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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar klagen fra Marianne og Bent H. Homme tilfølge.
Kommunestyret omgjør sitt vedtak 19.6.2014 og vedtar med hjemmel i pbl. § 12-12
endringer som fremgår av det reviderte plankartet (vedlegg 7).
2. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jan og Leif Karsten Skarning tilfølge. Saken
oversendes klageinstansen for endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde
ledd.
3. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jorunn F. Kerlefsen tilfølge. Saken oversendes
klageinstansen for endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
4. Kommunestyret delegerer til Plan- og miljøutvalget å forta eventuell videre
klagebehandling i saken som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.01.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret tar klagen fra Marianne og Bent H. Homme tilfølge. Kommunestyret omgjør
sitt vedtak 19.6.2014 og vedtar med hjemmel i pbl. § 12-12 endringer som fremgår av det
reviderte plankartet (vedlegg 7).
2. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jan og Leif Karsten Skarning tilfølge. Saken oversendes
klageinstansen for endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.

3. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jorunn F. Kerlefsen tilfølge. Saken oversendes
klageinstansen for endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
4. Kommunestyret delegerer til Plan- og miljøutvalget å forta eventuell videre klagebehandling i
saken som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyre vedtok den 10.6.2014 detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien (vedlegg 1).
Formålet med reguleringsplanen er å få nødvendig hjemmelsgrunnlag til å kunne etablere
fortau fra krysset mellom Nodenes- og Langenesveien og frem til innregulert fortau i
reguleringsplanen for Pålsneset. Planforslaget ble fremmet av Pålsnes utbygging AS. Ansvarlig
konsulent er Vianova Kristiansand AS.
Vedtak av reguleringsplaner er å betrakte som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 2 litra b)
og kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse.
I forbindelse med kunngjøringen av vedtaket har det innkommet 3 klager fra henholdsvis
Marianne og Bent H. Homme (vedlegg 2), Jan og Leif K. Skarning (vedlegg 3) og Jorunn F.
Kerlefsen (vedlegg 4).
Saksutredning:
Samtlige klager vurderes å være rettidig fremsatt jf. fvl. § 29 første ledd. Klagerne betraktes
som parter i saken i form av å være berørte grunneiere og har således klageadgang på
kommunes vedtak.
Hva gjelder klagen fra Marianne og Bent H. Homme mener administrasjonen at det er grunnlag
for å ta klagen tilfølge. Et revidert forslag har derfor blitt sendt på begrenset høring i brev av
2.10.2014. Med bakgrunn i at endringene har vært på høring vil kommunestyret kunne fatte
nytt vedtak direkte som foreslått i første punkt i innstillingen.
Hva gjelder Jan og Leif K. Skarning sin klage er den av en slik karakter at dersom den skal tas
til følge vil det innebære en større revisjon av planen som helhet. Administrasjonen mener det
ikke grunnlag for å ta klagen til følge. Klagen har likevel blitt forelagt berørte naboer i krysset
og Statens vegvesen av hensyn til kontradiksjon. Det bare Statens vegvesen som har valgt å
komme med kommentarer til klagen.
Administrasjonen vil gå gjennom innholdet i klagene med tilhørende vurdering og anførsler.
Klage fra Marianne og Bent H. Homme
Undertegnende er hjemmelshavere til eiendommene 16/97, 15/12 og 15/38. Slik vi har forstått
innebærer planen at inn/utkjørsel fra 15/38 blir stengt. Dette er et inngrep vi vil protestere på.
Det er svært viktig at denne del av eiendommen er mulig å komme til med bil. Denne del av
eiendommen benyttes av ansatte i Kiwi butikken, lager, frisør samt bolig. Vi har ved tidligere
anledning måtte avstå grunn til nåværende gang/sykkelsti, noe som har ført til at forbindelse
mellom parkeringsplass på 16/97 og 15/38 ikke er mulig med bil.
Det foreligger planer om betydelig oppgradering og utbygging av eiendommen som i dag
huser Kiwi, Salongen og bolig. Utvidelse av bygningsmasse er kun mulig på 15/38. I planen er

det også på vår eiendom avsatt et uforholdsmessig stort areal til «annen veggrunn». Dette kan
komme i konflikt med planer om utvikling av eiendommen.
Konklusjon:
Eiendommen 15/38 må sikres adkomst fra sør samt at område avsatt til «annen veggrunn» må
reduseres betydelig.
Administrasjons vurdering:
Administrasjonen legger til grunn at det er tale om en tegnefeil at eksisterende avkjørsel ikke
fremkommer i reguleringsplanen. Subsidiert at konsulenten har ment at Homme kan løse
adkomsten fra nordvest ved innkjøringen til Kiwi butikken.
Administrasjonen er enig med klager i at det bør sikres en adkomst fra sørøst til
næringsvirksomheten som drives på sørøst siden av bygget. Veien som ligger langs
næringsbygget er smal og det vil derfor være vanskelig å få frem varelevering og
utrykningskjøretøy om den primære adkomsten skal gå langs bygget.

Kartutsnitt: Utsnitt av det vedtatte plankartet i krysset mellom Nodenes- og Langenesveien.
Figurene anviser ønskede endringer fra Homme.
Homme anfører også at planforslaget tar uhensiktsmessig mye areal i et område hvor det
allerede er etablert gang- og sykkelvei og nye tiltak ikke planlegges iverksatt.

Kartutsnitt: Viser forslag til endringer i plankartet som administrasjonen sendte på begrenset
høring med bakgrunn i klagen.
Statens vegvesen aksepterer den skisserte løsningen etter en drøftelse med administrasjonen.
Veimyndighetene forutsetter at avkjørselen må detaljutformes i byggeplanen i likhet med andre
avkjørsler i reguleringsplanen. Administrasjonen er enig med Statens vegvesen at det må
foretas en detaljprosjektering på et senere tidspunkt.
Med bakgrunn i overstående vurderinger tilrås det at klagen tas tilfølge og plankartet endres på
dette punktet.
Klage fra Jorunn Fossestøl Kerlefsen
I vårt tidligere innspill til planen har vi kommentert den store grunnervervelsen som vil ramme
vår eiendom. På grunnlag av tidligere grunn ervervsliste vil permanent erverv utgjøre ca. 486
m2. Det er da tatt hensyn til 12 m2 som ligger under eiendom gnr. 15 bnr. 94.
Dette er et stort inngrep i et areal som i dag har status som boligbebyggelse. Vi er helt uenig i
at dette ikke medfører til en verdi forringelse av eiendommen. Et slikt inngrep vil sterkt
redusere muligheten for en videre utnyttelse av resterende del av eiendommen. Det spiller liten
rolle om arealene som berøres er svært bratte og vurderes til å være uegnet til boligformål. På
gjeldende reguleringsplan som sist ble revidert i 2009, er dette arealet markert som
boligområde.
Vi er ikke i mot en etablering av denne gang- og sykkelstien, men vi forventer en respekt og
forståelse for de ulemper et slikt stort inngrep vil på vår eiendom. Vi ser dessuten på den
mottatte saksutredningen av administrasjonen at de i et annet tilfelle nevner at vanlig
tomtestørrelse ved regulering av eneboliger i dag ligger mellom 450 og 800 m2. I vårt tilfelle
ligger det arealet som må permanent erverves innenfor denne størrelsen.
Administrasjons vurdering:
Administrasjonen er noe usikker på hva Kerlefsen egentlig mener å klage på. Det fremstår som
en logisk brist (selvmotsigelse) når det avsluttende anføres at man ikke er i mot etableringen,
men likevel har velger å sende inn en klage.
Klager er tilskrevet gjennom hele reguleringsplanprosessen og det kan virke som om Kerlefsen
vil ha en form for erkjennelse at reguleringsplanen medfører tap av utbyggingsgrunn.

Som kommentert i tidligere saksutredninger vil spørsmålet om erstatning og innløsning,
herunder hvordan verdien på arealene fastsettes skje når planen skal gjennomføres. Det er en
del av gjennomføringsfasen av planen.
Administrasjonen vil uansett opprettholde synspunktet om at arealene som berøres av planen
ikke egner seg som utbyggingsformål. Dette gjelder både som ny boligtomt og utvidelse av
eksisterende. Videre mener administrasjonen at virkingene av planen er forholdsvis beskjedne
for Kerlefsens etablerte bolig (15/19) som ligger betydelig høyere i terrenget enn der
inngrepene vil komme som følge av det planlagte fortauet, sett opp mot andre berørte
grunneiere.
Arealet som vil bli berørt ved etablering av fortauet fungerer i dag som ei fjellskrent langs
Nodenesveien. Det er heller ingen naturlig sammenheng mellom bruken av boligen med
tilhørende uteområde og arealet som vil gå tapt gjennom den vedtatte reguleringsplanen.
Topografien på eiendommen tilsier at arealet – rent faktisk – er adskilt fra boligen og
uteområdet rundt boligen (se bilde under). Dessuten må det presiseres at den gamle
reguleringsplanen ikke åpner for at det kan etableres flere boliger eller byggetomter på
Kerlefsens eiendommer. Arealet er også utenfor byggegrensene i den gamle planen som i seg
selv gir vesentlige begrensninger på bruken av arealet.
Det permanente grunnervervet av Kerlefsen eiendom gnr. 15 bnr. 19 utgjør ca. 154 m2. Det
permanente ervervet at gnr. 15 gnr. 94. er ca. 12 m2. Altså betydelig lavere enn 486m2 som
klager viser til.

Bilde: Fortauet vil gå på høyre side av Nodenesveien som vises i bilde. Kerlefsen bolig ligger
bak fjellskrenten og blir i liten grad berørt etter administrasjons syn.
Administrasjonen kan ikke se at det foreligger noe grunnlag for å ta klagen til følge.

Klage fra Jan Skarning og Leif Karsten Skarning
Vi vil med dette klage vedtaket inn for fylkesmannen i Vest-Agder.
Vårt brev, datert 28. Januar 2014 opprettholdes. Vi mener fortsatt at krysset
Nodenesveien/Pålsnesveien bør flyttes mot nordøst. Tiden er nå inne for å samordne
Søvik/Nodenes og Pålsnesplanen. Søgne kommune eier «Søvik skole og Fiskebrygga» i
Søvik/Nodenesplanen.
Så godt som alle innregulerte boliger i Søvik/Nodenesplanen er ferdig bygd. Alle har fått
dispensasjon for rekkefølgekravet.
Nå er det snart bare Søgne kommune selv som har eiendommer som kan utbygges. Disse
eiendommene blir i dag leid ut av kommunen. Dette har medført stor økning av personbil- og
tungtrafikk i området.
Vår mening er at Søgne kommune selv bør være med på å innfri rekkefølgekravet.
Rekkefølgekravet gjelder vel for Søgne kommune selv? Skal veien «rustes opp», må det ikke
gjøres stykkevis og delt, men hele Nodenesveien og Pålsnesveien.
Dimmensjoneringsgrunnlag på Nodenesveien Fv. 170 er dimensjonert som en smal Sa 1.
Samleveg. Pålsnesveien Fv.169 er dimensjonert som en smal sa 1. samleveg. Begge
dimensjonert med en trafikkbelastning på inntil 1500 kjøretøyer per døgn. Veiene har
registrert 300 eller mindre.
Vi mener erverv av grunn, blir for voldsom på sydsiden av Pålsnesveien. Vårt forslag er 0,501,00m, dette bør holde.
Historikk:
Vi mener Fylkesmannen bør se på hele planprosessen for Pålsnesplanen på nytt. For oss ser
det ut som «noe har skjedd» som vi ikke har fått ta del i.
Til sist:
Vi er på ingen måte imot at veiene blir utbygd, og at fortau anlegges. Noe grunn kan vi også
avstå. Det er bare proporsjonene på det hele.
Administrasjons vurdering:
Administrasjonen viser til saksutredningen fra planen ble vedtatt hvor problemstillingen rundt
krysset og utvidelse av planområdet ble grundig drøftet (vedlegg 1).
Administrasjonen viser også til bakgrunnen for at planarbeidet ble igangsatt. Formålet med
planen er å løse rekkefølgekravet om etablering av fortau fra Pålsneset og frem til
Langenesveien. Forslaget ble fremmet som en privat detaljregulering av grunneierne som har
egen interesse av å få løst rekkefølgekravet. Det er vanskelig å se for seg hva slags grunnlag
kommunen skulle ha for å pålegge de private initiativtagerne å regulere ned til fiskebrygga som
foreslått av klagerne.
Det er heller ikke en prioritert kommunal oppgave å revidere plangrunnlaget ned mot
fiskebrygga. Administrasjonen er heller ikke kjent med at foreligger større planer om
utbygging i området rundt fiskebrygga som tilsier at dette bør prioriteres.
Anførsler om at alle innregulerte boliger i Søvik/Nodenesplanen er ferdig bygd med bakgrunn i
dispensasjon medfører ikke riktighet. Det må skilles mellom boliger som er etablert før
rekkefølgekravet ble innført og nye boenheter som planene hjemler. Administrasjonen kjenner

ikke til et eneste tilfelle der det er gitt dispensasjon fra rekkefølgekravet for oppføring av nye
boenheter.
Anførsler om at det «snart bare er Søgne kommune som eier eiendommer som kan bygges ut»
er vanskelig å kunne tillegge noe vekt i en sak der det tas stilling til plassering og utforming av
et fortau.
Administrasjonen vil uansett presisere at kommunen har liten økonomisk-/egeninteresse av
fortauet. Kommunen eier som kjent arealer regulert til fiskebruk og barnehage. Dette er
virksomhet som er etablert lenge før behovet for fortau ble aktualisert gjennom
rekkefølgekravet – ikke ulikt eksempel klagerens eiendommer. Argumentasjonen faller derfor
på sin urimelighet.
De som har økonomisk interesse av at fortauet blir etablert er først og fremst grunneierne på
Pålsneset som da vil kunne realisere de innregulerte tomtene. I tillegg vil det være en interesse
for den etablerte bebyggelsen langs Pålsnes- og Nodenesveien, men da som et trafikksikkerhets
tiltak.
Klager anfører at kommunens bygninger har medført en økning i person- og tungtrafikk.
Dersom dette medfører riktighet styrker dette tvert om behovet for etablering av fortauet.
Anførsler om at kommunen skal være med å innfri rekkefølgekravet er ikke et forhold som tas
stilling til i reguleringsplanen. Reguleringsplanen tar stilling til om hvor og hvordan fortauet
skal bygges – ikke hvordan det skal gjennomføres økonomisk. Det er utbyggingsavtaler som
normalt avklarer selve gjennomføringen av planer. Selv om det ikke har relevans for
klagebehandlingen så kan det opplyses at kommunen har en sak gående der gjennomføring
drøftes, herunder om det skal inngås utbyggingsavtale.
Dimensjoneringsgrunnlaget på fylkesveier er det Statens vegvesen som avgjør i samråd med
kommunen. Administrasjonen vil presisere at dimensjoneringsklasse SA1 (samleveg) er riktig
standard iht. vegnormalene som Statens vegvesen legger til grunn. Trafikkbelastning med inntil
1500 ÅDT er en øvre grense for veistandard. Det innebærer at det ikke skal brukes SA1
standard dersom trafikkmengden antas å overstige en ÅDT på 1500. Da ville man måtte gå
over på en annen standard.
Dessuten er det ikke tale om noe vesentlig økning i kjørebanebredde fra dagens standard.
Administrasjonen mener det er urealistisk å bygge smalere vei enn det som foreligger per dags
dato, når man samtidig har lagt til rette for flere boenheter Pålsnes. Etter vegnormalene skal en
SA1 vei ha bredde på 6 meter inkl. skulder. Reguleringsplanen har nedjustert veibredde til 5
meter inkl. skulder. Det er derfor allerede foretatt en reduksjon av bredde nettopp for å
begrense omfanget og virkningene for grunneierne langs veien. Av veibredden på 5 meter går
0,5 meter på hver side med til skulder. Kjørebanen blir da 4 meter som allerede er en
betraktelig redusert løsning for å minimere de negative virkningene for grunneierne.
Anførsler om erverv av grunn har blitt grundig drøftet gjennom tidligere behandlinger og
korrespondanse mellom saksbehandler, forslagsstiller og klagerne. Den regulerte grunnen er
det som er nødvendig for å kunne etablere vei og fortau gjennom området. Forbi klagernes
eiendommer er det forholdsvis små justeringer av veiformål som igjen gir lite inngrep på privat
grunn.
Eiendommen til Jan Skarning, gnr/bnr 15/2 blir ca. 11m2 berørt (avmerket med A i kartutsnitt
under). Eiendommen til Leif Skarning, gnr/bnr 15/78 blir berørt med ca. 162m2 (avmerket med
B i 2 parseller).

