ 11 Bussholdeplass
§ 12 Annet trafikkområde på land (Miljøprioritert gjennomkjøring)
I områdeavsatttil Miljøprioritert gjennomkjøringtillateskun tiltak somer forenlig med
formålet.Det skalutarbeidesensamletplanfor tiltaketmedavgrensningsomavmerketi
plankartet.Tiltaket skaltilretteleggesfor mennesker medfunksjonshemming.
§ 13 Annet trafikkområde sjø/ vassdrag(fra E 39 ti l badeplassved Mjåland)
I områdeavsatttil trafikkområdesjø/vassdragtill atesordinærbåttrafikk.
OFFENTLIGE FRIOMRÅDER PBL § 25.1,ledd nr. 4
§ 14 Friområde (F 1- F 3)
I områdeF 1- F 3 tillateskun tiltak somer forenlig medformålet.I områdeF 1 kankommunen
vedbehovopparbeidelekeareal,grillplass,toaletter el.l. I områdeF 2 og F 3 tillatesingentiltak.
Alle tiltak skaltilpassesbruk for menneskermedfunksjonshemming.
§ 15 Turveg/ park (T 1- T 8)
I områdeavsatttil turveg/parktillateskun tiltak somer forenlig medformålet.Ved størretiltak
skaldetutarbeidesutomhusplan.TurvegmerketT 1 skalha1,5m-2,5mbreddemedgrus
overflate.Vegenskal ikke værebrattereenn1:10.Vegenskalhaen”myk” linjeføring i såvel
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plansomprofil. Det tillatesikke omfattendeinngrepi terrenget.Vegenskal opparbeidesfor bruk
av rullestolog barnevogner.Vegenmåutformesmedhenblikkpåflomfare.
Kantvegetasjonskalbevares.Alle tiltak skaltilpassesbruk for menneskermed
funksjonshemming.I områdeT 2, T 4, T 5, T 6, T 7 og T 8 tillatesingentiltak somikke er
foreneligmedformålet.Det tillatestiltak for opprustningav parkområdene.OmrådeT 3 skal
opparbeidesmedbenker,belysning,plassfor salgsboder,trærog beplantning.Tiltak i område
T 3 skaltilpassesmenneskermedfunksjonshemming.
§ 16 Badeområde(B 1)
I områdeavsatttil badeområdetillateskun tiltak somer forenlig medformålet.Kommunenkan
vedbehovopparbeidebadebryggeel.l. Alle tiltak skal tilpassesbruk for menneskermed
funksjonshemming.
§ 17 Anlegg for lek (L 1)
I områdeL 1 skaldetopparbeideslekearealfor barn.
FAREOMRÅDER PBL § 25.1,ledd nr. 5
§ 18 Høyspenningsanlegg
Områdeter båndlagtog frarådesbebygd.Eventuelletiltak krevertillatelsefra eksternmyndighet.
§ 19 Område med flomfare
I områdettillateskun tiltak somharadekvatsikring mot flomfare.Byggehøydeer satttil min.
kote3,5 meteri områderavmerketsomflomfarlige områder.
SPESIALOMRÅDER PBL § 25.1,ledd nr. 6
§ 20 Kulturelt bevaringsområde:bevaring av bygninger og anlegg
- Lundekirke medkirkegårdog omkringliggendeanlegg
- all bebyggelselangsGamleLundevei
- all bebyggelselangsLeirevegen
- del av sentrum(AF) og boligområdeC
- Bygdemuseet
- Prestegården
- PetterLundesgård(gnr. 71, bnr.8)
- Fornminnefunni grunnen(automatiskfredetkulturminne)
For områdeavsatttil spesialområde
bevaringgjelder følgende:
a.) Denbeståendebebyggelseni områdettillatesikke revet.En skadetbygningeller deler
av dennekannektesrevetdersomdetetterkommunens skjønnikke ansesurimelig å
påleggeeierenå setei standbygningen.
b.) Beståendebygningerkanutbedres,moderniseresog ombyggesforutsattat
bygningenseksteriørmedhensynpåmålestokk,form detaljering,materialbrukog
fargerblir opprettholt.Kommunenkankreveat fasadeneførestilbaketil tidligere
dokumentertutseende,eller til et fasadeuttrykki samsvarmedbygningensaldereller
områdetskarakter.Ved utbedring,reparasjonevt. gjenoppføringskalopprinnelige
bygningsdeleri størsmulig gradtasvarepåog gjenbrukesi sin rettesammenheng.
