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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vigestranda sør bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse
(vedlegg 1-4)
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.01.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV).

Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vigestranda sør bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROSanalyse (vedlegg 1-4)
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Møvik byggetjenester AS har på vegne av Arild Thomassen og Bjørn Ove Bentsen utarbeidet
forslag til detaljregulering for Vigestranda sør.

Formålet med planen er fortetting av inntil 6 nye uthus med tilhørende brygger, samt
oppdatering av bestemmelser for 3 eksisterende fritidsboligtomter iht. gjeldende
kommuneplan. Plangrensen er fastsatt i samråd med kommunen.
Reguleringsplanforslaget har tidligere blitt lagt ut på offentlig ettersyn og høring. Planforslaget
fremmes til sluttbehandling.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart (vedlegg 1), bestemmelser (vedlegg 2), planbeskrivelse
(vedlegg 3) og ROS-analyse (vedlegg 4).

Kartutsnitt: Planområdet med flyfoto i bakgrunn.

Kartutsnitt: Forslag til reguleringsplan i transparent. For fullverdig målsatt plankart vises det
til vedlegg 1.
Planforslaget innebærer hovedsakelig en stadfestelse av eksisterende fritidsboligtomter (Bff1Bff3). Innenfor de regulerte tomtene tillates oppført fritidsbebyggelse i samsvar med
kommuneplanbestemmelsene § 5c (120m2 bruksareal + parkering). I strandsonen er det
innregulert 4 bryggeområder som er angitt med kombinert formål (Sa1-sa4). Formålene som er
kombinert er uthus/naust/badehus og småbåtanlegg i sjø og vassdrag. Bakgrunn for at man har
valgt å kombinere disse arealformålene er at planen skal bli noe mer fleksibel i grensen mellom
byggverk på land og tiltak i sjøen (båtanlegg). Uthus skal plasseres innenfor den angitte
byggegrensen i plankartet. Hensynet bak denne bestemmelsen er å sikre at det ikke skjer
utfylling ut i sjøarealene. Brygger, kaifront og båtanlegg kan etableres utenfor byggegrensen så
fremst de er innenfor de materielle bestemmelsene til planen for øvrig. Det er satt maksimalt
15m2 byggeareal per uthus i bestemmelsene. Størrelsen på uthusene er i samsvar med
kommuneplanen (15m2). Planen åpner for plassering av utriggere med lengde/bredde på inntil
8/0.5 meter innenfor det avsatte formålet. Dette også i tråd med kommuneplanbestemmelsene.
Byggegrenser mot vei er satt for å si sikre tilstrekkelig avstand mot vei, men også for å
strukturere bebyggelsen på en rekke av visuelle/estetiske hensyn.
Tabell: Antall uthus som planen tillater. Tall i parentes viser antall uthus som er bygd (viser
nærværende situasjon).
Byggeområde
Antall frittliggende uthus /
enheter ved uthus i rekke.
SA1
1 (0)
SA2
3 (1)
SA3
4 (3)
SA4
4 (2)

Som det fremgår av tabellen over er det i dag etablert 6 uthus i hele planområdet. Planen
hjemler utbygging av ytterligere 6 nye uthus, og det maksimale antallet uthus som planen
hjemler vil da være 12 uthus.
I mellom byggeområdene er det avsatt naturområder (NO1-6), dette for å avgrense områdene
det ikke planlegges iverksatt fysiske tiltak. Det ene området NO4 er opparbeidet som
strandareal (tilført sand). For dette området tillates det også båtopptrekk. De avsatte
parkeringsplassene er ment for både fritidsbebyggelsen og uthus områdene.
Planprosess:
Møvik byggetjenester varslet i juni 2013 oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og
bygningsloven § 12-8. Innkommende merknader fremkommer av planbeskrivelsen og er
kommentert før utleggelse til offentlig ettersyn og høring.
Reguleringsforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 26. juni 2014 til 2.
september 2014 etter delegert myndighet fra Plan- og miljøutvalget. I forbindelse med
høringen har det kommet inn 7 uttalelser som gjengis under.
Norsk maritimt museum brev av 10.7.2014
Planen åpner i liten grad for nye etableringer i sjøbunnen og faren for en konflikt med
kulturminner under vann vurderes som liten. NMM ser ikke behov for å gjennomføre
arkeologiske registreringer i sjøområdene av planen. Vi har ingen merknader til planforslaget
slik det fremstår.
Administrasjonen kommentar:
Merknadene tas til etterretning.

Kystverket, brev datert 29.8.2014
Kystverket minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet. Eksempel på slike
tiltak er etablering av brygger. Vi ber derfor om at følgende tas inn i forslag til
bestemmelser pkt 1.2.2: ”Tiltak i sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven”.
Administrasjonen kommentar:
Iht. kommunal og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder T-1490 (side 52) skal
lovhenvisninger som hovedregel ikke tas inn i planbestemmelser. Unntaket er
aktsomhetsplikten etter kulturminneloven. Kommunens byggesaksavdeling har veiledning- og
informasjonsplikt rundt behovet for å innhente særskilte tillatelser etter annen lovverk,
herunder havne- og farvannsloven. Merknadene tas derfor ikke tilfølge.
Statens vegvesen, brev datert 4.8.2014
Statens vegvesen har ingen merknader.
Administrasjonen kommentar:
Merknadene tas til etterretning.
Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder, brev datert 21.8.2014

Planforslaget åpner for fortetting av inntil 6 uthus med tilhørende brygger. Dette utgjør ca. en
dobling av dagens bebyggelse i sjøkanten, men størrelsen skal være i samsvar med
kommuneplanens utfyllende bestemmelser. Samtidig er det regulert inn noe grønnstruktur
(naturområde) mellom bebyggelsen. Ett av disse (NO4) skal være kombinert badeplass og
båtopptrekk. Bak uthusbebyggelsen ligger kjørevei. Den er i dag regulert til spesialområde –
privat vei i reguleringsplan for del av Heftenes, vedtatt i 2004. Bak der igjen har 3
eksisterende fritidsboliger fått bestemmelser i samsvar med gjeldende kommuneplan.
Planområdet er i kommuneplanen i hovedsak vedtatt som byggeområde for nåværende
fritidsbebyggelse med plankrav for nye tiltak. Samtidig gjelder byggeforbudet i 100metersbeltet langs sjøen. Sjøarealet er vist som bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone – nåværende. Samtidig er det like utenfor søndre halvdel av strandområdet vist del
av framtidig småbåthavn.
Miljøvernavdelingen ser i hovedsak positivt på planforslaget. Vi har imidlertid faglig råd med
hensyn til å ivareta allmenne friluftslivsinteresser innenfor et lett tilgjengelig strandområde
med etablerte uthus, sjøboder, båthus og båtplasser i stranda. Her mener vi det er viktig at
badeplassen innenfor NO4(land)/NS3(sjø) ikke framstår privatisert/innebygd. Vi gir derfor
faglig råd om at dette arealet blir utvidet fram til eksisterende bebyggelse på hver side
innenfor henholdsvis SA3 og SA4. Samtidig gis det faglig råd om at båtopptrekk kun tillates
utenfor dette området og innenfor kombinert bebyggelse og anleggsformål (SA).
Administrasjonen kommentar:
Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen gir faglig råd om å innskrenke byggeområdene SA3
og SA4 med formål å sikre allmenne friluftsinteresser innenfor det som benevnes som et lett
tilgjengelig areal. Fylkeskommunen foreslår å begrense utbygging med bruk av byggegrenser
istedenfor å minske størrelsen arealformålet.
Administrasjonen har funnet grunnlag for å undersøke saken nærmere med bakgrunn i
myndighetens merknader.

Kartutsnitt: Viser reguleringsplanforslaget uten farge/flatefyll med eksisterende byggverk
inntegnet. Områdene avmerket med rød ring er arealene som ønskes redusert eller begrenset
med byggegrenser mot naturområde NO4.
Administrasjonen vil innledningsvis presisere at hele reguleringsplanforslaget er utløst av
forslagsstillers ønske om å bygge et uthus på det sørligste byggeområdet (SA4), og som
instansene nå ønsker å redusere. Forslagsstiller har tidligere fått avslag på en
dispensasjonssøknad for å bygge uthus på dette arealet. Om arealet nå skal tas ut faller i praksis
hele grunnlaget for den private detaljreguleringen bort.

Fig: Skråfoto med de omdiskuterte arealer som foreslås tillatt benyttet til uthus (avmerket
rødt). Rødt avmerket arealet til venstre i bildet er der forslagsstiller vil bygge uthus.

Bilde: Tatt i nordlig retning med byggeområde SA3 rett frem og mindre deler av eksisterende
byggverk på SA4 til høyre i bildet. Strandarealet NO4 i senter av bildet.

Bilde: Tatt i sørlig retning med byggeområde SA4 i rett fram.
Det aktuelle strandarealet ligger mellom eksisterende bebyggelse langs en privat blindvei.
Avstanden mellom eksisterende bebyggelse i SA3 og SA4 er ca. 22 meter.
Administrasjonen har vanskelig for å se hvordan allmennheten reelt sett skal få tilgang til disse
arealene. Det foreligger ikke tilrettelagte arealer for offentlig parkering i område, og veien inn
er privat. Arealene ligger tett inn på eksisterende bebyggelsesstruktur noe gjør at det høyst
tvilsomt om allmennheten rent faktisk ville benytte arealet.
Sett i lys av overnevnte er det lite som taler for at kommunen bør ta merknadene til følge.
Administrasjonen legger til grunn at allmennhetens interesser allerede er vesentlig tilsidesatt
gjennom den etablerte bebyggelsen med tilhørende privatisering.
Uthus/naust har som formål å lagre båt- og sjø relatert utstyr, noe som innebærer at denne type
bebyggelse bør ha nærhet til sjøen. En fortetning imellom bebyggelsen kan i liten grad sies å
forverre allmennhetens interesser og de hensyn plan- og bygningsloven § 1-8 for øvrig skal
ivareta.
Hva gjelder Fylkesmannen merknader om at båtopptrekk ikke bør tillates i strandområdet NO4
må det presiseres at det er tale om mindre opptrekk i tilknytning til etablert båtbruk på
Vigestranda. Administrasjonen har også her vanskelig for å se at det utgjør et problem at det
med jevne mellomrom tas opp småbåter i området. Å planere ut byggeområdene til
båtrampe/opptrekk gir dessuten uforholdsmessig store terrenginngrep i forhold til den
beskjedne planlagte bruken. Det virker derfor mest hensiktsmessig at båtene tas opp på denne
lokale strandparsellen sett opp mot alternativet om å etablere nye opptrekksplasser.

Administrasjonen har med bakgrunn i overnevnte vurderinger kommet til at merknadene ikke
kan føre frem.
Vest-Agder Fylkeskommune, brev datert 2.9.2014
Med bakgrunn i allmennhetens friluftsinteresser og hensyn til strandsonen bør strandarealet
på NO4 holdes mest mulig åpent. Vi gir derfor faglig råd om å legge inn byggegrenser mot
NO4 på delfeltene SA3 og SA4.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø:
Fylkeskonservator har ikke gjennomført arkeologiske undersøkelser på Land. For dette
henvises det til brev av 2.7.13. Forhold til kulturminner under vann er avklart jamfør e-post fra
Norsk maritimt museum 10.7.14. Planen kan ikke godkjennes før forhold til kulturminner på
land også er avklart og kommunen har fått skriftlig tilbakemelding fra Fylkeskonservator.
Administrasjonen kommentar:
For merknader om innskrenking av bygeområdene vises det kommentarer under Fylkesmannen
ovenfor.
I forhold til kulturminner er dette avklart og sjekket ut av Fylkeskonservatoren gjennom
befaring den 7.10.2014. Fylkeskonservatoren skriver i e-post av 10.10.2014 at det ikke er
behov for ytterligere registeringer og ikke har flere merknader til saken. Merknadene vurderes
å være ivaretatt.

