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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Branesveien 100 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse
(vedlegg 1-4).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen
som under underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.01.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Branesveien 100 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse
(vedlegg 1-4).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag, likelydende rådmannens alternative innstilling:
Søgne kommune ber forslagsstiller/tiltakshaver innrette seg etter gjeldende reguleringsplan for område,
vedtatt av kommunestyret 15.12.2005. Allmennpreventive hensyn tilsier at kommunen ikke bør tillate en
omregulering som foreslått.
Søgne kommune åpner for at planspørsmålet kan fremmes på nytt når de ulovlige forholdene er rettet
opp i.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot AP sitt forslag. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med
7 (H, FRP, KRF, V) mot 2 (AP, SV)

Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Branesveien 100 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse
(vedlegg 1-4).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen
som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Helge Reisvoll har på vegne av Ann-May Heimdal fremmet forslag til detaljregulering for
Branesveien 100.
Forslaget ble fremmet med bakgrunn i en tidligere ulovlighetsoppfølgningssak om etablering
av ulike tiltak i strandsonen. Formålet med planen er å få godkjent tiltakene som er i strid
gjeldende reguleringsplan fra 2005.
Heimdal har tidligere søkt om dispensasjon, men fått avslag av Fylkesmannen i Rogaland
under klagebehandlingen.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart (vedlegg 1), bestemmelser (vedlegg 2), planbeskrivelse
(vedlegg 3) og ROS-analyse (vedlegg 4).
Eiendommen er i dag bebygd med ett fritidshus, uthus og brygge.

Kartutsnitt: Planområdet med blå linje og ortofoto i bakgrunn. Kartet viser også den faktiske
situasjonen med de ulovlige tiltakene.

Kartutsnitt: Planforslaget i transparent og ortofoto i bakgrunn.

Planforslaget medfører en oppdatering av bestemmelser iht. kommuneplanens arealdel.
Innenfor byggeområde BFF (fritidsbebyggelse) er utnyttelsesgraden oppjustert til BRA 138m2
inkl. parkering og anneks på inntil 20m2. Det er satt byggegrenser i sørlig retning pga.
topografien og nordlig retning på grunn av kravet til byggegrenser mot sjøen.
Byggeområde BKB er avsatt til kombinert formål uthus/naust/badehus og småbåtanlegg i sjø
og vassdrag med tilhørende anlegg. Det tillates oppført uthus (20m2) og brygge innenfor den
landfaste delen av formålet. Nord for byggegrensen tillates kun fortøyningsinnretninger og
utriggere for båt.
Område GN er avsatt til naturområde – grønnstruktur og er en oppfølgning av gjeldende
reguleringsplan med mindre justeringer. VFE er avsatt til ferdselsområde (sjø) med justeringer
fra gjeldende reguleringsplanen.
Justeringene mellom arealformålene BKB, GN og VFE er det som er omstridt i planforslaget.

Kartutsnitt: Gjeldende reguleringsplan for hytteområde på av gnr. 20/bnr. 554 mfl Åros. Det
grønne formålet på eiendommen er «spesialområde naturvernområde på land». I sjøen er
område avsatt til «trafikkområde i sjø og vassdrag». Reguleringsplanen ble vedtatt den
15.12.2005 etter daværende plan- og bygningslov av 1985.
Forslagsstiller har etablert en del tiltak som anses som ulovlig innenfor arealene avsatt til
naturvernområde og trafikkområde i sjø og vassdrag. De ulovlige tiltakene er etablering av
trapp og planering rundt brygge og uthus. Bryggen går også ut i arealet avsatt til
ferdselsområde (sjø).

Kartutsnitt: Viser det nye planforslaget uten flatefyll med blå linjer over gjeldende
reguleringsplan. Kartet viser hvordan det nye planforslaget avviker fra gjeldende plan i
arronderingen av arealformål og byggegrenser.
Forslaget medfører mindre arealmessige avvik fra gjeldende reguleringsplan. Det gjøres en
arrondering av naturområde der formålet utvides østover helt til tomtegrensen. Det blir omgjort
ca. 150m2 fra formålet fritidsbebyggelse til naturområde og ferdselsområde i sjø.
Forslaget omgjør også ca. 50 m2 naturområde til kombinert formål uthus/naust/badehus og
småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende anlegg. Dette arealet benyttes i dag til trapp og
er delvis planert som en del av uteområdet rundt brygge og uthus.
Tilsvarende omdisponeres ca. 25 m2 fra trafikkområde sjø og vassdrag til kombinert formål
uthus/naust/badehus og småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende anlegg. Dette utgjør
selve bryggen.
Planprosess:
Saken har vært drøftet tidligere i flere runder, men da først og fremst som en dispensasjonssak.
Det har tidligere blitt varslet planoppstart og saken har vært behandlet tidligere av plan- og
miljøutvalget der administrasjonen ble gitt delegert myndighet for å legge planforslag ut på
offentlig ettersyn og høring.

Administrasjonen fant forslagsstillers opprinnelige planforslag noe mangelfullt og la et justert
forslag ut på offentlig ettersyn og høring fra 9. juli til 15. september 2014. Administrasjonens
forslag følger i det vesentligste opp det opprinnelige forslaget.
I forbindelse med høringen har det kommet inn 3 innspill:
Kystverket, brev datert 15.9.2014
Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
framkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse fra kommunal havnemyndighet,
jf. havne- og farvannsloven § 27,1 ledd. Vi ber om at følgende tekst tas inn i bestemmelsene:
”Alle tiltak i sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven”. Kystverket Sørøst har ellers
ingen merknader til planforslaget.
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.
Vest-Agder Fylkeskommune, brev datert 11.9.2014
Hensikten med planarbeidet er å regulere ulovlige utførte tiltak i strandsonen slik at disse får
hjemmel i reguleringsplan.
Aktuelt område har en lang forhistorie. Fylkeskommunen uttalte seg til søknad om
dispensasjon for allerede utførte ulovlige tiltak i 2009. I uttalelse 2.4.09 var vi negative til å
innvilge dispensasjon. Ettersom forholdene er de samme nå som forrige gang viser vi til vår
forrige uttalelse. Et eventuelt positivt vedtak vil kunne medføre en uheldig praksis med tanke
på framtidige liknende saker og samtidig svekke reguleringsplaner som styringsdokumenter.
Med bakgrunn i dette råder vi kommunen til å avslutte planarbeidet.
Administrasjonen kommentar:
Merknadene tas ikke til følge slik innstillingen i saken foreligger.
Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Vest-Agder, brev datert 27.8.2014 og 15.10.2014
Planforslaget er tidligere grundig vurdert i hht gjeldende reguleringsplan med hensyn til
omdisponering av vestre del av regulert naturområde i strandsonen til byggeformål.
Miljøvernavdelingen må derfor fastholde innsigelsen av 28.03.2012 med hensyn til slik
endring.
Avdelingen ber kommunen følge opp påbegynt ulovlighetsoppfølging etter pbl kap. 32.
Planforslaget omfatter en fritidseiendom innenfor reguleringsplan for «Hytteområde på del av
gnr. 20 bnr. 554 m.fl., Åros», vedtatt 15.12.2005. Denne planen erstattet tidligere
reguleringsplan fra 1998 og har i dag innregulert ca. 45 hyttetomter der 10 har strandlinje.
Ved behandlingen av planen hadde miljøvernavdelingen innsigelse til planforslaget.
Innsigelsen ble seinere trukket da avdelingen sammen med kommunen hadde foretatt en felles
befaring og gjennomgang av gjeldende plan fra 1998 for å få oversikt over hvilke avvik som
hadde skjedd og det var klarlagt hvilken behandling som lå til grunn for avvikene. Etter at slik
gjennomgang var gjort, konstaterte Fylkesmannen at det hadde skjedd klare brudd på
saksbehandlingsreglene med hensyn til dispensasjon og ved spørsmålet om «mindre vesentlig
endring» av 1998-planen. Etter en samlet vurdering fant miljøvernavdelingen etter dette å

