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Saksframlegg
Behandling av klager på vedtak om avvisning av klager på vedtak
av områderegulering for Kvernhustangen
Utv.saksnr
85/14

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
30.10.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagen fra adv. Aabelvik på avvisning av klage tas ikke til følge. Klagesaken
sendes over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
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a. Klagen fra Per Juell Larsen om avvisning av klage tas til følge.
b. Per Juell Larsen sin klage på vedtaket av områderegulering for Kvernhustangen
tas ikke til følge. Klagesaken sendes over til Fylkesmannen for endelig
avgjørelse

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunestyre fattet den 28.08.14 følgende enstemmige vedtak:
1. Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 avvises klagen fra Per Juell Larsen, fordi klager
ikke har rettslig klageinteresse.
2. Med hjemmel i forvaltningsloven § 33, avvises klagen fra Advokat Aabelvik på vegne av
Johan Åros, fordi klagen kom inn etter klagefristen.
Meldingen om vedtaket ble sendt ut per post den 01.09.14. Klagefristen var satt til tre uker
etter mottak av melding om vedtaket.
Det har kommet inn to klager på vedtaket om avvisning av klagene. Advokat Aabelvik klaget
på vegne av Johan Åros i brev datert 19.09.14. (vedlegg 1) og Per Juell Larsen klaget på
vedtaket i brev datert 23.09.14. (vedlegg 2). Begge klagene er mottatt innen klagefristen.
Saksutredning:
Advokat Aabelvik - klage på avvisning av klage

Advokat Aabelvik klager både på avvisningen av klagen og saksbehandlingen generelt.
Aabelvik viser til en avtale pr. telefon med saksbehandler om innsendelse av endelig
merknader. Denne telefonsamtalen fant sted etter at klagefristen hadde gått ut. Saksbehandler
opplyste om at klagefristen hadde gått ut, og at dersom det skulle sendes inn en klage var det
viktig at det ble begrunnet hvorfor klagefristen var oversittet. Aabelvik viser videre til en
innlest telefonbeskjed om videre saksgang til saksbehandler i forbindelse med saksbehandlers
ferieavvikling. Saksbehandler kan ikke se å ha mottatt denne telefonbeskjeden.
Det vises i klagen til et møte med kommunen den 13.08.14. Da klagen kom inn var det uklart
for administrasjonen konkret hva klagen omhandlet og det var ikke oppgitt noen grunn for
oversittelse av fristen. For å få avklart om det kom fram noe nytt i klagen, som ikke hadde blitt
behandlet i saken tidligere, ble det avholdt et møte med advokaten den 13.08.14. Referatet fra
dette møtet ligger vedlagt (vedlegg 3). Etter kommunens vurdering kom det ikke fram noe nytt
i møtet, som ga grunnlag for å gi oppreisning for oversittelse av klagefristen.
Dersom advokaten ikke hadde tid til å skrive en begrunnet klage innen klagefristen, hadde vi
forventet en foreløpig skriftlig klage innen klagefristen. Vi kan ikke se at vilkårene for å
behandle klagen ved oversittelse av klagefristen, jf. § 31 i forvaltningsloven, er oppfylt. For å
sikre likebehandling og effektiv saksbehandling er det viktig at kommunen følger lovverket.
Administrasjonen gir råd om at avvisningen av klagen opprettholdes og at saken oversendes til
Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Per Juell Larsen - klage på avvisning av klage
Per Juell Larsen klager på avvisningen av klagen. Han skriver i klagen at hans innspill i saken
har blitt fremmet på vegne hans barn, som eier GB 17/23 og 17/37. Etter forespørsel mottok vi
den 03.10.2014. (stemplet 13.10.14) en fullmakt (vedlegg 4) som gir Juell Larsen rett til å
representere eierne av GB 17/23 og 17/37. Med bakgrunn i fullmakten som gir Juell Larsen rett
til å representere grunneiere innenfor planområdet, vurderer vi at Juell Larsen har rettslig
klageinteresse og at klagen på avvisning av klagen kan tas til følge. Under følger en
realitetsbehandling av Juell Larsen sin klage på vedtaket av områdeplanen for Kvernhustangen.
Per Juell Larsen - klage på vedtaket av områderegulering for Kvernhustangen
Per Juell Larsen klaget på vedtaket av områdereguleringen i e-post datert 16.06.14. (vedlegg
5). Momentene i klagen er repetert i klagen på avvisningen av klagen i brev datert 23.09.14.
Klagen er en protest mot ny regulert brygge på GB 20/51. I henvendelsene omtales også ulike
tiltak på eiendommene GB 20/543, 20/51 og 20/464. Juell Larsen ber om at lovligheten av
tiltakene og saksbehandlingen av disse gjennomgås. Punktene knyttet til de ulike tiltakene på
eiendommene vurderes ikke som en del av klagen på reguleringsplanen, da disse dreier seg om
eventuell ulovlighetsoppføling, og ikke vurderes som relevante for plansaken. Tiltakene blir
fulgt opp i en egen sak av byggesaksavdelingen.
Juell Larsen klager på brygga som er regulert inn på GB 20/51 for hytta på GB 20/543. Arealet
som er regulert til brygge var i den opprinnelige planen for Kvernhustangen regulert til
friluftsområde. Juell Larsen argumenterer med at allmennhetens interesser blir skadelidende
ved innregulering av brygge i friluftsområdet. Juell Larsen viser til sine skriftlige uttalelser til
planen i brev datert 26.10.2012. og 18.02.2013. (vedlegg 6 og 7).

Brygge som
påklages

Utsnitt av planen som viser påklaget brygge på GB 20/51. GB 20/464 ligger sør for GB 20/51.

Når det gjelder den nevnte brygga har administrasjonen gitt råd om at behovet for brygge til
GB 20/543 løses ved en utvidelse av eksisterende brygge på GB 20/464. Dette har ikke latt seg
løse. Eiere av GB 20/543 har foreslått ulike plasseringer av brygge på GB 20/51. Plan- og
miljøutvalget vedtok å legge inn den aktuelle brygga i forbindelse med utleggelse av planen til
første gangs offentlig ettersyn. Brygga er lagt inn sør på eiendommen, ca. 10 meter fra
sjøboden på GB 20/464. Fylkeskommunen, Fylkesmannen og naturvernforbundet har gitt råd
om å ta brygga ut av planen eller endre plasseringen. Det er ikke reist noen innsigelser mot
brygga, slik Juell Larsen skriver i sin klage. Alle innspill til saken er vurdert og kommentert i
saksframleggene til politisk behandling. Saksframleggene etter første og andre gangs offentlig
ettersyn er vedlagt (vedlegg 8 og 9).
Juell Larsen har rett i at innregulering av en brygge i området vil privatisere mer enn om det
hadde været regulert til friluftsområde. I plansaken er det gjort en avveining av at det likevel er
akseptabelt å regulere inn en ny brygge på det valgte stedet. Plasseringen er valgt for å
begrense privatisering av odden lenger nord på eiendommen, på grunn av dybdeforhold og for
å samle inngrepene i strandsonen mest mulig. Vi kan ikke se at det framkommer nye momenter
i klagen, som ikke har blitt vurdert i saken tidligere. Administrasjonen foreslår at klagen ikke
tas til følge og at saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til saken.

Vedlegg
1 Klage over avvisning av klage og klage over realiteten i sak om områderegulering
for Kvernhustangen - Videre klage for GB 20/8
2 Klage over avvisning av klage - ny protest
3 Referat fra møte vedrørende klage på områdeplanen for Kvernhustangen
4 Fullmakt
5 Ny protest mot brygge - GB 20/51
6 Protest mot plassering av brygge på friluftsområde - Områderegulering Kvernhustangen
7 Fornyet protest mot tillatelse til brygge på friluftsområdet - GB 20/51 Kvernhustangen områderegulering - nytt offentlig ettersyn
8 Merknadsbehandling - Områderegulering - Kvernhustangen
9 Ny andregangsbehandling områdereguleringsplan for Kvernhustangen
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Søgne, den 19. september 2014
Ansvarlig advokat

Tor Jacob Aabelvik

Vår ref.:96218

Deres ref.:

Klage over avvisning av klage, og klage over realiteten i sak om områderegulering
for Kvernhustangen — Plan ID 201205. Videre klage for Gnr 20 bnr 8 i Søgne
kommune
Jeg viser til kommunens behandling av ovennevnte sak i kommunestyret

28.08.2014.