Ingvild Andersen, brev datert 6.8.14
På grunn av brevets lengde gis det en kort oppsummering av det som administrasjonen finner
grunn til å kommentere nærmere. Det vises til innspillet i sin helhet (vedlegg 5).
1. Anfører at det er behov for oppgradering av både Strandveien og avkjørsel ut
fylkesveien (Trysnesveien), samt siktsoner med bakgrunn i trafikksikkerhet. Den økte
utnyttelsen vil gi økt trafikk. Det vises også til en tidligere sak der oppgradering av
Heftenesveien med tilhørende avkjørsler har blitt drøftet. Andersen vil videre ha
trafikken til Sønnerstranda direkte ut på Heftenesveien, og ikke som i dag ut på
Trysnesveien. Strandveien skal fungere som gang- og sykkelvei for myke trafikanter.
2. Anføres en rekke privatrettslige forhold om bruk av Strandveien, parkering og
økonomiske forhold til drift, herunder manglende avklaring mot veieierlag. Hyttetomt
BFF1 ikke har bruksrettigheter til Strandveien. Anfører at BFF2 og BFF3 gis adgang
til å bygge flere parkeringsplasser som gir økt trafikk.
3. Planen sier ikke noe antall båtplasser og det mangler parkeringsplasser til alle
båtplassene. Planen sier ikke noe om hvem parkeringsplassene er til.
4. Anfører at Vigestranda -før i tiden- var et flott felles-, natur og rekreasjonsområde.
Stranda var viktig med mange aktiviteter. Området som inngår i denne planen var
brukt til båtrelatert virksomhet. Viktig å ta vare på kulturelementer ved stedet. I den
forbindelse harmonerer små uthus på 15m2 i dårlig med stedet.

5. Det er en frekkhet uten side stykke og tyveri at grønne- og blå arealformål benyttes i
planen. Vil ikke at sin eiendom skal ha disse fargene. Plankartet mangler
eiendomsgrenser.
6. Vil ikke ha nye uthus og særlig ikke i form av rekker. Det vises til det strenge
strandsonevernet og de uheldige virkningene. Vil bevare den «lille rest» av
Sønnerstranda.
Administrasjonen kommentar:
1.
Administrasjonen kan si seg enig i at avkjørselspunktet til Vigestranda fra Trysnesveien ikke
har noe god standard. Dette gjelder særlig siktsonen når man kjører i retning Trysnes og skal
svinge av mot Vigestranda. Det henger også sammen med noe dårlig horisontal kurvatur på
veibanen.

Bilde: Vigestranda ned til venstre. Legg merke til siktsonen for motgående trafikk til høyre i bildet.

Det må likevel legges vekt på at reguleringsforslaget i begrenset grad vil skape noe særlig økt
trafikkmengde. Det er tale om et mindre antall uthus som først og fremst er ment å løse ut
nærområdets behov. Forslaget har derfor heller ikke avsatt noe stort antall parkeringsplasser.
Dette er bakgrunnen for at administrasjonen ikke har stilt noe krav om utbedring av verken det
private veianlegget eller fylkesveien med tilhørende avkjørselspunkt.
Statens vegvesen som veimyndighet har heller ingen merknader til planen. Administrasjonen
legger derfor til grunn at den planlagte beskjedne utbyggingen ikke utløser behov for utbedring
av veianlegg.
Hva gjelder det å opprette ny trafikkavvikling til Sønstrestranda fra Heftenesveien så ser ikke
administrasjonen at det foreligger noe grunnlag for å ta opp denne diskusjonen. Dette er
forhold som har blitt tatt stilling til tidligere. Administrasjonen forholder seg til eksisterende
veistruktur.
2.
Administrasjonen ser ikke grunn for å gå inn på noe drøftelse hva slags privatrettslig avtaler
som foreligger på Vigestranda. Reguleringsplanen åpner for en bruk – den avklarer ikke
private forhold. Det således tale om offentligrettslige avklaringer gjennom en reguleringsplan.
Fritidsboligtomt BFF1 vil kunne søke om å anlegge en biloppstillingsplass innenfor P1
forutsatt at vedkommende har de private rettighetene i orden. Kommunen som plan- og
bygningsmyndighet tar ikke stilling til dette ved behandling av arealplaner. Administrasjonen
ser heller ikke at det blir noe utfordring med økt trafikk jf. punktet ovenfor.
3.

Det er ikke båthavn som er planlagt, men et mindre småbåtanlegg for privat bruk. Det vurderes
derfor som uhensiktsmessig å knytte bestemmelser om antall båtplasser. Det regulerte
arealformålet og de materielle bestemmelsene avgrenser størrelsen på båtanleggene.
Parkeringsplasser fremgår av planen og vurderes som tilstrekkelig i forhold til den planlagte
bruken. Parkeringsplassene er ment for alle byggeområder i planen.
4.
Administrasjonen legger til grunn at en oppstramming av bruken vil kunne forskjønne området.
Hva gjelder størrelser på uthus er den fastsatt i tråd med størrelser som fremkommer av
kommuneplanen.
5.
I forhold til dette med å bruke grønne- og blå arealformål så må det presiseres at det er en del
av planleggingen å avgrense områder som skal bygges ut og ikke. De deler av eiendommen til
Andersen som er avsatt til grønt er i tilknytning til en bekk som går i eiendomsgrensen.
Administrasjonen har ingen innvendinger til avgrensningen av formålet som konsulenten har
foretatt i saken. Både av miljømessige og av risko- og sårbarhetsmessige årsaker virker det
hensiktmessig at bekken sikres et åpent løp i fremtiden.
Hva gjelder at plankartet mangler eiendomsgrenser så var dette en bevisst handling for å få
bedre få frem reguleringsplanens rettslige innhold. Basiskart (eksisterende eiendomsgrenser,
bygg m.m.) vil i enkelte tilfeller gjøre plankartet mindre lesbart. Er det for mye data (linjer) i
kartet er det vanskelig å skille hva som er den faktiske situasjonen, og hva som er det rettslig
bindende innholdet. Det er derfor hele tiden en avvenning rundt hvor mye basis data som skal
være i selve plankartet. Sett i sammenheng med at det er tale om en liten reguleringsplan har
man valgt å vise basisdata utenfor reguleringsområdet, da det vurderes som tilstrekkelig for å
forstå innholdet. I tillegg er kartet selvfølgelig angitt med koordinatsystem. Eiendomsgrenser
fremkommer også av kart i planbeskrivelsen side 3. Ut fra det som fremkommer i brevet er det
mye som tyder på Andersen har forstått plankartets innhold fullt ut.
6.
Anførsler om at ny bebyggelse ikke bør tillates, og da særlig ikke rekkebebyggelse så vil
administrasjonen fremheve at det gir en bedre arealutnyttelse noe som er positivt når det først
skal bygges i strandsonen. Administrasjonen ser heller ikke problemet med at det blir et
«ugjennomtrengelig gjerde» med uthus i rekker. Det største byggeområde SA3 tillater 4 uthus
på 15m2. Størrelsen og antallet uthus som tillates begrenser i vesentlig grad lengden på
eventuelle rekker. Dersom man tar utgangspunkt i at et uthus har en bredde på 3,5 meter og
multipliserer det med 4 uthus, så vil det kunne gi en rekke med lengde på ca. 14 meter.
Administrasjonen kan vanskelig se at dette utgjør noe problem for tilgjengeligheten. Det
gjelder for øvrig uavhengig om det bygges i enkeltvis eller i rekker.
7.
Hva gjelder anførsler om bevaring av «siste rest» av Sønnerstranda så er det en skjønnsmessig
vurdering som politikerne er best egnet til å vurdere.
Alle steder har i utgangspunktet sin egenart, identitet og historie. Dette tilsier ikke at alle
områder bør vernes. Administrasjonen har vanskelig for å se at det er behov for å verne
stranda. Det fremkommer ikke kvaliteter av en slik styrke at vern virker hensiktsmessig.

Administrasjonen finner ikke grunnlag for å ta noen av merknadene fra Andersen til følge.
Dette gjelder også andre forhold som fremkommer av brevet og som ikke er kommentert
særskilt ovenfor.
Torbjørn Reger, udatert brev
Ber om at det tas inn bestemmelser:
I områder for bebyggelse og anlegg kan bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann, skade
eller alder som trenger gjenoppbygging, gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse, og
med sitt opprinnelige bruksformål.
Administrasjonens kommentar:
Denne type bestemmelser er uegnet som styringsverktøy for både de som søker
byggetillatelser, naboer, og kommunen som plan- og bygningsmyndighet. Bestemmelsene kan
virke fornuftig i sin utforming, men fungerer i praksis dårlig. Dette fordi man tar utgangspunkt
i noe som ofte ikke lar seg måle. Den «opprinnelige situasjonen» er i kontinuerlig endring. Det
søkes om endringer, det foretas vedlikehold o.l. som gjør at det som var «eksisterende
situasjon» endrer seg. En reguleringsplan er ikke dynamisk og endrer ikke sitt rettslige innhold
i takt med utviklingen av området.
Et annet moment er at «eksisterende situasjonen» gir ikke noen målbar verdi og er derfor svært
uklar som bestemmelse. Det som var eksisterende situasjonen når planen ble vedtatt er
nødvendigvis ikke enkelt å klarere ut etter noen år.
Det tredje momentet er at formuleringer som «opprinnelige bruksformål» er ugyldig som
bestemmelser. Det vil eksempelvis ikke kunne knyttes en bestemmelse om at opprinnelig
bruksformål skal kunne gjenoppføres ved brann/naturskade, om det opprinnelige bruksformålet
er i strid med det arealformålet som er satt i planen etter plan- og bygningsloven.
Avsluttende må det presiseres at hele intensjonen med regulering er å fastsette hva som skal
tillates fra vedtakstidspunktet og fremover i tid. Det skal enkelt kunne fastslås hva som tillates i
samsvar med byggetekniske forskrift hva gjelder høyder og utnyttelser.
Både administrasjonen og Plan- og miljøutvalget bruker unødvendig mye tid på å tolke
utvetydige rettslige virkninger av planer. Det er derfor helt avgjørende at det foreligger
bestemmelser som ikke åpner for mange tolkninger av innholdet.
Det er knyttet en retningslinje i planbeskrivelsen om at eksisterende bygninger og anlegg/tiltak
som følge av brann, skade eller alder, og som trenger gjenoppbygging, gjenoppføres i sin
opprinnelige form og størrelse, og med sitt opprinnelige bruksformål.
Vurdering:
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 første ledd skal det fremgå av saksfremlegget
hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og
hvilken betydning disse er tillagt ved vedtak av plan.
Innledningsvis kan det bemerkes at de fleste innspillene som foreligger foreslås avvist jf.
gjennomgangen under punktet planprosess ovenfor.
De negative konsekvensene av planen vurderes å være liten. Det er tale om en mindre
utbygging med inntil 6 uthus og tilhørende brygge/båtplasser som vurderes å ha begrenset
innvirkning på både miljø og samfunn. Det vises for øvrig til planbeskrivelsen og ROSanalysen hvor det ikke er avdekket noen spesielle forhold, samt innkommende uttalelser til
forslaget som var ute på offentlig ettersyn med tilhørende kommentarer og vurderinger.