trekke innsigelsen. Branesveien 100 var etter dette regulert til byggeområde for
fritidsbebyggelse, men der del av strandsonen var regulert til spesialområde – naturområde.
Branesveien 100 utgjør ca. 1,3 dekar med ca. 45 m strandlinje. I tillegg omfatter eiendommen
et lite skjær i sjøen utenfor. Eiendommen er allerede bebygd med hytte, sjøbu og brygge. I
forbindelse med ferdigmelding av tiltakene konstaterte kommunen at brygge og sjøbod ikke var
oppført i samsvar med reguleringsplanen. Blant annet var ca. 6 meter av brygga sammen
med murer, trapper og uteoppholdsplass bygd inn i naturområdet. I ettertid ble det så søkt om
dispensasjon fra reguleringsplanen, slik at tiltakene i strid med planen kunne godkjennes.
Miljøvernavdelingen gav da kommunen råd om å avslå dispensasjonssøknaden og å kreve
retting. Det ble imidlertid flertall i kommunen for å gi dispensasjon begrunnet med at 1) allmennhetens interesser ikke blir skadelidende, 2) - fjellformasjoner er ikke ødelagt ved
byggingen og 3) - fronten på brygga er bygget kortere enn i tidligere plan. Fylkesmannen
påklaget kommunens dispensasjonsvedtak (01.07.09) og anførte bl.a.:
«Fylkesmannen fremhever at hensynene bak reguleringsplanen er tungveiene momenter i
dispensasjonsvurderingen. I dette tilfellet har planen klart tatt stilling til
arealutnyttelsen. Det skal ikke skje tiltak i område vedtatt som naturområde.
Dispensasjonsvedtaket er i dette tilfellet klart i strid med hensikten med naturområdet
som også ivaretar de nasjonale hensyn som knytter seg til strandsonen.»
Kommunen fastholdt likevel sitt dispensasjonsvedtak med den følge at Fylkesmannen i
Rogaland (FMRO) måtte sluttbehandle klagen. Etter foretatt befaring vedtok FMRO å
omgjøre kommunens dispensasjonsvedtak av 09.09.09 og avslo dermed søknaden. Samtidig ble
kommunen anmodet om å forfølge saken i medhold av pbl. kapittel 32 om
ulovlighetsoppfølging. Ved avgjørelsen ble det bl.a. anført:
«Fylkesmannen mener at de landskapshensyn som reguleringsplanen skal ivareta blir
skadelidende som følge av de tiltakene som har blitt gjort i naturvernområdet og det
utenforliggende trafikkområdet. Vi viser i den sammenheng til at de aktuelle tiltakene
øker det bebygde preget i strandsonen på eiendommen i betydelig grad. Det arbeid som
er utført i naturområdet og det tilliggende sjøareal er forholdsvis omfattende. Tiltaket
gjør også vesentlig innhugg i et område som planen forutsetter skal være et lengre
sammenhengende naturområde fritt for inngrep.»
Videre anfører FMRO:
«Plan- og miljøutvalget viser også i tillatelsen til at allmennhetens interesser ikke blir
skadelidende som følge av tiltaket. Fylkesmannen finner ikke å kunne slutte seg til dette
og vil påpeke at allmennhetens interesser omfatter mer enn bare ferdselsinteressene.
Landskapsopplevelsen, herunder allmennhetens mulighet til å se på urørt natur inngår
også blant de naturvernhensyn som reguleringsplanen skal ivareta. Vi kan etter dette
ikke se at det har blitt vist til grunner av en slik karakter eller tyngde at det gir grunnlag
for dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Vi vil i den sammenheng også vise til at de
nasjonale føringene har ført til en skjerpet dispensasjonspraksis i strandsonen,
jfr.St.meld. nr. 26 (2006-2007). Området har videre blitt vurdert i en forholdsvis ny
reguleringsplan der kommunen og berørte myndigheter har tatt stilling til arealbruken i
området i en grundig planprosess. Disse forhold tilsier at terskelen for å få dispensasjon
i det aktuelle området må anses for å være høy.»
Kommunen har deretter den 25.08.2011 gitt eier pålegg om fjerning av de ulovlige tiltakene
med frist til 31.10.2011 for å etterkomme pålegget. Slikt har ennå ikke skjedd. Derimot har
søker bl.a. søkt om reguleringsendring slik at naturområdet ble utvidet mot øst og den vestre
delen med ulovlige tiltak regulert til byggeområde. Miljøvernavdelingen fremmet 28.03.2012
innsigelse til en slik endring. Kommunen v/plan- og miljøutvalget har deretter anmodet FMRO