Bade avvisningsspørsmålet og sakens materielle side påklages, i det denne side hadde avtale pr
telefon med kommunens saksbehandler om innsendelse av endelige merknader i forlengelsen av
et tillyst møte med kommunen, som også ble formalisert gjennom brevet herfra av 12. mai 2014.
En utforming av endelig klage var således under saksforberedelse fra denne side, og det står
hermed som «kunstig» når det i ettertid angis en avvisning under henvisning til oversittelse av
klagefristen. Det har over lang tid vært dialog mellom partene om denne saken konkret, og hertil
kommer
også sommerens
ferieavvikling
som ytterligere
forskjøv
kommunenes
egen
saksbehandling. Det framstår således som at det har vært en felles forståelse om at klagesaken
var under utarbeidelse fra denne side, når saksgangen ses under ett — og i hvert fall oppfattet
denne side situasjonen slik. Fra denne side ble enn videre innlest telefonbeskjed om forstaelsen av
saksgangen under vedkommende saksbehandlers feriefravær. Et møte ble senere avtalt til den 13.
august 2014, og referatet bes inntatt i saken for den videre klagebehandlingen (Kommunenes
Arealenhets referat av 14.08.2014).
Under enhver omstendighet står en eventuell oversittelse her som så marginal i tid og som så
uvesentlig for sakens videre framdrift, at manglende oppreisning i seg selv står i klar motstrid med
en god forvaltningsskikk.
For denne sides anførsler til klagens materielle side vises for øvrig også til klagen herfra av 15. juli
2014, samt til tidligere korrespondanse i saken, hhv. 11. februar 2013 og 12. mai 2014.
Fylkesmannen bes merke seg kommunens tilnærming til grunneiers innsigelser gjennom dennes
egen planbeskrivelse, her gjengitt som (sitat:)
«Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen har tidligere signalisert til både grunneieren, konsulenten og advokaten at
dette er et innspill til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i
desember 2012. slik at innspillet eventuelt kan tas opp ved neste rullering av
kommuneplanen."
Gjennom ovennevnte formulering star det som klart at den private grunneiers innsigelse, som
sågar utgjør den grunneier som blir mest berørt av planvedtaket uten selv å være direkte part, ikke
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blir vurdert fra kommunenes side. I grunneiers innspill til kommuneplanens arealdel av 5. mars
2012 framkommer alle av grunneiers relevante merknader til omradet, jf. de generelle merknadene
inntatt i reguleringsforslagets side 2 og følgende.
Ovennevnte viser en for lettvin saksgang fra kommunens side, og en klar underkjenning av
grunneiers rett til å fremme innsigelser og få disse konkret vurdert. Når kommunen hermed åpent
viser ikke å ha grunneiers behov og interesser i tankene for sitt reguleringsarbeid, må dette i seg
selv lede til en åpenbar og vesentlig feil i kommunens saksbehandling og for planens konkrete
utforming, som hermed må antas å ha fått betydning for vedtakets innhold. Som allerede påpekt
foran, må det stå som tilstrekkelig å påvise ugyldighet gjennom kommunene — uttrykkelige —
manglende vurdering av grunneiers innsigelser. Kommunen må hertil forstå at det private
reguleringsforslag ligger som en «levende» premiss for ytterligere påtrykk fra interessenter for
området, og dette enda mer nå det i tillegg uttrykkelig i skriftveksling herfra, nettopp vises til
innholdet i det private reguleringsforslaget som ramme for grunneiers merknader / innsigelser til
øvrige reguleringsforslag som måtte berøre grunneiers område og private planforslag.
For kommunenes del var det i lys av grunneiers innsigelser flere mulige (mellom-) løsninger som
saken kunne ha ledet til, som det også fra denne side er redegjort for i vår klage av 15. juli 2014,
som må ses som en utvidende og presiserende klage formelt sett.
For øvrig er en veitraseen overhode ikke omtalt i planen, og hvile fordeler skal denne gis på
grunneiers klare bekostning? Det var å anta at et slikt innspill for lengst var tatt ut av planforslaget.
I det minste ville det ha vært naturlig og rimelig om vedkommende som stakk veien ut for
kommunen hadde forelagt trasevalget for grunneier, slik at eventuelle justeringer kunne ha blitt
møtt allerede på et praktisk plan. Igjen påvises feil på feil i kommunens håndtering av
planprosessen, og denne må oppheves og henvises til ny behandling, subsidiært må veitrase mv
som berører Gnr 20 bnr 8 tas ut av planen gjennom klagebehandlingen.
For en omgjøring vil bli fremmet krav om dekking av salær gjennom grunneiers advokatbistand,
som må ses å ha vært nødvendig under fremme av all kommunikasjon i saken fra april 2014 og til i
dag. Det bes om å få komme tilbake med angivelse av beløpets størrelse, dersom fylkesmannen
finner grunn til å omgjøre klagen og vedtaket.
Det vises ellers til at flere berørte parter nå påberoper seg kommunenes vedtak og hermed
«tvinger» grunneier inn i diskusjon som burde kunne ha vært løst gjennom grunneiers generelle
avvisning. Så er ikke tilfelle p.t., og da med bakgrunn i et planvedtak som er beheftet med klare feil
og mangler, og som må lede fil en opphevelse i seg selv.
For ytterligere merknader fra denne side bes jeg om å bli kontaktet direkte.

Med vennlig hilsen
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Kopi: Klient

Per Juell Larsen
Kjøita 34, 4630 Kristiansand

23.09.2014

Søgne kommune, arealenheten
Postboks 1051
4682 Søgne

<postmottak@sogne.kommune.no>

Områderegulering Kvernhustangen
Avvisning av klage på vedtaket av områderegulering for Kvernhustangen
Protest mot tillatelse til privat brygge på friluftsområdet GB 20/51
Deres ref: 2011/1432-27259/2014

Arkivkode L12

01.09.2014

Jeg kan ikke akseptere kommunens avvisning av min klage 16.06.2014, og jeg misliker sterkt
at kommunen prøver å spille meg ut over sidelinjen i stedet for å se på sakens realiter.
Etter min vurdering har ikke forvaltningslovens § 33 relevans i denne situasjonen.
Mine ytringer i saken 26.10.2012 og 18.02.2013 er på vegne av mine barn, jf brevet
26.10.02012. Jeg kan fremlegge fullmakt fra dem til å behandle alle saker vedrørende deres
eiendom GB 17/23 og 17/37.
Jeg ønsker klageadgang.
----------------------------Ved min henvendelse 16.06.2014 ber jeg om oppsettende virkning. Det gjelder konkret
vedtaket om tillatelse til å bygge privat brygge på friluftsområdet GB 20/51. Hvor i landet vil
man påtreffe tilsvarende påfallende saksbehandling og vedtak?
Først tillater kommunen at det skilles ut hyttetomt på friluftsområdet, så bygging - på
en altfor trang tomt (GB 20/543). Så sitter kommunen stille og ser på at friluftområdet landskapsomformes så det blir hyttens eget uteområde, og nå ønsker
kommunen at hytteeier skal få bygge privat brygge på friluftsområdet.
Som resultat blir verdien og bruken av friluftsområdet for allmennheten begrenset i
vesentlig grad.
(Som bakteppe har man ca 10 meter vest for det påtenkte bryggestedet familiens
nystøpte brygge anno sommeren 2013 - der tillatesesgrunnlaget synes tvilsomt.)