Hva gjelder naturmangfold så er det gjort utsjekk i ulike databaser for dette jf.
planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket noe spesielle kvaliteter og kunnskapsgrunnlaget
vurderes som tilstrekkelig. Prinsippene i Naturmangfoldloven § 8-12 vurderes således å være
ivaretatt.
Spørsmål knyttet om Vigestranda skal «vernes» er å betrakte som et politisk skjønnsrom som
er lite egnet for administrasjonen å ta stilling til. Dersom det er ønskelig å nedjustere
utnyttelsen eller verne området må saken sendes tilbake administrasjonen for endringer og
påfølgende utleggelse til offentlig ettersyn og høring.
Administrasjonen har lagt til grunn at hele området fremstår som bebygd og at det utgjør liten
forskjell om det tillates 1 eller 6 nye uthus sett i sammenheng med størrelsen på tiltakene som
planlegges.
Kommunen bør fortette i områder som er egnet til det og heller føre en streng arealpolitikk i
tilfeller hvor det er tale om å ta i bruk nye områder. Det må og legges ved på at området er
avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanenes arealdel. Planforslaget vurderes derfor å være i
samsvar med overordnet plan.
Konklusjon:
Administrasjonen vil tilrå at forslaget vedtas slik det foreligger.

Vedlegg
1 Forslag til plankart
2 Forslag til bestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 ROS-analyse
5 Innspill fra offentlig ettersyn
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Planbestemmelser for detaljregulering Vigestranda sør
Plan ID: 201301
Dato: 23.06.14
BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5 nr 1)
1.1 Fritidsbebyggelse (BFF1-BFF3)
Innenfor byggeområdene BFF1, BFF2, BFF3 tillates oppført frittliggende fritidsboliger med anneks.
Samtlige byggverk skal plasseres innenfor de angitte byggegrenser. Det tillates én fritidsbolig per
regulerte byggeområde (tomt).
Maksimalt tillatt bruksareal er 138m2 for fritidsbebyggelse som har parkeringsareal på egen tomt.
18m2 skal avsettes til biloppstillingsplass.
Maksimalt tillatt bruksareal er 120m2 for fritidsbebyggelse som ikke har parkeringsareal på egen
tomt. Biloppstillingsplass skal anlegges på parkeringsplass P1 eller regulert parkeringsfelt.
Fritidsboliger skal maksimalt ha mønehøyde på 5,5 meter. For anneks er maks mønehøyde lik 4
meter. Anneks skal ikke være større enn BRA 20 m2.
Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 30 og 40 grader. Kvister og takoppletter kan ha
lavere vinkel. Takflater skal ha ikke reflekterende materialer.
1.2 Kombinert bebyggelse og anleggsformål småbåtanlegg i sjø og vassdrag og
uthus/naust/badehus (SA1-SA4)
Innenfor områdene SA1–SA4 tillates oppført naust, uthus, badehus med tilhørende brygger og
utriggere. Byggverk innenfor området skal plasseres og/eller dimensjoneres for stormflo jf.
byggeteknisk forskrift.
1.2.1 Naust/uthus/badehus (heretter benevnt som uthus):
Uthus tillates bygd frittstående eller sammenhengende i rekke innenfor de regulerte områdene.
Uthus skal plasseres innenfor angitte byggegrenser i plan. Antall uthus som tillates innenfor det
enkelte byggeområdene er følgende:
Byggeområde
SA1
SA2
SA3
SA4

Antall frittliggende uthus / enheter ved uthus i rekke
1
3
4
4

Uthus skal verken ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) større enn 15 m² med maksimum
mønehøyde 3,5 meter.
Uthus skal ha dør uten vindu og ikke mer enn to vinduer, hver med glassareal inntil 0,5 m².
Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 30 og 40 grader. Takflater skal ha ikke reflekterende
materialer.
1.2.2 Brygger, utriggere og moringer:
Brygger skal være fastmontert på land og ikke gå mer enn 4 meter ut fra land. Bryggeareal skal
ikke overstige 15 m² BRA pr. uthus. Det tillates etablert utriggere eller moringer i tilknytning til
brygger. Utriggere skal plasseres normalt på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av
brygge. Utriggere skal ha maks bredde 0,5 meter og maks lengde 8 meter. Både utrigger og
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moringer skal være innenfor det avsatte arealformålet, tilsvarende skal fortøyningsinnretninger
legges slik at fortøyd fartøy blir liggende innenfor arealformålet.
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr 2)
2.2 Parkeringsplasser (P1 og P2)
Innenfor områdene tillates opparbeidet parkeringsplasser for fritidsbebyggelsen BFF1-BFF3 og
uthusene SA1-SA4.
3. GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5 nr 3)
3.1 Naturområder (NO1-NO6)
Eksisterende vegetasjon og markflater skal bevares. Normal skjøtsel av vegetasjon tillates.
Område N04 skal benyttes til badestrand og båtopptrekk.
4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 12-5 nr 6)
4.1 Naturområde i sjø, NS 1-4
I området tillates ingen tiltak.
5. HENSYNSONER (pbl § 12-6)
5.1 Sikringssone – bevaring naturmiljø
Området skal være inngrepsfritt, kun vanlig skjøtsel er tillatt.
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Planbeskrivelse Detaljregulering
for
Vigestranda sør
Dato: 23.6.14
Revidert: 29.12.14
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1 Bakgrunn og hensikt med planen.
Området reguleres med bakgrunn i dispensasjonssak der plankravet ble gjort gjeldende.
Stedlige etablerte forhold skal legges inn i plankartet samt noen nye forhold, så som nye
bestemmelser i kommuneplanens arealdel, jfr. revisjon av kommuneplanens arealdel i 2012
med tilhørende bestemmelser. Tilgang til strandarealer og videreføring av allerede regulert
veg som ble lagt inn i planen for Heftenes (naboplan) tas inn i forslaget.
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Kartutsnitt: planavgrensning inntegnet. Planavgrensing er mottatt fra Søgne kommunes
arealenhet.

1.1 Forslagstiller:
Forslagsstiller er Arild Thomassen og Bjørn Ove Bentsen
1.2 Plankonsulent:
Møvik byggetjenester AS
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1.3 Eierforhold i planområdet:

1.4 Tidligere vedtak i saken
Det foreligger uttalelser til saken i forbindelse med at dispensasjonssøknad fra plankravet er
avslått. Plan skal derfor utarbeides.
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Etablering av bod og brygge som oppføres inntil og til høyre for bod nr. 2 i venstre billedkant. Byggesaken
utløste plankravet. Boden blir betydelig mindre enn eksisterende boder, da nye regler for boder gjøres
gjeldende som i KP.

1.5 Utbyggingsavtaler
Kommunen har ikke stilt krav om utbyggingsavtale for området.

1.6 Krav om konsekvensutredning
Det ikke krav om konsekvensutredning. Området er definert til fritidsbebyggelse i
kommuneplanens arealdel av 2012 og planforslaget vurderes til å være i samsvar med
overordnet plan.

3 Planprosessen
Eiere i planområdet og tilgrensende naboer er tilskrevet og de som ønsket dialog ble invitert
til plankonsulentens kontor før planen ble utarbeidet. Det ble varslet oppstart den 28. mai
2013 med frist for innspill 28. juni 2013.
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Varsling av oppstart ble foretatt i Søgne og Songdalen Budstikke, Fædrelandsvennen og på
kommunens hjemmeside. Grunneiere i planområdet og tilgrensende naboer ble varslet med
brev.
Planprogram er ikke utarbeidet ettersom forslaget vurderes å være i samsvar med
overordnet plan.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnet plan
• Kommuneplanens arealdel:

Kommuneplanens arealdel definerer området som areal for fritidsbebyggelse.

Området er definert som byggeområde i overordnet plan, dvs. Kommuneplanens arealdel av
2012.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Området er ikke regulert fra før med unntak av veistrengen som passerer gjennom området.
Denne veien ble regulert i tilgrensende plan for Heftenes og er tatt inn i planen direkte.

4.3 Tilgrensende planer
Reguleringsplan for Heftenes.

4.3 Statlige planretningslinjer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen:
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100‐metersbeltet
langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jf.
6
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forbudet mot tiltak i 100‐metersbeltet langs sjøen i § 1‐8 i plan‐ og bygningsloven 27. juni
2008 nr. 71 (plan‐ og bygningsloven). Vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset
på arealene er stort. For kystkommunene i Vest‐Agder, også Søgne gjelder jfr. § 6.2 følgende
retningslinjer:
Byggeforbudet i 100‐metersbeltet langs sjøen i § 1‐8 i plan‐ og bygningsloven 27. juni 2008
nr. 71 gjelder generelt. I den nye loven er forbudet og bestemmelsene om dispensasjon i
kapittel 19 strammet inn. 100‐metersbeltet er av nasjonal interesse. Som hovedregel skal
byggeforbudet praktiseres strengt og dispensasjoner unngås i sentrale områder der presset
på arealene er stort.
I slike områder er det viktig at kommunene arbeider med helhetlige utviklingsstrategier i
kommuneplanen foretar en vurdering av hensynet bak byggeforbudet i strandsonen som
kan komme i konflikt med utbyggingsinteresser. Hensynet til tilgjengelighet til strandsonen
for allmennheten kan ivaretas ved at det eksempelvis avsettes areal til kyststi, friluftsområde
eller liknende.
For ny vesentlig utbygging av bolig‐ eller fritidsbebyggelse, bør det kreves reguleringsplan, jf.
plan‐ og bygningsloven § 12‐1. Kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan gis
tillatelse til gjennomføring av større bygge‐ og anleggsarbeider er videreført fra plan‐ og
bygningsloven av 1985. Byggegrense skal angis i planene, jf. plan‐ og bygningsloven § 1‐8
tredje ledd. Innenfor de områder i kommunen som ikke er gjenstand for omfattende press
på arealene, kan styring av utbygging skje gjennom bestemmelser til kommuneplanens
arealdel.
I 100‐metersbeltet langs sjøen skal følgende retningslinjer legges til grunn:
‐ Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål,
som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap,
landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av
reguleringsplaner som innebærer bygging i strandsonen på arealer som er delvis utbygd, skal
ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges.
‐ Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. Utvidelse av eksisterende
bygninger bør dersom dette er mulig skje i retning bort fra sjøen. Byggets funksjon vil ha
betydning for plasseringen. Utbygging av veger og annen infrastruktur skal skje slik at
inngrep og ulemper blir minst mulig. Tomteopparbeiding bør skje slik at inngrep og ulemper i
forhold til tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på
løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til
sjøen.

‐ Det bør i utgangspunktet være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig
utvidelse av eksisterende fritidsboliger i områder av kommunen med press. Kommunene bør
i kommuneplanen etter en konkret vurdering innføre bestemmelser for størrelse og
standard av eksisterende fritidsboliger i strandsonen.
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‐ Eventuell fortetting i eksisterende områder forutsettes å være godkjent i oppdatert
kommuneplan og reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.
Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges
vekt i vurderingen av tiltak i 100‐metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet
til de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør
også vurderes.