Dersomikke historiskdokumentasjoneller tradisjontilsier annetskaldetved
omleggingav tak benyttesbrent,rødenkeltkrummettegl. Glassertsvarttegl skal
benyttespåbygningerderdeter tradisjonfor slik tekking.Ved utskifting av gamle
vinduerskaldetbenyttesvinduerav tre medglassi faste,gjennomgående
sprosser
medkittfals i ytre ramme.
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c.) Tilbygg, påbyggog underbygg,herunderogsåheving,senkingeller endringav
takflatekantillatesnårdetteetterkommunensskjønner godttilpasseti forhold til
bygningenog bygningsmiljøetssærpregog tradisjon.For fasadeutformingog
materialbrukmedmerpåtilbygg, påbyggog underbygg gjelderpkt. b).
d.) Nybyggkantillatesinnenforplanområdetunderforutsetningat områdetsmiljø- og
verneverdiikke reduseres.Nybyggskalgis enplasseringog utformingm.h.t.
størrelse,form, materialer,detaljeringog lignende somharmonerermedden
eksisterendeverneverdigestrukturog bebyggelsei området.
e.) Eksisterendeutomhusanleggog kulturlandskapsomveier, brygger,terrasseringer,
trapper,steingjerdermedmerskalbevareseller krevestilbakeførtog kanikke fjernes
utenkommunensgodkjenning.Utbedringav slike kulturminnerskalskjevedbruk av
tradisjonellematerialerog teknikker.Nye utomhusanleggskali utformingog
materialbruktilpassesterrengetog skalharmonisere medstedetskarakter.
f.) Bolig og driftsbygningpågnr.71, bnr. 2 tillateskun ettergyldig vedtakfra
Riksantikvarenom frigivelseav fornminnefunnpåeiendommen(flatmarksgrav).Det
tillatesingentiltak i 10 meterrundtmarkertfornminnefunnpågnr.71, bnr. 66
(kokegrop)utengodkjentvedtakom frigivelseav fornminnefunnfra Riksantikvaren.
§ 21 Område for anleggog drift av kommunalteknisk virksomhet (K 1- K 6)
I områdeavsatttil anleggog drift av kommunalteknisk virksomhettillateskun tiltak somer
forenlig medformålet.
§ 22 Grav- og urnelund
I områdeavsatttil grav-og urnelundtillateskun tiltak somer forenlig medformålet.Dette
omfatterbårehus,redskapsboder
m.m.Alle tiltak skal følgesymmetrieni eksisterendegrav-og
urnelund.Ny kirkegårdsmurskalanleggesi form og utførelsesomeksisterendemur.
Kirkegårdenkanutvidesmot øst.Områdeter underlagt § 20 i dissebestemmelsene.
§ 23 Privat veg
Avkjørselfra fylkesvegmåværeutformeti hht forskrifter i veglovens§ 43 og måværeetablert
før nyebyggeller tiltak medatkomstfylkesvegkanetableres,og skalvedlikeholdesi hht
veglovens§ 43.
§ 24 Friluftsområde på land
I områdeavsatttil friluftsområdepålandtillatesingentiltak somkreverbyggetillatelse.For
områdelangsLundeelvamot bebyggelsetillatesordinærtvedlikeholdpåeksisterendeanleggog
brygger.
§ 25 Parkbelte i industristrøk (P 1- P 2)
I områdeavsatttil parkområdei industristrøktill ateskun tiltak somfremmerallmennhetensbruk
av turveglangsFøssa.Det tillatesikke dumpingav avfall fra industriområdetI 1.
§ 26 Friluftsområde i sjø og vassdrag
I områdeavsatttil friluftsområdei sjøog vassdra
g tillatesingentiltak.