Kommunen har sett bort fra innsigelser, bla. fra Fylkesmannen i Vest-Agder (31.10.2012),
Vest-Agder fylkeskommune (02.11.2012) og Naturvernforbundet i Søgne (30.10.2012), mot
bryggen på friluftsområdet. Har fylkesmannen eller fylkesrådmannen skiftet mening?
Særbehandling? - Mange husker saken for en del år siden, med påfølgende rettssak, der Pål
Lydersen ble tatt av Søgne kommune - så det sang - for å ha bygget en meter inn på
kommunalt område!
I min henvendelse nevnes forhold i saksbehandlingen og ellers som virker "spesielle"; der jeg
mener Søgne kommune har unnlatt å reagere eller kreve godkjennelse slik kommunen ellers
synes å gjøre med nidkjærhet. Det er nærliggende å antyde særbehandling. Det gjenstår å se
kommunens reaksjoner på disse forholdene.
Videre kan man undres: Hvorfor avviser kommunen den omsøkte parkeringsplassen øst på
Kvernhustangen, - i uvørent terreng hvor det ligger henlagt sprengt stein fra kommunens
tidligere anlegg, hvor adkomstvei er på plass. Mens parkeringsplassen for Kjølpevika - i
jomfruelig terreng, hvor det må bygges henimot to hundre meter vei -, godkjennes?
Underliggende forskjellsbehandling?
Rundt om prates det om disse forholdene. Jeg setter foten ned; på vegne av mine barn, - for
dem og for allmennheten.
Vennlig hilsen
Per Juell Larsen

AREALENHETEN

Deres ref:

Vår ref:
2011/1432 25178/2014

Saksbehandler:
Vibeke Wold Sunde

Arkivkode:
L12

Dato:
14.08.2014

Referat fra møte vedrørende klage på områdeplanen for Kvernhustangen
Til stede:

Tor Jacob Aabelvik (Advokatfirma Aabelvik), Jan Petter Laugen (Asplan Viak),
Glenn Oskar Austegard (Søgne kommune) og Vibeke Wold Sunde (Søgne
kommune)

Forfall:

Johan Åros (Grunneier)

Møtetid og sted:

13.08.14. kl. 10, Rådhuset i Søgne, møterom Høllen.

Bakgrunnen for møtet:
Advokat Aabelvik har på vegne av grunneier Johan Åros klaget på Søgne kommune sitt vedtak av
områdeplanen for Kvernhustangen. I klagen stilles det spørsmål ved hva som har skjedd med det private
reguleringsforslaget som Johan Åros har sendt inn som merknad til arbeidet med kommunens plan for
Kvernhustangen. Det bes i klagen om at området som Åros ønsker å regulere holdes utenfor
områdeplanen for Kvernhustangen. Kommunen ønsket et møte for å få avklart innholdet i klagen.
Diskutert i møtet:
Grunneieren (Johan Åros) ønsker ikke å stå i veien for at hyttene får vei og parkering nærmere hyttene,
men ønsker at veitraséen og plasseringen av parkeringsplassen tilpasses ønskene han har for
boligbygging. Det ble vist til skissene som ble levert inn som innspill til planarbeidet ved andre gangs
høring av planen. Aabelvik og Laugen mener at planinnspillet fra Johan Åros ikke har blitt behandlet av
kommunen, kun avvist uten at innholdet har blitt vurdert, og at det derfor er gjort en
saksbehandlingsfeil. Det ønskes en dialog med kommunen for å finne en trasé i tråd med Åros sine
ønsker. Hvis ikke det er aktuelt bes det om at området regulert til friluftsområde, vei og parkering til
hyttene tas ut av planen.
Søgne kommune mener at innspillet har blitt behandlet ved merknadsbehandlingen etter andre gangs
høring av planen. Det framgår av oppsummeringen av innspillene i saksframlegget at administrasjonen
ser på henvendelsen som et innspill til kommuneplanen og at det kan tas opp ved neste rullering av
kommuneplanen.
Administrasjonen mener at veien og parkeringen ikke hindrer framtidig utvikling av Åros sin eiendom til
eventuell framtidig boligbygging. Veien er forsøkt plassert så skånsomt i terrenget som mulig. Dersom
veitraséen skal endres nå, vil planen måtte legges ut på ny høring.
Klagen ble fremmet etter at klagefristen hadde gått ut. Administrasjonen opplyser om at klagen trolig vil
bli avvist på grunn av at klagen ble fremmet for sent. Vedtaket om avvisning er et enkeltvedtak og kan
påklages.

Vibeke Wold Sunde, 14.08.14

Fullmakt
Som eiere av "Fjordsyn", g/b 17/23 og gib 17/37 i Søgne, gir vi herved vår far
Per Juell Larsen
040236 44504
som tegner sitt navn slik

fullmakt til å ta beslutninger ang° nde eiendommen på våre vegne heri medregnet
"Erklæring om vann- og avløpsanlegg" og "Nabovarsel".
Søgne. 18.07.2014
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Fra: juell-larsen[p-juell@online.no]
Dato: 16.06.2014 22:05:35
Til: Postmottak
Tittel: Områderegulering for Kvernhustangen

Områderegulering for Kvernhustangen - Oppsettende virkning
---------------------------------------------------------------------------------------Ny protest mot brygge på GB 20/51.
Jeg har ved to tidligere behandlinger av reguleringplanen protestert mot
brygge på GB 20/51, som er regulert til friluftsområde.
Også fylkesmannen og naturvernforbundet i Søgne har hatt innsigelser.
Etter min mening er det flere forhold ved saksbehandling av forhold som
angår eiendommene til Øyvind Tvedt som jeg tillater meg å benevne som
mistenkellige, og som jeg ønsker gjennomgått med toppadministrasjonen i
Søgne kommune.
Saken angår almenne interesser, som jeg mener ikke er ivartatt i
tilstrekkelig grad. Vedtak og tiltak ifbm GB 20/51 og GB 20/543
umuliggjør tilsiktet bruk av friluftsområdet.
Jeg angir følgende foreløpige ankepunkt:
- I vår er det bygget stor trapp for hytten på GB 20/543 i østre ende.
Trapp og betongfundament strekker seg utforbi tomtegrensen, inn på
friluftsområdet.
- Hytten på GB 20/543 er plassert slik at den ligger utenfor
eindomgrensen i vestre ende. Kommunens kontroll av byggesaken/prosjektet
ettergås.
- Friluftsområdet GB 20/51 er opparbeidet til hage for hytten på GB
20/543. Skogrydding og opparbeiding kan ansees som miljøverkrinminalitet
og burde for lengst vært
påtalt/anmeldt av Søgne kommune.
- Avtale "i sin tid" mellom Tvedtfamilien om "makeskifte" for å få
anledning til utparsellering an ny(e) hyttetomt(er) ettergås og
kontrolleres opp mot de tiltak som er iverksatt
av Tvedt og mot vedtak som er gjort i kommunen, bl.a om avtalen gir
hjemmel for utparsellering av GB 20/100, hvor planen nå åpner for hytte
og sjøbu.
- Sommeren 2013 ble det støpt brygge på "molo" på GB 20/464. Tvedts
anførsler og saksbehandlingen ettergås.
Jeg viser før øvrig til brev i saken herfra 26.10.2012 og 18.02.2013.
Vennlig hilsen
Per Juell Larsen
-
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Per Juell Larsen
Kjøita 34, 4630 Kristiansand
Telefon 901 76 721

26.10.2012

Søgne kommune, arealenheten
Postboks 1051
4682 Søgne
Områderegulering Kvernhustangen - G/B 20/50, 20/51, 20/100, 20/464, 20/543
Som Høyrepolitiker har jeg stor respekt for eiendomsretten, men også for plikter som følger
som samfunnsborger. Det er med tungt hjerte jeg nå angriper den del av
reguleringsplanforslaget som gjelder G/B 20/50, 20/51, 20/100, 20/464, 20/543.
Forslaget innebærer urimelighet og særbehandling.
Grunneierne, familiene Tvedt og Linnebo, jeg tillater meg å bruke fellesbenevnelse
"familiene", vil dersom forslaget vedtas, få anledning til å anlegge brygge på et
friluftsområde. Isolert sett burde slikt være umulig, men - verre er - her dreier det seg om
brygge for en hytteeiendom (GB 20/543) som er blitt utbygget, ganske visst, etter særbehandling: Kommunen har her tidligere godtatt utparsellering av en tomt så knapp at de nesten
ikke er plass til hytten som er bygget. Tomten skjærer inn i friluftsområdet som en "sår tott".
Så argumenters det fra familienes side at tomten ikke har egen strand og at det derfor er
nødvendig å bygge brygge på friluftsområdet.
Sakspapirene (Bestemmelser 3.5 Brygger) viser for øvrig at det faktisk er to brygger
familiene gis anledning til å bygge:
"Det tillates 3 nye brygger i tilknytning til F3, FI, GB 20/543 samt en utvidelse av
eksisterende b
e mot øst å GB 20/51 Parsellen som li er len st vest .......... ".
Mitt standpunkt er at familiene eier så mange hytteeiendommer med strandlinje at det
må være mulig å anvise plass for bryggen som i planforslaget er vist på friluftsområdet
(G/B 20/51), på et av områdene lenger vest, som familiene eier.
Jeg protesterer mot plassering av brygge på friluftsområdet GB 20/51.
Til grunn for protesten ligger følgende:
- Området er regulert til friluftsområde; - for allmennheten, skal ikke bebygges, naturlig
terreng og vegetasjon bevares.
- Natur og miljøhensyn.
I strandsonen med svaberg, er det naturgitte hvile og oppholdsområder for fugler, - svaner,
terner, ærfugl, tjeld, hegre, andefugler - av og til gravand. Friluftsområdet er den siste frisone
for fugler på Kjølpevika-siden, ett av svært få i indre Kosvikfjorden. Strandsonen her har et
format/størrelse som gjør helheten viktig, og bør ikke innsnevres ved bygging av noe som
helst. Når man leser begrunnelsene i planforslaget for vern ellers, er det uforståelig at dette
området ikke er vurdert og ftmnet verdig, men snarere tillates privatisert.