Kartutsnitt: Blått avmerket område (A og B) viser areal som vil måtte erverves permanent fra
klagernes eiendommer med den nye reguleringsplanen under. Røde linjer viser nåværende
eiendomsgrenser.
Det er viktig å presisere at nesten hele arealet lå inne i reguleringsplan for Søvik/Nodenes som
ble vedtatt i 1998.

Kartutsnitt: Viser reguleringsplan for Søvik/Nodenes vedtatt i 1998. Blå arealer samme som i
kartutsnitt over, og som ny plan forutsetter ervervet. Kartet viser at det er tale om svært små
justeringer fra den gamle planen.

Administrasjonen vurderer arealene til å ha liten reell betydning for den faktiske bruken av
boligtomtene. Arealene ligger nordvendt mot veien og forholdsvis langt fra boligenes
plassering på tomtene. Dessuten er størrelsen på arealene små sett opp mot tomtestørrelsen.
Tap av arealene vurderes derfor å ha begrenset praktisk betydning for fremtidig bruk av
boligtomtene.
Det må poengteres at det å forskyve krysset som klagerne anfører kun medfører at man
forskyver de samme utfordringene over på andre grunneiere. Kommunen må vektlegge det som
i størst mulig grad ivaretar alle grunneierne, beboere og myndigheters interesser. Ikke minst
noe som gir samlet sett gode løsninger.
Gjennomgående for løsningsforslagene som klagerne har kommet opp med er at de gir minst
mulig inngrep på egen eiendom, uavhengig om det går på bekostning av andre
(nabo)eiendommer. Det virker også som om klagerne mener det irrelevant om løsningene er
mulig å gjennomføre eller ikke.
Det i seg selv kan tyde på at det er tap av grunn som er det underliggende motivet for å
klage/protestere – og ikke at løsningene i seg selv som er for dårlige i planen. Til det vil
administrasjonen anføre at hver eneste grunneier i planområdet vil kunne hevde at sin eiendom
og interesser er viktigere enn andre sine interesser. Kommunen kan ikke vektlegge denne type
personlige hensyn og argumentasjon i en sak som berører svært mange parter.
Forvaltningspraksis tilsier at det skal vises varsomhet med å omgjøre klager der det er flere
(mot)parter nettopp av det hensynet som anføres ovenfor. Administrasjonen vil også presisere
at majoriteten av berørte grunneierne ikke har valgt å klage og det er lite som underbygger at
planen ikke er proporsjonal eller urimelig inngripende. Etablering av fortau vil forbedre
trafikksikkerheten til eksisterende boliger, og myke trafikanter som ferdes i området. Det er
derfor samfunnsinteresser i å få planen realisert.
Statens vegvesen anfører i sin kommentar til klagen (vedlegg 5) at de er åpen for å drøfte
forskyvning av krysset. Administrasjonen viser til saksutredningen til vedtaket hvor dette ikke
ble anbefalt, da det innebærer en ny reguleringsplanprosess ettersom dette ikke inngår i
planområdet. I tillegg er det knyttet økonomi til gjennomføring av planen. Rekkefølgekravet
knytter seg til etablering av fortauet og ikke omlegging av hele veistrukturen ned mot
Fiskebrygga. Når man sammenstiller overstående og i tillegg tar i betraktning at man antagelig
vil få samme utfordringer med andre grunneiere som da vil måtte bli berørt - er lite som taler
for at man bør arbeide videre med kryssforskyvning. Administrasjonen viser til at det må være
noe form for forutsigbarhet i reguleringsplanprosessene og at grunneierne har lagt mye arbeid
for å få en reguleringsplan på plass.
Etter klagefristens utløp har det også kommet inn anførsler fra Advokatfirmaet Steenstrup
Stordrange som representerer enkelte grunneiere i området, herunder klagerne Jan Skarning og
Leif Karsten Skarning (se vedlegg 6). Advokat Odd Walther Moi anfører i sitt brev at planen
ikke kan være gyldig. Administrasjonen fant grunnlag for å be om en nærmere redegjørelse for
en slik påstand om ugyldighet da det kan være av avgjørende betydning i en pågående
klagesak. Det ble anført følgende fra Moi tilsvar:
«Av oreigningslova § 2 fremgår at ekspropriasjonsvedtak ikke kan gis uten at inngrepet
«tvillaust er til meir gagn enn skade». Det samme kravet følger av plan- og
bygningslovens plandel. Ifølge grunneierne er det mulig å etablere en mindre
inngripende trase som ivaretar kommunens behov for gang- og sykkelvei uten at dette
medfører uforholdsmessig store kostnader. Detaljreguleringens valg av trase oppfyller
dermed ikke vilkårene i oreigningslova § 2 eller i plan- og bygningslovens plandel. Etter

vår oppfatning synes kommunen å ha bestemt seg for valg av trasé i en tidlig fase, noe
som preger detaljreguleringens utredning, generelle saksbehandling og vedtak. I en
eventuell ekspropriasjonssak vil vi derfor, i samsvar med grunneiernes tidligere
fremsatte merknader, anføre at reguleringsplanen og et eventuelt ekspropriasjonsvedtak
er ugyldig på dette grunnlag.
Det vil videre bli anført at detaljreguleringen er ugyldig fordi den bygger på feil faktiske
forutsetninger. Ifølge grunneierne er den reelle gjennomsnittlige årsdøgnstrafikken
betydelige lavere enn de tallene planen bygger på. Det vil således bli anført at gang- og
sykkelveien slik den nå ligger/er utformet ikke vil være mer til gagn enn skade, jf.
oreigningsloven § 2 siste ledd.»
Administrasjonen vil presisere at Oreigningslova først kommer til anvendelse i en eventuell
ekspropriasjonssak. Vår sak omhandler et reguleringsplanvedtak etter plan- og bygningsloven
og kommunen trenger ikke å vurdere saken opp mot Oreigningslova på nåværende tidspunkt.
Uten å komme noe mer inn på spørsmålsstillingen vil administrasjonen likevel påpeke at man
mener planen oppfyller kravene orl. § 2 siste ledd, om kommunen skulle være av den
oppfatning at det må fortas ekspropriasjon.
Hva gjelder trasevalg så følger denne eksisterende reguleringsplanen i tråd med det som hele
tiden har vært forutsetningen for planarbeidet. Det kun således tale om justeringer av gjeldende
plan og oppdatering av det rettslige grunnlaget for å kunne bygge fortauet. Det er ingen
grunneiere som har motforestillinger til dette i planprosessen. Administrasjonen er heller ikke
kjent med et eneste alternativ trasevalg som advokaten anfører. Forutsetningen for at
kommunen skal kunne ta stilling til alternative trasevalg er at det gis innspill i planarbeidet.
Det har vært kjent gjennom hele planprosessen at det er tale om en oppdatering av gjeldende
plan med eksisterende trasevalg uten at noen grunneiere har hatt merknader til dette. Å komme
med denne type argumentasjon etter at vedtaket er fattet – i en pågående klagesak – er
vanskelig for kommunen som planmyndighet å forholde seg til.
Hva gjelder de faktiske forutsetninger vises det til kommentar under Jan Skarning og Leif
Karsten Skarning. Administrasjonen kan ikke se at det hefter feil som medfører ugyldighet av
planen eller som grunnlag for ekspropriasjon etter Oreigningslova.
Konklusjon:
Administrasjonen vil tilrå at klagen fra Marianne Homme og Bent H. Homme tas til følge. Det
innebærer at det tas inn avkjørselspunkt og annen veggrunn reduseres for eksisterende gang- og
sykkelvei som det fremgår av vedlagte plankart (vedlegg 7).
Hva gjelder klagen fra Jorunn Fossestøl Kerlefsen, Jan og Leif Karsten Skarning så foreligger
det ikke ny informasjon som kommunen ikke kjente til på vedtakstidspunktet.
Administrasjonen tilrår derfor at disse to klagene oversendes klageinstansen (Fylkesmannen)
for videre behandling.

Vedlegg
1 Saksutredning med vedlegg (plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse m.m)
2 Klage fra Marianne og Bent H. Homme
3 Klage fra Jan og Leif Karsten Skarning
4 Klage fra Jorunn F. Kerlefsen

5
6
7

Uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med klage fra Skarning
Uttalelse fra Advokatfirmaet Steensrup Storange
Revidert plankart

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2013/877 -13540/2014
Daniel Holm
02.05.2014

Saksframlegg
Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien
Utv.saksnr
71/14

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
21.05.2014

39/14

Kommunestyret

22.05.2014

59/14

Kommunestyret

19.06.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med
vedlegg (vedlegg 1-7).

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 21.05.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg
(vedlegg 1-7).
Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Plan- og miljøutvalget aviser detaljregulering for del av Nodenesveien.
Plan- og miljøutvalget ber kommunestyret endre føringer som er gitt i Søvik Nodenes i forbindelse med
behandling av Pålsnesplanen
Trafikksikkerhet for myke trafikanter kan og var i varetatt under behandling av Pålsnesplanen.
Trafikksikkerhet i Søvik Nodenesplanen kan ivaretas ved eksempel fartsdumper med skilting 30 km i
begge planer.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 7
stemmer (H, KRF, V, AP) mot 2 stemmer (FRP)

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med
vedlegg (vedlegg 1-7).

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg
(vedlegg 1-7).
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Med bakgrunn i FRPs forslag i Plan- og miljøutvalget 21.05.14 sak PS 71/14 ber kommunestyret om at
det fremmes en sak som ivaretar intensjonen i forslaget om en endring av rekkefølgekrav i SøvikNodenesplanene og samtidig legger opp til en endring av gang-sykkelvei/fortau i Pålsnesplanen
Ordfører Severinsen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte.
Votering:
Ordførerens utsettelsesforslag vedtatt med 21 (H(8),AP, SV, SP, KRF) mot 5 stemmer (FRP).
Rådmannens forslag og FRP sitt forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg
(vedlegg 1-7).
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Med bakgrunn i FRPs forslag i Plan- og miljøutvalget 21.05.14 sak PS 71/14 ber kommunestyret om at
det fremmes en sak som ivaretar intensjonen i forslaget om en endring av rekkefølgekrav i SøvikNodenesplanene og samtidig legger opp til en endring av gang-sykkelvei/fortau i Pålsnesplanen

Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling forslag satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Plan- og
miljøutvalgets innstilling vedtatt med 23 mot 4 (SP, FRP) stemmer.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med
vedlegg (vedlegg 1-7).

Bakgrunn for saken:
Pålsneset utbygging AS har utarbeidet detaljreguleringsforslag (reguleringsplan) for deler av
Nodenesveien og Pålsnesveien.

Fig1: planområdet fremgår med rød linje.
Formålet med planarbeidet er å skaffe rettslig grunnlag for å kunne bygge fortau på
strekningen hvor dette mangler. Det foreligger et rekkefølgekrav i reguleringsplan for
Pålsneset som lyder:
«Før det gis byggetillatelse etter § 93 til nye tiltak i reguleringsplanområdet skal fortau
langs nordsiden av Pålsnesvegen fra Pålsnesbukta til Fv 456 være bygd ferdig»
Dette overnevnte rekkefølgekravet er bakgrunnen for planarbeidet.

Planen er utarbeidet av Vianova Kristiansand AS og det ble avholdt oppstartsmøte den
21.02.13 med påfølgende varsel om planoppstart.
Planens innhold:

Fig 2: Utsnitt av planforslaget med ortofoto i bakgrunn
For fullstendig plankart vises det til vedlegg 1. Forslaget består for øvrig av bestemmelser
(vedlegg 2) og planbeskrivelse med vedlegg (vedlegg 3-7).
Forslaget baserer seg på gjeldende reguleringsplan for Søvik/Nodenes/Langenes. Det nye
forslaget innebærer mindre forskyvninger av Nodenesveien, Pålsnesveien og innregulert fortau.

Fig 3: normalprofil for planlagt vei og fortausløsning.
Forslaget har også tatt med deler av boligtomtene (fremgår som gult areal i plankartet med
skravur som midlertidig anleggsområde). Disse arealene forutsettes benyttet ved opparbeidelse
av vei og fortau, men vil bli tilbakeført tomtene etter gjennomføring av plan.
For å synliggjøre virkingene bedre har administrasjonen også utarbeidet kart som viser forslag
til ny plan over gjeldende reguleringsplan (vedlegg 9), samt et kart som viser forslag til ny plan
i transparent (kun linjer uten flatefyll) over eksisterende plan (vedlegg 10).
Planprosess:
Plan- og miljøutvalget besluttet i vedtak av 27.11.13 at forslaget skulle legges ut på offentlig
ettersyn og høring. Vedtaket ble iverksatt og planen lå formelt ute på høring og offentlig
ettersyn i perioden 10.12.13 til 1.2.2014. I forbindelse med høringen har det kommet inn 12
innspill fra myndigheter og private. Innspillene er referert og kommentert under.
Ruben Johansen og Mariel Andresen brev datert 31.01.14.

Vi har følgende merknader til planen som er lagt ut til offentlig ettersyn:
-

Grunnervervslisten for g/b nr l5/l7 er ikke oppdatert og korrekt. Eiendommen eies i dag av
Ruben Johansen og Mariel Andresen.

-

Ut fra vedlagte tegning nr W001 (grunnervervelser) ser vi at et vesentlig areal (l69m2) blir
ervervet fra vår eiendom, et areal som i dag er regulert til boligformål. Da vi nettopp har
overtatt eiendommen ser vi at dette vil føre til en forringelse både i form av verdi og ytterligere
utnyttelsesgrad av tomten. Vi ser at med dagens innkjøring til tomten vil dette inngrepet gjøre
det tilnærmet umulig å bruke innkjørselen slik den fremstår i dag, noe som igjen fører til at det
må gjøres endringer i form av at innkjørselen må trekkes ytterligere inn på tomten for å få en
stigningskurve som er akseptabel. Dette vil igjen føre til at vi må bruke et større areal til
innkjøringen pga dette.

-

Vi ser at det helt klart vil være mer hensiktsmessig å legge veien/fortauet lenger mot øst slik at
denne vil få en slakere kurve og dermed bli mer oversiktlig enn vedlagte plan viser. Veien har
tidligere blitt utbedret inn på eiendom 15/17 (tidl. eier Gudrun Johansen) mht nettopp dette og
burde fortsatt være et tema.

Administrasjonens kommentar
Grunnervervslisten var ment som et støttedokument i saken. Det tas til orientering at denne
avviker. Administrasjonen tar også til orientering at eiendommen har skiftet eier.

Eiendommen er i dag på 1473 m2 iht. kommunens eiendomsregister. Planforslaget medfører at
ca. 169m2 blir ervervet ved gjennomføring av plan. Vanlig tomtestørrelse ved regulering av
eneboligtomter i dag fra 450-800m2. Administrasjonen har derfor vanskelig for å se at det er
tale om en vesentlig forringelse av eiendommen.
Anførsler om at avkjørsel blir forverret (stigning) er undersøkt av ansvarlig konsulent for
planen. Dagens avkjørsel er relativt bratt og det vil som en del av gjennomføringen av planen
måtte gjøres justeringer av avkjørselen for å oppnå tilfredsstillende stigning.

Fig 4: Utsnitt av lengdeprofil for avkjørsel.
Øverste linje i lengdeprofilen viser eksisterende nivå på adkomsten og nederste linje viser
planlagt nivå som medfører en avskalling (fjerning av masser) på mellom 0-0.9 meter. Med de
planlagte avbøtende tiltakene vil stigningen ikke forverres for Johansen og Andresen
innkjørsel. Merknadene vurderes derfor å være ivaretatt i forslaget.
Som en del av planarbeidet har det vært vurdert å forskyve veikurvaturen østover og således
rette ut krysset mellom Nodenes- og Pålsnesveien. Et slikt arbeid vil innebære at et betydelig
større område vil måtte varsles. Det vil også medføre at det iverksettes større tiltak enn
planarbeidet har forutsatt ved oppstart. Hovedmålet med planarbeidet har vært å få på plass et
fortau iht. det vedtatte rekkefølgekravet i reguleringsplan for Pålsneset. Det er også knyttet
økonomi til gjennomføring av planen, samt at tiltakene som belastes utbygger skal være
forholdsmessig. Merknader om å flytte veien i østlig retning tas således ikke til følge.