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Området ligger mellom Trysnesveien som er en fylkesvei, og Hefteneset. Stedet er etablert
tilbake i tid og har blandet bebyggelse av hytter, boliger og landbruksbygg. I stranda er det
boder, båthus, naust og brygger, bukta er østvendt.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk og stedets karakter
Området har en typisk sørlandsk bebyggelse, med sjøbuer og brygger, grønne områder og
etablerte fritidsboliger samt boliger som omkranser planområdet. Området framstår med
landlig preg. Bukta ved Vigestranda er mye brukt av eiere i planområdet, og av etablerte
grunneiere i umiddelbar nærhet.
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I området er det ulike bygg.

5.3 Landskap og strandsonen
Stedet ligger østvendt ved strandområdet i Vige.
Solforholdene på stedet er meget gode på dagtid, noe terreng ligger høyere utenfor
planområdet i nord, og mot vest og syd, og utgjør en lun vik. Området er preget av etablerte
uthus, sjøboder, båthus og båtplasser i stranda.

5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er tidligere gjort kulturminnefunn i området lengre øst, blant annet det kjente Sol‐
funnet. Se bildet nedenfor:

Det foreligger uttalelse fra tidligere undersøkelse av området i denne planen.
Se vedlegg av 22. november 2006 Norsk sjøfartsmuseum, og 14. august 2013 fra Norsk
Maritimt museum.
I forbindelse med at området rundt det tidligere «Sol‐funnet» ble utgravd høsten 2013, var
tiltakshaver og regulant på befaring og fikk avklart at denne tidligere uttalelse i Vigestranda
9
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fortsatt er gjeldende og det vil ikke bli stilt krav til nye undersøkelser i planområdet.
Uttalelsen ble lagt fram for Norsk Maritimt Museum v/ Pål Nymoen, da han var på stedet.

5.6 Naturverdier og Naturmangfold
Stedet er ei større bukt som har hatt sjørettet aktivitet i flere hundre år.
Kommuneplanens arealdel har i tillegg til fritidsformål avsatt deler av bukta til båthavn, det
er regulert båthavn og fritidsboliger i tilgrensende plan.
I følge Artsdatabanken og Naturbasene er det ikke gjort funn innen planområdet eller i nær
tilknytning til området.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Stedet har gode rekreasjonsmuligheter på land og i sjø. I tilgrensende områder er det store
naturområder for friluftsliv. For området som reguleres er arealene i byggeområdene
allerede privatisert og utbygd.

5.8 Trafikkforhold
Kjøreatkomst til eiendommene er fra fylkesveien i nord, Trysnesveien. Det er ikke funnet
nødvendig med arbeider vedr. avkjørsel, da dette er utbedret tidligere og hoved avkjøringen
er lagt til naboplanen.
Vegen inn i planområdet er en blindveg. Som gangvei binder den området sammen mot
Heftenesveien.

5.9 Barns interesser
Det foreligger ei sandstrand i området som antas å kunne være i bruk av barn i området.

5.10 Sosial infrastruktur
Skolekapasitet og barnehagedekning blir ikke vurdert her, da det ikke er boliger i planen.

5.11 Teknisk infrastruktur
Veg er allerede opparbeidet og i bruk av eiere innenfor planområdet.
Det er strøm framført til området. Det er ingen helårsboliger i planområdet. Fritidsboligene
på stedet kan utvides med bakgrunn i bestemmelsene fra kommuneplanens arealdel. Det er
offentlig vann tilgjengelig i området. Avløpsløsninger er ordnet i den enkelte byggesak når
det gjelder fritidsboligene.
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5.12 Grunnforhold
Det er ikke kjente ras eller skredfarer i planområdet. Ut fra kvartærgeologisk kart (kilde
www.ngu.no ) består grunnen i planområdet av tynt humus –torvdekke og tynn hav‐
/strandavsetning.

Stedet Vige er ringet inn med rød sirkel, planområdet innenfor denne.

5.13 Støyforhold
Ingen kjente forhold på stedet.

5.14 Luftforurensing
Ingen kjente forhold med risiko.

5.15 Flom
Det er en bekk som går gjennom planområdet i nordsiden. Bekken går fra vest mot øst.
Bekken ligger på ca. kote 0 der den møter veien, under veien er bekken lagt i rør.

6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planen legger opp til nye uthus, samt noe utvidelse mulig for allerede etablerte fritidsboliger
jfr. kommuneplanens bestemmelser.
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Trafikkavvikling blir som i dag. Veg er etablert. Det er innregulert to parkeringsplasser for å
dekke fremtidig behov til nye uthus.

6.2 Arealformål og hensynsoner
6.1.1 Reguleringsformål
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12‐5 nr 1)
1.1
Fritidsbebyggelse (BFF1‐BFF3)
1.2
Kombinert formål: Småbåtanlegg i sjø og vassdrag og uthus/naust/badehus (SA1‐SA4)
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12‐5 nr 2)
2.1
Kjørevei (Kv)
2.2
Parkeringsplasser (P1‐P2)
3. Grønnstruktur (pbl § 12‐5 nr 3)
3.1
Naturområde (NO1‐6)
3.2
Turvei (T1)
4. Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12‐5 nr 6)
4.1
Naturområde i sjø (NS1‐4)
5. Områder med hensynssone i reguleringsplan (pbl § 12‐6)
5.1 Sikringssone – bevaring naturmiljø

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Bebyggelsens høyder og utforming følger kommuneplanens bestemmelser og det bygde
preget på stedet.
Hva gjelder området for uthus og brygger har man valgt å lage et kombinert formål etter
anmodning fra kommuneadministrasjonen. Bakgrunn for dette er erfaringer kommunen har
med tiltak i strandsonen der det registreres at for detaljerte reguleringer ofte utløser
unødvendig mange dispensasjonssaker. Bryggeanlegg må sees i sammenheng med endelig
plassering av uthus. Forslaget anses å være fleksibelt for plassering av brygger. De planlagte
uthusene skal plasseres innenfor de angitte byggegrenser, mens bryggeanlegg gis mer
fleksibilitet med hensyn til plassering så lenge de er innenfor de avsatte arealformålene.
Størrelseskrav på maks 15 m2 bryggeareal per uthus vil i seg selv begrense muligheten for
store inngrep.
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7 Virkninger av planforslaget
7.1 Tilstøtende arealbruk og stedets karakter, landskap og
strandsonevern.
Planområdet er et typisk strandområde i Søgne med brygger, båtplasser, sjøboder og hytter.
Det er et nyere hytteområde og båthavn like utenfor planområdet. Forretning av uthus og
brygger med inntil 6 enheter vurderes å gi en begrenset negativ virkning på tilstøtende
arealbruk, stedets karakter og landskap.
Hva gjelder strandsonen er de planlagte tiltakene bebyggelse som ikke medfører varig
opphold. Området er avsatt i kommuneplanen til utbyggingsformål og fremstår ikke av en
særlig høy verdi for de hensyn som pbl § 1‐8 skal ivareta. Områdene som vurderes å ha noen
kvaliteter er regulert til naturområde. Det legges til grunn at statlig retningslinjer for
strandsonen i det vesentligste ivaretas gjennom planen. Virkningene av forslaget vurderes
derfor å være akseptabel ut fra hensynet til strandsonevernet.

7.3 Kulturminner og kulturmiljø
Området er sjekket ut tidligere. Det vises til uttalelser fra NMM og Vest –Agder
Fylkeskommune.
Forslaget vurderes å ha liten til ingen innvirkning på kulturmiljøet.

7.4 Naturverdier og naturmangfold
Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Det foreligger ingen
registeringer i området, eller forhold som tilsier behov for ytterligere undersøkelser.
Det er knyttet en hensynsone bevaring naturmiljø langs bakkedraget for å beskytte
kantsonen langs vassdraget.
Forslaget vurderes å ha liten til ingen innvirkning på naturverdier og naturmangfold.

7.5 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk
Området har fra før bygninger og bryggekonstruksjoner samt fritidsboliger. Med unntak av
strandområder som er avsatt til naturområder vurderes området å ha begrenset verdi for
rekreasjonsbruk for andre enn grunneierne i området.
Forslaget vurderes å ha liten til ingen innvirkning på rekreasjonsbruk.

7.6 Trafikkforhold og teknisk infrastruktur
Eksisterende situasjon opprettholdes. Forslaget har lagt inn mulighet for vendehammer
ettersom dette mangler i dag. Økt trafikk som følge av 6 nye uthusenheter vurderes å ha
akseptabel innvirkning på veinettet inn i området.
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7.7 Barns interesser
Det er ikke funn i barnetråkkregistreringer, det er heller ikke gitt føringer fra barn‐ og unges
representant eller andre forhold som gjør at slike forhold må innarbeides i planforslaget.
Forslaget antas å styrke barns interesser ved å avsette strandområdene med kvaliteter til
naturområder. Forslaget vurderes å ha liten negativ innvirkning på barns interesser.

7.9 Risiko‐ og sårbarhet
Grunnforhold:
Det foreligger ikke kunnskap som tilsier at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser
av grunnforholdene i planområdet.
Risikoen vurderes akseptabel uten behov for ytterligere tiltak.
Stormflo:
Generelt vil stormflo kunne utgjøre en fare i strandsonen. I forslaget vil det si nye uthus og
bryggeanlegg. Dette må avbøtes med prosjektering av byggverk iht. TEK10 kap. 7.
Risikoen vurderes akseptabel og bør avbøtes gjennom prosjektering med tilhørende
byggesak. Eksempelvis kan byggverk prosjekteres med gulvhøyde over kote +2.5.
Flom:
Den anlagte bekken nord i planområdet er lagt i rør under veien og ligger på kote +0.
Områdene som grenser til bekken ser ut til å ligge på ei gammel steinfylling og oppbygd med
en liten forbygning mot bekken på ca. kote +1.
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Røret under veien vil være den begrensende faktor for vannmengden bekkeløpet tar unna.
Jordet vest for veien vil også kunne fungere som flomsoneområde ved en eventuell
flomsituasjon. Det foreligger ingen kjent kunnskap om at flom og erosjon utgjør et reelt
problem i bekkeløpet.
Det legges derfor til grunn at dagens anlagte bekkeløp er tilfredsstillende ut fra en
flomsituasjon. Risikoen vurderes akseptabel uten behov for ytterligere tiltak.
Trafikk/ulykker:
Det er en generell ulykkesrisiko av økt trafikkbelastning.
Risikoen vurderes akseptabel uten behov for ytterligere tiltak.