- Privatisering.
Friluftsområder skal være for allmennheten. Privat brygge blir helt feil, alle må forstå det.
Bryggen stjeler areal, deretter vil ferdsel mellom hytte og brygge bety privat bruk til
fortrengsel for folk flest.
Privatiseringen er allerede et faktum, hvilket kan registreres på friluftsområdet i dag:
Skogen er hogd, røtter dradd opp, greiner henlagt i utkanten. (Som sperre for inntrengere?)
Det er planert, tilsådd og anlagt "trapp". Tidligere kunne vi fra motsatt side av bukten pga tett
skog, bare se taket på den nye hytten. Nå er skogen hogd og den hvitmalte hytten helt synlig. I
sommer arbeidet en gravemaskin på området i mange dager
Som tidligere sagt, tomten ligger som en sår tott, hvilket man vel visste ved uparselleringen:
- bare noen få meter fra hyttevegg er det friluftsområde. Alle, kommunen spesielt, burde ha
forstått at dette bar galt av sted! Tomten skulle aldri vært utparsellet og ingen hytte skulle
vært tillatt bygget!

Jeg overlater til Søgne kommune å vurdere de inngrep som et foretatt på friluftsområdet,
kreve avbøtende tiltak og eventuelt anmelde forholdet. Jeg viser til det som kommunen selv
har anført for reguleringsplanen, jf "Bestemmelser - ...", 6. Friluftsområdet: "I område skal
naturlig terreng og vegetasjon bevares."
Avslutning
Jeg registrerer med vantro rekken av tillatelser/tilsagn som er gitt til fordel for disse familiene.
de utparsellere ny
Familiene har flere hytter og hyttesjøboder og uthus fra tidligere år. Så rar
tomt og for to-tre år siden bygge hytte på "totten"(GB 20/543). Nå gis tillatelse/tilsagn til ny
hytte på F2 og til to brygger.
Er det administrasjonen eller er det politikere som styrer dette?
Sett på bakgrunn av søknader fra andre, som avslås, tillater jeg meg å rope ut!
En nabo bl.a. har søkt om sjøbod på hovedeiendommen og om hytte på sin ledige tomt. Nei.
For vår del hadde vi gjerne bygget en hytte til på våre to GB-nr, til sammen 5 dekar, men
fordi vi har ansett dette uoppnåelig, har vi latt være å søke. I stedet har vi søkt (23.02.2011)
om å få bygge loft/røste taket på den gamle hytten fra ca 1950,- ingen ny parsell, intet nytt
avtrykk i terrenget, stort sett innenfor 100 m2 BRA.
Saken ble nektet behandling (07.03.2011) og har blitt liggende ubehandlet siden. Min klage
på dette (15.04.2011, jf kommunens brev 05.04.2011) har kommunen ikke besvart.
Jeg opptrer på vegne av våre barn som vi har overdradd eiendommen til.
Vf

ug

sen
Larsen

- Ordføreren, - Rådmannen, - Barna

Per Juell Larsen
Kjøita 34, 4630 Kristiansand
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Søgne kommune. arealenheten
Postboks 1051
4682 Søgne

Områderegulering Kvernhustangen - Nytt offentlig ettersyn
Fornyet protest mot tillatelse til brygge på friluftsområdet GB 20/51.

Kommunen har 17.12.2012 sendt revidert planforslag til nytt offentlig ettersyn.
Fremstillingen er uklar, men jeg registrerer at det på eiendommen GB 20/51 er innregulert
brygge til fordel for hytteeiendommen GB 20/543. (Bryggen vises på tilhørende kart, og
plansjef Dag Arntsen har bekreftet at bryggen er inne).
Jeg har ved brev til kommunen 26.10.2012 protestert mot denne bryggen, fordi GB 20/51 er
friluftsområde og fordi dette i tillegg til natur og miljohensym tilsier at det ikke bør legges
brygge på området.
Fylkesmannen i Vest-Agder (31.10.2012). Vest-Agder fylkeskommune (02.11.2012) og
Naturvemforbundet i Søgne (30.10.2012) har alle reist innsigelser mot bryggen.
Jeg forstår at friluftsområdet GB 20/51 er privat, og det er mulig at min harme (uttrykt i
brevet) over at eieren har hogget skogen og tilsådd et stort areal rundt hytteeiendommen GB
20/543. til dels er uberettiget. Men slik det er gjort, og når arealet attpåtil er planert og tilsådd,
privatiseres området i meget betydelig grad, hvilket "forringer/vanskeliggjør" den tilsiktede
bruken som friluftsområde.( Så vidt jeg forstår har eieren i bytte med visse konsesjoner
tidligere til egen fordel på eiendommene familiene disponerer, latt GB 20/51 reguleres til
friluftsområde.)
Fra kommunens siste vurdering (12.12.2012, under Naturvemforbundet
30.10.2012) siteres:
"l.'edrorende,fi-iluftsomradet.
bevares.
Omradet

har fått

så er utgangspunktei

en annen karakier

at naturlig

enn før arbeidet

(hogst.

terreng

nevnte hyttetomt,
et offentlig

gjør at friluftsområdet

har fi-emstått frem
området."

har mindre

til og med sommeren,

og vegetasjon

skal

planering, tilsåing) ble gjort.

Samtidig er det foreslått under fårrige møte i plan- og miljøutvalget
brygge pa samme frilulisomradet,
GB 20/51. Brygga i kombinasjon
Slik området

i Søgne, datert

at det kan bygges en
med det som er Ibretatt

pa

verdi som et friluftsområdet.
så kunne området

godt ha fingert

som

Merkelig argumentasjon! Det er strandsonen med svaberg og bade- og fiskeplasser som gjør
omnidet særlig attraktivt. Dertil verdifullt for fuglelivet. Disse verdiene er intakt, men mange
vil ha følelsesmessig problem med å trenge seg forbi hytten - over opparbeidet, tilsådd arcal
og finne vei til strandsonen. En brygge vil stjele areal og innskrenke den frie strandlengden.
som er av betydning for mennesker og fugl. Trafikk mellom hytte og brygge vil hemme
friluftsbruken så vel som fuglelivet.
Avbatende tiltak kan være en tett gran-hujahekk langs eiendomsgrensen mellom byttetomt og
friluftsområde, og ikke minst god skiltning som kan vise mennesker vei til stranden.
VennligihilsCn
i eri,J1

Larsen
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2011/1432 -34654/2012
Stig Erik Ørum
05.11.2012

Saksframlegg
Merknadsbehandling - Områderegulering - Kvernhustangen
Utv.saksnr

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget tar innkommende merknader og vurderinger gjort av disse til
orientering.
2. Plan- og miljøutvalget gjør følgende endringer i kartet:


Det gjøres en liten justering på brygge GB 17/286. Brygga flyttes noen meter mot øst.



Byggeområdet for GB 20/63 justeres i tråd med merknad.



Brygge/Molo på GB 20/464 legges inn på kartet.