om å oppheve sitt avslag på dispensasjonssøknaden. Subsidiært ble det bedt om en anbefaling
fra FMRO om at endring av gjeldende reguleringsplan kan godkjennes i tråd med tiltakshavers
anmodning. FMRO fant imidlertid ikke grunn til å omgjøre sitt vedtak om å avslå
dispensasjonssøknaden. Henvendelsen vedrørende endring av gjeldende
reguleringsplan måtte eventuelt rettes til Fylkesmannen i Vest-Agder. Som det fremgår foran
hadde miljøvernavdelingen da allerede fremmet innsigelse til en søknad om
reguleringsendring. Tiltakshaver meldte likevel oppstart av reguleringsplan for eiendommen.
Til planmeldingen viste vi da til innsigelsen som var reist og anmodet om at planarbeidet ble
avsluttet.
Foreliggende detaljreguleringsplan for Braneset 100 har primært som formål å få godkjent de
ulovlig utførte tiltakene i naturområdet. Det aktuelle arealet her inngår nå i del av
byggeområde for kombinert bebyggelse og anleggsformål: uthus/naust/badehus og
småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Planforslaget medfører imidlertid
ikke noe nytt med hensyn til hva vi tidligere har vurdert i saken etter gjeldende
reguleringsplan. Miljøvernavdelingen må derfor fastholde innsigelsen av 28.03.2012 med
hensyn til endring av den vestre del av gjeldende naturområde til byggeformål (BKB).
Administrasjonen anmodet senere Fylkesmannen om å trekke innsigelsen. Fylkesmannen
valgte å trekke innsigelsen i brev av 15.10.2014. Fylkesmannen uttaler:
«Vi viser til vår uttalelse av 27.08.2014 til forslag til detaljreguleringsplan for Branesveien
100. Avdelingen konkluderte der med at planforslaget tidligere var grundig vurdert i hht
gjeldende reguleringsplan med hensyn til omdisponering av vestre del av regulert naturområde
i strandsonen til byggeformål. Innsigelsen som den 28.03.2012 allerede var fremmet til søknad
om endring av gjeldende plan, ble dermed fastholdt. Avdelingen ba samtidig kommunen følge
opp påbegynt ulovlighetsoppfølging etter pbl kap. 32.
Miljøvernavdelingen har etter oppfordring fra kommunen vurdert saken på nytt, og kommet
fram til at vi trekker vår innsigelse i saken.»
Administrasjonen kommentar:
Merknadene tas ikke til følge slik innstillingen i saken foreligger.
Administrasjonens vurdering:
Som administrasjonen har påpekt ovenfor Fylkesmannen er planforslaget og
tiltakene isolert sett små og mindre problematisk – rent planfaglig. Det er tale om mindre
arronderinger mellom arealformålene i planen. De grønne områdene på eiendommen i
gjeldende reguleringsplan er tvilsomt funksjonell som naturområde ettersom det ikke knytter
seg noen særlige naturkvaliteter til arealene.
Bruken av arealformålet må ha hatt til hensikt å avgrense hvilke deler av tomta som skal
bebygges, og hvilke deler som ikke kan bebygges. Det avgjørende har da ikke vært arealets
egenverdi/kvalitet når formålet ble satt. Dersom arealet hadde en spesiell kvalitet som
naturområde ville det kunne utgjøre en vesentlig forskjell om det fortas en arrondering av
formålene som foreslått.
Hva gjelder det særlige strandsonevernet gitt i pbl. § 1-8, så er formålet bak bestemmelsen å
ivareta hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Verken planen eller myndigheter har klart å synliggjøre at noen av de overnevnte hensynene
gjør gjeldende med styrke. Selv om administrasjonen skulle ha feil i sin vurdering rundt dette
spørsmålet, er det lite som peker i retning av at planen og de ulovlige tiltakene vil forverre
situasjonen for interessene som loven skal ivareta.

Det administrasjonen vurderer å være det mest utfordrende i saken, er at forslagsstiller ikke har
fulgt de lover og regler som gjelder. Ved å igangsette tiltakene brøt forslagsstiller ikke bare
søknadsplikten som følger av plan- og bygningsloven, men også reguleringsplanens angivelse
av formål og bestemmelser som kommunens øverste organ har vedtatt.
Kommunens legitimitet for å kunne følge opp andre ulovligheter svekkes om det aksepteres at
enkelte bryter regelverket. Kommunen bør derfor ha gode grunner for å akseptere amnesti
reguleringer som foreslått.
Det er vanskelig å se hva som konkret skiller denne saken fra andre ulovlighetsoppfølgings
saker i kommunen. Forslagsstiller påroper seg rettsvillfarelse og at hun handlet i god tro.
Administrasjonen vil presisere at enhver vil kunne hevde at man ikke var klar over at noe av
ulovlig. Den enkelte har også selvstendig plikt å undersøke lovligheten av det man foretar seg.
Administrasjonen registrerer av sakens historie at det fremkommer argumentasjon som at de
ulovlige tiltakene var i samsvar med reguleringsplanen som gjaldt før 2005 og at dette må da
være formildende omstendigheter som underbygger grunnlaget for rettsvillfarelsen.
Til det vil administrasjonen presisere at den enkelte grunneier tilskrives når reguleringsplaner
blir vedtatt. Forslagsstiller skulle derfor ha de beste forutsetninger for å vite hva som gjaldt på
tidspunktet da ulovlighetene ble iverksatt. Det virker da mer sannsynlig at forslagsstiller
iverksatte tiltakene nettopp for å forsøke omgå den nye reguleringsplanens virkninger, noe som
da ville være skjerpende omstendigheter i saken.
Tilliten til kommunen vil kunne svekkes om det er tilfeldigheter som avgjør hvem som får
godkjent ulovlig tiltak. Det blir fort spørsmål om forskjellsbehandling og brudd på likhetshensynet. Helt avgjørende om ulovligheter skal godkjennes er at kommunen er i stand til å
redegjøre for relevante momenter som skiller saken fra andre tilsvarende saker.
Aksepteres løsninger der enkelte regulerer seg bort fra ulovligheter må kommunen påregne at
andre med ulovlighetsoppfølgningssaker forventer samme behandling.
Utover overnevnte har administrasjonen ingen merknader til saken. Innstillingen i saken er gitt
med bakgrunn i tidligere behandlinger i Plan- og miljøutvalget og klare politiske signaler, og at
det avsettes større grøntområder enn i gjeldende plan.
Mulig alternativ innstilling:
Søgne kommune ber forslagsstiller/tiltakshaver innrette seg etter gjeldende reguleringsplan for
område, vedtatt av kommunestyret 15.12.2005. Allmennpreventive hensyn tilsier at kommunen
ikke bør tillate en omregulering som foreslått.
Søgne kommune åpner for at planspørsmålet kan fremmes på nytt når de ulovlige forholdene
er rettet opp i.

Vedlegg
1 Forslag til plankart
2 Forslag til bestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 ROS-analyse
5 Opprinnelig innsendt forslag
6 Samtlige innspill fra offentlig ettersyn og høring
7 Gjeldende reguleringsplankart
8 Gjeldende reguleringsplanbestemmelser
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Vedlegg 2 bestemmelser

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BRANESVEIEN 100
PLANID: 201215
DATO: 03.07.2014

§ 1 HENSIKT
Formålet med planen er å legge til rette for én frittliggende fritidsbolig med tilhørende anneks,
uthus og brygge.
§ 2 FELLES BESTEMMELSER
§ 2.1 Utnyttelsesgrad
Den samlede utnyttelsesgraden skal ikke overstige 138 m2 bruksareal. Både parkering,
anneks og uthus medregnes i utnyttelsesgraden.
§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL. § 12-5 NR. 1)
§ 3.2 Frittliggende fritidsbebyggelse, BFF
Innenfor området tillates oppført én frittliggende fritidsbolig med tilhørende anneks. Det
skal avsettes minimum 1 biloppstillingsplass på 18m2 innenfor byggeområdet.
Fritidsbolig skal ha saltak med maksimum mønehøyde på 5,5 meter. Gesimshøyden skal
maksimum være 4 meter.
Anneks skal maksimum være 20m2 bruksareal. Takform og vinkel skal tilpasses
fritidsboligen og mønehøyden skal ikke overstige 4 meter.
§ 3.3 Kombinert bebyggelses og anleggsformål: uthus/naust/badehus og småbåtanlegg
i sjø og vassdrag med tilhørende anlegg, BKB
Innenfor området tillates oppført et uthus med tilhørende bryggeanlegg. Uthus og brygge
skal plasseres innenfor den landfaste delen av byggegrensen. Utenfor byggegrensen tillates
kun fortøyningsinnretninger som moringer og utriggere for fartøy.
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
moringer skal være innenfor det avsatte arealformålet, tilsvarende skal samtlige
fortøyningsinnretninger legges slik at fortøyd fartøy blir liggende innenfor arealformålet.
Uthus skal maksimalt utgjøre 20m2 bruksareal og mønehøyde skal ikke overstige 3,5
meter. Takform og vinkel skal tilpasses fritidsboligen.
Det tillates ikke oppført gjerder, levegger eller andre tiltak som medvirker til en
privatiserende bruk av området.
§ 4 GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5 NR. 3)
§.4.1 Naturområder, GN
Innenfor området tillates ingen tiltak.
§ 5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL. § 12-5 NR. 6)