8 Innkomne innspill
8.1 Merknader og innspill ved oppstart:
OFFENTLIGE:
A: Norsk Maritimt Museum, 14. august 2013:
Viser til at området må undersøkes i sjø dersom planen åpner for inngrep i sjøen.
Kommentar: Undersøkelsesplikten er falt bort jfr. samtaler med NMM på stedet og tidligere
avklaringer som legges til grunn. I tillegg gjelder et absolutt krav der det uansett kreves stans
av arbeider dersom det gjøres funn.
B: Vest‐Agder Fylkeskommune, ref. 13/03336‐3, 2. juli 2013:
Viser til at området bør registreres arkeologisk. Viser til statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Ber om at det tas hensyn til
tilgjengelighet til sandstranden i området.
Kommentar: Sandstranden er tatt hensyn til i planen. Den ligger i området NO4/NS3.
Vedrørende registreringer, så tas det opp mellom Fylkeskommunen og utbyggere direkte. Det
vises også til at undersøkelser i området er vurdert av NMM til å være tilstrekkelig utført
tidligere.
C: Fylkesmannen i Vest‐Agder, ref. 2013/3004, 1. juli 2013:
Viser til arealutnyttelsen i overordnet plan. Planforslaget må beskrive virkninger av planen.
Viser også til statlige planretningslinjer og kravene i Naturmangfoldloven, konsekvenser for
barn og unge, samt krav til ROS‐analyse.
Kommentar: innspillet vurderes som ivaretatt i forslaget.
D: Statens Vegvesen, Region Sør, ref. 2013/064761, 24. juni 2013:
Statens vegvesen har ingen merknader til oppstart av planarbeid.
Kommentar: OK
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E: Agder Energi nett AS (AEN), mail av 5. juni 2013:
Avstand til nettstasjonen skal være 5 m horisontalt målt. Hus eller andre innretning skal ha
avstand 2 m til senter linje. Avstand til lavspent og ønsket effektuttak kan medføre at det må
foretas forsterkninger.
Kommentar: Det er ikke nye tiltak som medfører at avstandene eller effektuttak blir kritiske
eller øker vesentlig. Evt. endringer i området som følge av nye byggesaker tas direkte med
netteier.
F: Kystverket Sørøst, ref. 2013/2023, 19. juni 2013:
Ingen vesentlige merknader til varsling om oppstart.
Kommentar: OK
PRIVATE:
G: Gro og Knut Karlsen, eiere av gnr. 33 bnr. 23, mail datert 23. juni 2013:
Ber om å få tilsendt forslaget.
Kommentar: Første forslag oversendt.
H: Trond Reitan, eier av gnr. 33 bnr. 1, mail 27. juni 2013 :
Vedlegger kart som viser hvor på eiendommen jeg kunne tenke meg å legge noen hustomter
til barna. Kommentar: Det aktuelle arealet og tiltaket er utenfor planområdet og i strid med
overordnet plan. Det bør gis innspill til kommunen ved neste rullering av kommuneplanens
areadel om ønsket omdisponering fra fritidsbolig til bolig slik at kommunen kan vurdere
dette nærmere.
I: Liv Bentsen, eier av gnr. 33 bnr. 21, ved frammøte Møvik byggetjenester AS:
Ønsker å få utnyttelsen for fritidsboliger i tråd med kommuneplanens arealdel. Ønsker tillagt
noe mer tomteareal mot vest, grunneier har akseptert. Arealet tilhører naturlig til min tomt.
Kommentar: Arealet er utvidet og det legges opp til arealutnyttelse slik kommuneplanen har
åpnet for ved siste revidering.
J: Bjørn Ove Bentsen, eier av gnr. 33 bnr. 2,ved frammøte Møvik byggetjenester AS:
Ønsker å ta inn 2 nye boligtomter til egne barn nord for planområdet. Området må da
utvides nordover. Kommentar: Det aktuelle arealet og tiltaket er utenfor planområdet og i
strid med overordnet plan (LNFR). Det bør gis innspill til kommunen ved neste rullering av
kommuneplanens areadel slik at kommunen kan vurdere å avsette nye tomter i området.
K: Tor Sigve Stangeland, eier av gnr. 33 bnr. 22, ved frammøte Møvik byggetjenester AS:
Ønsker å være med i planen og få fritidsboligen konvertert til boligeiendom. Han ønsker å
bosette seg her på sikt, evt. også få kjøpt noe tilleggsareal i forbindelse med bruksendring.
Kommentar: Det aktuelle arealet og tiltaket er utenfor planområdet og i strid med
overordnet plan. Det bør gis innspill til kommunen ved neste rullering av kommuneplanens
areadel om ønsket omdisponering fra fritidsbolig til bolig.
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L: Ingvild Andersen, eier av gnr. 33 bnr. 16:
Viser til at hun ikke har mottatt varsel. Ønsker at vegen skal koples til nye Heftenesvei.
Andersen synes ikke det bør tillates utriggere, dette er ikke pent.
Ønsker bnr. 16 definert til fritidsbebyggelse. Bygget er oppført i 1928 og har hatt ulike
formål. At bygningen nå må kunne benyttes til fritidsformål og evt. utvides. Evt. bygge
båthus langs elva.
Kommentar: Varslingen til Andersen kom i retur til Møvik Byggetjenester AS. Det vises til
vedlegg mail der vi har forklart dette for henne. Andersen ønske om omdisponering av uthus
til fritidsbebyggelse er vurdert. Det foreligger ingen fritidsboliger langs sjøen i det aktuelle
området. Samtlige fritidsboliger ligger nord for veien, og det er ikke ønskelig å åpne for dette
jf. det særlige strandsonevernet med tilhørende statlige planretningslinjen og pbl. § 1‐8.
Fritidsboliger legger opp til en helt annen bruk enn uthus. Planen åpner for øvrig for at det
bygges flere uthus på eiendommen.

9 Retningslinjer
Eksisterende bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann, skade eller alder, og som
trenger gjenoppbygging, gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse, og med sitt
opprinnelige bruksformål.
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ROS – analyse for detaljregulering Vigestranda sør.
Dato: 23 06 14

BAKGRUNN
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles.
ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.
KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget omfatter et eksisterende byggeområde bestående av 3 fritidsboliger og 6 uthus i strandsonen
med tilhørende brygger. Forslaget legger opp til fortetning av inntil 6 mindre uthus på Vigestranda.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være stormflo og flom knyttet til en bekk som går
gjennom planområdet i nord.

BESKRIVELSE AV METODE
Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-ogkommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som fritidsboligområde, uthusområde i strandsonen og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Meget sannsynlig (4)

kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Sannsynlig (3)

kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang
hvert 10. år

Mindre sannsynlig (2)

kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år

Lite sannsynlig (1)

hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre
enn en gang hvert 50. år
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ingen personskader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke
behov for reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller få/små
miljøskader

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

Alvorlig/farlig (3)

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

Større skader på
miljøet med opptil 10
års restaurering

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

Meget alvorlig/meget
farlig (4)

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

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

Katastrofalt (5)

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

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

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

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1.
Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

•

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

•

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

•

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.
Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

Sannsynlig.

Konsekvens

planen

planen

Risiko

Kommentar/Tiltak

1

1

3

Det foreligger ingen kunnskap som
tilsier at byggeområdene har
ustabil byggegrunn. Området er
sjekket ut i forhold
kvartærgeologiske kart.

x

2

2

Det er knyttet en generell risiko til
stormflo i strandsonen. I følge
kommunens data må det ved
prosjektering av byggverk i
strandsonen under kote + 2.5 tas
hensyn til stormflo. Samtlige
byggeområder avsatt til uthus og
bryggeanlegg er utsatt.

Sjekkliste:
Natur- og
miljøforhold
Ras/skred/flom/brann
1.

Steinsprang

2.

Masseras/
leirskred

3.

Snø-/isras

4.

Dambrudd

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

Det er knyttet en generell risiko til
flom fra bekken nord i
planområdet. Ut fra eksisterende
kunnskap vurderes nåværende
bekkeløp å være tilfredsstillende.
Det kan iverksettes tiltak som å
øke rørdimensjon under veg og
eventuelt forsterke «forbygning»
mot naustområdene som grenser til
bekken.
Det er knyttet en særskilt
bestemmelse til reguleringsplan
om vurdering etter TEK10 Kap. 7.
6.

Skogbrann
(større/farlig)

x

1

3

Generell risiko.

x

2

2

Generell risiko.

Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

Kilde
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

8.

Nedbørutsatte
områder

Natur- og
kulturområder
9.

Sårbar flora

10. Sårbar fauna
/fisk, verneområder og
vassdrags
områder
11. Fornminner
(Afk)
12. Kulturminne/miljø
13. Grunnvann-stand
Menneskeskapte
forhold
Risikofylt industri
mm
14. Kjemikalie/
eksplosiv
(kjemikalieutslip
p på land og sjø)
15. Olje- og
gassindustri
(olje-og
gassutslipp på
land og sjø)
16. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)
17. Avfallsbehandling
(ulovlig
plassering/
deponering/
spredning farlig
avfall)
Strategiske områder
18. Vei, bru,
knutepunkt
19. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak

Kilde
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

20. Svikt i
fjernvarme
21. Vannforsyning
(Svikt/forurensni
ng av
drikkevannsforsy
ning)
22. Avløps-systemet
(Svikt eller
brudd)
23. Forsvars-område
24. Tilfluktsrom
25. Eksplosjoner
26. Terror/sabotasje/
skadeverk
27. Vold/rans og
gisselsituasjon-er
(eller trusler om)
28. Tele/
Kommunikasjon
s samband
(sammenbrudd)
29. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)
30. Samfunnsviktige
funksjoner
(bortfall av
tjenester ved
streik, sykdom
osv.)
31. Brann (med
større
konsekvenser)
32. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner
33. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter
Andre
forurensningskilder
34. Boligforurensning
35. Landbruks-

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak

Kilde
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

3

2

Risiko

Kommentar/Tiltak

forurensning
36. Akutt
forurensning
37. Støv og støy;
industri
38. Støv og støy;
trafikk
39. Støy; andre
kilder
40. Forurensning i
sjø/vassdrag

41. Forurenset grunn
42. Smitte fra dyr og
insekter
43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer
44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler
45. Radongass
46. Høyspentlinje
Transport
47. Ulykke med
farlig gods
48. Brudd i
transportnettet (i
store
infrastruktur
traséer)
49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)
50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til
området
Trafikksikkerhet
51. Større

x

Det er knyttet en generell risiko
ved brygger og båtanlegg for
mindre forurensning til sjø
(drivstoff, olje o.l kjemikalier fra
båter). Risikoen er vanskelig å
avbøte med små private båtanlegg
og vurderes som akseptabel.

Kilde
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

2

3

Risiko

Kommentar/Tiltak

trafikkulykke
(land,sjø og luft)
52. Ulykke i av-/
påkjørsler
53. Ulykke med
gående/ syklende

x

Generell risiko. Ut fra
trafikkmengden vurderes det som
lite samfunnsøkonomisk å
iverksette tiltak.

Kilde
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Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget
sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt
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3. Sannsynlig

40

2. Mindre
sannsynlig

7, 5

1. Lite sannsynlig

53
2, 6

•

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

•

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

•

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er riskopreget. Forhold som i hht tabell 3
må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er gitt nedenfor:
-

Prosjektering av byggverk som tåler stormflo i strandsonen.
Vurdere sikring av bekkeløp mot erosjon, samt vurdere forbedring av rørdimensjon under veg.