Endre utforming av brygge på GB 20/98 i tråd med tillatelse 29.11.1968.



Byggeområdet på GB 20/98 endres noe i sørøstlig retning.



Hytte F2 justeres i tråd med tidligere søknad.

3. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret om følgende:


Søgne Kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for Kvernhustangen jfr.
plan- og bygningslovens § 12-12.

Bakgrunn for saken:
Områdereguleringsplanen for Kvernhustangen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn
15.08.2012 med høringsfrist til 31 oktober. Til saken er det kommet merknader til saken.
Nedenfor følger en gjennomgang og vurdering av disse.

Saksutredning:
Ellen og Karl Otto Fredriksen datert 24.09.2012


Ønsker at byggeområdet utvides 4-5 meter østover slik at det kan gjøres plass for en
bod.



Eiendomsgrensene på kartet stemmer ikke overens med skylddelingsforetningen som
ble gjennomført da eiendommen ble kjøpt.

Vurdering:
Jfr. kommuneplanen, så er det maks 1 uthus pr. eiendom. Sjøboden på eiendommen regnes
som et uthus. Administrasjonen har derfor problemer med å se hvorfor man skal utvide
byggeområdet for å gjøre plass til et nytt uthus. Byggeområdet skal være tilstrekkelig stort.
Det er foretatt en grensejustering i den senere tid.

Norsk Maritimt Museum datert 03.10.2012


Tiltak i sjø slik som moringer, mudring og peling må oversendes Norsk Maritimt
Museum for vurdering før det kan gis byggetillatelse.

Vurdering:
Tas til etterretning.

Gunnar Sletvold datert 16.10.2012


Ber om at brygga tilhørende F3 (GB 17/286) legges på den østlige delen av tomta.
Dersom det ikke etterkommes, så bes det om en befaring hvor nevnte grunneier får
delta. En brygge på nevnte tomt vil kunne sperre for atkomsten for brygga til Sletvold.



Ønsker at det også legges inn vei til hyttene fra øst på samme måte som det er gjort fra
vest. Det er også problemer med hærverk på bilene som står i nærheten av Langenes
Stadion/Kirka.

Vurdering:
Brygga bør kunne flyttes noe mot øst, men jo lenger øst man kommer, jo brattere blir det.
Mener det ikke er en gunstig løsning å flytte brygga helt øst på eiendommen.
Administrasjonen ser ønsket med en egen parkeringsplass, men man mener den plassen som
allerede eksisterer bør være tilfredsstillende. Hærverk greier man dessverre aldri å få bukt med
og man mener at en ny parkeringsplass ikke nødvendigvis vil løse nevnte plager.

Øyvind Andreassen datert 15.10.2012


Ønsker at byggeområdet for GB 20/63 utvides som vist på kart vedlagt merknaden.



GB 20/93 ønskes som en framtidig hyttetomt. Ønsker derfor at formålet endres fra uteoppholdsareal til byggeområdet.

Vurdering:
Byggeområdet justeres.
Vedrørende nye hytter, se vurdering under ”konklusjonen”.

Kjølpevika Vel v/Per O Bergan datert 08.08.2012 og mail datert 25.10.2012.


Bruksarealet bør økes fra 100 til 120 m2



Det bør presiseres at krav til avløpsplan gjelder for den enkelte fritidsbolig og ikke et
felles anlegg for et større området.



Kravet om maks avstand til anneks på 8 meter bør frafalles.



Hver fritidsbolig bør ha mulighet for egen brygge. Har fått opplyst at dette er i tråd med
den nye kommuneplanen.



Hver fritidseiendom skal ha anledning til oppføring av en boenhet og et uthus/sjøbu.

Vurdering:
Det ligger an til 120 m2 BRA i kommuneplanen. Om dette skal gjelde i dette planområdet blir
opp til plan- og miljøutvalget å ta stilling til.
Det bør være et rekkefølgekrav som bør gjelde for nye hytter i området. Eksisterende hytter i
dag som har innlagt vann, skal ha en godkjent løsning for avløp. Utgangspunktet er å redusere
antall utslippsledninger i sjøen. Det bør derfor foreligge en overordnet plan for hvordan dette
med avløp skal løses. Administrasjonen ser utfordringer med de foreløpige planene for et felles
avløpsanlegg for hele Krossnesområdet.
Krav om maks avstand til anneks må bli som i kommuneplanen.
I utgangspunktet så har man lagt opp til at alle hytter får en bryggemulighet.
Når det gjelder antall hytter, så har man lagt gjeldende reguleringsplan til grunn.
Administrasjonen ser fortettingspotensialet i området, men skal man åpne opp for flere hytter,
så må dette gjelde for hele området. Fylkesmannens miljøvernavdeling har påklaget flere

sjøboder i området og vunnet frem med det. Administrasjonen anser det som i strid med
nasjonale retningslinjer dersom man legger opp til flere sjøboder i området.
Kosvika Vannverk v/Per Juel Larsen datert 22.10.2012
Ønsker at det totale bruksareal økes opp til 120 m2 BRA. Dette har betydning for flere hytter i
forhold til å kunne bygge ut med et toalettrom.
Behandling av områdereguleringsplanen bør avventes inntil man får en avklaring på det tillatte
totale bruksarealet og at Kvernhustangen kan innarbeides med T-BRA 120 m2.
Vurdering:
Se vurdering under Kjølpevika Vel i forhold til bruksarealet.
Politikerne får avgjøre om de vil vente på kommuneplanen eller ikke.
Per Juell Larsen datert 23.10.2012 og 26.10.2012 og møte 10.10.2012.


Det ønskes en parkeringsplass til ca 20 biler vest for idrettsplassen ved Langenes skole.
Kostnadene bæres av hytteeierne. Det oppleves herværk på bilene i større eller mindre
grad. Grunneierne av grunnen plassen er tenkt opparbeidet på, har ingen innvendinger
mot tiltaket.



Protesterer på plassering av brygge på GB 20/51 for hytteeiendom GB 20/543. Området
er regulert som et friluftsområdet i gammel plan. Dette er et området som skal kunne
benyttes av allmennheten. Naturlig vegetasjon og terreng skal bevares.



Det jobbes med en felles avløpsplan for hele området. Hadde gjerne sett at kommunen
hadde vært litt mer delaktig, spesielt i forhold til Kvernhushytta.



Ønsker at det kan lages en oversikt over hva som tillates i ute- og oppholdsarealet.
Dette er litt uklart.



Har sendt inn en byggesøknad på å røste taket på hytta. Denne er stilt i bero som følge
av bygge- og deleforbudet.



Hvordan regnes høyden på hytta.

Vurdering:
Se vurdering under Gunnar Sletvold.
Området består av naturlig svaberg og en brygge i dette området kan få presedensvirkning.
Administrasjonen anbefalte en utvidelse av eksisterende brygge på GB 20/464 og de nevnte
eiendommer måtte dele en felles brygge. Plan- og miljøutvalget ønsket å gå for en brygge i
friluftsområdet slik grunneier ønsket, men med en annen plassering.

Kommunen skal opptre som en grunneier på lik linje med andre grunneeiere i området.
Samtidig er avløpsplanen et privat initiativ og det kan gi presedensvirkninger dersom
kommunen skal gå inn i enkeltprosjekter.
En kort oversikt over hva som tillates i ute- og oppholdsarealet skal lages og legges frem i
møte.
Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen.

Møvik Byggetjeneste på vegne av Øyvind Tvedt datert 28.10.2012.


Planen inneholder ikke godkjent bryggeanlegg for GB 20/464. Viser til tidligere
merknad datert 30.07.2012.

Vurdering:
Saken er gjennomgått. Kart datert 16.03.1992 viser godkjent sjøbu, samt brygge rett sør for
sjøbua og en liten molo som stikker ut sør/øst for sjøbua. Sistnevnte molo er ikke tegnet inn på
kartet i forbindelse med offentlig ettersyn. Dette vil bli gjort.

Håkon Bergan datert 25.10.2012.


Endre tillatt bruksareal fra 100 til 120 m2.



Fjerne forslaget om gesimshøyde for fritidsboliger med flatt tak.



Har tidligere spilt inn brygge på GB 20/98. Denne er i dag steinsatt og har enn annen
utforming enn plankartet viser. Ønsker fortsatt at plankartet endres slik som tidligere
innspill.