§ 5.1 Ferdsel, VFE
Innenfor området tillates ingen tiltak.
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1. BAKGRUNN
Sakens forhistorie
Forslaget fremmes med bakgrunn i en ulovlighetsoppfølgningssak som strekker
seg helt tilbake til 2005. Saken gjelder etablering av bryggeanlegg, murer og trapp
og opparbeidede arealer i et område regulert til spesialområde-naturvernområde
(land) og trafikkområde i sjø og vassdrag.
Formålet med planarbeidet er å få godkjent tiltakene som er i strid med gjeldende
reguleringsplan. Kommuneadministrasjonen ønsker også å oppdatere øvrige
bestemmelser om utnyttelsesgrad i samsvar med kommuneplanen.
Saksgang hittil
Det er varslet planoppstart i brev av 21.09.12 til grunneierne, samt kunngjort annonse i
Fedrelandsvennen 26.9.12. Varslingen er gjort av Helge Reisvoll.
Planbeskrivelsen, plankart, bestemmelser og ROS-analyse er utarbeidet av administrasjonen.
Det opprinnelige forslaget ligger som vedlegg for å få frem grunneierens syn på saken.
2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / Statlige planretningslinjer/-bestemmelser
Den aktuelle eiendommen ligger i strandsonen og statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jfr. plan- og
bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2 må vurdere nærmere
Søgne kommune ligger i følge retningslinjen i kategorien «andre kommuner der presset på
arealene er stort». Følgende retningslinjer skal legges til grunn:
«Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008
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 i arbeidet med helhetlige utviklingsstrategier i
kommuneplanen foretar en vurdering av hensynet bak byggeforbudet i strandsonen som kan
komme i konflikt med utbyggingsinteresser. Det bør i denne vurderingen kunne vektlegges om
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, jfr.
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, jfr. 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
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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.
• Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates.
• I kommuneplanarbeidet skal kommunene vurdere om tiltak som tidligere er godkjent i
kommuneplan eller reguleringsplan, er i samsvar med disse retningslinjene. Eldre planer som gir
mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, bør revideres eller oppheves. Et slikt arbeid
bør særlig prioriteres i områder med stort press. Vurdering og eventuell oppheving eller
revidering av eldre planer vil inngå i den ordinære rulleringen av kommuneplanens arealdel.»

Kommuneplan
Den aktuelle eiendommen er avsatt til fritidsbebyggelse – nåværende, LNFR og bruk og vern
av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone i kommuneplanens arealdel 2012-2020. Det
foreligger også en hensynsone om at gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt den 20.12.12.

Kartutsnitt: Kommuneplanens arealdel med planområdet avgrenset i blått.
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Reguleringsplan
Gjeldende plan er reguleringsplan for Hytteområde på del av gnr. 20/bnr.554 m.fl. Åros.
Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, spesialområde naturvernområde på land og
trafikkområde i sjø og vassdrag. Reguleringsplanen ble vedtatt den 15.12.05 etter plan- og
bygningslov av 1985.

Kartutsnitt: Gjeldende reguleringsplan med planområdet avgrenset i blått.
Relevante reguleringsbestemmelser for eiendommen:
«Øvrig fritidsbebyggelse, hytter 30-129
På hver tomt kan oppføres en fritidsbolig. Tillatt bruksareal (T-BRA) er inntil 100 m2.
Mønehøyde skal ikke overstige 5,5 meter målt fra gjennomsnitt planert terreng. Reflekterende
takmaterialer tillates ikke.
På tomter med egen strandlinje, (34, 48, 78, 80, 82, 100, 102, 106, 108 og 110) kan det i tillegg
oppføres en sjøbod med tilhørende brygge som vist i plankartet. Tillatt bruksareal
(T-BRA) er inntil 20 m2. På tomter uten egen strandlinje kan oppføres bod, uthus eller anneks på
inntil tillatt bruksareal (T-BRA) 20 m2.
Naturområde
Innen naturområde skal det ikke foretas tilrettelegging som endrer naturbilde. Det er heller ikke
anledning til å utføre tiltak i utenforliggende sjøområde som har innvirkning på naturbilde.»
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG
Beliggenhet, størrelse og bruk
Den aktuelle eiendommen, gnr. 20 bnr. 580 – Branesveien 100 er på 1222m2 og ligger ca. 1
km sør for Årosveien. Tomta grenser i nord til sjøen og ligger i munningen av et sund mellom
fastlandet og Grunnholmen.

Kartutsnitt: Oversiktskart og ortofoto med planområdet avgrenset i blått.
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Eiendommen er i dag bebygd med én fritidsbolig, uthus i strandsonen, brygge og trapper ned
til bryggeanlegget. Videre er terrenget planert og opparbeidet mellom uthus og bryggeanlegg.
Fritidsboligen er iht. kommunes matrikkel er tatt i bruk den 17.06.08 og har et bruksareal på
88m2. Uthuset er gitt ferdigattest på den 15.12.08 og har et bruksareal på 20m2. Fritidsboligen
er etablert i 1 etasje med loft. I følge kommunens kartdata utgjør den ulovlige etablerte
bryggen 28m2 og de planerte arealene rundt bryggen/uthuset ca. 30 m2.
Eiendommen har adkomstvei direkte i fra øst. Reguleringsplanen har lagt opp til at adkomsten
skal skje fra sørvest.
Omkringliggende områder/strøkets karakter
Hele Braneset og Grunnholmen fungerer i dag i det vesentligste som et etablert
fritidsboligområde. Det foreligger ingen registrerte boenheter langs Branesveien eller i
området.

Flyfoto: Planområdet med grov avgrensning.
Fritidsbebyggelsen i og rundt planområdet er 1 etasje med saltak. I strandsonen er det etablert
brygger og uthus til flere av fritidsboligene som har strandrett.
Trafikk
Branesveien er i følge kommunes vegbase en privat vei. Branesveien betjener et større antall
flere fritidsboligtomter i området.
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Eiendomsforhold
Oversikt over hjemmelshavere i og rundt planområdet.

Gnr/bnr
20/50
20/593
20/554
20/511
20/580
20/580
20/580
20/580

Hjemmelshavere
AAMODT GERHARD ANDRE OG BAKKE KENNET
NESSLER CHRISTIAN
SØRBYGG AS
BAKKEN CHARLOTTE HEIMDAL OG NODENES TONE HEIMDAL
BAKKEN ANNE CAROLINE
BAKKEN CHARLOTTE HEIMDAL
BAKKEN TRINE HEIMDAL
NODENES TONE HEIMDAL
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Landskap, vegetasjon og grønnstruktur
Både Branesveien 100 og tilgrensende fritidsbolig øst for planområdet fremstår som etablert
med svært tunge terrenginngrep.