Vedr reguleringsplan Vigestranda.
Jeg fikk tilsendt plan for søndre del av Vigestranda i slutten av januar 2014 og sendte en
tilbakemelding med noen spørsmål og synspunkter til Møvik byggtjeneste. Det er fortsatt uklarheter
og mangler i den foreliggende plan som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.
Det første jeg etterlyste svar på var ang tilkomsten.
Da jeg i 1986 fikk fradelt parsellen 33/16, måtte jeg søke Statens Vegvesen om tillatelse til avkjøring
fra fylkesveien. Tillatelsen krevde en frisiktsone på 4x 50 m.
Også andre tomter fikk samme søknasdskrav for å få godkjent kjøreadkomst til tomtene. Hvilket
krav de fikk fra veimyndighetene har ikke jeg kjennskap til.
For dårlig avkjørsel ble det voldsomt fokus på i forbindelse med reguleringsplan for bygging av 6
hytter i Heftneset. Avkjørsel måtte utbedres før igangsetting av bygging. Det krevde
vegmyndighetene og det krevde kommunen.
I den forbindelse viser jeg til uttalelser i møte i Planutvalget Søgne kommune 12.11.03 ang denne
planen og tilkomst. Det vises der til noen innkomne merknader til planen:
Barnas representant v/Øystein Ripegutu anfører at tilkjørsel/avkjørsel fra FV-158 er uoversiktlig og
trafikkfarlig og kan ikke anbefale utvidet bruk av Heftnesveien.
Statens vegvesen ved skriv dat
03.10.03, 14.10.03 og 29.08.03 – peker på at siktforholdene ved
avkjørsel fra FV-158 er dårlige og bør forbedres. Planen bør utvides til å omfatte frisiktsoner for
tilkjørsel/avkjørsel
Adv Simonsen Føyen for diverse oppsittere i området v/ Monica Bentsen – har diverse innvendinger
til den angitte adkomstvei. Mener kommunen bør utrede alternativ adkomstvei lenger sørvest i
området.
Saksbehandler Jakob A. Jakobsen var av den oppfatning at siktforholdet ved avkjørsel fra FV-157 til
Heftnesveien var uakseptabelt dårlig og måtte forbedres slik det var angitt av Vegsjefen.
Om selve Heftnesveien/Strandveien pektes det på at veien er asfaltert og har en varierende bredde
på 2,5 – 2.8 m. Diverse steder er det forbikjøringsmuligheter. Enkelte steder er siktforholdene
dårlige.
I den samlede vurdering ble det konkludert med at veien måtte utbedres med nødvendige
frisiktlinjer mot fylkesveien samt de av Vegsjefens angitte frisiktsoner for avkjørsel, alt. at det ble
lagt inn egen avkjøringsfil for å bedre sikkerheten.
Videre ble det konkludert med at forbedring av trafikkforholdene på veien forøvrig (Strandveien)
kunne skje ved å legge inn fartsdumper, angi hastighetsbegrensning og bedre siktforholdene.
Spesielt var nevnt siktforholdene i den krappe kurven.
Så langt uttalelser fra møte i Planutvalget.

Problem med avkjørsel ble en brikke i det videre arbeidet. Noen grunneiere og andre i Vige ønsket
ikke utbedring av avkjørsel til Heftnesveien/Strandveien. Jordskifteverket ble koblet inn for å få en
løsning og finne en annen trasé.
Den nye veien ble en løsning for trafikken til Heftneset, men Vigestranda er fortsatt knyttet til den
gamle avkjørselen som ikke ble utbedret.
I planbeskrivelsen for del av Vigestranda som nå er fremlagt sies det at det ikke er funnet nødvendig
med arbeider vedr. avkjørsel, da dette er utbedret tidligere og hovedavkjøringen er lagt til
naboplanen. Denne formuleringen er uklar/villedende.
Problemene med gammel avkjørsel er de samme enten det gjelder trafikk til Heftneset eller trafikk
til Vigestranda, uansett mengde. Det går på rent fysiske forhold og har vært kjent også før det ble
aktuelt for Heftnesplanen. Det er én av grunnene til at jeg mener tilkomst til planområdet må bli via
den nye veien. Én av det ivrigste forkjemperne for omleggingen var dessuten Bjørn Ove Bentsen, og
viss det, når alt kommer til alt, ikke var nødvendig pga avkjørselen, da kunne Vige ha vært spart for
omfattende og tragiske ødeleggelser.

Et annet vesentlig moment er veistandard.
Jeg har allerede nevnt noe om Strandveien slik den ble beskrevet i Planutvalget i forbindelse med
Heftnesplanen. Den nye veien har imidlertid større veibredde, økt akseltrykk og bedre sikt og er
bygget etter kommunal standard .
Reguleringsplanen for del av Vigestranda er knyttet til et byggeområde og det er helt urimelig at den
transport og aktivitet som vil knyttes til dette, skal gå via og belastes Strandveien. Det vises her til
standardbeskrivelsene av både Strandveien og Nye Heftnesvei. At Strandveien ikke bør utsettes for
slik belastning viste seg også i forbindelse med arbeidet med ny Heftnesvei der også Strandveien ble
nyttet i noen sammenhenger.

I saksframlegg/planbeskrivelse i forbindelsen med regulering av ny Heftnesvei – Planutvalget
08.09.06 - ble det sagt at for eiendommene som ligger langs Vigestranda vil det verken være teknisk
eller praktisk mulig å knytte disse mot nyvegen.
Dette er tull!!!
Hytter som i dag ligger langs den nye veien hadde tidligere tilkomst via Strandveien, og denne gamle
traséen kan tas opp igjen og brukes som tilkomst til Sønnerstranda. Det er kun et spørsmål om vilje!

Det tredje momentet dreier seg om trafikk.
I forbindelse med veiomleggingen var det også krav fra kommunen/fylket om å tilrettelegge for
gående og syklende. For ikke å belaste den nye veien med dette kravet ble det knyttet en forbindelse
mellom den nye veien og Strandveien slik at denne skulle tjene dette formålet. Det sier seg selv at
trafikken av forskjellig slag er størst i sommerhalvåret og med risiko for uhell/ulykker.

For å ivareta sikkerheten forplikter dette i forhold til bruk av Strandveien som kjørevei/bilvei. Det
betyr at trafikken må begrenses mest mulig. Dette også ut fra siktforhold og veistandard for øvrig
som tidligere beskrevet og referert fra møte i Planutvalget
Forholdet forplikter planlegging opp mot Strandveien og det forplikter ikke minst kommunens
behandling av slike planer. Det er uansvarlig å godta en plan som vil medføre økning av biltrafikken
på Strandveien og dermed redusere sikkerheten for myke trafikanter. Det handler om å forebygge!!

I forbindelse med omleggingen av veien ble kostnadene større enn beregnet i utgangspunktet. Derfor
foreslo hovedpersonene for planen at kostnadene som de egentlig skulle betale, skulle fordeles på
øvrige eiendommer og rettighetshavere i Vige. Under påskudd av at også disse hadde en betydelig
nytte av omleggingen. Dette fikk de jordskifteretten med på fordi de ulike rettighetshavere ville ha
nytte av redusert trafikk, og at Strandveien nå i større grad kunne benyttes som et felles og mer
fredelig gangareal og dessuten ville eiendommene få større verdi. Dette medførte at andre
eiendommer og rettighetshavere i Vigestranda ble innkrevd betydelige beløp, om nødvendig med
tvang.
Når disse hovedpersonene for veiomleggingen i neste omgang legger frem en plan som tar sikte på
å øke trafikken igjen for sin egen del, da er det all grunn til å reagere. Og enda mer om det er
kommersielle hensyn på andres bekostning som ligger bak denne planen.
At den fremlagte plan ikke støtter opp om løftene til de som måtte bidra blodig til veiomleggingen er
ubestridelig. Planen fører til økt trafikk som ikke er forenlig med løfte om felles og mer fredelig
gangareal. Det forringer også verdien av andres eiendom langs veien som blir mer trafikkbelastet.
For å belyse dette viser jeg til rettsboka fra Marnar Jordskifterett om reguleringen av både Nye
Heftnesvei og Strandveien.
Rettsboka fra Marnar jordskifterett viser hvem som er medeiere i Strandveien og har
bruksrett/kjøreadkomst til sine eiendommer eller parkeringsplass.
For den del av Vigestranda som denne planen foreslår er det gnr/bnr 33/1, 33/2, 33/3, 33/10,
33/12, 33/16, 33/21, 33/23. Gnr/bnr 33/28 har tilsvarende rett i forbindelse med 2 parkeringsplasser.
Andre ellers i Vige som er medeiere / har bruksrett til veien er 33/5, 33/15 (2 parkeringsplasser),
33/19 og 33/26. For Anne Kristin Tveiten gjelder samme for 1 parkeringsplass på 33/1.
Disse rettighetshaverne utgjør vegforeningen og et eierlag. Dersom nye andelshavere eller brukere
av veien skal kobles til, må det behandles i vegforeningen og et evt vedtak må dokumenteres og
tinglyses. Videre gir ikke bruksrett/medeierskap til veien den enkelte rett til fritt å legge ut
parkeringsplasser langs veien, det må tas opp i vegforeningen. Noe annet vil bare uthule hele
reguleringen og gjøre den meningsløs. Gnr/bnr 33/1, 33/2 og 33/3 har parsellene spredt og hvor
parkering skal nyttes , bør også tas opp i vegforeningen.
Jeg reagerer på at forholdene omkring bruk av Strandveien, utbygging, trafikk og parkering med mer
ikke er tatt opp i vegforeningen i en sånn sak som denne planen er. Alle medeiere skal være innkalt til
slike møter. Jeg fikk en innkalling i 2008, siden har intet skjedd.

I foreliggende reguleringsplan oppgis det to parkeringsarealer, P1 og P2. P 1 for 3 fritidseiendommer.
Ifølge reguleringen av Strandveien har ikke BFF1 bruksrettighet til Strandveien. Denne eiendommen
er knyttet til Nye Heftnesvei etter omleggingen. Da er parkering i stranda uaktuelt for denne
eiendommen. Så her legges det inn mer parkering i planen enn tillatt etter omreguleringen og med
utvidet trafikk som konsekvens.
I forbindelse med reguleringen er gnr/bnr 33/21 og 33/23 tillagt 2 parkeringsplasser hver ifølge
rettsboka. I den planen som er nå lagt ut til ettersyn er forutsetningen for ekstra utbygging til 138m2
et parkeringsareal på 18m2. Dersom dette skal gjøres gjeldende, er det er en utvidelse av
parkeringsareal i forhold til reguleringen i Jordskiftet og som vil medføre økt trafikk og som heller
ikke er avklart i vegforeningen.
Parkeringsarealet P1 er så vidt jeg kan se ikke på egen eiendom til verken BFF2 eller BFF3. Ifølge
oversikt fra Jordskifteverket ligger også de to parkeringsplassene til 33/28 i parkeringsarealet P1.
Å legge båtplasser knyttet opp til bruk av Strandveien skal også tas opp i vegforeningen. Da trengs
ekstra parkeringsplasser og trafikkbelastningen blir større. I denne planen legges det opp til å legge
brygge langs Sønnerstranda med utriggere. Hvor mange båtplasser det dreier seg om er usagt, men
med full utnyttelse vil det medføre en betydelig trafikkøkning i området. Parkering til dette er ikke
lagt inn i planen, men parkeringsareal P2 er naturlig å bruke til dette formålet. Dette blir også nytt i
forhold til registrering i Jordskiftet
Parkeringsarealet P2 er i stedet sagt å skulle dekke parkering til uthusene i planen og i
planbeskrivelsen sies det at det er innregulert to parkeringsplasser for å dekke fremtidig behov for
nye uthus. Dersom det trengs ekstra parkeringsplasser i forbindelse med disse, må slike legges på
eiendom til den som skal bygge uthuset . Det nevnes mulighet for 6 nye uthus. Hvilke/hvem er disse
2 parkeringsplassene tenkt til? Og hvor? Dette må klargjøres.
Det sier seg selv at ekstra parkering til uthus også er med på å øke trafikken.
I planbeskrivelsen sies det videre at trafikkavvikling blir som i dag. Dette tilbakevises totalt!!
Planbeskrivelsen gir heller ikke noe belegg for påstanden.
Jeg har i stedet vist til tinglyst regulering av Strandveien for å belyse hvordan trafikkbildet blir
forandret til det verre og hvordan den fremlagte planen ikke følger opp det som ble gjort gjeldende
i denne reguleringen for Strandveien. Dette dokumentet er også forpliktende for de som står bak
den fremlagte planen, og planmyndighetene bør ikke godkjenne en plan som øker trafikken i
området/på Strandveien. Det vil i tilfelle medvirke til å redusere sikkerheten på veien ytterligere,
samt undergrave den tinglyste reguleringen av Strandveien og forutsetninger som ble lagt til grunn
for kostnadsfordelingen knyttet til veiomleggingen .