Man trenger et tilleggsareal for å kunne plassere et anneks i tilknytting til eksisterende
fritidsbolig på GB 20/98.

Vurdering:
Se vurdering under Kjølpevika Vel.
Administrasjonen står for forslaget om å begrense høyden for fritidsboliger med flatt tak.
Det foreligger en tillatelse til båthus og brygge godkjent av Søgne Bygningsråd 29.11.1968.
Kartet endres i tråd med denne tillatelsen.
Byggeområdet justeres noe mot sør slik at det kan plasseres et anneks øst for eksisterende
hytte.

Kjølpevika Vel v/Unni Tvedt brev datert 08.08.2012 og mail datert 28.10.2012.


Områdereguleringsplanen bør følge kommuneplanen, også når det gjelder
bryggelengder og byggeareal.



Kjølpevika har tinglyst 20 plasser i planområdet. Vil presisere at dette er kun for
hyttene vest for bekken. Antall plasser bør justeres opp til 30 for å ta høyde for hytter
som i dag ikke er bygd.

Vurdering:
I utgangspunktet følger man kommuneplanen når det utbyggingsmuligheter.
Man utvider ikke parkeringsplassen utover det som er foreslått.

Per Reidar Pedersen og Dag Pedersen datert 25.10.2012.


Eier eiendommene GB 17/16 og 28.



Ønsker at det kan legges til rette for å bygge hytte på GB 17/28.



Ønsker også at det kan legges til rette for å bygge en sjøbu på eiendommen GB 17/16.
Søgne kommune har tidligere gitt tillatelse til sjøbu, men denne ble stoppet av
Fylkesmannen.



Grunneier mener det har vært gjort forskjellsbehandling i området tidligere. Andre har
fått tillatelse til å bygge sjøbu i samme periode som Fylkesmannen stoppet nevnte sak.

Vurdering:
Se vurderingen under ”konklusjonen” vedrørende nye hytter innenfor Kvernhustangen.
Sjøbu på tomten er problematisk. En sjøbu vil også være i konflikt med de statlige
planretningslinjene. Presedensvirkningen vil sannsynligvis være til stede dersom man går inn
for en sjøbu som ønsket.
Administrasjonen mener det ikke er holdepunkter for at det er gjort forskjellsbehandling fra
kommunen sin side.

Naturvernforbundet i Søgne datert 30.10.2012.


Naturvernforbundet antar at byggeområdet på ”Krogstads” hytte er for lovlig å kunne
sette opp hytta dersom den skulle brenne ned og ikke at hytta skal selges.






Det oppfattes som problematisk med bruk av området FR2 (GB 20/51) i forhold til
nærliggende hytter. Sti ned til slike områder burde merkes og tilrettelegges for
allmennheten. Dette gjelder også for F4.
Naturvernforbundet er kritisk til parkeringsplass P2 på Krossneset. Det er flere store
parkeringsplasser på begge sider av vannet og det framstår derfor som merkverdig at
man skal legge en parkeringsplass midt inne i et naturområdet.
De to ishustomtene burde fredes og vedlikeholdes på lik linje medsteinalderboplassen
på nordsiden av Kvernhusvannet.

Vurdering:
Administrasjonen mener det er fornuftig at det er byggeområdet på ”Krogstads hytte” i forhold
til eventuell gjenoppføring. Det er ikke planer om å selge hytta. Hytta er punktregulert og det
er ikke mulighet for noen utvidelse.
Vedrørende friluftsområdet, så er utgangspunktet at naturlig terreng og vegetasjon skal
bevares. Samtidig har man ingen makt til å hindre at en grunneier høgger trær på egen
eiendom. Det eneste som er klart innenfor et friluftsområdet, er at man ikke får noen form for
byggetillatelse i området, men utover dette så er det uklart hva som er lov og hva som ikke er
lov. Det er i løpet av sommeren gjort tiltak på GB 20/543 som man kan diskutere lovligheten
av. Området har fått en annen karakter enn før arbeidet ble gjort. Samtidig er det foreslått
under forrige møte i plan- og miljøutvalget, at det kan bygges en brygge på samme
friluftsområdet, GB 20/51. Brygga i kombinasjon med det som er foretatt på nevnte hyttetomt,
gjør at dette friluftsområdet har mindre verdi som et friluftsområdet. Skal man sikre
allmennhetens bruk av området, så må kommunen overta arealet. Arealet må da reguleres som
et offentlig friområdet. Slik området har fremstått frem til og med sommeren, så kunne
området godt ha fungert som et offentlig området. Det har ligget usjenert til i forhold til
eksisterende bebyggelse, det er svaberg som området attraktivt som et bade- og fiskeområdet.
Når det gjelder FR4, så er dette området mindre interessant da det er forholds bratt og ulendt.
Hytteeiere opplever det som et problem med hærverk på biler som står langs Krossnesveien.
Ved å flytte parkeringsplassen til hytteeierne bort i fra veien, så håper man å få bukt med dette
problemet. Veien inn til parkeringsplassen er tenkt benyttet som en del av kyststien kommunen
planlegger i forbindelse med kommunen. Kyststien skal gå i fra Høllen og fram til Helleviga på
Langenes.
Ishusene er foreslått med en hensynssone i reguleringsplanen. Det er ikke tatt stilling til
ytterligere opprusting eller vedlikehold.
Aslak Tveita datert 29.10.2012.


Ønsker muligheten for at det kan bygges sjøbod på tomten. Det er ikke mulighet for å
oppbevare utstyr andre plasser enn på hytten.

Vurdering:

Det legges ikke opp til at det kan bygges flere uthus/lager i området. Dette anses som
konfliktfylt i forhold til statlige retningslinjer. Fylkesmannen har også påklaget vedtak
vedrørende sjøbuer i området og fått gjennomslag for dette i påfølgende klagesaksbehandling.

Astrid og Salve Linnebo datert 30.07.2012 og 30.10.2012 møte 10.10.2012
Førstnevnte brev


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



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



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

Sistnevnte brev


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



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

Møte 10 oktober.
Er redskapsbod/lysthus en del av det totale bruksarealet. Hytte F2 er plassert feil. Denne skal
stort sett ligge på GB 20/51 og litt inn på GB 20/100. Ny hytte vil få en størrelse på ca. 60 m2.
Ny brygge ønskes på GB 20/100, denne tomten har ikke brygge i dag.

Vurdering:
Utgangspunktet er å redusere antall utslippsledninger ut i sjø. For å få dette til, er man nødt til å
ha en overordnet plan for området. Denne planen trenger ikke være så omfattende at den vil
stoppe en byggesak.
Administrasjonen behandler alle saker etter plan- og bygningsloven og kommuneplanen.
Administrasjonen har ikke holdepunkter for at det gjøres forskjellsbehandling i området.
Byggeområdet for hytte F2 justeres.
Det legges ikke opp til flere brygger for GB 20/51 og 20/100. Grunneier ønsker ikke en
utvidelse av eksisterende brygge på GB 20/51, denne utvidelsen tas derfor ut.

Fylkesmannen datert 31.10.2012.


Fraråder at hytte i område F2 og brygge for eiendom GB 20/543



Det er uheldig med parkeringsplass P2 og veien inn til denne plassen. Veien bør i
tillegg åpnes opp for bruk av allmennheten.

Hytte område F2 ligger inne som en endring av reguleringsplanen på lik linje med hytte på GB
20/543.
Veien vil være åpen for allmenn ferdsel.
Vest-Agder fylkeskommune 02.11.2012
Brygge til GB 20/543 bør ha en annen plassering.
Veien inn til parkeringsplassen bør legges skånsomt i terrenget.
Vurdering:
Politikerne får eventuelt endre bryggas plassering.
Veien er lagt skånsomt i terrenget.