Gunnvor Sandvig Pettersen og Anne Arnesen brev datert 28.1.14

Administrasjonens kommentar
Det overnevnte innspillet har ikke relevans til planarbeidet da eiendommene som omtales er
utenfor planområdet. Merknadene videreformidles til utbygger slik at de kan tas med i
utbyggingsfasen under reguleringsplan for Pålsneset som berører eiendommene.
Jan Skarring, Leif Skarring, Rune Tomelthy Teisrud, brev datert 28.1.14
Avkjørselen til Pålsnesveien 3 og 5 har ligget der siden 1977. Med det nye forslaget om flytting
av fylkesvei mot syd blir det praktisk umulig å komme opp med bil til våre eiendommer. Vi kan
rett og slett ikke forstå hvorledes vi kan komme med bil til og fra våre hus og garasjer. I tenkte
- og muligens realistiske tilfeller - hvorledes skal da utrykningskjøretøy komme til og fra? For
oss kan dette virke meningsløst!
I forslaget fra Pålsneset utbygging AS blir hele veien flyttet fra dagens vei med en kjørebredde
mot syd. Vi mener dette er et veldig dårlig forslag også fordi all infrastruktur ligger på
sydsiden av veien. Dette gjelder høyspent, lavspent, telekabler, fiberkabler, stolper, videre skap
for strøm, skap for fiber og skap for telefoni. Omlegging av denne infrastruktur vil medføre
store kostnader. Vi stiller oss spørrende til hvem som skal bære disse omkostningene? Er det
statens vegvesen, kommunen, tiltakshaveme v/Pålsneset utbygging AS eller beboerne på
Pålsneset?
Vi tillater oss å komme med konkrete forslag til ny detaljregulering i krysset
Nodenesveien/Pålsnesveien, samt Nodenesveien fra krysset og ea. 50 meter mot fiskebrygga.
Likeledes et stykke bortover Pålsnesveien forbi våre eiendommer.
Disse forslagene vil vi vise på plankart - vedlegg l, og fotos fra l —4 av de omtalte områder.
Nodenesveien fra krysset og ca. 50 meter mot fiskebrygga:
Vårt forslag er å flytte veibanen mot øst på fv 170. Dette bl.a. for å forenkle en eventuell senere
forlengelse mot fiskebrygga. Et annet moment er at grunnen på østsiden, etter vår mening,
egner seg bedre da dette er delvis fjellgrunn. Det er ikke lett å argumentere for at
grunn skal erverves fra annen eiendom, men dersom det blir slik vil ikke fortau/vei komme tett
opp mot bolighus.
Fra krysset bortover Pålsnesveien og forbi våre eiendommer:
Et annet moment er at det oppleves urettferdig at det er særlig grunneiere på sydsiden av
fv169, som i planforslaget, skal avgi grunn. l vårt forslag fordeles ulempene mer rettferdig,
d.v.s. likt på begge sider av fylkesveien.

Administrasjonens kommentar
Administrasjonen deler synet på inntegnet avkjørsel til Skarring og Teisrud er for dårlig.
Forslaget er oppdatert slik at eksisterende avkjørsel opprettholdes. Merknadene tas derfor til
følge på dette punktet.
Hva gjelder forskyvning av veibanen sydover langs Pålsnesveien er dette mindre justeringer fra
gjeldende plan (0.9 meter). Administrasjonen er enig i forslagsstillers valgte løsning med å
forskyve veibanen i reguleringsplanen. De samlede konsekvensene virker å være mindre ved å
forskyve veibanen i sydlig retning. Bebyggelsen på nordsiden ligger tett opp til veien og
konsekvensene for disse boligene (bokvaliteten) vil forverres desto lengre nord veien legges
(dette er det sydvendte arealet til boligene). Samlet sett virker derfor en slik mindre
forskyvning å være mest hensiktsmessig ut fra tomtearrondering og bebyggelsesstruktur langs
Pålsnesveien.
Kostnader knyttet til gjennomføring er det utbygger som bærer med mindre noe annet er avtalt.
Hva gjelder det innsendte forslag til løsning (kart) fremstår dette som underdimensjonert og
derfor lite realistisk. Skissen viser en løsning med samlet bredde på 8 meter og er langt under
kravene til vegnormalene og vegmyndighetene. For fremføring av vei og fortau er det samlet
behov for 12 meters bredde forbi området.
Administrasjonen og konsulenten har vurdert nærmere en forskyvning av Nodenesveien i østlig
retning. Det vises til kommentar under Johansen og Andresen innspill ovenfor.
Med unntak av avkjørselen tas ikke merknadene tilfølge.
Alfred Omdal brev datert 31.1.14

Administrasjonens kommentar
Forslaget avsetter ikke veiformål så langt inn på Omdals eiendom at det berører
parkeringsarealet. Det er derfor heller ikke nødvendig å knytte slike bestemmelser.
Reguleringsplanen har heller ingen begrensninger som gjør at det ikke kan justeres i
byggeplanen med unntak av selve avkjørselspunktet som blir innregulert. Punkt for avkjørsel er
nødvendig å ha med i reguleringsplanen.
Merknadene tas ikke tilfølge.

Preben Johansen brev datert 31.1.14

Administrasjonens kommentar
Det har vært vurdert som en del av plan å forskyve veibanen i østlige retning. Det vises til
kommentar under Johansen og Andresen innspill ovenfor.

Fig 5: Blå linjer viser reguleringsplanforslaget over gjeldende reguleringsplan.
Konsekvensene for grunneieren vurderes som minimale fra gjeldende plan. Boligen til Preben
er oppført i nyere tid (ferdigattest gitt i 2013) og det har hele tiden vært kjent at det skal
etableres fortau over eiendommen. Forslaget medfører en liten justering av tomtearronderingen
i sør/sørøst fra gjeldende reguleringsplan (se fig 5). Konsekvensene for eiendommen vurderes å
være akseptable ut fra de forutsetningene som ligger til grunn.
Merknadene tas ikke tilfølge.

Arne Abrahamsen og Kari Stokkeland brev datert 28.1.14, 31.1.14, 27.1.14

Administrasjonens kommentar
Parkeringsplassen rammes ikke av reguleringsforslaget da den er utenfor planområdet.
Forslaget følger opp gjeldende plan hvor fortauet er inntegnet på sydsiden av Nodenesveien.
Planarbeidet følger i hovedsak gjeldende plan og det har ikke vært tema å flytte fortauet.
Dersom fortauet skal flyttes over på motsatt side av Nodenesveien vil dette være et eget
reguleringsplanarbeid som vil måtte varsles. Dette er også langt utenfor formålet med det
varslede planarbeidet.
Det omtalte punktet i ROS-analysen gjelder skjæringer i starten av Nodenesveien (opp fra
Langnesveien). Det er 3 meters høydeforskjell fra vei nivå til høyeste punkt i det aktuelle
område.
Administrasjonen ønsker ikke å ta ut arealene syd for krysset da man er avhengig av å ha
sammenhengende planer som viser gjennomførbare tiltak. Administrasjonen og konsulenten
har vurdert nærmere en forskyvning av veien i østlig retning. Det vises til kommentar under
Johansen og Andresen innspill ovenfor. Merknadene tas ikke til følge.

Jorunn Fossestøl Kerlefsen brev datert 29.1.14

Administrasjonens kommentar
Grunnervervslisten var ment som et støttedokument i saken. Administrasjonen tar til
orientering at denne avviker og at eiendom gnr/bnr 15/94 har skiftet eier. Administrasjonen er
ikke enig i at forslaget medfører noe verdiforringelse av eiendommen. Arealene som berøres er
svært bratte og vurderes å være uegnet til boligformål.
Av lengdeprofilene fremkommer det at Nodenesveien vil heves med ca. 1 meter forbi denne
avkjørselen. Det vil derfor ikke bli forverret stigning på fellesadkomsten.
Tom Ivar og Cecilie Junker, brev datert 31.1.14
Undertegnede Tom Ivar Junker og Cecilie Junker har ervervet ved arv gnr. 15 bnr. 94
(”Eiendommen”) som ble skilt ut fra gnr. 15 bnr. 19 i 2013 fra Brit Sissel Tjessem Junker. Brit
Sissel Tjessem Junker er fremdeles hjemmelshaver til Eiendommen. Gnr. 15, bnr. 19 ble solgt
fra Brit Sissel Tjessem Junker til dagens hjemmelshaver. Eiendommen er en ubebygd tomt, men
det foreligger planer om å bygge ut denne.
Som følge av ovennevnte overdragelser har informasjon om planene først kommet
undertegnede til hende denne uken. Vi har således ikke hatt anledning til å gjennomgå planen i
detalj.
Vi vil bemerke at forslaget vil medføre et vesentlig arealmessig inngrep på Eiendommen. Med
basis i foreliggende planer har vi ikke vært i stand til å vurdere omfanget av arealinngrepet, og
vi tar forbehold om det skulle vise seg at inngrepet blir vesentlig eller medfører vanskeligheter
i forhold til den praktiske muligheten til å få bebygd Eiendommen. Videre forutsettes det at det
arbeidet som utføres, utføres på en måte som tar tilbørlig hensyn til at det skal bygges på
Eiendommen, slik at dette ikke vanskeliggjøres.
Vi legger til uansett til grunn at vi vil få adekvat kompensasjon for den verdiforringelse dette
medfører på Eiendommen.
Ytterligere anmoder vi om at det inntegnes i reguleringsplanen at utnyttelsesgraden for
Eiendommen tilpasses (økes) slik at det arealmessige inngrepet som tiltaket medfører ikke vil
påvirke den arealmessige adgangen til å foreta bebyggelse på Eiendommen.
Til slutt bemerker vi at det er viktig at tiltaket tilpasses de eksisterende eiendommene i området
slik at til- og avkjørsel fra Nodenesveien 2 ikke vil bli skadelidende.

Administrasjonens kommentar
Forslaget medfører ikke noe vesentlig arealmessig inngrep på eiendommen. Tomten er på
668m2 og forslaget legger opp til erverv av ca. 12 m2 som sideareal til fortauet.
Administrasjonen vurderer dette til å være et lite arealmessig inngrep som er akseptabelt sett i
sammenheng med den samlede samfunnsmessige fordelen et fortau vil gi til området.
Utnyttelsesgraden for eiendommen forverres ikke i vesentlig grad for eiendommen, og ser
derfor heller ikke grunn til at denne skal endres.
Spørsmål om kompensasjon er forhold som må fremmes ved gjennomføring av plan.
Fellesadkomst til Nodenesveien vil ikke forverres av forslaget.
Statens vegvesen brev datert 20.1.14

Administrasjonens kommentar
Første punkt tas til følge. Tredje punkt er også tatt til følge ved at eksisterende avkjørselspunkt
opprettholdes.
Andre punkt, Fv. 456 er ikke omtalt i bestemmelsene.
Angående samlokalisering av adkomster til bnr. 81 og 25 vurderes dette som for inngripende
tiltak på de berørte tomter i forhold til gevinsten. Dette må sees i sammenheng med
høydeforskjeller og tomtearronderingen. Det vil måtte gjøres betydelige inngrep på tomtene for
å få til en god løsning. Administrasjonen vurderer derfor en slik samlokalisering av avkjørslene
som urealistisk. Foreslåtte avkjørselsløsning opprettholdes.
Fylkesmannen brev datert 23.1.14
Det fremgår av punkt 8 i risiko og sårbarhetsundersøkelsen datert 05.09.2013, at det må
vurderes om det er behov for sikring av de bratte skjæringene i begynnelsen av Nodenesveien.
Vi kan ikke se at dette er nærmere vurdert i planbeskrivelsen. Vi anmoder derfor kommunen
om å foreta en nærmere vurdering av dette risikoforholdet – særlig i forhold til barns lek i
området, og eventuelt innarbeide bestemmelse om relevant sikring av skjæringen dersom dette
fremstår som nødvendig.
Administrasjonens kommentar
Om sikring av skjæringer er vurdert i ROS-analysen eller planbeskrivelsen vurderer
administrasjonen som mindre relevant (så lenge det er vurdert og hensyntatt i planen som
helhet). Det er selvfølgelig knyttet en viss fare til skjæringer om disse står usikret. Med
bakgrunn i den potensielle faren er det er laget en egen bestemmelse (§ 1.3) om at skjæringer
skal sikres. Dersom det anlegges skjæringer på 5 meter vil det være naturlig å anlegge et fysisk
stengsel, eksempelvis i form av et gjerde.

Helt konkret løsning på sikringstiltak vil være naturlig å vurdere i byggeplanen med tilhørende
byggesak. Derfor fremgår det en generell bestemmelse om skjæringer skal sikres. Oppsummert
mener administrasjonen at de momenter som Fylkesmannen påpeker er vurdert og tilstrekkelig
ivaretatt i planforslaget.
Barn og unges representant brev datert 22.11.14
Barn og unges representant anser etablering av fortau langs deler av Nodenesveien og
Pålsnesveien å være i barn og unges interesse, og har derfor ingen merknader til saken utover
dette.
Administrasjonens kommentar
Tas til orientering.
Fylkeskommunen brev datert 23.1.14
Ingen spesielle merknader.
Administrasjonens kommentar
Tas til orientering.
Vurdering:
Administrasjonen vurderer forslaget å oppfylle de krav som planarbeidet forutsatte når det ble
startet opp i februar 2013. Det foreligger en rekke innspill fra private grunneiere rundt krysset
mellom Nodenes- og Pålsnesveien. Felles for flere av innspillene er ønsket om at man ser på
linjeføringen mellom veiene, og da muligheten for å forskyve krysset/Nodenesveien i østlig
retning.
Administrasjonen har fått Vianova Kristiansand AS som ansvarlig konsulent til å se nærmere
på mulighetene for å forskyve krysset og veibanen i østlige retning. Konklusjonen fra dette
arbeidet er at dersom krysset skal kunne rettes opp vil man måtte varsle et mye større
planområde enn det som foreligger, om det skal ha noe reell effekt. Etter administrasjonens syn
vil det da også være et spørsmål om ikke hele Nodenesveien burde blitt innlemmet i et slikt
arbeid.
Å igangsette et slikt planarbeid vil innebære at man starter en ny reguleringsplanprosess
(forkaste forslaget som foreligger). Formålet med reguleringsplanprosessen har i hovedsak
vært å løse ut rekkefølgekravet om etablering av fortau for å kunne starte utbygging på
Pålsneset. Dette er også bakgrunnen for arealet som har blitt varslet planoppstart. Det
foreligger ikke noe rekkefølgekrav om at veien skal utbedres og de reiste problemstillingene
om å forskyve linjeføring på vei og kryss blir derfor på siden av det som har vært formålet med
planarbeidet.
Av hensyn til forutsigbarhet og fremdrift vil administrasjonen tilrå at forslaget vedtas som det
foreligger. Dersom kommunen eller veimyndighetene mente at det var nødvendig med
opprusting av veien med kryss burde dette blitt stilt som rekkefølgekrav i reguleringsplanen for
Pålsneset som ble vedtatt i 2005. Ettersom det ikke har vært noe krav så legger
administrasjonen til grunn at både kryss og vei er tilfredsstillende slik det foreligger i dag.
Andre relevante momenter som kan nevnes er at større justeringer av krysset med veistruktur
medfører at andre grunneiere øst for Nodenesveien vil bli berørt tilsvarende. I tillegg er det
knyttet vesentlig større kostnader til gjennomføring av planen desto mer man avviker fra
opprinnelige løsninger. Dersom kostnadene blir for høy vil dette kunne ha innvirkning på

gjennomføringen av reguleringsplan for Pålsneset da det i utgangspunktet kun var forutsatt at
fortau skulle etableres før en utbygging kunne starte.
Konklusjon:
Administrasjonen vil med bakgrunn i overnevnte tilrå at man forholder seg planforslaget slik
det foreligger. Dette innebærer at veistrukturen i det vesentligste forblir slik den er innregulert i
gjeldende reguleringsplan for Søvik-Nodenes og merknadene fra grunneierne ikke tas til følge.

Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Forslag plankart datert 2.5.14
3 Forslag til reguleringsbestemmelser datert 2.5.14
4 Planbeskrivelse datert 2.5.14
5 Vedlegg planbeskrivelse - Lengde og normalprofiler fv. 169 og 170
6 Vedlegg planbeskrivelse- Lengdeprofil avkjørsel gnr. 15 bnr. 17
7 Vedlegg planbeskrivelse - ROS-analyse
8 Kart- forslag til ny plan over gjeldende reguleringsplan
9 Kart- forslag til plan transparent over gjeldende reguleringsplan
10 Gjeldende reguleringsplanbestemmelser Søvik/Nodenes/Langenes
11 Gjeldende reguleringsplankart Søvik/Nodenes/Langenes
12 Samtlige innspill i orginalformat med vedlegg
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REGULERINGSBESTEMMELSER,
DETALJREGULERING FOR DEL AV NODENESVEIEN OG PÅLSNESVEIEN

Dato: 2.5.14
Plan-ID: 201302
Dato godkjent:
Dato revidert:
§1

FELLESBESTEMMELSER

1.1

Generelt.