I planbeskrivelsen sies det også at veistrengen som passerer gjennom området ble regulert i
tilgrensende plan for Heftneset og er tatt inn i planen direkte.
Dette stemmer ikke.

Jeg kan ikke se det vektlagt at hele Strandveien er tillagt som gang- og sykkelvei med forbindelse til
Heftneset som jeg har vært inne på tidligere. Planbeskrivelsen nevner bare at det er gangvei mellom
Strandveien og Nye Heftnesvei. Og kun denne veistumpen er merket som turvei på kartet. Dermed er
ingen hensyn tatt til realitetene. I den sammenheng må det også nevnes barns interesser.
Planforslaget vurderes å ha liten negativ innvirkning på barns interesser, sies det. Dersom trafikk , og
i dette tilfellet økt trafikk, på en smal og kronglete gang- og sykkelvei ikke betyr noe negativt for
barn, og andre også for den saks skyld, da er dette forholdet ikke godt nok gjennomtenkt. Enten har
innholdet i reguleringen ikke vært kjent til tross for at den hevdes tatt inn i planen, eller så er det
prioriteringene som ikke går i retning barn og myke trafikanter. Da må man kanskje gå tilbake til
forslagene til sikkerhetstiltak for Strandveien som jeg referete til i begynnelsen og sette noen
nødvendige krav til utbedringer før nye tiltak som i denne planen kan iverksettes.
Igjen vil jeg si: Tilkomsten bør heller knyttes til nyveien,både av trafikk- og sikkerhetshensyn. Nyveien
ligger bare et steinkast unna Sønnerstranda, mens man må kjøre gjennom hele stranda når man
bruker gamleveien med de nevnte ulemper og den ulykkesrisiko det medfører.
Her skal man også ha i mente at kommuneplanens arealdel som definerer hele Vigestranda som areal
for fritidsbebyggelse bare vil forsterke problemene med folk og trafikk på Strandveien. Den
foreliggende planen dekker kun en del av Strandveien, og det virker som om man ikke relaterer
trafikkbildet i denne til det som skjer eller kan skje på resten av veistrekningen selv om man sier det
er denne veien som skal nyttes. Det er urimelig.

Planområdet er det neste jeg vil kommentere.
For å gå tilbake i tid var det et skille i Vigestranda rundt om bekken. Veien var planlagt, men ikke
laget lenger og på Sønnerstranda var kun bygningen på 33/16 og en enkel hytte lenger borte, med
gangvei. Ellers var denne delen den gang et flott, felles natur- og rekreasjonsområde. På stranda
ellers var det aktiviteter av forskjellige slag. Det området som er inkludert i denne planen var brukt
til arbeid med vedlikehold og reparasjon av båter, evt plass for opplag i vinterhalvåret.
Nabobygningen hadde blant annet sag med saging av tømmer til planker i ulike dimensjoner.
Tømmeret lå stablet ved veien i påvente av skjæringen. I det hele tatt var stranda et lokalt møte- og
opplevelsessted rundt de forskjellige aktivitetene. Jeg synes det er viktig å ta vare på det som har
vært før og overlevert fra tidligere generasjoner. Det gjør man ikke med en plan som denne.
Istedenfor å bygge seg et uthus på 15m2 burde eieren av 33/1 få bygge en sjøbu der den tidligere
sjøbua til dette bruket stod, med en størrelse og fasong som harmonerer med omgivelsene ellers.
En bygning på 15m2 der denne planen viser, er bare til å riste på hodet av.
Stedet egner seg ellers godt for praktiske gjøremål og aktiviteter knyttet til båter, slik som i gamle
dager, noe som er langt mer miljø- og trivselskapende lokalt enn det som denne planen legger opp
til. Å farge arealet mellom SA1 og SA2 grønt og blått er helt meningsløst. Disse fargene må bare
fjernes fra dette arealet på kartet! Initiativ og tiltak må i stedet ønskes kjært velkommen slik dette
området har vært brukt fra langt tilbake i tid. Å markere området med ikke-tiltak er en
nedverdigelse! av den kreativitet og innsats som har vært lagt ned i området gjennom tidene.

Å forby tiltak som i denne planen kan i mange tilfeller heller føre til likegyldighet og forfall, noe som
er lite trivselskapende for de fleste.
De lokalkjente beboere kjenner dessuten stedet og de naturgitte forutsetninger best og har gjennom
tidene vist seg kompetente til å tilpasse seg disse på en sikker og ansvarlig måte.
Plankartet viser ikke eiendomsgrenser. Jeg har tidligere overfor Møvik byggtjenester ønsket markert
grenser for 33/16, noe som fortsatt ikke er gjort. Jeg reagerer dessuten sterkt på å bli inkludert i en
plan uten forvarsel eller inngått avtale. I kommentarfeltet for innkomne innspill sies det at varslingen
kom i retur fra meg til Møvik byggtjenester og at dette ble forklart i mail til meg. Uten
dokumentasjon på nevnte retur bekrefter ikke dette at jeg har fått noe som helst henvendelse før
slutten av januar 2014. Først da var det jeg henvendte meg til Møvik byggtjenester om saken. Man
blir nærmest fremstilt for å være løgner i måten dette sies på. Det vil jeg ha meg frabedt!
Selv om grensene ikke er markert , er det tydelig at også deler av 33/16 er markert med fargene
grønt og blått.
Jeg vil videre presisere at 33/16 er en bebygget eiendom, den er opparbeidet og tilrettelagt med
båtplasser, helt i samsvar med planlagt og tillatt bruk da jeg overtok eiendommen i 1986. Dette
gjelder hele eiendommen, både land- og sjøeiendom. I tidligere tider har det vært knyttet mange
aktiviteter til stedet og i tilknytning til bygningen der i dag var det en langstrakt bygning med sag som
gikk helt i kant med bekken. Elementene ligger fortsatt i bakken. Slik var det i årtier. Dette viser at
stedet ikke er uegnet for tiltak slik en kan få inntrykk av i denne planen.
Det er provoserende å få deler av eiendommen markert med med grønt og blått. 33/16 er ikke noe
naturområde, verken i sjø eller på land, slik disse fargene er forklart. Dette er en frekkhet uten
sidestykke!! Det samme gjelder markert sikringsone . Ett sted må man kunne sette grense for hva
man skal måtte finne seg i! Jeg forlanger alle disse markeringene og fargene fjernet fra eiendommen
umiddelbart!! Og eiendomsgrensene tydelig og klart markert på kartet!!
Jeg kan nevne at det ved fradelingen ble redegjort for at arealet var bebygget, derfor kom
strandplanlovens bestemmelser ikke til anvendelse. Signert 19.02.86 av bygningssjef Leif Tollevik og
avd leder O.Aaserød.
Dette for å bekrefte ytterligere at fargemarkeringene på eiendommen er feil. Skal man fratas de
rettigheter og tillatelser man allerede har fått og gjort seg nytte av?? Helt uakseptabelt! Det er rett
og slett tyveri!
Jeg nevner informasjonen ved fradelingen også fordi jeg mer enn én gang har blitt møtt med avslag
og argumentasjon ut fra strandplanlovens bestemmelser. Dette er svært urimelig. Dette også i
forhold til hva som har skjedd i nærområdene med nedbygging av Guds frie og alment tilgjengelige
natur i strandsonen, og det helt uten tidligere bebyggelse eller noe form for opparbeidelse.

Det neste jeg vil kommentere er bygninger som sies å kunne tillates innen planområdet, enten
frittstående eller i rekke.
Spesielt ille er det med bygninger som plasseres i rekke helt til sjøen. Man trenger ikke gå langt for å
se hvilken effekt slike rekker har for almen tilkomst til sjøkanten. Det fungerer som et
ugjennomtrengelig gjerde som man ellers ikke har lov til å sette opp tilsvarende og stenge andre folk
ute eller inne fra sjøen. På foreliggende plan gjelder dette spesielt feltene SA3 og SA4. Med de svært
strenge regler som gjelder for strandsonen er det helt uforståelig at disse byggene i det hele tatt
tillates, eller har blitt tillatt. Om bygg brukes til oppbevaring av fiskeutstyr m.m. , til å sove i eller til å
bygge brygge à la terrasse og uteplass er egentlig ett fett. Folk blir uansett utestengt fra adgang til
sjøen med disse rekkene av bygninger. Selv om bygget er lite, innretter man seg også på plassen
rundt og gjør det privat og ugjennomtrengelig. At byggene ligger tett forsterker bare dette.
Erfaring viser også at jo flere enheter, jo mer biler og trafikk. Et eksempel er bildet på s 5 i
planbeskrivelsen. Det viser flere biler parkert på et område som ikke er tillagt parkering i det hele
tatt, verken for nærliggende eiendommer eller andre. Dette er lite trivselskapende i strandsonen for
andre folk , men det er liten grunn til å tro at det vil bedre seg med økt utbygging.
Et kart fra Jordskifteverket viser en bredde i areal bruk pr eksisternde bygning i SA3 og SA4 på 6m.
Mellom bygningen 33/23 og brygge knyttet til 33/20 er det et åpent areal på 12 m bredde, mens
grøntarealet i foreliggende plan har en bredde på 10 m. Hvordan kan det da bli plass til et uthus på et
areal med 12m – 10 = 2m bredde?? Det virker temmelig meningsløst. På dette åpne arealet er det
verken tillagt noe båtplass eller parkering, ifølge registrering fra Jordskifteverket.
Plankartet gir heller ikke noe markering av grenser til hjelp for å kunne orientere seg i disse feltene
SA3 og SA4. Uansett, det frie arealet tilhører 33/2 og dette bruket har stor sjøbod med flere
båtplasser , bl a til 33/28, i den gamle delen av stranda. Det bør derfor være mulig å bevare den lille
rest av areal på Sønnerstranda åpent og fritt, uten parkerte biler, av hensyn til trivsel for andre folk
i området.
I feltene SA3 og SA4 tillates 8 uthus ifølge planen. Med 5 eksisterende sjøbuer betyr det at det kan
komme 3 i tillegg. Én av disse er det gitt opplysninger om, men hvor de to andre kan tenkes plassert
er uklart og hvordan de evt forholder seg til Strandveien. Disse tingene må det gjøres klart rede for.
Minner også om at evt nye rettigheter eller utparsellering av areal i forbindelse med Strandveien skal
tas opp i vegforeningen.