Oppsummering og konklusjon på innkommende merknader
Det er flere grunneiere i området som ønsker å bygge hytter på egen eiendom. To eksempler på
dette er GB 20/93 og GB 17/28. Disse tomtene er i gjeldende plan regulert som byggeområdet.
GB 17/28 er fradelt som egen tomt i 1963. Da gjeldende plan ble laget på midten av 1980
tallet, så tok man for så vidt stilling til hvor det kunne bygges hytter. Disse nye hyttene ble vist
som egne symboler i kartet. I bestemmelsene ble det presisert at det ikke var tillatt med nye
hytter utover det som kartet viste.
Administrasjonen mener at hytteområdet fint kan tåle flere hytter i området uten at det går ut
over miljø og samfunn.
I forbindelse med melding om oppstart, så har grunneiere og andre adgang til å gå komme med
innspill og ønsker til planarbeidet. For at innspill og ønsker skal kunne innarbeides i planen på
en god måte, er det viktig at det kommer i oppstartsfasen. Innspill og ønsker om mer
bebyggelse senere i prosessen er mer utfordrende å få til. Det var ikke registrert innspill om
hytte på de nevnte eiendommene i oppstartsfasen. Disse ønskene er kommet i forbindelse med
offentlig ettersyn.
Det har vært gjennomført mekling på kommuneplanen. Utgangspunktet for tillatt BRA, er at
denne økes til 120 m2. For hytteeiendommer med kjørevei fram til hytta, så gjelder 138 m2
BRA. Dette fordi man skal regne 1 parkeringsplass for eiendommer med kjøreatkomst fram til
bebyggelsen. Kommuneplanen vedtas forhåpentligvis i nærmeste framtid. Politikerne vedtok
100 m2 BRA (som i gjeldende kommuneplan) før utsending til offentlig ettersyn.
Administrasjonen opprettholder derfor 100 m2 BRA.

Administrasjonen vil overfor plan- og miljøutvalget foreslå følgende endringer:


Det gjøres en liten justering på brygge GB 17/286. Brygga flyttes noen meter mot øst.



Byggeområdet for GB 20/63 justeres i tråd med merknad.



Brygge/Molo på GB 20/464 legges inn på kartet.



Endre utforming av brygge på GB 20/98 i tråd med tillatelse 29.11.1968.



Byggeområdet på GB 20/98 endres noe i sørøstlig retning.



Hytte F2 justeres i tråd med tidligere søknad.

Rådmannens merknader:
Har ingen ytterligere merknader til saken.
Vedlegg
1 Reviderte bestemmelser
2 Revidert beskrivelse Kvernhustangen
3 Plankart_180612
4 Merknader

Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

L12
2011/1432 -11847/2013
Dag Arntsen
27.03.2013

Saksframlegg
Ny andregangsbehandling områdereguleringsplan for
Kvernhustangen
Utv.saksnr

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget tar innkomne merknader til områdereguleringsplanen for
Kvernhustangen til etterretning slik det framgår av administrasjonens vurderinger i
saksframlegget.
2. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret: Søgne kommunestyret vedtar
områdereguleringsplanen for Kvernhustangen, jfr pbl §12-12.
Bakgrunn for saken:
Reguleringsplanen for Kvernhustangen har vært ute til andregangs offentlig ettersyn. Saken ble
behandlet i plan- og miljøutvalget 12.12.2012 som gjorde slikt vedtak:
Områdereguleringsplan for Kvernhustangen jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 legges ut til
nytt offentlig ettersyn med de vedtatte endringer:
 Det gjøres en liten justering på brygge GB 17/286. Brygga flyttes noen meter mot øst.
 Byggeområdet for GB 20/63 justeres i tråd med merknad.
 Brygge/Molo på GB 20/464 legges inn på kartet.
 Endre utforming av brygge på GB 20/98 i tråd med tillatelse 29.11.1968.
 Byggeområdet på GB 20/98 endres noe i sørøstlig retning.
 Hytte F2 justeres i tråd med tidligere søknad.
 Alle hyttetomter får BRA 120/138 m²
 Brygger tillates med lengde 12 meter.
Til det andregangs offentlig ettersyn, er det kommet inn 13 merknader fra:
Fylkesmannen i Vest- Agder, 12.02.13.
Vest- Agder fylkeskommune, 19.02.13.
Øyvind Andreassen, 18.02.13.
Marit og Helge Gausdal, 14.01.13
Naturvernforbundet i Søgne, 13.02.13
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 22.01.13
Ellen og Karl Otto Fredriksen, 17.02.13

Per Reidar Pedersen og Dag Pedersen, 15.02.13.
Karl Gustav Johansen, 30.01.13.
Tor Jacob Aabelvik på vegne av grunneier Johan Åros, 11.02.13.
Per Juell Larsen, 18.02.13
Salve og Astrid Linnebo, 21.02.13
Kystverket sørøst, 21.02.13

Saksutredning
Fylkesmannen i Vest-Agder, 12.02.13. Økning fra 100 m2 BRA til 120 m2 er i tråd med
kommuneplanens arealdel. Mener at parkering på eiendommene i Kvernhusplanen er uaktuelt
og bestemmelsene må derfor ikke legge opp til BRA utover 120 m2. Det vises også til
merknadene i tidligere uttalelse datert 31.10.2012 hvor fylkesmannen fraråder ytterligere
fortetting og privatisering i form av en ny fritidsbolig på F2 og brygge rett sør for
Kvernhusvika.
Administrasjonens vurdering:
Kommuneplanens nye bestemmelser legges til grunn for Kvernhustangen. Det vil si at
fritidsboliger kan bygges med BRA på inntil 120 m2 og en maks kaifront på 12 meter.
Parkering på den enkelte tomt, der det er aktuelt, får en maks BRA på 138 m2. Det regnes 18
m2 for en parkeringsplass. For Kvernhustangen er det ikke aktuelt med parkering på den
enkelte fritidsboligtomt. Derfor blir maks BRA på 120 m2. I bestemmelsene er det ikke nevnt
noe om maks bruksareal på 138 m2 BRA da ingen av fritidsboligtomtene har veiatkomst fram
til fritidsboligen.
Vedrørende fritidsbolig F2 og brygge rett sør for Kvernhusvika, vises det til behandlingen i
plan- og miljøutvalget 12.12.2012.
Vest-Agder fylkeskommune, 19.02.13. Viser til deres tidligere uttalelse datert 02.11.12.
Ønsker en annen plassering av brygge til GB 20/543 og at veien inn til parkeringsplassen P2
bør legges skånsomt i terrenget. Brygge på eiendom GB 17/286 bør ikke flyttes lenger mot øst
på grunn av terrengets beskaffenhet og nærheten til friluftsområdet. En ny brygge bør ikke
sperre for tilgangen til brygge på eiendom GB 17/18.
Administrasjonens vurdering:
Plan- og miljøutvalget har valgt plassering av brygge for GB 20/543. Uansett hvor bryggen
legges i nevnte området, vil det få konsekvenser. Samtidig er det bedre at bryggen ligger
nærmere boden til GB 20/464 enn motsatt.
Ved å flytte bryggen til GB 17/286 noe mot øst, eliminerer man kanskje et mulig problem da
det er usikkerhet om eiendomsgrensene i sjø. Se vurdering av merknad under Karl Gustav
Johansen sin merknad.
Øyvind Andreassen, 18.02.13. Ønsker at GB 20/93 reguleres om til byggeområde og at dette
kan gi mulighet for å kunne bygge fritidsbolig på 120 m2 BRA på lik linje med andre
fritidsboliger i området. Tomten ble ervervet til dette formålet i 1956. Mener det er et grovt
overtramp på eiendomsretten at man fratas denne muligheten for å bygge fritidsbolig. Han har
barn som nå begynner å vise interesse for å bygge hytte. Forstår ikke at gjeldende