Planen skal legge til rette for etablering av fortau langs deler av fv 169 og fv 170, som et
trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter, bedret kryssløsninger, forbedret kurvaturløsninger
på fylkesvegene, samt bedre forholdene til avkjøringer.
Reguleringsplanen er vist på 1 stk. kartblad i A3-format, målestokk 1 : 1000.
1.2

Universell utforming
Veg og fortau forholder seg til vegnormalen.

1.3

Terrengbehandling
Skjæringer og skråninger skal sikres og ha god utforming og jordkles.

1.4

Kulturminner
Skulle det under arbeidets gang oppdages gjenstander eller andre spor fra eldre tid,
skal arbeidet stanses og meldes umiddelbart til Vest-Agder Fylkeskommune
v/kulturminneseksjonen jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Kulturminnevernseksjonen forutsetter at dette
pålegget formidles videre til dem som utfører arbeidet i marka.

§2

BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5, 1. ledd)

2.1

Boligbebyggelse, B1-B5
Innenfor områdene «BF1-5» som er avsatt til boligbebyggelse gjelder
reguleringsbestemmelsene for boligbebyggelse i reguleringsplan for Søvik/Nodenes,
planid 19980205, vedtatt 05.02.1998, revidert av kommunestyret den 22.10.2009.
Regulerte byggegrenser i plankartet går foran § 2 andre ledd (plassering av garasje)
ved motstrid.

2.2

Øvrige kommunaltekniske anlegg, «o_KTA»
Områdene «o_KTA» er regulert til trafostasjon for el-tilførsel og annen
telekommunikasjon. Maks mønehøyde er 3 meter, og gesimshøyde 2,5 meter.

§3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
(Pbl § 12-5, 2. ledd)
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3.1

Veg «o_V1»
«o_V1» er offentlige trafikkområder. Her inngår også kryss og vegskulder. Avkjørsel
er vist med avkjørselspil.

3.2

Fortau, «o_FTA1»
Området «o_FTA1» er regulert til offentlig fortau, og opparbeides som vist i plan.

3.3

Annen veggrunn – teknisk anlegg
I områder for annen veggrunn inngår skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, murer,
sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, snøopplag, rekkverk og lignende.

§4

LANDBRUK-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL § 12-5, 5. ledd)

4.1

Friluftsformål, «FR1»
Innenfor områdene avsatt til friluftsformål «FR1» gjelder reguleringsbestemmelsene
for spesialområde- friluftsområde (§d) for reguleringsplan for Søvik/Nodenes, planid
19980205, vedtatt 05.02.1998, revidert av kommunestyret den 22.10.2009.

§5

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

5.1

Sikringssone, frisikt H140 (PBL § 12-6)
Området gjelder frisiktsone. Innenfor frisiktslinjene tillates ikke vegetasjon, gjerde
eller andre sikthindre høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående
elementer med bredde mindre enn 0,3 meter, slik som belysningsstolper og trestammer
kan aksepteres.

§6

BESTEMMELSER (PBL § 12-7)

6.1

Andre juridiske flater (PBL § 12-7, pkt.1)
Bestemmelsesområde, midlertidig anleggsområde.
Midlertidig anleggsområde er vist som skravert område utenfor «annen veggrunn» på
reguleringsplanen, og kan nyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften,
inkludert riggområde.

6.2

Rekkefølgekrav (PBL § 12-7, pkt.10)

6.2.1 Områder med “andre juridiske flater”
Områdene med andre juridiske flater (midlertidig anleggsområde) skal være istandsatt
og tilbakeført til opprinnelig bruk, senest ett år etter at veganlegget er ferdig.
6.2.2 Opparbeidelse av veianlegg
Samtlige veianlegg, herunder kjøreveier, avkjørsler og annen veigrunn, skal være
opparbeidet som vist i planen før det kan gis brukstillatelse på fortauet.
6.2.3 Byggeplan
Det skal utarbeides byggeplan for vei og fortau med tilhørende anlegg. Byggeplan skal
godkjennes av Statens vegvesen før arbeidet kan startes.
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1 INNLEDNING
Det ble avholdt oppstartsmøte den 20.02.2013 mellom Søgne kommune og tiltakshaver. Her ble
konkludert med anbefaling om oppstart av planarbeid.
Eksisterende reguleringsplan i planområdet er eldre enn 10 år. Det ble diskutert prinsippavklaring i
forhold til gjennomføring av grunnerverv til fortau. På grunnlag av dette, anbefalte administrasjonen
at tiltakshaver skriver brev til kommunen, hvor situasjonen beskrives.
Det ble skrevet brev, til møtet i Søgne formannskap den 06.03.2013. I etterkant av dette møtet
skrev administrasjonen et saksframlegg i forhold til utbygging på Pålsneset med fortau langs fv 169
og 170. Formannskapet vedtok den 03.04.2013, at Søgne kommune er positiv til det arbeidet som
er igangsatt for å få til utbygging i Pålsneset, og at kommunen vil bruke de virkemidlene som er
nødvendig i h.h.t. PBL, for gjennomføring av planene. Dette omfatter trafikksikkerhetstiltak, dvs
veier, veiutbedring og fortauer.
Planforslaget omfatter områdene Boligbebyggelse, Øvrige kommunaltekniske anlegg, Veg, Fortau,
Annen veggrunn og Friluftsformål.
Hensynssoner: frisikt.
Planområdet er på totalt ca. 9,3 daa.
Planen avgrenses av Nodenesveien frem til Pålsnesveien, og videre vestover på Pålsnesveien i ca.
170 meter, med tilstøtende område på hver side av veiene. Planavgrensningen er fastsatt av Søgne
kommune.

2 GENERELL PLANINFORMASJON
2.1 TILTAKET
Hovedinnholdet i planen er:
Regulering av fortau langs deler av fv 169 og 170.
Sikre trygg ferdsel for myke trafikanter langs fylkesvegene.
Sikre bedre fremkommelighet på vegen og atkomst til eiendommene.

2.2 TILTAKSHAVER OG KONSULENT
Tiltakshaver og kontaktperson er Pålsneset utbygging AS v/ Morten Bentsen, Pb. 990, 4682 Søgne.
Pålsneset utbygging AS engasjerte rådgivende ingeniørfirma ViaNova Kristiansand AS, Skippergt.
2, Postboks 541, 4665 Kristiansand, til å utarbeide detaljreguleringsplanen. Prosjektansvarlig hos
ViaNova Kristiansand AS er Even Fallan Lorentsen (planbeskrivelse, bestemmelser, ROS, mm),
prosjektering av veg er utført av Øyvind Haugen og opptegning av plan er utført av Marry Sjøvold.

2.3 SAKSBEHANDLING, MERKNADER
Oppstart av planarbeidet ble varslet med annonse i avisen Fædrelandsvennen (03.05.2013) og
Søgne- og Songdalen Budstikke (08.05.2013), samt brev til grunneiere, aktuelle offentlige etater og
organisasjoner. Frist for innspill ble satt til 31.05.2013. Det ble varslet at formålet med planarbeidet
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er å legge til rette for etablering av fortau langs deler av fv 169 og 170, og eventuelt justere
vegformålet. Det tas utgangspunkt i eksisterende reguleringsplan.

Fig. 1, planavgrensning ved oppstartsvarsel
Det kom inn 5 merknader til varslet oppstart av planarbeidet, i forbindelse med utsending av brev til
berørte parter og offentlige etater. Merknadene ligger som vedlegg til planbeskrivelsen, og er
kommentert nedenfor.
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Merknader fra Agder Energi nett, datert mottatt 06.05.2013:
Agder Energi nett har 1 nettstasjon i nærheten til regulert område. Denne er forsynt med 22 kV
jordkabel (røde stiplede streker i kartet). Hus eller andre innretninger må ha en avstand på 2 meter
fra jordkabelens senterlinje. Leder for sikkerhet må være tilstede ved graving ved eller langsmed
22kV jordkabler.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert mottatt 14.05.2013:
Hovedformålet er å legge til rette for etablering av fortau langs deler av fylkesvegene. Statens
vegvesen har ingen merknader til meldingen.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ plan- og miljøseksjonen, datert mottatt 24.05.2013:
Vest-Agder Fylkeskommune har ingen merknader til at det igangsettes reguleringsplanarbeid. Det
er ikke avsatt midler i handlingsprogrammet for fylkesvegene til vei og fremtidig gang og sykkelvei.
Interesse i planarbeidet vil i hovedsak være trafikksikkerhet og trygg skolevei for barn og unge.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
Merknader fra Alfred V. Omdal, gnr/bnr 15/25, datert mottatt 31.05.2013:
Grunneier av gnr/bnr 15/25, Alfred V. Omdal, har en bratt avkjørsel fra eiendommen og til
fylkesvegen, som til tider er vanskelig vinters tid. Alternativ forslag omfatter innsnevring til en
bilbredde, og justering av kjøreveien mot sør, samt utforming og regulering av kjøreveien og fortau i
forhold til avkjørselen til eiendommen. Håper det tas hensyn til innspillet.
Alfred V. Omdal har vært i dialog med grunneier av gnr/bnr 15/81 (eiendom på nordsiden og
sørsiden av fylkesvegen). Det ønskes at vei og fortau trekkes lengre mot sør, slik at reguleringen
berører minst mulig boligeiendommen på nordsiden.
Det er ønskelig med befaring og innmåling av situasjonen i terrenget.
Tiltakshavers kommentar:
I forbindelse med prosjekteringen av fylkesvegen og fortau, skal det ses på atkomster til
boligeiendommene.
Merknader fra Lars-Inge Holst-Try, gnr/bnr 15/56, datert mottatt 03.06.2013:
Grunneier Holst-Try skriver at det er stor interesse at det er igangsatt arbeid med g/s-veg. Det er
ønskelig at eiendommen kan fradeles med to nye tomter med eneboliger, i tillegg til eksisterende
bolighus. Alternativ ønskes eksisterende bolighus fradelt, så restarealet kan benyttes til fire- eller
seksmannsbolig med 2 ½ etasje.
Tiltakshavers kommentar:
Område som er varslet oppstart av planarbeid, omfatter kun en liten del av eiendommen på gnr/bnr
15/56. En kan ikke regulere eksisterende boligeiendom med fradeling som nevnt av grunneier.
Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig i eksisterende reguleringsplan.
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2.4 FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER
I kommuneplanens arealdel av 2012-2020 i Søgne kommune (vedtatt 20.12.2012), er området
regulert til Boligbebyggelse – nåværende, Veg – nåværende, LNF – nåværende og Gang/sykkelveg - framtidig. Kommuneplanens arealdel består av kart og bestemmelser.

Fig. 2, utsnitt av kommuneplanens arealdel (2012-2020).
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Hele planområdet er regulert, med planene «Søvik-Nodenes» vedtatt 05.12.1998 og «Ytre Kilen
Vest» vedtatt 31.01.1991. Areal i ny detaljregulering som berører eksisterende reguleringsplaner er i
hovedsak regulert til boliger, kjøreveg, fortau, annen veggrunn og felles avkjørsel/veg.

Fig. 3, utsnitt av gjeldende reguleringsplaner ved planområdet.

2.5 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG
Forskriftene gir generelle rammer for utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger.
Myndighet til å fravike vegnormalene innenfor forskriftenes rammer er lagt til Vegdirektoratet for
riksveger, fylkesutvalget for fylkesveger, og formannskapet for kommunale veger.
Søgne kommune har ikke egen vegnormal. For regulering av veger, vises det til Statens vegvesen
sin håndbok 017.
Fv. 170 har skiltet hastighet 30 km/time og er dimensjonert som en smal Sa1. Samleveg i
boligområder med en trafikkbelastning på inntil 1500 kjøretøyer per døgn (ÅDT), forutsett en
„normal“ trafikkfordeling over døgnet. Registrert ÅDT er mindre enn 300.
Fv. 169 har skiltet hastighet 40 km/time og er dimensjonert som en smal Sa1, og har en ÅDT på
mindre enn 300.
I tillegg omfatter planområdet flere private/felles avkjørsler, som reguleres som avkjørsler.
Planen tar utgangspunkt i eksisterende reguleringsplan (Søvik-Nodenes), med en vegbredde på 5,0
meter, fortau på 2,5 meter og annen veggrunn på 2,0 meter der det ikke er fortau. Det er i tillegg stilt
krav til annen veggrunn også langs fortauet på 1,5 meter. Dette gir gode og sikre trafikale forhold for
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barn og unge internt i boligområdet. Det er regulert siktsoner i kryss. Private avkjørsler i
eksisterende reguleringsplan er opprettholdt. Det er regulert avkjørsler med avkjørselspil fra privatog felles atkomstveg ut til offentlig veg.

2.6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Det totale planområdet utgjør ca. 9,3 daa. Området omfatter deler av fv 170 (Nodenesveien) og
deler av fv 170 (Pålsnesveien), som ligger på Langenes sørøst i Søgne kommune. Utstrekning av
planområdet i retning nord-sør er på ca. 250 meter, og i vest-øst retning er det på 250 meter.
Vegene er samleveger for boligområdene Nodenes og Pålsnes. Langs Langenesveien er det
etablert g/s-veg. Det er ikke etablert fortau langs fv 170 og 169. Eksisterende fv 170 og 169 følger i
dag tilnærmet lik regulert veg.
Terrenget er småkuppert med kort avstand til sjøen. Atkomstvegen ligger lavt i terrenget med
tilgrensende boligområder. Vegen starter på ca. 6 moh, og har høyeste punkt ca. 13 moh. Området
har flate partier kombinert med mindre koller. Terrenget stiger fra sjøen opp mot heia i nord på ca.
kote +30 moh. Planområdet består av opparbeidede hager i boligfeltet og skogsområder med barog lauvskog. Vest for planområdet er det et større sammenhengende rekreasjonsområde, og hele
planområdet har nærhet til sjø som rekreasjonsområde.
Boligområdet som tilhører Nodenesveien og Pålsnesveien er en blanding av eldre og nye boliger.
Noen boligtomter er små, og andre er relativt store. Det er i hovedsak eneboliger, og private
eiendommer. Eier av Nodenesveien og Pålsnesveien er Vest-Agder Fylkeskommune.
Barneskolen er Langenes. I fra krysset mellom Nodenesveien og Langenesveien er det ca. 650
meter på g/s-veg til skolen. Det er også gangatkomst gjennom tilstøtende boligområder som
snarveger til skole og andre boligområder.
På Langenesveien er det bussforbindelse mot østover til Kristiansand og vestover til Tangvall.
I vestenden av planområdet, nord for Pålsnesveien er det etablert en nettstasjon. Langs
Pålsnesveien og Nodenesveien ligger det en 22 kV jordkabel.
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Bilde 1, del av Nodenesveien (fv. 170)

Bilde 2, del av Pålsnesveien (fv. 169)
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Bilde 3, parsell av Nodenesveien

Bilde 4, parsell av Pålsnesveien

3 BESKRIVELSE AV PLANEN

3.1
Planavgrensning:
Hovedgrepet med planen er å regulere fortau langs deler av Nodenesveien (fv 170) og
Pålsnesveien (fv 169). Regulert areal forholder seg til mottatt planbegrensing av Søgne kommune,
med en liten utvidelse i nordvest pga av skråningsutslag i fjellskjæringen. Planområdet omfatter
deler av Nodenesveien og Pålsnesveien, med tilstøtende areal langs veiene som er nødvendig for
etablering av fortauet.
3.2
Landskap:
Planområdet består i hovedsak av infrastruktur med veg og fortau, samt tilstøtende boligformål.
Boligbebyggelsen består av opparbeidet hage og naturtomt med busker og berg. I planen blir fv.
169 og 170 stort sett liggende med samme linjeføring som i dag. Langs fylkesvegene skal det
etableres fortau, som vil gi noe forandring i landskapet. Størst terrengforandring ligger i
begynnelsen av Nodenesveien. Her er det en større fjellskjæring som må bearbeides for å gi plass
til fortauet. Det er også et mindre fjellparti på vestsiden av Nodenesveien ved eiendom gnr/bnr
15/17. Langs Pålsnesveien ved eiendommen gnr/bnr 15/25 skal et lite fjellparti tas ut for å gi plass til
fortauet, og ved eiendom gnr/bnr 15/56 blir det en liten fylling. Resterende del av planområdet er det
lite landskapsforandringer.