Til slutt en kommentar vedr utvidelse av fritidsbygninger.
Et hyggelig innspill i i tilsendt plan var fra eier av 33/22 som ønsker å konvertere sin fritidseiendom til
helårsbolig.  Slike ønsker burde flere komme med. Flere fritidsboliger i Vige ligger gunstig til for
dette, men i kommentaren sies det bl.a. at tiltaket er i strid med overordnet plan. Jeg vil i den
forbindelse vise til behandling av reguleringsplan for ny Heftnesvei . Da anbefalte administrasjonen
at det ble tatt inn en bestemmelse om at fritidsboliger i området kunne konverteres til helårsboliger
når infrastrukturen i området tilfredstiller de krav som stilles til slikt formål, dvs vei, vann og avløp.

Det pektes også på politiske signaler om at områder i eller nær strandsonen fortrinnsvis skulle
reguleres til helårsboliger.
Den nevnte overordnede planen harmonerer dårlig med disse uttalelsene som gjaldt nettopp
fritidsboligene i plan- og nærområdet.
Men for et lokalmiljø vil helårsboliger og fastboende være langt mer positivt enn fritidsboliger, både
sosialt og trivselsmessig, og bygninger med lys og liv også gjennom den mørke og kalde tiden er godt
for et lite lokalsamfunn.
Sett ut fra infrastrukturen i området skulle det være mulig for flere fritidsbygninger i Vigestranda til å
konverteres. Vei, vann og avløp beskrives som i orden for fritidsbygningene i planbeskrivelsen. Men
her lokkes det istedet med arealutvidelse for fritidsbygning, noe som etter min mening ikke styrker
tanken om at områder i eller nær strandsonen bør prioriteres helårsboliger.
Kommuneplanens arealdel som vist i planforslaget,der hele den gamle delen av stranda med sine
karakteristiske bygninger er definert som areal for fritidsbebyggelse, ikke bare Sønnerstranda som
tidligere, gir heller ikke inntrykk av prioritet til de fastboende i strandområdene.
Når det er sagt, kan man jo lure på hvorfor det i en arealdel definert som areal for fritidsbebyggelse
likevel ikke skal kunne godtas en bygning som fritidsbygning fordi den er på ”feil” side av veien. Til
og med på Sønnerstranda. På kartet s 6 i planbeskrivelsen er det ingen fargeforskjell på de ulike sider
av veien, slik man kunne ha forventet med en slik forklaring. At det videre forklares med
strandsonevernet finner jeg også helt urimelig ut fra det jeg har nevnt tidligere. Bygningen er
dessuten frittliggende og med god avstand fra sjøen (16 – 17 m) og andre bygninger. Jeg har også
lagt frem noe dokumentasjon på tidligere bruk av bygningen, men har ikke klart å oppspore
dokumentasjon fra en sak ang bygningen som min far skal ha hatt oppe i bygningsrådet, sannsynligvis
på 1970-tallet, første halvdel. Dette må man i tilfelle inn i arkivet for å finne mer ut av, noe jeg antar
ikke hvem som helst har anledning til.

Jeg har ellers prøvd å bidra med en del saklige og utfyllende opplysninger og korrigeringer til den
foreliggende planen. Det må være viktig at den videre behandling bygger mest mulig på realiteter,
noe jeg har prøvd å peke på i punkter som jeg synes er relevante og vesentlige. Jeg forventer ellers
at planen får en objektiv og saklig behandling videre der eventuelle innspill også blir tatt hensyn til
på en seriøs og verdig måte.

Bønes 06.08.14
Ingvild Andersen

Til søgne kommune vi arealenheten
Merknad til Detaljregulering for Vigestrands sør
Jeg er eier av gbnr 33/12.
Min eiendom er bebygget med mer en det planforslaget legger opp til for ny bebyggø1se.
Jeg ber kommunen være behjelpelige med å ivareta at vi som har bebyggelse som er større en
planforslaget hjemler, blir tilstrekkelig ivaretatt i fremtiden dersom det skulle skje en naturskade,
brann og liknende.
Jeg ber kommunen innarbeide følgende bestemmelse i reguleringsplanforslaget:

I områder for bebyggelse og anlegg kan bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann, skade eller
alder som trenger gjenoppbygging, gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse, og med sitt
opprinnelige bruksfOrmål.
Søgne 1 september 2014
Torbjørn Reger
Trysnesveien 174
4640 Søgne

____--) Ltrvi

Daniel Holm
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Sayej,Ghattas < Ghattas.Sayej@vaf.no>
10. oktober 2014 14:07
Anne Karén Birkeland (anne@arkmovik.no)
Daniel Holm
Melding om utført arkeologisk befaring på Vigestranda, Søgne (saknr 13/03336).

Vi visertil ovennevntesakog til vårekorrespondanseangåendegjennomføringenav arkeologiskeundersøkelsepå land.
Undertegnendebefarte områdeden 7. oktober 2014.Områdesomer markert innenfortiltaksområdeer alleredebenyttet av tre fritidsboliger,parkeringsanlegg
og en del
sjøboder.Restenav områdeer entenfyllet inn og planert eller bergog bekk.Det var derfor ikkenødvendigmed ytterligereregistrering.
Fylkeskonservatoren
har ingenmerknadertil dennesaken.
Hilsen
GhattasSayej
----------------------------------------------------------------------Ghattas Jeries Sayej (Ph.D.)
Arkeolog/konservator
Fylkeskonservatoren
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand
(Besøksadresse Tordenskjoldsgate 65)
Tlf. 38 07 45 00 (sentralbord)
Mobil: 47 05 59 07
e-post: gjs@vaf.no
------------------------------------------------------------------------
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Fra: Morten Reitan[Morten.Reitan@marmuseum.no]
Dato: 10.07.2014 13:21:03
Til: Daniel Holm
Kopi: postmottak@vaf.no
Tittel: SV: Reguleringsplan offentlig ettersyn og høring - Vigestranda sør

Hei,
Norsk Maritimt Museum har mottatt reguleringsplan for Vigestranda sør gbnr. 33/ 2 m.fl. i Søgne
kommune. Planen åpner i liten grad for nye etableringer i sjøbunnen og faren for en konflikt med
kulturminner under vann vurderes som liten. NMM ser ikke behov for å gjennomføre arkeologiske
registreringer i sjøområdene av planen. Vi har ingen merknader til planforslaget slik det fremstår (vår ref.
2013224).
Vennlig hilsen
Norsk Maritimt Museum
Morten Reitan
Arkeolog
Tlf 952 17 065

Fra: Daniel Holm [mailto:Daniel.Holm@sogne.kommune.no]
Sendt: 27. juni 2014 11:57
Til: 'fmvapostmottak@fylkesmannen.no'; 'postmottak@vaf.no'; 'firmapost-sor@vegvesen.no'; 'rs@nve.no';
'post.agder@politiet.no'; SF_FellesPost; 'postmottak@fiskeridir.no'; 'firmapost@ae.no'; 'dag@pkas.no';
'sognejff@njff.org'; 'post@kystverket.no'
Emne: Reguleringsplan offentlig ettersyn og høring - Vigestranda sør

Viser til vedlagte dokumenter.

Med vennlig hilsen

Daniel Holm
Arealplanlegger
Søgne kommune, Arealenheten
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon direkte:
E-post:
Hjemmeside:

Postboks 1051, 4682 Søgne
Søgne rådhus, Rådhusveien 1
+47 97 99 03 45
Daniel.Holm@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2013/208
Vår ref.:
2013/3004

Vår dato: 21.08.2014
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Vigsestranda sør - uttalelse til reguleringsplan ved off. ettersyn
Vi viser til kommunens skriv av 26.06.2014.
Planforslaget åpner for fortetting av inntil 6 uthus med tilhørende brygger. Dette utgjør ca. en
dobling av dagens bebyggelse i sjøkanten, men størrelsen skal være i samsvar med
kommuneplanens utfyllende bestemmelser. Samtidig er det regulert inn noe grønnstruktur
(naturområde) mellom bebyggelsen. Ett av disse (NO4) skal være kombinert badeplass og
båtopptrekk. Bak uthusbebyggelsen ligger kjørevei. Den er i dag regulert til spesialområde –
privat vei i reguleringsplan for del av Heftenes, vedtatt i 2004. Bak der igjen har 3
eksisterende fritidsboliger fått bestemmelser i samsvar med gjeldende kommuneplan.
Planområdet er i kommuneplanen i hovedsak vedtatt som byggeområde for nåværende
fritidsbebyggelse med plankrav for nye tiltak. Samtidig gjelder byggeforbudet i 100metersbeltet langs sjøen. Sjøarealet er vist som bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone – nåværende. Samtidig er det like utenfor søndre halvdel av
strandområdet vist del av framtidig småbåthavn.
Miljøvernavdelingen ser i hovedsak positivt på planforslaget. Vi har imidlertid faglig råd med
hensyn til å ivareta allmenne friluftslivsinteresser innenfor et lett tilgjengelig strandområde
med etablerte uthus, sjøboder, båthus og båtplasser i stranda. Her mener vi det er viktig at
badeplassen innenfor NO4(land)/NS3(sjø) ikke framstår privatisert/innebygd. Vi gir derfor
faglig råd om at dette arealet blir utvidet fram til eksisterende bebyggelse på hver side
innenfor henholdsvis SA3 og SA4. Samtidig gis det faglig råd om at båtopptrekk kun tillates
utenfor dette området og innenfor kombinert bebyggelse og anleggsformål (SA).
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

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

Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Postboks 517 Lund

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

4605

Kristiansand S

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

Sørøst

Søgne kommune, Arealenheten
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref:

Vår ref:
2013/2023-4

Arkiv nr:

Saksbehandler:
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

Dato:
29.08.2014

Vedrørende offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Vigestranda sør Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 26.6.2014 vedrørende offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Vigestranda sør i Søgne kommune.
Formålet med planen er bl.a. å legge til rette for fortetning av inntil seks uthus med
tilhørende brygger.
Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet. Eksempel på slike
tiltak er etablering av brygger. Vi ber derfor om at følgende tas inn i forslag til
bestemmelser pkt 1.2.2: ”Tiltak i sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven”.
Vi har for øvrig ingen merknader til offentlig ettersyn av reguleringsplanen.

Med hilsen

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Søgne kommune v/ havnemyndighet

Postboks 1051

4682

SØGNE

Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:

+47 07847
+47 70 23 10 08
7694 05 06766

Internett:
E-post:
Org.nr.:

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

www.kystverket.no
post@kystverket.no
NO 874 783 242

Statens vegvesen
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

SaksbehandIer/innvalgsnrz

Region sør

Sleinar Anulund - 38121525

Uttalelse til detaljreguleringsplan
kommune

Vår referanse:
2013/064761-004

for Vigestranda

Deresreferanse:

Vår dato:
04.082014

sør i Søgne

Vi viser til brev fra dere av 26.6.2014.
Statensvegvesenhar ingen merknader til planforslaget.

Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen
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GMlell:

Anne Grete Tofte
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seksjonsleder
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Steinar Ånesland

Postadresse

Telefon:

Statensvegvesen

Telefaks: 37 01 98 01

Region

sør

Postboks723 Stoa
4808 Arendal

02030

firmapost-sor@vegvesen.no

Orgnr' 971032081

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen S
4626 KRISTIANSANDS

Statensvegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