Skråfoto: Viser inngrepene med skjæringer i bakkant av fritidsboligene.
Fritidsboligen er anlagt ved å ta ut fjellmasser i bakkant som skaper relativt høye skjæringer.
Tomta forøvrig fremstår som opparbeidet med unntak området nordøst langs strandkanten
mot bukta.
Hele Braneset fremstår som tungt eksponert for inngrep med veier, parkeringsplasser og fullt
opparbeidede tomter. Det foreligger spredte innslag/belter av vegetasjon (skog) i mellom
bebyggelsen, først og fremst i form av bartrær.
Områder med biologisk mangfold
Det foreligger ingen registeringer i Miljødirektoratets naturbase eller artsdatabanken innenfor
planområdet.
Bebyggelse, estetikk
Hytteområdet er etablert med frittliggende fritidsbebyggelse. I det vesentligste er saltak
dominerende med unntak av mindre områder i vest som er etablert med pulttak. De fleste
hyttene er bebygd i tradisjonell sørlandsstil i hvit panel med rød teglstein.
Den aktuelle eiendommen er således typisk for områdets byggestil.
9

Kulturminner
Det foreligger ingen kulturminner i følge Riksantikvarens kartdatabase Askeladden i
planområdet. Det er nærmeste kulturminne er på Grunnholmen.
Infrastruktur
I følge kommunens kartdata er det registrert vannledning i tomtegrensen mot vest.
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Reguleringsforslagets hovedidé, hovedgrep
Planens hovedgrep er i det vesentlige å stadfeste eksisterende bruk på eiendommen, herunder
tiltakene som er strid med gjeldende reguleringsplan slik at de kan søkes godkjent jf. pbl § 201. Planen vil også oppdateres iht. gjeldende kommuneplan hva gjelder utnyttelsesgrad for
fritidsbebyggelse.
Planavgrensning
Avgrensningen er satt etter gjeldende eiendomsgrenser for landdelen. I sjøen er grensen satt
med bakgrunn i gjeldende plan.
Reguleringsformål
Frittliggende fritidsbebyggelse, BFF:
Reguleringsplan regulerer største delen av den landfastedelen til frittliggende
fritidsboligformål med tilhørende byggegrenser. Det er forutsatt at innenfor den fastsatte
byggegrensen skal fritidsboligen plasseres. Byggegrensen er fastsatt med bakgrunn i
gjeldende plassering av fritidsboligen og har som formål å begrense ytterligere inngrep i
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bakenforliggende knaus av hensyn til landskapsvirkninger. Byggegrensen mot sjø er fastsatt
med formål å begrense plassering av byggverk nærmere sjøen og naturområdet GN.
Kombinert bebyggelses og anleggsformål: uthus/naust/badehus og småbåtanlegg i sjø og
vassdrag med tilhørende anlegg, BKB
Det avsatte formålet avgrenser området hvor uthus, brygger og fartøy tillates fortøyd. Uthus
og brygger skal ikke plasseres nærmere sjøen enn byggegrensen i plankartet. Utenfor
byggegrensen tillates etablert fortøyning/utriggere/moringer til båter. De overnevnte
fortøyningsinnretninger skal anlegges slik at fartøy ikke blir liggende utenfor det avsatte
arealformålet. Lengden på arealformålet i sjøen er satt med bakgrunn i
kommuneplanbestemmelsene om 8 meters utriggere.
Det tillates mindre terrengbearbeiding på landfastdel, men ikke iverksatt tiltak som medfører
en privatiserende bruk jf. hensynene bak pbl § 1-8. Oppføring av gjerder, levegger eller andre
tiltak som ikke er nødvendig for å betjene brygge eller uthus skal ikke tillates innenfor
området.
Uthus tillates følgelig ikke innredet for varig bruk eller overnatting.
Naturområder, GN
Innenfor områdene tillates ingen inngrep eller tiltak annet enn enkel skjøtsel av vegetasjon.
Inngrep i markflaten tillates ikke.
Ferdselsområder (sjø), VFE
Arealformålet er oppfølgning av gjeldende reguleringsplan. Formålet skal bidra til å sikre
ferdsel inn i sundet og tilgjengelighet for allmennheten langs sjøen.
Det er ingen realitetsendring fra gjeldende plan.
Arealoversikt
Arealformål
BFF
BKB
GN landfastdel
GN sjø
VFE

Størrelse m2
798
291
240
34
653

Utnyttelse
Utnyttelsesgraden er satt til 138m2 bruksareal. I utnyttelsesgraden medregnes fritidsbolig,
parkeringsplasser, anneks og uthus. Det skal legges til grunn 18m2 per parkeringsplass.
Det vises for øvrig til Kommunal- og moderniseringsdepartmentets veileder H-2300 Grad av
utnytting.
Kjøreatkomst
Adkomst til eiendommen skal skje fra øst som vist i plankart. Dette er en endring fra
innregulert avkjørsel i gjeldende plan.
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Avvik fra gjeldende reguleringsplan