Bilde 5, skråning med trær i begynnelsen av fv. 170. Bilde 6, fjell og tynne løsmasser langs fv 170
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Bilde 7, trær og skråning langs fv 169

Bilde 8, flater langs fv 169

3.3
Ulykkesforebyggende tiltak:
Det er i dag etablert g/s-veg langs Langenesveien til butikk, skole, barnehage og til kommune
administrasjonen. For boliger som er tilknyttet Nodenesveien og Pålsnesveien er det ikke etablert
fortau for myke trafikanter. Forhold for myke trafikanter oppgraderes vesentlig med fortau langs
veiene. Planforslaget legger opp til nytt fortau fra Langenesveien, og langs fylkesveien helt til
tilstøtende regulert fortau i planen Pålsneset. I tillegg er det skiltet med lav hastighet langs veiene.
Nodenesveien er skiltet med 30 km/t og Pålsnesveien er skiltet med 40 km/t. I forhold til
eksisterende avkjørsel og private veger som har atkomst til fylkesvegen, skal det ses på siktsoner
for å forbedre trafikksikkerheten.
Myke trafikanter kan ferdes trygt på nytt fortau, og videre til skole, barnehage og fritidsaktiviteter.
Det er ikke avdekket vesentlige andre fareellementer.
3.4
Boligbebyggelse:
Planen åpner ikke for ny bebyggelse eller boenheter. Bestemmelser for boligområdet er beskrevet i
gjeldende reguleringsplan.
3.5
Samferdselsanlegg:
Vegene er prosjektert etter Statens vegvesens håndbok «H017».
Fylkesveg:
Fv. 170 og 169 er planlagt som en smal samleveg Sa1 med fortau på en side.
Standardklasse : Sa1 med ÅDT (årsdøgntrafikk) under 1500 og fartsgrense 50 km/t.
•
•
•
•
•

Vegbredde: 5 meter
Antall kjørefelt: To
Krysstype: T-kryss
Minste horisontalradius: 10 meter
Avkjørsler: Opprettholder regulerte avkjørsler
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Fig. 4, normalprofil av fylkesveg.
3.5.1 Veggeometri:
Veg og fortau er prosjektert opp på nytt. I tillegg er regulert inn «annen veggrunn» med en bredde
på 1,5 meter langs fortauet. Etter avtale med Statens vegvesen opprettholdes de vesentligste
eksisterende veglinjer. Det er utført noen justeringer i forhold til eiendomsgrenser og tekniske
avkjøringsforhold. I de to kryssene med fortau, er fortau trekt helt inntil veglinjen for å spare inngrep
på privat eiendom.
•
Fv. 170 har maks 5,7 % stigning, minste høybrekk radius på 300 meter, og minste lavbrekk
radius på 150 meter.
•
Fv. 169 har maks 6,1 % stigning, minste høybrekk radius på 500 meter og minste lavbrekk
radius på 350 meter.
3.5.2 Kryss og avkjørsler:
Fra fv. 170
•
Kryss avkjøring til Langenesvegen
•
Kryss avkjøring til Pålsnesveien
•
Flere private avkjørsler og kryss til private veger
Fra fv. 169
•
Kryss avkjøring til Nodenesveien
•
Flere private avkjørsler og kryss til private veger
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Fig. 5, lengdeprofil av fylkesveg 170 (linje 61000) og 169 (linje 62000).
3.5.3 Utforming av skjæring og fylling:
I utgangspunktet er det regulert inn 1,5 meter til annet vegareal langs fortauet, med en reduksjon
ned til 0,5 meter lengst vest i Pålsnesveien. På østsiden av Nodenesveien og sørsiden av
Pålsnesveien, er det i utgangspunktet regulert med en bredde på 2,0 meter til «annen veggrunn». I
tillegg er det båndlagt et belte til midlertidig anleggsområde utenfor «annen veggrunn». Dette vil
variere med hensyn til størrelsen på skjæringer og fyllinger og tilpasning til terreng.
3.5.4 Grunnforhold - geotekniske undersøkelser:
Grunnforholdene har ikke blitt vurdert. Planområdet består av tynne løsmasser. Det må vurderes
om det er behov for ingeniørgeologiske grunnundersøkelser i forbindelse med byggeplan av fortau
og veger.
3.5.5 Geologi:
Geolog har ikke vurdert planområdet. Det må vurderes behov i byggeplan.
3.5.6 Skilting og oppmerking:
Skiltplan vil bli utarbeidet i forbindelse med byggeplan.
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3.5.7 Byggegrenser:
Byggegrense langs fv 169 og 170 forholder seg til gjeldende reguleringsplan.
3.5.8 Midlertidig anleggsområde:
Det er regulert midlertidig anleggsområde (andre juridiske flater PBL 12-7) langs veiene. Det er
nødvendig for å få etablert fortau/veiene i anleggsperioden. Bakenforliggende formål skal
istandsettes etter at anlegget er ferdig bygget.
3.6
Frisiktsoner:
I planforslaget er det regulert inn frisiktsoner i krysset mellom fv 169 og fv 170, og mellom fv 170 og
private fellesveger.
3.7
Høyspenningsanlegg:
Det er ingen luftspenn av høyspentlinjer. I sørvest ligger en trafostasjon, og langs Pålsnesveien og
Nodenesveien går det 22 kV høyspentlinje som jordkabel. En del strømstolper fra kablene vil
komme i konflikt med fortau og vei. Dette medfører behov for flytting/omlegging av
strømforsyningen. Detaljer vedrørende dette må tas i byggeplan.

Fig. 6, eksisterende strømfordelingsnett i planområdet.
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3.8
Støy:
Detaljreguleringsplanen forholder seg i hovedsak til eksisterende reguleringsplan som omfatter veg
og fortau. Veg og boligområde er etablert. Fortau skal etableres, og er i seg selv ikke støyskapende.
På grunnlag av planen, skal det kun etableres fortau. Det er dermed ikke gjennomført støymåling i
planområdet.
3.9
Luftforurensning:
Planen forventes ikke å endre luftforurensingen i området da den ikke bidrar til endrede
trafikkmengder eller vesentlig endret trafikkmønster.
3.10 Vann og avløp:
Eksisterende vann og avløpsnett har to kryssningspunkt på Nodenesveien med vannledning på
VL75, VL160 og VL40, og spillvann på SP160 og Sp110. For Pålsnesveien er det vannledning på
VL63 og VL42, og spillvann på SP160 og SP med ukjent diameter. Tiltaket i seg selv avler ingen
behov for etablering av nye vann- eller avløpsledninger. Det kan være behov for omlegging av
enkelte kummer. Detaljer vedr eventuell flytting mm, tas i byggeplan.

Fig. 7, eksisterende VA-anlegg.
3.11 Avfallshåndtering:
Det er ingen forandringer i forhold til eksisterende avfallshåndtering.
3.12 Veinavn:
Eksisterende veier er Nodenesveien og Pålsnesveien. Det er ingen forandring i planforslaget.
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3.13 Naturmangfoldloven § 8-12:
Opp mot de opplysninger som foreligger, er det ikke registrert forhold som vesentlig kan skade
naturmangfoldet i planområdet. I naturbasen til Miljøverndirektoratet er det ikke registrert
verneområder, naturtyper, arter, skogsområder eller friluftsområder av verdi, som det må tas hensyn
til eller tas vare på.
Dagens situasjon i planområdet omfatter eksisterende fylkesveier og boligtomter som er
opparbeidet og naturtomt med trær og skråninger.
Utbyggingen omfatter etablering av fortau som i hovedsak berører fjellskråninger og hage, samt noe
fylling mellom veg og tilstøtende boligtomter.
I forhold til naturmangfoldloven, kan en ikke se at tiltaket vil skade omgivelsene, og det er ikke
behov for avbøtende tiltak.

Fig. 8, databasen Artsdatabanken.

Fig. 9. databasen Skog og landskap

3.14 Kulturminner, kulturmiljø:
Vest for planområdet på eiendom gnr/bnr 15/19, er det i kulturminnebasen Askeladden registrert 3
krigsminnelokaliteter. Minnene blir ikke berørt av planforslaget. De er ikke fredet, og
fylkeskonservator har ikke kommet med merknader i forbindelse med oppstartsvarselet. Det er ikke
andre kjente kulturminner eller kulturmiljø i planområdet. Planområdet er et boligområde med
infrastruktur.

Fig. 10, databasen Askeladden.
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3.15

Barn og unge:

Dagens situasjon:
Det er i dag g/s-veg langs Langenesveien fra krysset med Nodenesveien og vestover til skole og
butikk. Det er etablert busstopp rett ved krysset, med g/s-veg til og fra langs Langenesveien.
Grunnskolen Langenes barneskole ligger ca. 700 meter fra krysset Nodenesveien/Langenesveien.
Trafikksikkerheten for gående og syklende langs Langenesveien til skole er trygg. Samlevegen inn
til boligfeltet Nodenes og Pålsnes har ikke fortau. Vegen er smal, svingete og til dels uoversiktlig.
Skiltet hastighet på Nodenesveien er 30 km/t og på Pålsnesveien 40 km/t. Dette er ingen optimal
situasjon for de som ferdes til og fra boligfeltet. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ikke
tilfredsstillende.
Boligområdet som er tilknyttet Nodenesveien og Pålsnesveien har tilstøtende rekreasjonsområder
for barn, unge og voksne. Det er større skogsområder samtidig som det er kort avstand til sjøen.
Det er forholdsvis korte avstander mellom boligfeltene med område til fri lek i skogsområder.

Bilde 9, g/s-veg langs Langenesveien

Bilde 10, rekreasjonsområde

Bilde 11, uoversiktlig, Nodenesveien

Bilde 12, smalt og fjellskjæring, Nodenesveien
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Bilde 13, smal veg, Pålsnesveien

Bilde 14, vest i Pålsnesveien

Beskrivelse av utbyggingen:
Detaljreguleringsplanen av fortau og veg langs deler av Nodenesveien og Pålsnesveien bidrar til en
stor forbedring for trafikksikkerheten til myke trafikanter. Bredden på fortauet er på 2,5 meter, og
kjørevegen får en regulert bredde på 5,0 meter. Dette gir trygg atkomst fra boligområdet til skole,
barnehage og andre aktiviteter.
Konsekvenser av utbyggingen:
Utbyggingen bidrar til et godt og trygt bomiljø. Barn og unge kan ferdes trykt, samt at samlevegen
får en bedre utforming i forhold til bredde og kurvatur. Nodenesveien (fv 170) og Pålsnesveien (fv
169) er fylkesveger. Det er tatt utgangspunkt i norm for samleveg. Vegen offentlig, men alt
tilstøtende areal er privat. Regulering av fortau medfører erverv av privat eiendom for å få etablert
det nye fortauet. Det er utarbeidet W-tegninger som gir en oversikt på eiendom som må avstås.
Det blir ingen forandring på eksisterende friområder og rekreasjonsområder til boligområdet
tilhørende planområdet.
3.16

Grunnerverv:

Hjemmelsgrunnlaget for grunnerverv er vedtatt reguleringsplan. Områder regulert til følgende
arealformål erverves: (se figur)
AREALFORMÅL

Fig. 11, arealformål som kan/skal erverves (deler av arealet regulert til disse formålene er i dag eid
av Statens vegvesen og erverves derfor ikke).

Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien, - Planbeskrivelse

Side 16

GRUNNERVERVSLISTE
I tabell nedenfor følger en liste over de eiendommer og hjemmelshavere som blir berørt av planen
og som det må erverves grunn av.

Fig. 11, grunnervervsliste
Grunnervervet søkes løst ved minnelig overenskomst med forhandlinger, eventuelt ved skjønn
dersom dette ikke fører fram.
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4 MERKNADSBEHANDLING
Plan- og miljøutvalget besluttet i vedtak av 27.11.13 at forslaget skulle legges ut på offentlig ettersyn
og høring. Vedtaket ble iverksatt og planen lå formelt ute på høring og offentlig ettersyn i perioden
10.12.13 til 1.2.2014. I forbindelse med høringen har det kommet inn 12 innspill fra myndigheter og
private. Innspillene er referert og kommentert under.

Ruben Johansen og Mariel Andresen brev datert 31.01.14
Vi har følgende merknader til planen som er lagt ut til offentlig ettersyn:
-

Grunnervervslisten for g/b nr l5/l7 er ikke oppdatert og korrekt. Eiendommen eies i dag av
Ruben Johansen og Mariel Andresen.

-

Ut fra vedlagte tegning nr W001 (grunnervervelser) ser vi at et vesentlig areal (l69m2) blir
ervervet fra vår eiendom, et areal som i dag er regulert til boligformål. Da vi nettopp har
overtatt eiendommen ser vi at dette vil føre til en forringelse både i form av verdi og ytterligere
utnyttelsesgrad av tomten. Vi ser at med dagens innkjøring til tomten vil dette inngrepet gjøre
det tilnærmet umulig å bruke innkjørselen slik den fremstår i dag, noe som igjen fører til at det
må gjøres endringer i form av at innkjørselen må trekkes ytterligere inn på tomten for å få en
stigningskurve som er akseptabel. Dette vil igjen føre til at vi må bruke et større areal til
innkjøringen pga dette.

-

Vi ser at det helt klart vil være mer hensiktsmessig å legge veien/fortauet lenger mot øst slik at
denne vil få en slakere kurve og dermed bli mer oversiktlig enn vedlagte plan viser. Veien har
tidligere blitt utbedret inn på eiendom 15/17 (tidl. eier Gudrun Johansen) mht nettopp dette og
burde fortsatt være et tema.

Administrasjonens kommentar
Grunnervervslisten var ment som et støttedokument i saken. Det tas til orientering at denne avviker.
Administrasjonen tar også til orientering at eiendommen har skiftet eier.

2

Eiendommen er i dag på 1473 m iht. kommunens eiendomsregister. Planforslaget medfører at ca.
2
169m blir ervervet ved gjennomføring av plan. Vanlig tomtestørrelse ved regulering av eneboligtomter
2
i dag fra 450-800m . Administrasjonen har derfor vanskelig for å se at det er tale om en vesentlig
forringelse av eiendommen.

Anførsler om at avkjørsel blir forverret (stigning) er undersøkt av ansvarlig konsulent for planen.
Dagens avkjørsel er relativt bratt og det vil som en del av gjennomføringen av planen måtte gjøres
justeringer av avkjørselen for å oppnå tilfredsstillende stigning.

Fig 5: Utsnitt av lengdeprofil for avkjørsel.

Øverste linje i lengdeprofilen viser eksisterende nivå på adkomsten og nederste linje viser planlagt
nivå som medfører en avskalling (fjerning av masser) på mellom 0-0.9 meter. Med de planlagte
avbøtende tiltakene vil stigningen ikke forverres for Johansen og Andresen innkjørsel. Merknadene
vurderes derfor å være ivaretatt i forslaget.

Som en del av planarbeidet har det vært vurdert å forskyve veikurvaturen østover og således rette ut
krysset mellom Nodenes- og Pålsnesveien. Et slikt arbeid vil innebære at et betydelig større område
vil måtte varsles. Det vil også medføre at det iverksettes større tiltak enn planarbeidet har forutsatt ved
oppstart. Hovedmålet med planarbeidet har vært å få på plass et fortau iht. det vedtatte
rekkefølgekravet i reguleringsplan for Pålsneset. Det er også knyttet økonomi til gjennomføring av
planen, samt at tiltakene som belastes utbygger skal være forholdsmessig. Merknader om å flytte
veien i østlig retning tas således ikke til følge.

Gunnvor Sandvig Pettersen og Anne Arnesen brev datert 28.1.14

Administrasjonens kommentar
Det overnevnte innspillet har ikke relevans til planarbeidet da eiendommene som omtales er utenfor
planområdet. Merknadene videreformidles til utbygger slik at de kan tas med i utbyggingsfasen under
reguleringsplan for Pålsneset som berører eiendommene.

Jan Skarring, Leif Skarring, Rune Tomelthy Teisrud, brev datert 28.1.14
Avkjørselen til Pålsnesveien 3 og 5 har ligget der siden 1977. Med det nye forslaget om flytting av
fylkesvei mot syd blir det praktisk umulig å komme opp med bil til våre eiendommer. Vi kan rett og slett
ikke forstå hvorledes vi kan komme med bil til og fra våre hus og garasjer. I tenkte - og muligens
realistiske tilfeller - hvorledes skal da utrykningskjøretøy komme til og fra? For oss kan dette virke
meningsløst!