reguleringsplan vedtatt i 1986, viser nevnte tomt som et byggeområde, men uten et
bygningssymbol som da ville ha gjort det mulig å bygge en fritidsbolig. Ønsker at et kart om
viser eksisterende eiendomsgrenser mye tydeligere.
Administrasjonens vurdering:
Vi har forståelse for at det føles urimelig at det ikke gis utbyggingsmuligheter på nevnte tomt.
På reguleringsplan fra 1986 er ikke GB 20/93 vist med eiendomsgrenser. GB 20/93 ble tinglyst
som egen eiendom 01.09.86 og reguleringsplanen ble vedtatt 20.10.86. Sannsynligvis har ikke
GB 20/93 vært oppfattet som fritidsboligeiendom i forbindelse med reguleringsplanarbeidet i
1986.
Når det gjelder vurderingen om planforslaget skal opprettholdes slik det ble lagt ut til offentlig
ettersyn, vises til vurderingene under «oppsummering og konklusjon».
Marit og Helge Gausdal, 14.01.13 Mener at de tomtegrensene man opererer med i plankartet
er feil. Det er lagt ved målebrev som dokumenterer deres syn. Ber om at den del av tomta som
ikke er med på plankartet, blir merket som ute-/oppholdsareal. Ønsker byggeområdet utvides 5
meter mot syd slik at det kan være mulig å utvide hytten denne veien.
Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen retter plankartet, slik at denne samsvarer med eiendomsgrensene.
Byggeområdet utvides til også å omfatte plattingen sørvest for fritidsboligen.
Naturvernforbundet i Søgne, 13.02.13 Mener at vei og parkeringsplass for_P2 bør utgå og at
dette nesten urørte området fortsatt bør forbli urørt. Friluftsområdet på GB 20/51 bør
opprettholdes som et friluftsområde for allmennheten.
Administrasjonens vurdering:
Søgne Kommune har gitt signaler på at man kan godkjenne en vei i området. Veien vil bli en
del av kyststien som vil gå fra Høllen og Helleviga. Det er ikke gjort ytterligere undersøkelser i
området annet enn å legge veien på en slik måte at man reduserer landskapsinngrepet til et
minimum. Trafikksikkerhetsmessig mener administrasjonen at det kan være en fordel å få bort
biler som parkerer langs Krossnesveien. Planforslaget legger opp til at friluftsområdet på GB
20/51 skal opprettholdes.
Ellen og Karl Otto Fredriksen, 17.02.13 Mener at deres eiendom, GB 17/26, er den
eiendommen med minst byggeområdet og den eiendommen som har gitt mest til
friluftsområdet. Ber om at kommunen vurderer utformingen av byggeområdet på nytt.
Administrasjonens vurdering:
Tomta har vært befart og det er gjort en vurdering av hva som bør være byggeområde og hva
som bør være ute- og oppholdsareal. Utgangspunktet for utforming av byggeområdet har vært
byggenes plassering og det som naturlig hører til dem. Areal utover dette har fått formålet uteog oppholdsareal.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 22.01.13, har ingen merknader.

Per Reidar Pedersen og Dag Pedersen, 15.02.13. Viser til brev datert 25.10.2012 og
opprettholder merknadene i dette brevet. Kommenterer forholdet til eksponering, presedens og
likhet for loven. I merknaden uttrykker man stor frustrasjon for at reguleringsplanen ikke
legger opp til at det kan bygges hytte på GB 17/28.
Administrasjonens vurdering:
Til brevet datert 25.10.2012 ble det gjort en vurdering i saksfremlegget til plan- og
miljøutvalget 12.12.2012. Som nevnt under merknaden fra Andreassen (GB 20/93), så gjelder
de samme forhold for GB 17/28.
Pedersen skriver i siste avsnitt at man føler at deres innsigelse; som vi omtaler som merknad,
til planen er mindre verdt enn om merknaden hadde kommet i oppstartsfasen. I planprosesser
er det viktig at innspill til reguleringsplanen kommer så tidlig som mulig og aller helst i
oppstartsfasen. Det har ikke vært fremmet ønske om å bygge hytte på GB 17/28 i
oppstartsfasen. Det har kommet under offentlig ettersyn.
Karl Gustav Johansen 30.01.2013.
Protesterer på at bryggearealet er flyttet mot øst etter ønske fra nabo. Mener dette vil forringe
muligheten for å bygge en brygge på eiendommen da det er brattere jo lenger øst på
eiendommen man kommer.
Etter høringsfristen er det kommet et nytt brev fra Karl Gustav Johansen, 10.03.13 som
vedlegges. Her tar han opp at byggeområdet for GB 17/286 er for lite for å kunne bygge hytte
på 120 m2 og at grensene forbyggeområdet på GB
Administrasjonens vurdering:
Planforslaget opprettholdes. Eiendomsgrensen til nabotomten går i en norvest/sørøstlig retning.
Det er tvil om eiendomsgrensene ut i sjøen. Selv om det er noe brattere lenger øst på
eiendommen, skal det være mulig å få til en brygge på tomten.
På denne tomten vil det være en utfordring å bygge 120 m2 på en flate. I
reguleringsbestemmelsene gis det anledning til maks 120 m2, men det betyr ikke at det er rett
til å bygge 120m2 hvis det ikke er plass til det innenfor området avsatt til bebyggelse. De
høydeproblemene som tas opp i brevet er ut fra at hytta plasseres maksimalt ugunstig i forhold
til terrenget. Hvis en bygningskropp plasseres mest gunstig i terrenget mot sørøst, vil
høydeforskjellen bli betydelig mindre. Planforslaget opprettholdes.
Tor Jacob Aabelvik på vegne av grunneier Johan Åros datert 11.02.2013.
Viser til vedlagte konsekvensutredninger og beskrivelse av et stort område som ønskes til
byggeområde for boliger.
Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen har tidligere signalisert til både grunneieren, konsulenten og advokaten at
dette er et innspill til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i
desember 2012, slik at innspillet eventuelt kan opp ved neste rullering av kommuneplanen.

Oppsummering og konklusjon:
To av merknadene ovenfor går på forhold som ble omtalt i saken til plan- og miljøutvalgets
møte 12.12.2012. Det gjelder tomter som har egne bruksnummer og som i gjeldende plan for
Kvernhustangen er vist som byggeområde, men ikke som tomt for ny fritidsbebyggelse, GB
17/28; deler av tomta ligger i byggeområde og GB 20/93 og GB 20/240 hvor hele tomtene
ligger i byggeområde.
Det er etablert og fradelt hyttetomt etter at gjeldende plan ble vedtatt i 1986. Det har skjedd
gjennom en mindre vesentlig reguleringsendring. I forbindelse med dette reguleringsarbeidet
ligger det an til at det legges inn brygge for den nye hyttebebyggelsen i friluftsområdet.
Administrasjonen har forståelse for at andre grunneiere stiller spørsmål om dette er
likebehandling.
Det har vært et mål i dette reguleringsarbeidet å redusere byggeområdene (gule felt) i
planområdet til å omfatte bare bebyggelsen og et lite område rundt bebyggelsen. Dette er
statlige føringer, blant annet vist gjennom departementet sin avgjørelse på Pålsneset.
Utover en endring på tomt GB 20/272, anbefaler administrasjonen at plan- og miljøutvalget tar
innkommende merknader og vurderinger gjort av disse til orientering. Administrasjonen
anbefaler plan- og miljøutvalget å innstille til kommunestyret om å vedta reguleringsplanen

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
Vedlegg
1
Uttalelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder til nytt offentlig ettersyn - Områderegulering Kvernhustangen
2
Uttalelse vedr. områderegulering Kvernhustangen - nytt offentlig ettersyn 2011/143239464/2012
3
Klage / merknad / innsigelse - Kvernhustangen - Plan ID 201205
4
Klage på reguleringsplan for Kvernhustangen
5
Særutskrift - Reguleringsplan for Kvernhustangen - offentlig ettersyn
6
Særutskrift - Reguleringsplan for Kvernhustangen - offentlig ettersyn
7
Merknad fra Marit og Helge Gausdal til Områderegulering - Kvernhustangen - GB
20/272
8
Merknader fra Karl Gustav Johansen til områderegulering for Kvernhustangen - GB
17/286
9
Uttalelse fra Adv. Aabelvik til områderegulering - Kvernhustangen
10 Merknader - Områderegulering - Kvernhustangen - Plan ID 201205
11 Klage på vedtak nr 7 - saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget 12.12.12
12 Merknader til Områderegulering - Kvernhustangen GB 17/26
13 Anke på avslag om tillatelse til oppføring av brygge på GB 20/100- Områderegulering Kvernhustangen - Plan ID 201205
14 Fornyet protest mot tillatelse til brygge på friluftsområdet - GB 20/51 - Kvernhustangen
områderegulering - nytt offentlig ettersyn
15 Utforming av byggeområde på hyttetomt GB 17/286 (F3) Kvernhustangen
16 Plankart datert 27.12.2012
17 Bestemmelser datert 171212