Kartutsnitt: Viser planforslaget over gjeldende reguleringsplan. Blå linjer viser forslag til
planforslag uten flatefyll/farge.
Forslaget medfører mindre arealmessige avvik fra gjeldende reguleringsplan. Det gjøres en
arrondering av formålet naturområde der formålet utvides østover helt til tomtegrensen. Det
omgjøres da ca. 150m2 fra formålet fritidsbebyggelse til naturområde og ferdselsområde i sjø.
Forslaget omgjør også ca. 50 m2 naturområde til kombinert formål uthus/naust/badehus og
småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende anlegg. Dette arealet benyttes i dag til trapp og
er delvis planert som en del av uteområdet rundt brygge og uthus.
Tilsvarende omdisponeres ca. 25 m2 fra trafikkområde sjø og vassdrag til kombinert formål
uthus/naust/badehus og småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende anlegg. Dette utgjør
bryggeanlegget.
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5. PLANFORSLAGETS VIRKNINGER
Planforslaget medfører avvik fra gjeldende reguleringsplan og er derfor vurdert iht. plan- og
bygningsloven §§ 4-1, 4-2 andre ledd med tilhørende forskrift om konsekvensutredning.
Forslaget innebærer ikke så vesentlige avvik at det faller inn under forskriftens saklige
virkeområde. Man vil derfor videre kun vurdere virkninger av plan jf. plan- og bygningsloven
§ 4-2 første ledd.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Det er ikke avdekket noen vesentlig i ROS-analysen. Ved nye byggetiltak under kote 2.5+ må
det tas hensyn tas potensiell fare for stormflo. Dette gjøres enten ved å prosjektere tiltaket
over kote 2.5+ eller ved å prosjektere anlegget slik at det tåler stormflo jf. TEK10.
Barn og unge
Det er ikke avdekket forhold som berører barn og unges interesser i planarbeidet. Det legges
derfor til grunn at forslaget ikke har noen negative virkninger for barn- og unges interesser.
Grønnstruktur/friluftsliv/ferdsel
Det foreligger ikke noe kunnskap som tilsier at eiendommen har noe særlig verdi som
grønnstruktur eller i friluftsområde. Eiendommen og tilgrensende eiendommer fremstår som
utbygd noe som medfører at området i utgangspunktet fremstår som privatisert. De områdene
som teoretisk kan benyttes av allmennheten vil være skjæret og strandsonen inn mot bukta.
Forslaget medfører også at de østlige deler av eiendommen blir naturområde. På dette
området styrker planen de overnevnte interessene. Negative virkninger vil være
fortøyningsinnretninger i sjøen som til dels vil kunne forhindre ferdsel langs sjøen,
eksempelvis med kano/kajakk o.l. Det vil likevel være mulig å ferdes rundt båtanlegget i
sjøen, og det virker naturlig å gå på yttersiden av skjæret ved ferdsel forbi området.
Det legges til grunn at rettighetene knyttet til å oppføre brygge og fortøyninger i det
vesentligste ligger i gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. Planen utgjør ikke noe
vesentlig realitetsendring fra gjeldende plan på dette punktet. Gjeldende reguleringsplan har
ingen angivelse av størrelse på verken brygge eller fortøyningsinnretning. Derfor vil det være
kommuneplanens bestemmelser som kommer til anvendelse og supplerer
reguleringsbestemmelsene. Det vil si at bryggeanlegget kan være inntil 30m2 og utriggere
ikke skal være mer enn 8 meter lang jf. § 5h i kommuneplanen.
Det er tale om en mindre grenseoverskridelse av arealformålene i gjeldende
reguleringsplanen. Anlegget for øvrig vurderes å være i samsvar med de materielle
bestemmelsene i kommuneplanen hva angår størrelse.
Den mindre grenseoverskridelsen av arealformålet vurderes å ha liten til ingen innvirkning på
grønnstruktur eller friluftsliv.
Naturmangfold
Det er ikke avdekket arter eller naturtyper som gjør det nødvendig med ytterligere
kartlegging. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. De områder som vurderes å
kunne ha noe verdi for naturmangfoldet er skjæret og de grunne områdene innenfor bukta.
Disse områdene forutsettes å være inngrepsfrie og forslaget vurderes derfor til å ha liten til
ingen innvirkning på naturmangfoldet.

14

Estetikk
Forslaget medfører en økning i utnyttelsesgraden fra 100m2 BRA til 138m2. Det er i praksis
en liten økning på 12m2 fra den faktiske situasjon som er 126m2 på eiendommen.
Forslaget vurderes å ha liten innvirkning på estetikken i området.
Landskap/ Eksponering/fjernvirkning
Både den aktuelle eiendommen og naboeiendommen i vest er etablert med store skjæringer
inn i landskapet. Videre er tomtene opparbeidet på lik tradisjonelle boligtomter. Forslaget
regulerer inne byggegrenser som forhindrer videre inngrep i knausen bak fritidsboligen.
Eiendommens beliggenhet gjør også at det er begrenset inn fra med unntak av selve sundet.
Brygge, trapp og de planerte arealene rundt anleggene har også en svært begrenset virkning på
landskapet. Bryggen er anlagt etter terrenget/strandformasjonen noe som begrenser de
negative landskapsvirkingene.
Forslaget vurderes å ha liten innvirkning på landskapet.
Kulturminner og kulturmiljø
Det foreligger ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø i området. Forslaget vurderes å
ha ingen negativ virkning på overnevnte interesser.
Statlig retningslinje for differensiert strandsoneforvaltning
Kommunen skal legge til grunn statlige retningslinjer iht. plan- og bygningsloven § 6-2.
Som det fremgår av vurderingene ovenfor er det avdekket særlige interesser til strandsonen
som tilsier at retningslinjen blir tilsidesatt ved å tillate omregulering.
6. MEDVIRKNING / FORHÅNDSUTTALELSER
Det er innkommet 2 merknader i forbindelse med varsel om planoppstart.
Fylkesmannen i Vest-Agder ved Miljøvernavdelingen, brev datert 28.3.12
For området gjelder reguleringsplanfor hyrteområdepå de! av gnr. 20 bnr.554 m.fl. fra 2005.
Søker har fått avslått dispensasjonssøknad for ettergodkjenning av byggetiltak innenfor areal
regulert til spesialområde - naturområder. Vi viser i denne sammenheng til avgjørelse datert
l7.0l.20ll fra Fylkesmannen i Rogaland. I denne sammenheng ble kommunen anmodet om
å forfølge saken i medhold av kapittel 32 i PBL om ulovlighetsoppfølging. Slik oppfølging
har skjedd, men ennå ikke gjennomført. Søker ønsker nå å utvide regulert naturområde på
tomta mot øst samtidig som planen endres til byggeområde i vestre del av naturområdet - der
de ulovlige tiltakene har funnet sted. Søker hevder da at man oppnår det Fylkesmannen i
Rogaland delvis har lagt til grunn for sin avgjørelse, nemlig at de ulovlige tiltakene bryter
opp et område som i reguleringsplanen forutsettes skal være et sammenhengende areal uten
inngrep.
Miljøvernavdelingen viser til at gjeldende reguleringsplan setter begrensninger på hva som
kan skje på tomta i forhold til utbygging. Tomta kan kun bebygges med en hytte med maks
bruksareal på 100 kvm og sjøbu på maks 20 kvm. Begge deler er bygd. I tillegg er brygge
allerede bygd dels innenfor byggeområder i tilknytning til sjøboden. Vi kan derfor ikke se at
reguleringsplanen åpner for flere byggetiltak. En omregulering fra byggeområde til
naturområde på eiendommens østkant kan derfor ikke ses å ha særlig praktiskbetydning, men
vi ser heller ingen grunn til å gå i mot en slik endring. Derimot fremmer vi innsigelse til den