I forslaget fra Pålsneset utbygging AS blir hele veien flyttet fra dagens vei med en kjørebredde mot
syd. Vi mener dette er et veldig dårlig forslag også fordi all infrastruktur ligger på sydsiden av veien.
Dette gjelder høyspent, lavspent, telekabler, fiberkabler, stolper, videre skap for strøm, skap for fiber
og skap for telefoni. Omlegging av denne infrastruktur vil medføre store kostnader. Vi stiller oss
spørrende til hvem som skal bære disse omkostningene? Er det statens vegvesen, kommunen,
tiltakshaveme v/Pålsneset utbygging AS eller beboerne på Pålsneset?

Vi tillater oss å komme med konkrete forslag til ny detaljregulering i krysset
Nodenesveien/Pålsnesveien, samt Nodenesveien fra krysset og ea. 50 meter mot fiskebrygga.
Likeledes et stykke bortover Pålsnesveien forbi våre eiendommer.
Disse forslagene vil vi vise på plankart - vedlegg l, og fotos fra l —4 av de omtalte områder.

Nodenesveien fra krysset og ca. 50 meter mot fiskebrygga:
Vårt forslag er å flytte veibanen mot øst på fv 170. Dette bl.a. for å forenkle en eventuell senere
forlengelse mot fiskebrygga. Et annet moment er at grunnen på østsiden, etter vår mening, egner seg
bedre da dette er delvis fjellgrunn. Det er ikke lett å argumentere for at
grunn skal erverves fra annen eiendom, men dersom det blir slik vil ikke fortau/vei komme tett opp mot
bolighus.

Fra krysset bortover Pålsnesveien og forbi våre eiendommer:
Et annet moment er at det oppleves urettferdig at det er særlig grunneiere på sydsiden av fv169, som i
planforslaget, skal avgi grunn. l vårt forslag fordeles ulempene mer rettferdig, d.v.s. likt på begge sider
av fylkesveien.

Administrasjonens kommentar

Administrasjonen deler synet på inntegnet avkjørsel til Skarring og Teisrud er for dårlig. Forslaget er
oppdatert slik at eksisterende avkjørsel opprettholdes. Merknadene tas derfor til følge på dette
punktet.

Hva gjelder forskyvning av veibanen sydover langs Pålsnesveien er dette mindre justeringer fra
gjeldende plan (0.9 meter). Administrasjonen er enig i forslagsstillers valgte løsning med å forskyve
veibanen i reguleringsplanen. De samlede konsekvensene virker å være mindre ved å forskyve
veibanen i sydlig retning. Bebyggelsen på nordsiden ligger tett opp til veien og konsekvensene for
disse boligene (bokvaliteten) vil forverres desto lengre nord veien legges (dette er det sydvendte
arealet til boligene). Samlet sett virker derfor en slik mindre forskyvning å være mest hensiktsmessig
ut fra tomtearrondering og bebyggelsesstruktur langs Pålsnesveien.

Kostnader knyttet til gjennomføring er det utbygger som bærer med mindre noe annet er avtalt.

Hva gjelder det innsendte forslag til løsning (kart) fremstår dette som underdimensjonert og derfor lite
realistisk. Skissen viser en løsning med samlet bredde på 8 meter og er langt under kravene til
vegnormalene og vegmyndighetene. For fremføring av vei og fortau er det samlet behov for 12 meters
bredde forbi området.

Administrasjonen og konsulenten har vurdert nærmere en forskyvning av Nodenesveien i østlig
retning. Det vises til kommentar under Johansen og Andresen innspill ovenfor.

Med unntak av avkjørselen tas ikke merknadene tilfølge.

Alfred Omdal brev datert 31.1.14

Administrasjonens kommentar

Forslaget avsetter ikke veiformål så langt inn på Omdals eiendom at det berører parkeringsarealet.
Det er derfor heller ikke nødvendig å knytte slike bestemmelser.

Reguleringsplanen har heller ingen begrensninger som gjør at det ikke kan justeres i byggeplanen
med unntak av selve avkjørselspunktet som blir innregulert. Punkt for avkjørsel er nødvendig å ha
med i reguleringsplanen.

Merknadene tas ikke tilfølge.

Preben Johansen brev datert 31.1.14

Administrasjonens kommentar
Det har vært vurdert som en del av plan å forskyve veibanen i østlige retning. Det vises til kommentar
under Johansen og Andresen innspill ovenfor.

Fig 6: Blå linjer viser reguleringsplanforslaget over gjeldende plan.

Konsekvensene for grunneieren vurderes som minimale fra gjeldende plan. Boligen til Preben er
oppført i nyere tid (ferdigattest gitt i 2013) og det har hele tiden vært kjent at det skal etableres fortau
over eiendommen. Forslaget medfører en liten justering av tomtearronderingen i sør/sørøst fra
gjeldende reguleringsplan (se fig 6). Konsekvensene for eiendommen vurderes å være akseptable ut
fra de forutsetningene som ligger til grunn.

Merknadene tas ikke tilfølge.

Arne Abrahamsen og Kari Stokkeland brev datert 28.1.14, 31.1.14, 27.1.14

Administrasjonens kommentar
Parkeringsplassen rammes ikke av reguleringsforslaget da den er utenfor planområdet.

Forslaget følger opp gjeldende plan hvor fortauet er inntegnet på sydsiden Nodenesveien.
Planarbeidet følger i hovedsak gjeldende plan og det har ikke vært tema å flytte fortauet. Dersom
fortauet skal flyttes over på motsatt side av Nodenesveien vil dette være et eget reguleringsplanarbeid
som vil måtte varsles. Dette er også langt utenfor formålet med det varslede planarbeidet.

Det omtalte punktet i ROS-analysen gjelder skjæringer i starten av Nodenesveien (opp fra
Langnesveien). Det er 3 meters høydeforskjell fra vei nivå til høyeste punkt i det aktuelle område.

Administrasjonen ønsker ikke å ta ut arealene syd for krysset da man er avhengig av å ha
sammenhengende planer som viser gjennomførbare tiltak. Administrasjonen og konsulenten har
vurdert nærmere en forskyvning av veien i østlig retning. Det vises til kommentar under Johansen og
Andresen innspill ovenfor. Merknadene tas ikke til følge.

Jorunn Fossestøl Kerlefsen brev datert 29.1.14

Administrasjonens kommentar
Grunnervervslisten var ment som et støttedokument i saken. Administrasjonen tar til orientering at
denne avviker og at eiendom gnr/bnr 15/94 har skiftet eier. Administrasjonen er ikke enig i at forslaget
medfører noe verdiforringelse av eiendommen. Arealene som berøres er svært bratte og vurderes å
være uegnet til boligformål.

Av lengdeprofilene fremkommer at Nodenesveien vil heves med ca. 1 meter forbi området. Det vil
derfor ikke bli forverret stigning på fellesadkomsten.

Tom Ivar og Cecilie Junker, brev datert 31.1.14
Undertegnede Tom Ivar Junker og Cecilie Junker har ervervet ved arv gnr. 15 bnr. 94 (”Eiendommen”)
som ble skilt ut fra gnr. 15 bnr. 19 i 2013 fra Brit Sissel Tjessem Junker. Brit Sissel Tjessem Junker er
fremdeles hjemmelshaver til Eiendommen. Gnr. 15, bnr. 19 ble solgt fra Brit Sissel Tjessem Junker til
dagens hjemmelshaver. Eiendommen er en ubebygd tomt, men det foreligger planer om å bygge ut
denne.
Som følge av ovennevnte overdragelser har informasjon om planene først kommet undertegnede til
hende denne uken. Vi har således ikke hatt anledning til å gjennomgå planen i detalj.
Vi vil bemerke at forslaget vil medføre et vesentlig arealmessig inngrep på Eiendommen. Med basis i
foreliggende planer har vi ikke vært i stand til å vurdere omfanget av arealinngrepet, og vi tar
forbehold om det skulle vise seg at inngrepet blir vesentlig eller medfører vanskeligheter i forhold til
den praktiske muligheten til å få bebygd Eiendommen. Videre forutsettes det at det arbeidet som
utføres, utføres på en måte som tar tilbørlig hensyn til at det skal bygges på Eiendommen, slik at dette
ikke vanskeliggjøres.
Vi legger til uansett til grunn at vi vil få adekvat kompensasjon for den verdiforringelse dette medfører
på Eiendommen.

Ytterligere anmoder vi om at det inntegnes i reguleringsplanen at utnyttelsesgraden for Eiendommen
tilpasses (økes) slik at det arealmessige inngrepet som tiltaket medfører ikke vil påvirke den
arealmessige adgangen til å foreta bebyggelse på Eiendommen.
Til slutt bemerker vi at det er viktig at tiltaket tilpasses de eksisterende eiendommene i området slik at
til- og avkjørsel fra Nodenesveien 2 ikke vil bli skadelidende.

Administrasjonens kommentar
2

Forslaget medfører ikke noe vesentlig arealmessig inngrep på eiendommen. Tomten er på 668m og
2
forslaget legger opp til erverv av ca. 12 m som sideareal til fortauet. Administrasjonen vurderer dette
til å være et lite arealmessig inngrep som er akseptabelt sett i sammenheng med den samlede
samfunnsmessige fordelen et fortau vil gi til området. Utnyttelsesgraden for eiendommen forverres
ikke vesentlig grad for eiendommen, og ser derfor heller ikke grunn til at denne skal endres.

Spørsmål om kompensasjon er forhold som må fremmes ved gjennomføring av plan. Fellesadkomst til
Nodenesveien vil ikke forverres av forslaget.

Statens vegvesen brev datert 20.1.14

Administrasjonens kommentar
Første punkt tas til følge. Tredje punkt er også tatt til følge ved at eksisterende avkjørselspunkt
opprettholdes.

Andre punkt, Fv. 456 er ikke omtalt i bestemmelsene.

Angående samlokalisering av adkomster til bnr. 81 og 25 vurderes dette som for inngripende tiltak på
de berørte tomter i forhold til gevinsten. Dette må sees i sammenheng med høydeforskjeller og
tomtearronderingen. Det vil måtte gjøres betydelige inngrep på tomtene for å få til en god løsning.
Administrasjonen vurderer derfor en slik samlokalisering av avkjørslene som urealistisk. Foreslåtte
avkjørselsløsning opprettholdes.

Fylkesmannen brev datert 23.1.14

Det fremgår av punkt 8 i risiko og sårbarhetsundersøkelsen datert 05.09.2013, at det må vurderes om
det er behov for sikring av de bratte skjæringene i begynnelsen av Nodenesveien. Vi kan ikke se at
dette er nærmere vurdert i planbeskrivelsen. Vi anmoder derfor kommunen om å foreta en nærmere
vurdering av dette risikoforholdet – særlig i forhold til barns lek i området, og eventuelt innarbeide
bestemmelse om relevant sikring av skjæringen dersom dette fremstår som nødvendig.

Administrasjonens kommentar
Om sikring av skjæringer er vurdert i ROS-analysen eller planbeskrivelsen vurderer administrasjonen
som mindre relevant (så lenge det er vurdert og hensyntatt i planen som helhet). Det er selvfølgelig
knyttet en viss fare til skjæringer om disse står usikret. Med bakgrunn i den potensielle faren er det er
laget en egen bestemmelse (§ 1.3) om at skjæringer skal sikres. Dersom det anlegges skjæringer på 5
meter vil det være naturlig å anlegge et fysisk stengsel, eksempelvis i form av et gjerde.

Helt konkret løsning på sikringstiltak vil være naturlig å vurdere i byggeplanen med tilhørende
byggesak. Derfor fremgår det en generell bestemmelse om skjæringer skal sikres. Oppsummert
mener administrasjonen at de momenter som Fylkesmannen påpeker er vurdert og tilstrekkelig
ivaretatt i planforslaget.

Barn og unges representant brev datert 22.11.14
Barn og unges representant anser etablering av fortau langs deler av Nodenesveien og Pålsnesveien
å være i barn og unges interesse, og har derfor ingen merknader til saken utover dette.

Administrasjonens kommentar
Tas til orientering.

Fylkeskommunen brev datert 23.1.14
Ingen spesielle merknader.

Administrasjonens kommentar
Tas til orientering.
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RISIKO OG SÅRBARHETSUNDERSØKELSE
VEG OG FORTAU LANGS DELER AV FV 169 OG 170, DETALJREGULERING
SØGNE KOMMUNE.
Risiko knyttes til uønskede hendelser, begivenheter eller tilstander som i utgangspunktet ikke
skal inntreffe. Risiko er et sammensatt begrep der man vurderer muligheten (sannsynlighet)
for at en hendelse skal inntreffe, og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den likevel
skulle inntreffe.
Med sårbarhet menes her hvor robust en virksomhet er overfor uønskede ytre påvirkninger.

Denne forenklede undersøkelsen er basert på utkast til reguleringsplan slik den foreligger
oktober 2013. I det vesentligste omfatter planen formål for veg og fortau. Det er foretatt
befaring i terrenget i mai 2013.
I den etterfølgende sjekklisten er det gjort merknader ved følgende emner:
1. I h.h.t. oversiktskart for løsmasser til Norges geologiske undersøkelse (NGU), består
området langs fv 169 og 170 består i det vesentligste av «Bart fjell, stedvis tynt
dekke», og i begynnelsen av fv 170 er det noe «Tynn hav-/strandavsetning». Det er
ikke utført geotekniske undersøkelser eller vurderinger av terrenget. Det foreligger
ingen registreringer fra NGU vedrørende fare for kvikkleire. Sannsynlighet for
utglidning av løsmasser anses som liten.
2. Radon skyldes naturlig radioaktivitet i grunnen. I en oversikt hos Statens strålevern, er
det utført noen bolig-målinger i Søgne kommune. Snittverdien er på 101 av totalt 157
boliger som er målt. Statens strålevern sin anbefalte verdi er på 200 Bq/m3 for
bolighus. I h.h.t. NGU sitt berggrunnskart består bergarten i planområdet av
Amfibolitt og glimmerskifer, som er mindre utsatt for radon. Løsmassene innenfor
planområdet består av fyllmasser. I planområdet skal det ikke etableres boliger. Planen
består i det vesentligste av formål veg og fortau. Radon er dermed ikke relevant.
3. I artsdatabanken er det ikke registrert planter eller dyr på svartelista (uønskede arter).
Det er ikke registrert planter eller dyr på rødlista (sårbare/truede arter).
4. I Miljø-Direktoratet sin Naturbase, er det ikke registrert noen naturtyper,
verneområderunder, artstyper, friområde el av noe verdi, med unntak av to
kulturminner registrert vest for Nodelandsveien. Sannsynligheten for uønskede
hendelser anses som liten.
5. Dimensjonering av brannvann må utføres i byggeprosessen. Planområdet ligger ved
sjøen Søviga og Pålskilen, som kan være en alternativ brannvannforsyning. Brannvann
er ikke relevant for vegplanen i seg selv.
6. Planen omfatter kun veg og fortau, og planområdet har kun en atkomstveg i fra nord
(Langenesvegen). Ved en eventuell vegstenging, vil brannbil/ utrykkingskjøretøy ikke
ha alternativ mulighet til omkjøring. Tiltaket ligger ved sjøen, og det kan benyttes båt.
Sannsynligheten til ulykke anses som liten.
7. I kulturminnebasen Askeladden er det registrert 3 stk krigsminnelokaliteter (ID
124294, 124297, 124301) i planområdet vest for Nodenesveien, på eiendom gnr/bnr
15/19. De er ikke fredet.
8. Begynnelsen av Nodenesveien har bratte skjæringer mot sørvest og vest. Eventuelt
uhell i forbindelse med fall, kan medføre til stor skade. Det må vurderes om det er
behov for sikring i dette området.
ViaNova Kristiansand AS

ViaNova Kristiansand A/S
05.09.2013
Even Fallan Lorentsen

ViaNova Kristiansand AS

SJEKKLISTE ROS, veg og fortau langs deler av fv 169 og 170,
SØGNE KOMMUNE.
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Naturgitte forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred?
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?
Er det radon i grunnen?
Fremmede/truede arter
Naturtyper
Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?
-hendelser på veg
-hendelser på jernbane
-hendelser på sjø/vann/elv
-hendelser i luften
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for
området?
-utslipp av giftige gasser/væsker
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området:
-elektrisitet
-teletjenester
-vannforsyning
-renovasjon/spillvann
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for
gående, syklende og kjørende innenfor området:
-til skole/barnehage?
-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?
-til forretning etc.?
-til busstopp?
Brannberedskap
-omfatter området spesielt farlige anlegg?
-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde
og trykk)?
-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
Tidligere bruk
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?
-gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.
-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering
-annet (fornminne, kultur)
Omgivelser
Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare
for usikker is?
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare
(stup etc.)
Annet ?
Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