§ 27 Frisiktsoner
I frisiktsonerskaldetikke væresikthinderendevegestasjoneller andresikthindringersomer
høyereenn0,5 m. I frisiktsonerfor vedkrysskanstakittgjerderog flekkverksgjenstander
tillates
medhøydepåopptil 0,8 m. Tilsvarendegjerderkantillatesmedhøydeopptil 0,6 m i frisiktsoner
for avkjørsel.
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FELLESOMRÅDER PBL § 25,1.ledd nr. 7

§ 28 Fellesavkjørsel
Områdefor fellesavkjørseler markertflere stederi plankartet.Fellesavkjørselgjelder
tilstøtendeeiendommer til formålet.
§ 29 Felleslekearealfor barn
OmrådetFL 1 er lekearealfor barni tilstøtendeeiendommeri GamleLundevei.
KOMBINERT FORMÅL PBL § 25, 2. ledd
§ 30 Bolig/ forretning/ kontor (BF 1- BF 5)
I områdeavsatttil bolig/ forretning/kontortillatestiltak somer forenlig medformålet.For BF 1
og BF 5 gjelderfølgende:
- detskalutarbeidesensamletdetaljplanfor området før tiltak etterpbl § 93 i
gangsettes
- Utnyttelsesgraden
er satttil BYA på50 %
- Tilstrekkeligute-og oppholdsarealmåværepåplass før detgis byggetillatelse.
- planenskalforholdesegtil strukturenavsatti plankartetmedparkeringbakny
bebyggelse
- dettillatesny bebyggelsemedmaksmønehøyde13 m
- dettillatesikke bolig i bebyggelsens
1. etasje
- gangarealmellombebyggelsenskal haavstand8m
- bebyggelseskalhasaltakmed35-45graderstakvinkel. Ny bebyggelseskaltilpasses
omkringliggendebebyggelsei form, materialvalgog detaljering.
- Parkeringsplasser
skalopparbeidesetterfølgendeutregning:
- 1,5 parkeringsplass
pr. leilighet
- 1,0 parkeringsplass
for kunderpr. 50 kvm salgsflate
- 1,0 parkeringsplass
for ansattepr. 100kvm gulvflate
- Parkeringsplasser
for leiligheter(1 stk) skaltinglyseshverenkeltboenhet.
For BF2 gjelderkravenesomer nevntovenfor,bortsett fra utnyttelsesgradog bebyggelsens
høyde.Dettevil bli tatt oppi forbindelsemedeneventuellregulering.
Ved tiltak påBF 3 og BF 4 gjelder§ 20 i dissebestemmelsene.
§ 31 offentlig/ allmennyttig (AO 1)
I områdeavsatttil offentlig/ allmennyttigtillates kun tiltak somer forenlig medformålet.
BYA=50%. Mønehøyde10 meterfra gjennomsnittligplanertterreng.
§ 32 Allmennyttig formål/ bolig (AK 1)
I områdetavsatttil allmennyttigtillateskun tilt ak somer forenlig medformålet,BYA=50%,
mønehøyde10 meterfra gjennomsnittligplanertterreng.
RETNINGSLINJER:
1. Landskapskapshensyn
og godarkitekturskalleggestil grunnvedall bebyggelse.PBL §
74.2”Estetikkparagrafen”skalværeretningsgivendevedtiltak i heleplanområdet.
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2. Spesialområde
bevaring:Hensiktenmedreguleringsformåletmedtilhørende
bestemmelser
er å bevare,videreutvikleog gjenoppretteområdetskulturhistoriske,
arkitektoniskeog miljømessigeverdieri sammenheng
meddetomkringliggendemiljø.
3. Alle tiltak tiltenkt bruk av allmennheteni planområdetskalværetilpassetmenneskermed
funksjonshemming.DetteomfatterturveglangsFøssa,badeplassog ny
sentrumsbebyggelse.
4. Det skalutarbeidesensamletplanfor miljøprioritert gjennomkjøringmedavgrensning
avsatti plankartet.
5. Ved tiltak i sentrumbørdetutarbeidesensamletplan sominnbefattertorg og gateløp
mellomdenplanlagtebebyggelsen.Planenbørvektleggesentrumsomet funksjonelt,
trivelig og vakkertstedfor Lundesbeboere.Estetiskeog funksjonelleparameterebør
vektleggeslikt i utarbeidelseav sentrumsplanen.