Vurdering
Nei
Merknad
X
X
Se tekst 1
X
X
Se tekst 2
X
Se tekst 3
X
Se tekst 4
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Se tekst 5

X

Se tekst 6

X
X
X
X
X

Se tekst 7
Se tekst 8

X
X
X

Dato 05.09.2013
Even Fallan Lorentsen
ViaNova Kristiansand AS
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Forslag til reguleringsplan sydd sammen med
gjeldende reguleringsplan
05.05.2014
Målestokk 1:1000
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Forslag til reguleringsplan med blå linjer over
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05.05.2014
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Reguleringsbestemmelser i tilknytting til reguleringsplan for Søvik/Nodenes
– Langenes
Revidert av Søgne kommunestyret 22.10.2009, mindre vesentlig reg.endring
gjort av plan- og miljøutvalget 22.04.2009 og 25.08.2010.
Reguleringsområdet omfatter følgende reguleringsformål:
Byggeområder:
-boliger (bestående/nye)
-Fritidshus
-Naust/sjøboder
-Forretninger
-Offentlig formål (barnehage/grendehus)
Trafikkområde:
-Vei
Spesialområder:
-Bygningsmiljø av kulturhistorisk verdi
-Kommunaltekniske anlegg
-Friluftsområde
-Fiskemottak/fiskeriformål
-Naturområde
Felles område:
-Felles adkomstvei
-Felles lekeareal
-Annet fellesareal
§ 1. Rekkefølgekrav
Før nye boliger i Søvik/Nodenes som har adkomst til Søvik/Nodenesveien og Pålsnesveien
tillates, skal fortau fra RV456 (Nodenesveien) og fram til reguleringsområde for Pålsnes,
være ferdig opparbeidet. Fortau skal bygges slik reguleringsplanen for Søvik/Nodenes viser
for den aktuelle strekning.
Før det gis byggetillatelse for nye boliger i området som omfattes av eiendommene GB
15/8,15, 16, 5, 26, 77, 14, 82, 83, skal opparbeidelse av lekeplass på GB 15/16 (Felles
lekeområdet) være ferdigstilt.
§ 2. Boligområde
I området kan tillates oppført nye boliger som vist på planen.
Nye boliger gis en estetisk utforming som harmoniserer med bebyggelsen i strøket.
Bestående boliger gis rimelig muligheter for utvidelse.
For nye boliger gjelder:

-

Bebyggelsen kan utføres som frittliggende boliger i inntil 2 etg. Høyde fra laveste golv
til topp møne skal ikke overstige 8 meter.
Hver bolig skal ha mulighet til for garasje med størrelse max. 40 m2 for minst 1 bil
samt 1 biloppstillingsplass. Hybelleilighet krever 1 biloppstillingsplass i tillegg.
Garasje kan plasseres i nabogrense 2 m fra veigrunn parallelt med vei eller 5 m fra
vegrunn vinkelrett på vei. Garasje skal anmeldes sammen med bolig.

For de 4 angitte boliger i nordre del av planområdet gjelder spesielt:
Boliger kan oppføres i 1 etg. Med takvinkel inntil 23 grader eventuelt med underetasje hvor
forholdene ligger til rette for dette.
For øvrig som beskrevet for øvrige boliger.

§ 2. Bestående fritidseiendom
Bestående fritidseiendom opprettholdes og gis mulighet for mindre utvidelse.
Hvor forholdene ligger til rette for dette kan bestående fritidseiendom kunne konverteres til
helårsbolig.
§ 3. Sjøbod/Naust
Bestående sjøboder / naust opprettholdes. Det tillates innredning til kombinasjonsbruk
sjøbod/naust/fritidsopphold. I angitte byggeområder kan mot sjøen på tidligere ubebygde
tomterføres opp sjøboder/naust i henhold til kommunens vedtatte retningslinjer. Eksisterende
bygg kan ikke utvides utover det areal som er angitt i kommunens vedtatte retningslinjer.
§ 4. Offentlig formål (Barnehage/grendehus)
Det angitte offentlige formål skal benyttes til barnehage/grendehus.
§ 5. Trafikkområdet
Når ny adkomstvei til forretning på GB 15/12 blir opparbeidet, må nåværende avkjørsel
samtidig stenges.
Avkjørsel fra riks- og fylkesveier må utformes og vedlikeholdes i henhold til vegnormaler fra
Statens Vegvesen og forskrifter til veglovens § 43.
§ 6. Spesialområder.
a)
Bygningsmiljø av kulturhistorisk verdi skal bevares. Ombygging, tilbygging, eventuelt
nyoppføring kan bare tillates når det utføres i harmoni med eldre bebyggelse.
Byggemeldinger innenfor bevaringsområdet skal forelegges antikvarisk myndighet til
uttalelse før saken behandles administrativt.
b)
I frisiktsoner skal det være frisikt fra 0,5 m over veibane.

c)
Kommuanltekniske anlegg.
Området avsettes til kommunal pumpestasjon.
d)
Friluftsområde.
Friluftsområdet kan brukes av allmennheten i henhold til friluftslovens bestemmelser.
I friluftsområdet som strekker seg fra Pålsnesveien og nordover kan det opparbeides gangvei i
grøntdraget.
e)
Fiskemottak.
I området kan tillates oppført bygg og anlegg i forbindelse med fiskemottak samt reparasjonsog serviceverksteder for samme. Bebyggelse skal ikke overstige 2 etasje.
I 2 etasje kan det innredes til kontorer, lager og lignende. Bebyggelsen må gis en harmonisk
form og dimensjon i forhold til omgivelsene.
f)
Fiskeriformål
Med fiskeriformål mener bygninger og tiltak i forbindelse med utøvelse av fiske for
manntalsførte fiskere med merkeregisterte fartøyer. I området tillates oppført nødvendig
bryggeanlegg og sjøbu for utøvelse av privat fiskevirksomhet
For bygning merket A og B tillates 2 andre etasje innredet til boligformål. (endret)
g)
Naturområder.
Med naturområder menes privat eid området hvor det ikke skal kunne tillates bebyggelse.
§ 7. Fellesområder.
a) Fellesadkomster: Gjelder eiendommer i tilknytting til disse.
b) Felles lekeområdet: Gjelder eiendommer i tilknytting til dette.
§ 8. Fellesbestemmelser
a) For å ivareta framtidige fiskeriinteresser i planområdet vil plan-/og økonomiutvalget
ved konkrete søknader til fiskeriformål være villig til å vurdere om mindre parseller av
andre arealer, bortsett fra naturområder, vil kunne omreguleres til fiskeriformål.
b) Skjæringer og fyllinger for fortau, og utbedring av fylkesvei, skal kunne anlegges på
tilstøtende areal/tomtegrunn.
c) Hvis arealer som i dag brukes til lek av barn blir nedbygd, må det skaffes
erstatningsarealer.
§ 9.
Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder bestemmelsene i bygningsloven samt
byggevedtektene i Søgne kommune.
§ 10.

Det er ikke tillatt ved private avtaler å etablere forhold som strider mot disse
reguleringsbestemmelser.
§ 11.
Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, når særlige grunner foreligger, tillates av
planmyndigheten.
Vedtatt av Søgne bygningsråd den 15.08.95
Rettet av plan/økonomiutvalget den 24.04.96, 09.10.96, 11.06.97, 08.10.97 og 14.01.98.
Vedtatt (Egengodkjent) av Søgne kommunestyret den 05.02.1998
Anne Berit Andersen
Ordfører
Rettet /endret av kommunestyret 09.09.1999 sak 044/99
For bygning merket B: Vedtatt av planutvalget 15.10.2003 sak. 283/03.
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Offentlig høring - høringssvar
Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Fornavn

Arnesen

Anne

Adresse

Pålsnesveien 26

Postnr.

Poststed

4640

Søgne

E-postadresse

Mobilnr.

anne.arnesen@asplanviak.no

98829058

Saken gjelder
Saksnr.

2013/877
Høringssak

Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien - Plan ID 201302
Høringssvar

Hei
ang.:Pålsnesveien 22 og Pålsnesveien 26
Punkt 1
Vi vil at mur langs veien på Pålsnesveien 22 blir ivaretatt og at veien der blir trekt mest mulig ut langs
Pålsnesbukta.
Punkt 2
Vi vil at veien ved Pålsnesveien 26 blir trukket lengst inn mot huset, sånn at sjøbua der får størst mulig
avstand til veien.

Takk
Mvh
Anne Arnesen

Vedlegg
Her oppgir du ev. vedlegg som styrker/støtter høringssvaret.
Type vedlegg

Last opp vedlegg

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 1 av 1

NOTAT
Søgne, 22.1.2014
Daniel Holm

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2013/877- 21

Lnr: 2690/2014 Ark: L12 /BRSK

Uttalelse fra barn og unges representant i plansaker angående detaljregulering for
deler av Nodenesveien og Pålsnesveien
Barn og unges representant anser etablering av fortau langs deler av Nodenesveien og
Pålsnesveien å være i barn og unges interesse, og har derfor ingen merknader til saken
utover dette.

Med hilsen

Bror Skrede
Barn og unges representant i plansaker
Saksbehandler: Bror Skrede / Tlf.nr: 476 04 499

Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Torfinn Vollan
Tlf.: 38 17 61 95

Deres ref.: 2013/877
Vår ref.:
2013/2396

Vår dato: 23.01.2014
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Nodenesveien og Pålsnesveien - uttalelse til offentlig ettersyn av
detaljreguleringsplan «Del av Nodenesveien og Pålsnesveien»
Det vises til kommunens oversendelse av 10.12.2013.
Formålet med planen er å legge til rette for fortau langs deler av Nodenesveien og
Pålsnesveien. Vi viser til planforslaget og tilhørende dokumenter.
Det fremgår av punkt 8 i risiko og sårbarhetsundersøkelsen datert 05.09.2013, at det må
vurderes om det er behov for sikring av de bratte skjæringene i begynnelsen av Nodenesveien.
Vi kan ikke se at dette er nærmere vurdert i planbeskrivelsen. Vi anmoder derfor kommunen
om å foreta en nærmere vurdering av dette risikoforholdet – særlig i forhold til barns lek i
området, og eventuelt innarbeide bestemmelse om relevant sikring av skjæringen dersom
dette fremstår som nødvendig.
Utover dette har vi ingen merknader til planforslaget.
Med hilsen
Magnus Thomassen (e.f.)
ass.miljøverndirektør

Torfinn Vollan
seniorrådgiver

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

Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Postboks 517 Lund

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

4605

Kristiansand S

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

Søgne Kommune
Arealenheten

Kristiansand 5. juli 2014

Referansenummer 2013/877
Klage på planløsning vedrørende detaljregulering for Nodenes- og Pålsnesveien plan ID 201302
Undertegnende er hjemmelshavere til eiendommene 16/97, 15/12 og 15/38. Slik vi har forstått
innebærer planen at inn/utkjørsel fra 15/38 blir stengt. Dette er et inngrep vi vil protestere på. Det
er svært viktig at denne del av eiendommen er mulig å komme til med bil. Denne del av
eiendommen benyttes av ansatte i Kiwi butikken, lager, frisør samt bolig. Vi har ved tidligere
anledning måtte avstå grunn til nåværende gang/sykkelsti, noe som har ført til at forbindelse mellom
parkeringsplass på 16/97 og 15/38 ikke er mulig med bil.
Det foreligger planer om betydelig oppgradering og utbygging av eiendommen som i dag huser Kiwi,
Salongen og bolig. Utvidelse av bygningsmasse er kun mulig på 15/38. I planen er det også på vår
eiendom avsatt et uforholdsmessig stort areal til «annen veggrunn». Dette kan komme i konflikt
med planer om utvikling av eiendommen.
Konklusjon:
Eiendommen 15/38 må sikres adkomst fra sør samt at område avsatt til «annen veggrunn» må
reduseres betydelig.
Med vennlig hilsen
Marianne Homme
Bent Håkon Homme

Jan Skarning
Pålsnesveien 3
4640 Søgne

Langenes 15. Juli 2014
Deres ref: 2013/877-22417/2014
Daniel Holm

r5/ sY7

Til
Søgne kommune
Arealenheten

MOTTATT

Postboks 1051
4682 Søgne

15 JUL2014

Vi vil med dette klage vedtaket inn for fylkesmannen

i Vest-Agder.

Vårt brev, datert 28. Januar 2014 opprettholdes.
Vi mener fortsatt at krysset Nodenesveien/Pålsnesveien
Tiden er nå inne for å samordne Søvik/Nodenes

bør flyttes mot nordøst.

og Pålsnesplanen. Søgne kommune eier «Søvik skole

og Fiskebrygga» i Søvik/Nodenesplanen.
Så godt som alle innregulerte

boliger i Søvik/Nodenesplanen

er ferdig bygd.

Alle har fått dispensasjon for rekkefølgekravet.
Nå er det

snart

eiendommene

bare Søgne kommune

selv som har eiendommer

som kan utbygges.

Disse

blir i dag leid ut av kommunen.

Dette har medført stor økning av personbil- og tungtrafikk

i området.

Vår mening er at Søgne kommune selv bør være med på å innfri rekkefølgekravet.

Rekkefølgekravet

gjelder vel for Søgne kommune selv?
Skal veien

«rustes

opp»,

må det

ikke gjøres

stykkevis

og delt,

men

hele Nodenesveien

og

Pålsnesveien.
Dimmensjoneringsgrunnlag

på Nodenesveien

Pålsnesveien Fv.169 er dimensjonert
Begge dimensjonert

Fv. 170 er dimensjonert

som en smal Sa 1. Samleveg.

som en smal sa 1. samleveg.

med en trafikkbelastning

på inntil 1500 kjøretøyer per døgn.

Veiene har registrert 300 eller mindre.
Vi mener erverv av grunn, blir for voldsom på sydsiden av Pålsnesveien. Vårt forslag er 0,50-1,00m,
dette bør holde.
Historikk.
Vi mener Fylkesmannen bør se på hele planprosessen for Pålsnesplanen

på nytt. For oss ser det ut

som «noe har skjedd» som vi ikke har fått ta del i.
Til sist.
Vi er på ingen måte imot at veiene blir utbygd, og at fortau anlegges. Noe grunn kan vi også avstå.
Det er bare proporsjonene

på det hele.

Mvh
Jan Skarning

15/2

Leif Karsten Skarning 15/78

1/1C41Ø,ÅVI1
,Shba'

Jan Skarning
Pålsnesveien 3
4640 Søgne

Til
Søgne kommune
Arealenheten
Postboks 1051
4682 Søgne

1.angenes 28.januar 2014.

Deres ref.:2013/877-40018/2013

Daniel Holm

Merknader vedrorende offentlig ettersyn og horing av detaljregulering
Nodenesveien og Pålsnesveien.

Vi, eiere av gnr og bnr:
15/78
15/2
ir 15/20, 15/59 og 15/60
har flere innvendinger og innspill til

for deler av

Leif Karsten Skarning, Pålsnesveien 1
Jan Skarning, Pålsnesveien 3
Rune Tomelthy Teisrud, Pålsnesveien 5
dette planforslaget.

Til orientering har to av medlemmene i Plan —og miljoutvalget vært på befaring. Disse er Egil
Terkelse, Ftp (leder av utvalget) og Anne May Ribe.11. Statens vegvesen region Sør v/Steinar
Ånesland har også vært på befaring.
Sakens bakgrunn:

Forslaget er fremlagt av Pålsneset utbygging AS. Tiltakshaver og kontaktperson er Morten
Bentsen, Postboks 990, 4682 Søgne.
I lan og resten av styret i Pålsneset utbygging AS har alle eierinteresser i eiendommer som
Pålsnesplanen omhandler.
"Formålet med planen er å legge til rette for fortau langs deler av Nodenesveien og
Pålsnesveien."
I henhold til plan fra Vianova.
Disse veiene er for øvrig fylkesveiene fv 169 og fv 170.
I planforslaget fra Vianova fremgår det at formannskapet i Søgne kommune i møte den 3.april
2013 er positive til det arbeidet som er igangsatt for å få til utbygging i Pålsneset, og at
kommunen vil bruke de virkemidlene som er nødvendig i henhold til PBL (plan og
bygningslov), for gjennomføring av planene.
Dette er vel rekkefølgekravene i Sovik —Nodenesplanen, ikke i planen for Pålsneset, som nå
er tenkt utbygd? Oss bekjent skal tiltakshaverne med unntak av en benytte avkjørselen ved
Kiwibutikken, ikke Nodenesveien og Pålsnesvcien.
Vi er ikke imot at det skal anlegges fortau, men mener at dette planforslaget medfører til dels
store inngrep og tlere uheldige konsekvenser på våre eiendommer.

Avkjørselen til Pålsnesvcien 3 og 5 har ligget der siden 1977. Med det nye forslaget om
Ilytting av fylkesvei mot syd blir det praktisk umulig å komme opp med bil til våre
eiendommer. Vi kan rett og slett ikke forstå hvorledes vi kan komme med bil til og fra våre
hus og garasjer. I tenkte —og muligens realistiske tilfeller —hvorledes skal da
utrykningskjøretøy komme til og fra'? For oss kan dette virke meningsløst!
I forslaget fra Pålsneset utbygging AS blir hele veien flyttet fra dagens vei med en
kjørebredde mot syd. Vi mener dette er et veldig dårlig forslag også fordi all infrastruktur
ligger på sydsiden av veien. Dette gjelder høyspent, lavspent, telekabler, fiberkabler, stolper,
videre skap for strøm, skap for fiber og skap for telefoni. Omlegging av denne infrastruktur
vil medføre store kostnader. Vi stiller oss spørrende til hvem som skal bære disse
omkostningene? Er det statens vegvesen, kommunen, tiltakshaveme v/Pålsneset utbygging
AS eller beboeme på Pålsneset?
Vi tillater oss å komme med konkrete forslag til ny detaljregulering i krysset
Nodenesveien/Pålsnesveien. samt Nodenesveien fra krysset og ca. 50 meter mot fiskebrygga.
Eikeledes et stykke bortover Pålsnesveien forbi våre eiendommer.
Disse forslagene vil vi vise på plankart - vedlegg 1, og fotos fra 1 —4 av de omtalte områder.
Nodenesveien fra krysset og ca. 50 meter mot fiskebrygga:
Vårt forslag er å flyrte veibanen mot øst på fv 170. Dette bl.a. for å forenkle en eventuell
sencre forlengelse mot fiskebrygga. Et annet moment er at grunnen på østsiden, etter vår
mening, egner seg bedre da dette er delvis fiellgrunn. Det er ikke lett å argumentere for at
grunn skal erverves fra annen eiendom, men dersom det blir slik vil ikke fortaulvei komme
tett opp mot bolighus.
Fra krysset bortover Pålsnesveien og forbi våre eiendommer:
Et annet moment er at det oppleves urettferdig at det er særlig grunneiere på sydsiden av fv
169, som i planforslaget, skal avgi grunn. 1 vårt forslag fordeles ulempene mer rettferdig.
d.v.s. likt på begge sider av fylkesveien.
Vi håper våre merknader og innspill vil bli hensyntatt. Dersom det er behov/ønskelig for mer
utfyllende informasjon ser vi gjerne at dere tar kontakt med oss.

Med hilsen

Leif Karsten Skarning

Vedlegg: Som nevnt over.

Jan Skarning

Rune Tomelthy Teisrud

Hele planområdet er regulert, med planene «Spv w-:Nlodenes»vedtatt 05.12.1998 og «Ytre Kilen
Vest» vedtatt 31.01.1991. Areal i ny detarege
som berører eksisterende reguleringsplaner er i
hovedsak regulert til boliger, kjøreveg, fortal,
veggrunn og felles avkjørsel/veg.
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Fig. 3, utsnitt av gjeldende reguleringsplaner ved planområdet.

2.5 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG
Forskriftene gir generelle rammer for utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger.
Myndighet til å fravike vegnormalene innenfor forskriftenes rammer er lagt til Vegdirektoratet for
riksveger, fylkesutvalget for fylkesveger, og formannskapet for kommunale veger.
Søgne kommune har ikke egen vegnormal. For regulering av veger, vises det til Statens vegvesen
sin håndbok 017.
Fv. 170 har skiltet hastighet 30 km/time og er dimensjonert som en smal Sal. Samleveg i
boligområder med en trafikkbelastning på inntil 1500 kjøretøyer per døgn (ÅDT), forutsett en
„normal" trafikkfordeling over døgnet. Registrert ÅDT er mindre enn 300.
Fv. 169 har skiltet hastighet 40 km/time og er dimensjonert som en smal Sal, og har en ÅDT på
mindre enn 300.
I tillegg omfatter planområdet flere private/felles avkjørsler, som reguleres som avkjørsler.
Planen tar utgangspunkt i eksisterende reguleringsplan (Søvik-Nodenes), med en vegbredde på 5,0
meter, fortau på 2,5 meter og annen veggrunn på 2,0 meter der det ikke er fortau. Det er i tillegg stilt
krav til annen veggrunn også langs fortauet på 1,5 meter. Dette gir gode og sikre trafikale forhold for

barn og unge internt i bohgområoe-,
er regulert siktscne• kryss. Private avkjørsler i
eksisterende reguleringsolan
or/ernordt Det er regJert avvjørsler rned avkjørselspil fra privatog felles atkornstveg

2.6 BESKRIVELSE AV PLANOMRADET
Det totale planområdet utgjør ca. 9,3 daa. Området omfatter deler av fv 170 (Nodenesveien) og
deler av fv 170 (Pålsnesveien), som ligger på Langenes sørøst i Søgne kommune. Utstrekning av
planområdet i retning nord-sør er på ca. 250 meter, og i vest-øst retning er det på 250 meter.
Vegene er samleveger for boligområdene Nodenes og Pålsnes. Langs Langenesveien er det
etablert g/s-veg. Det er ikke etablert fortau langs fv 170 og 169. Eksisterende fv 170 og 169 følger i
dag tilnærmet lik regulert veg.
Terrenget er småkuppert med kort avstand til sjøen. Atkomstvegen ligger lavt i terrenget med
tilgrensende boligområder. Vegen starter på ca. 6 moh, og har høyeste punkt ca. 13 moh. Området
har flate partier kombinert med mindre koller. Terrenget stiger fra sjøen opp mot heia i nord på ca.
kote +30 moh. Planområdet består av opparbeidede hager i boligfeltet og skogsområder med barog lauvskog. Vest for planområdet er det et større sammenhengende rekreasjonsområde, og hele
planområdet har nærhet til sjø som rekreasjonsområde.
Boligområdet som tilhører Nodenesveien og Pålsnesveien er en blanding av eldre og nye boliger.
Noen boligtomter er små, og andre er relativt store. Det er i hovedsak eneboliger, og private
eiendommer. Eier av Nodenesveien og Pålsnesveien er Vest-Agder Fylkeskommune.
Barneskolen er Langenes. I fra krysset mellom Nodenesveien og Langenesveien er det ca. 650
meter på g/s-veg til skolen. Det er også gangatkomst gjennom tilstøtende boligområder som
snarveger til skole og andre boligområder.
På Langenesveien er det bussforbindelse mot østover til Kristiansand og vestover til Tangvall.
I vestenden av planområdet, nord for Pålsnesveien er det etablert en nettstasjon. Langs
Pålsnesveien og Nodenesveien ligger det en 22 kV jordkabeL
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Fig 3: normalpnild JOrplanlagt vei ogfortauslosning
Forslaget har også tatt med deler av boligtomtene (fremgår som gult areal iplankartet med
skravur som midlertidig anleggsområde). Disse arealene forutsettes benyttet ved opparbeidelse
av vei og fortau. men vil bli tilbakeført tomtene etter gjennomføring av plan.
For å synliggjøre virkingene bedre har administrasjonen også utarbeidet kart som viser forslag
til nyplan over gjeldende reguleringsplan (vedlegg 9), samt et kart som viser forslag til ny plan
i transparent (kun linjer uten flatefyll) over eksisterende plan (vedle22 10).
Planprosess:
Plan- og miljoutvalget besluttet ivedtak av 27.11.13 at forslaget skulle legges ut på offentlig
enersyn og horin2. Vedtaket ble iverksatt og planen lå formelt ute på horing og offentlig
ettersyn iperioden 10.12.13 til 1.2.2014. I forbindelse med høringen har det kommet inn 12
innspill fra myndigheter og private. Innspillene er referert og kommentert under.

Viharfolgende merknader tilplanen som er lagt ut til offentlig ettersyn:
-

Grunnervervslisten for g/h nr 15/17er ikke oppdatert og korrekt. Eiendommen eies i dag av
Ruben Johansen og Muriel Andresen.
Lcfra vedlagre regning nr WOOI(grunnervervelser) ser vi at et vesentlig areal (169m2)blir
ervervet fra vår eiendom, et areal som i dag er regulert til boligformål. Da vi nettopp har
overtatt eiendommen ser vi at deue vilfore til enforringelse både ijbrm av verdi ogytterligere
utnyttelsesgrad av tomten. Viser atmed dagens innkjøring til tomten vil detie inngrepet gjøre
det tilmermet umulig å bruke innkjørselen slik den fremstår i dag, noe som igjen jorer til at det
må gjøres endringer iform av at innkjorselen må trekkes ytterligere innpå tomten for aJa en
stigningskurw som erakseptabel. Dette vil igien fore til at vi må bruke et større areal til
innkjøringen pga dette.
Viser at det helt klart vil være mer hensiktsmessig a legge veien/fortauet lenger mot øst slik at
denne vilfå en slakere kurve og dermed blimer oversiktlig enn vedlagte plan viser. Veien har
tidligere blitt utbedret innpå eiendom 15/17 (tidl. eier Gudrun Johansetv mht nettopp dette og
burde fortsatt være et tema.

Administras'onens kommentar
Grunnervervslisten var ment som et støttedokument i saken. Det tas til orientering at denne
avviker. Administrasjonen tar også til orientering at eiendommen har skiftet eier.

Statens

vegvesen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

SaksbehandIer/innvalgsnr:

Vlr referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region sør

Stemar Ånesland - 38l2l525

2013/M5274-007

2013/31577/2014

Z4,l0,20l4

Uttalelse
til detaljregulering
Søgne kommune

for deler

av Nodenes-

og Pålsnesveien

i

Vi viser til brev fra dere av 2.10.2014.
Statens vegvesen har i utgangspunktet ikke merknader til at krysset mellom Nodenes- og
Pâlsnesveien forskyves mot nordøst.
For å kunne gi en nærmere vurdering, må det framlegges forslag til endring av
reguleringsplan som viser omfang og konsekvenser av forskyvningen.
Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen
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Anne Grete Tofle
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SteinarÅnesland

Kopi:

Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdeling

Postadresse

Telefon: 02030

Kontoradresse

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Telefaks: 37 01 98 01

Rrgedalen S

Statens vegvesen

Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

4626 KRISTIANSAND S

Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

0rg.nI'. 971032081

9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks. 78 95 33 52

$STEENSTRUP STORDRANGE

Oslo, 30. september 2014

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Vår ref.: 2429940.1-129461

WELBIR/WELBIR

Ansvadig advokat: Odd Walther Moi

DETALJREGULERING FOR DEL AV NODENESVEIEN OG PALSNESVEIEN GRUNNERVERV
Det vises til brev av 19. september 2014.
P.t. ser vi to grunnlag for å anføre at detaljreguleringen er ugyldig. Detaljreguleringen
således minst bli anført ugyldig på følgende to grunnlag:

vil

Av oreigningslova § 2 fremgår at ekspropriasjonsvedtak ikke kan gis uten at inngrepet
«tvillaust er tilmeir gagn enn skade». Det samme kravet følger av plan- og bygningslovens
plandel. Ifølge grunneierne er dei mulig å etablere en mindre inngnpende trase som ivaretar
kommunens behov for gang- og sykkelvei uten at dette medfører uforholdsmessig store
kostnader. Detaljreguleringens valg av trase oppfyller dermed ikke vilkårene i oreigningslova
§ 2 eller i plan- og bygningslovens plandel. Etter vår oppfatning synes kommunen å ha
bestemt seg for valg av trasé i en tidlig fase, noe som preger detaljreguleringens utredning,
generelle saksbehandling og vedtak. I en eventuell ekspropriasjonssak vil vi derfor, i
samsvar med grunneiernes tidligere fremsatte merknader, anføre at reguleringsplanen og et
eventuelt ekspropriasjonsvedtak er ugyldig pa dette grunnlag.
Det vil videre bli anført at detaljreguleringen er ugyldig fordi den bygger på feil faktiske
forutsetninger. Ifølge grunneierne er den reelle gjennomsnittlige årsdøgnstrafikken
betydelige lavere enn de tallene planen bygger på. Det vil således bli anført at gang- og
sykkelveien slik den nå ligger/er utformet ikke vil være mer til gagn enn skade, jf.
oreigningsloven § 2 siste ledd.
Grunneierne er som tidligere nevnt innstilt på en minnelig løsning. Etter vår oppfatning kan
det være hensiktsmessig å gjennomføre et møte i denne forbindelse. Grunneierne er villige
til å frafalle ugyldighetsinnsigelsene dersom grunneierne og kommunen blir enige om en
tilfredsstillende løsning for alle parter. Vi imøteser kommunens tilbakemelding vedrørende
dette.

Advokatfirmaet
Postboks

Steenstrup

1829 Vika

Stofdrange

0123 Oslo

Haakon VIls gate 5. Oslo

DA

Tlf •47 22 81 45 00

Org nr

Faks +47 22 81 45 01

NO 960 716 647 MVA

steenstrup

no

lawyersgsteenstrup

no

STEENSTRUPSTORDRANGE

2

For øvrig anmoder vi om å bli holdt orientert om sakens utvikling.
Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Steenstru

'Stordrange DA

.4.9\

Odd Walther Moi
advokat (H)— partner

Var ref
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DETALJREGULERING FOR DEL AV NODENESVEIEN OG PÅLSNESVEIEN GRUNNERVERV
Vi er bedt om å bistå følgende grunneiere berørt av ovennevnte plan:
Ruben Johansen, gnr. 15 bnr. 17
Preben

Johansen,

gnr. 15 bnr. 81

Inge Solhøi, gnr. 16 bnr. 284 og 181
Leif Karsten Skarning, gnr. 15 bnr. 78
Morten Engestøl, gnr. 16 bnr. 288
Jan Skarning, gnr. 15 bnr. 2
Den vedtatte planen legger opp til at det skal foretas grunnerverv blant annet fra de
ovennevnte grunneiere. Vi er bedt om å bistå disse grunneierne i den forbindelse, og ber om
at all korrespondanse i fortsettelsen rettes til undertegnede.
Grunneiernes prinsipale syn er at reguleringsplanen og eventuelle ekspropriasjonsvedtak i
medhold av denne er ugyldig, og vil ved et rettslig skjønn anføre dette. Grunneierne er av
den oppfatning at planen legger opp til et mer omfattende erverv enn det faktisk og rettslig er

grunnlag for. Dette vil vi utdype senere.
Grunneierne er imidlertid innstilt på en minnelig løsning dersom det foretas justeringer som
er tilfredsstillende for grunneierne og bedre ivaretar deres interesser. Vi imøteser
kommunens tilbakemelding vedrørende dette.
Når det gjelder tapets størrelse/erstatningsspørsmålet
vil vi komme tilbake også til dette. Vi
nevner imidlertid allerede nå at erverv vil redusere eiendommenes verdi, herunder
utbyggingsmuligheter. Dette tapet kreves erstattet. Det samme gjelder ulemper som
resteiendommene påføres.

Vi har fått opplyst at en av grunneierne har fått avslått søknad om byggetillatelse og
dispensasjon fra rekkefølgekravet. Imidlertid har vi fått opplyst at det har blitt gitt
dispensasjon til andre grunneiere i området. Vi ber om å få tilsendt kopi av samtlige vedtak

hvor det er innvilget dispensasjon.

Advokatfirmaet

Steenstrup

Sturdrange

Postboks
1829Vika,0123Oslo
Haakon Vlls gate 5, Oslo

DA

Til. +47 22 B1 45 00

Org.nr.:

3Faks+4722Bl 4501
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Vi antar at det er kommunen som vil forestå arbeidet med et grunnerverv, og forutsetter at
kommunen dekker grunneiernes utgifter til juridisk og eventuell annen sakkyndig bistand.
Vi lmøteser en snarlig tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Steenst

Stordrange DA
ø

Odd Walther Moi
advokat (H), partner
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