15

del av søknaden som gjelder omregulering av naturområde til byggeområde. Vi viser i denne
sammenheng til bl.a. kravet om retting gitt som følge av endelig avslag på dispensasjons
søknaden.
Administrasjonens kommentar:
Gjeldende reguleringsplan legger ikke opp til at det skal være sammenhengende naturområde.
Naturområdet i gjeldende plan er svært avgrenset med bebyggelsesområde på begge sider av
naturområdet. Det nye forslaget viser et sammenhengende naturområde innenfor
tomtegrensen. Om det aktuelle naturområdet strekker seg fra der det er innregulert i gjeldende
plan eller i det nye forslaget har administrasjonen vanskelig å se utgjør noe reell forskjell. Det
fremstår som bagatellmessig endring og uten noe stor planmessig betydning.
Dersom endringen ikke skal tillates må det fremkomme betydelig tyngre planfaglig
argumentasjon enn det som til nå fremkommer i saken. Det at forslagsstiller har fått avslag på
dispensasjon er i seg selv ikke grunnlag for avvise en omregulering. Dette må særlig sees i
sammenheng med det politiske flertallets ønske om å tillate endringen.
Vest-Agder Fylkeskommune ved Plan- og miljøavdelingen, brev datert 23.10.12
Det meldes oppstart av detaljregulering av gbnr. 20/580, Branesveien 100, Søgne.
Formålet er justering av byggeformål og naturområde i gjeldende reguleringsplan
Hytteområde på del av gnr. 20, bnr. 544 m.fl. Åros.
Det er ikke vedlagt kart med avgrensing av området, men vi antar at saken gjelder
Justering av allerede utførte tiltak på eiendommen.
Saken har lang forhistorie der det i 2009 ble søkt dispensasjon for allerede gjennomførte
tiltak. Vi var i vår uttalelse datert 02.04.09 negative til at dispensasjon skulle gis. Senere
har Fylkesmannen i Rogaland avslått søknaden. l 2012 ble det meldt oppstart av
reguleringsendring, hvor vi påpekte at oppstartsmeldingen var mangelfull da vi forventer
minimumvedlagt avgrensing av planområdet og opplyste at jo flere opplysninger vi har, jo
mer presist kan vi svare.
Vi må også denne gangen be om mer informasjon før vi kan uttale oss konkret i sakens
anledning, jf. pbl. § 12-8 siste setning.
Dersom man velger å gå videre med saken som vi antar gjelder det ovennevnte er vi
Negative til en justering ,jf. vårt brev 02.04.09.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen kan være enig at oppstartsvarsel tvilsomt kan sies å oppfylle lovens minste
krav. Administrasjonen legger likevel til grunn at de berørte har oppfattet hva saken gjelder jf.
siste setning i innspillet fra fylkeskommunen og at man derfor har grunnlag for å ta saken opp
til behandling.
Det kan høyeste grad stilles spørsmål ved om den som skulle ha ansvaret for planleggingen
har tilstrekkelig kompetanse jf. pbl § 12-3 fjerde ledd. Planforslaget har gjennomgående hatt
en så dårlig kvalitet at administrasjonen har valgt å forkaste forslaget i sin helhet. Det særlig
planbeskrivelsen og ROS-analysen som er direkte mangelfull og saken blir da ikke
tilstrekkelig opplyst slik både plan- og bygningsloven og forvaltningsloven oppstiller som
krav.
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Administrasjonen har med bakgrunn i overnevnte utarbeidet både nytt plankart,
bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse. Bakgrunn for at administrasjonen utarbeider
forslaget er det politiske ønsket om å få ryddet opp og avsluttet saken.
Tilsvarendekommentar under Fylkesmannen, så må det fremkomme betydelig tyngre
planfaglig argumentasjon for hvorfor endringen ikke skal tillates. Det at forslagsstiller har fått
avslag på dispensasjon er i seg selv ikke grunnlag for å avvise en omregulering.

Vedlegg:
•

FORSLAG TIL REGULERINGSKART

•

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

•

ROS-ANALYSE

•

FORSLAGSSTILLER UTKAST OG BEGRUNNELSE
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Vedlegg 4 - ROS-analyse
Side 1 av 7

ROS – analyse detaljregulering for Brannesveien 100
DATO: 03.7.2014

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
politisk. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.
KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget omfatter Branesveien 100 gnr/bnr 20/580 som er et eksisterende byggeområde til
fritidsbebyggelse i strandsonen. Forslaget legger om til mindre utvidelser fra gjeldende plan.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være stormflo.

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 Branesveien 100.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, 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

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt
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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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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

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.

x

2

2

Generell risiko.

Kilde

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

Steinsprang

2.

Masseras/
leirskred

3.

Snø-/isras

4.

Dambrudd

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

6.

Skogbrann
(større/farlig)

Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

8.

Nedbørutsatte
områder

Natur- og
kulturområder
9.

Sårbar flora

10. Sårbar fauna
/fisk, verneområder og
vassdrags
områder
11. Fornminner
(Afk)
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak

Kilde

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)
20. Svikt i
fjernvarme
21. Vannforsyning
(Svikt/forurensni
ng av
drikkevannsforsy
ning)
22. Avløps-systemet
(Svikt eller
brudd)
23. Forsvars-område
24. Tilfluktsrom
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak

Kilde

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. Landbruksforurensning
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

..
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak

Kilde

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

5, 7

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

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. 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.
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2012/668
Vår ref.:
2012/5387

Vår dato: 27.08.2014
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Branesveien 100 - innsigelse til detaljreguleringsplan ved off. ettersyn
___________________________________________________________________________
Planforslaget er tidligere grundig vurdert i hht gjeldende reguleringsplan med hensyn
til omdisponering av vestre del av regulert naturområde i strandsonen til byggeformål.
Miljøvernavdelingen må derfor fastholde innsigelsen av 28.03.2012 med hensyn til slik
endring.
Avdelingen ber kommunen følge opp påbegynt ulovlighetsoppfølging etter pbl kap. 32.
___________________________________________________________________________
Vi viser til kommunens skriv av 09.07.2014.
Planforslaget omfatter en fritidseiendom innenfor reguleringsplan for «Hytteområde på del av
gnr. 20 bnr. 554 m.fl., Åros», vedtatt 15.12.2005. Denne planen erstattet tidligere
reguleringsplan fra 1998 og har i dag innregulert ca. 45 hyttetomter der 10 har strandlinje.
Ved behandlingen av planen hadde miljøvernavdelingen innsigelse til planforslaget.
Innsigelsen ble seinere trukket da avdelingen sammen med kommunen hadde foretatt en felles
befaring og gjennomgang av gjeldende plan fra 1998 for å få oversikt over hvilke avvik som
hadde skjedd og det var klarlagt hvilken behandling som lå til grunn for avvikene. Etter at
slik gjennomgang var gjort, konstaterte Fylkesmannen at det hadde skjedd klare brudd på
saksbehandlingsreglene med hensyn til dispensasjon og ved spørsmålet om «mindre vesentlig
endring» av 1998-planen. Etter en samlet vurdering fant miljøvernavdelingen etter dette å
trekke innsigelsen.
Branesveien 100 var etter dette regulert til byggeområde for
fritidsbebyggelse, men der del av strandsonen var regulert til spesialområde – naturområde.
Branesveien 100 utgjør ca. 1,3 dekar med ca. 45 m strandlinje. I tillegg omfatter eiendommen
et lite skjær i sjøen utenfor. Eiendommen er allerede bebygd med hytte, sjøbu og brygge. I
forbindelse med ferdigmelding av tiltakene konstaterte kommunen at brygge og sjøbod ikke
var oppført i samsvar med reguleringsplanen. Blant annet var ca. 6 meter av brygga sammen
med murer, trapper og uteoppholdsplass bygd inn i naturområdet. I ettertid ble det så søkt om
dispensasjon fra reguleringsplanen, slik at tiltakene i strid med planen kunne godkjennes.
Miljøvernavdelingen gav da kommunen råd om å avslå dispensasjonssøknaden og å kreve
retting. Det ble imidlertid flertall i kommunen for å gi dispensasjon begrunnet med at 1) allmennhetens interesser ikke blir skadelidende, 2) - fjellformasjoner er ikke ødelagt ved
byggingen og 3) - fronten på brygga er bygget kortere enn i tidligere plan. Fylkesmannen
påklaget kommunens dispensasjonsvedtak (01.07.09) og anførte bl.a.:

Besøksadr.
Postadr.
Telefon

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

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994
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«Fylkesmannen fremhever at hensynene bak reguleringsplanen er tungveiene momenter i
dispensasjonsvurderingen. I dette tilfellet har planen klart tatt stilling til arealutnyttelsen.
Det skal ikke skje tiltak i område vedtatt som naturområde. Dispensasjonsvedtaket er i dette
tilfellet klart i strid med hensikten med naturområdet som også ivaretar de nasjonale hensyn
som knytter seg til strandsonen.»
Kommunen fastholdt likevel sitt dispensasjonsvedtak med den følge at Fylkesmannen i
Rogaland (FMRO) måtte sluttbehandle klagen. Etter foretatt befaring vedtok FMRO å
omgjøre kommunens dispensasjonsvedtak av 09.09.09 og avslo dermed søknaden. Samtidig
ble kommunen anmodet om å forfølge saken i medhold av pbl. kapittel 32 om
ulovlighetsoppfølging. Ved avgjørelsen ble det bl.a. anført:
«Fylkesmannen mener at de landskapshensyn som reguleringsplanen skal ivareta blir
skadelidende som følge av de tiltakene som har blitt gjort i naturvernområdet og det
utenforliggende trafikkområdet. Vi viser i den sammenheng til at de aktuelle tiltakene øker
det bebygde preget i strandsonen på eiendommen i betydelig grad. Det arbeid som er utført
i naturområdet og det tilliggende sjøareal er forholdsvis omfattende. Tiltaket gjør også
vesentlig innhugg i et område som planen forutsetter skal være et lengre sammenhengende
naturområde fritt for inngrep.»

Videre anfører FMRO:
«Plan- og miljøutvalget viser også i tillatelsen til at allmennhetens interesser ikke blir
skadelidende som følge av tiltaket. Fylkesmannen finner ikke å kunne slutte seg til dette og
vil påpeke at allmennhetens interesser omfatter mer enn bare ferdselsinteressene.
Landskapsopplevelsen, herunder allmennhetens mulighet til å se på urørt natur inngår
også blant de naturvernhensyn som reguleringsplanen skal ivareta.
Vi kan etter dette ikke se at det har blitt vist til grunner av en slik karakter eller tyngde at det
gir grunnlag for dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Vi vil i den sammenheng også
vise til at de nasjonale føringene har ført til en skjerpet dispensasjonspraksis i strandsonen,
jfr.St.meld. nr. 26 (2006-2007). Området har videre blitt vurdert i en forholdsvis ny
reguleringsplan der kommunen og berørte myndigheter har tatt stilling til arealbruken i
området i en grundig planprosess. Disse forhold tilsier at terskelen for å få dispensasjon i
det aktuelle området må anses for å være høy.»

Kommunen har deretter den 25.08.2011 gitt eier pålegg om fjerning av de ulovlige tiltakene
med frist til 31.10.2011 for å etterkomme pålegget. Slikt har ennå ikke skjedd. Derimot har
søker bl.a. søkt om reguleringsendring slik at naturområdet ble utvidet mot øst og den vestre
delen med ulovlige tiltak regulert til byggeområde. Miljøvernavdelingen fremmet 28.03.2012
innsigelse til en slik endring. Kommunen v/plan- og miljøutvalget har deretter anmodet
FMRO om å oppheve sitt avslag på dispensasjonssøknaden. Subsidiært ble det bedt om en
anbefaling fra FMRO om at endring av gjeldende reguleringsplan kan godkjennes i tråd med
tiltakshavers anmodning. FMRO fant imidlertid ikke grunn til å omgjøre sitt vedtak om å
avslå dispensasjonssøknaden.
Henvendelsen vedrørende endring av gjeldende
reguleringsplan måtte eventuelt rettes til Fylkesmannen i Vest-Agder. Som det fremgår foran
hadde miljøvernavdelingen da allerede fremmet innsigelse til en søknad om
reguleringsendring. Tiltakshaver meldte likevel oppstart av reguleringsplan for eiendommen.
Til planmeldingen viste vi da til innsigelsen som var reist og anmodet om at planarbeidet ble
avsluttet.
Foreliggende detaljreguleringsplan for Braneset 100 har primært som formål å få godkjent de
ulovlig utførte tiltakene i naturområdet. Det aktuelle arealet her inngår nå i del av
byggeområde for kombinert bebyggelse og anleggsformål: uthus/naust/badehus og
småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Planforslaget medfører imidlertid
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ikke noe nytt med hensyn til hva vi tidligere har vurdert i saken etter gjeldende
reguleringsplan. Miljøvernavdelingen må derfor fastholde innsigelsen av 28.03.2012 med
hensyn til endring av den vestre del av gjeldende naturområde til byggeformål (BKB).
Med hilsen

Ørnulf Haraldstad (e.f.)
miljøverndirektør

Magnus Thomassen
ass. miljøverndirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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Branesveien 100 - trekking av innsigelse til detaljreguleringsplan
Vi viser til vår uttalelse av 27.08.2014 til forslag til detaljreguleringsplan for Branesveien
100. Avdelingen konkluderte der med at planforslaget tidligere var grundig vurdert i hht
gjeldende reguleringsplan med hensyn til omdisponering av vestre del av regulert
naturområde i strandsonen til byggeformål. Innsigelsen som den 28.03.2012 allerede var
fremmet til søknad om endring av gjeldende plan, ble dermed fastholdt. Avdelingen ba
samtidig kommunen følge opp påbegynt ulovlighetsoppfølging etter pbl kap. 32.
Miljøvernavdelingen har etter oppfordring fra kommunen vurdert saken på nytt, og kommet
fram til at vi trekker vår innsigelse i saken.
Med hilsen

Ørnulf Haraldstad (e.f.)
miljøverndirektør

Magnus Thomassen
ass. miljøverndirektør
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Vedrørende offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Branesveien
100 - Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Det vises til brev av 9. juli 2014 vedrørende høring og offentlig ettersyn av forslag til
detaljregulering for Branesveien 100.
Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
framkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse fra kommunal
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27,1 ledd. Vi ber om at følgende tekst tas
inn i bestemmelsene: ”Alle tiltak i sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven”.
Kystverket Sørøst har ellers ingen merknader til planforslaget.

Med hilsen

Cecilie Gunnufsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Reguleringsbestemmelser for Hytteområde del av gnr. 20, bnr. 554 Åros
§ 1 Generelt
Reguleringsplanen erstatter deler av reguleringsplan for hytteområde på del av gnr 20 bnr 6 m.fl.
datert 14.05.98.
Bestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet.
Arealene innenfor planområdet er satt av til følgende formål:
•
•
•
•

•

Byggeområder - § 25, 1. ledd nr 1
Fritidsbebyggelse, hytter, boder og brygger
Offentlige trafikkområder - § 25,1. ledd nr 3
Kjørevei/parkering
Trafikkområde sjø
Friområde - § 25, 1.ledd nr.4
Badeområde
Annet friområde (badeplass)
Spesialområder - § 25,. 1. ledd nr 6
Naturområde
Privat veg
Friluftsområde
Privat småbåtanlegg (land)
Privat småbåtanlegg (sjø)
Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet, trafostasjon
Fellesområder - § 25 1. ledd nr 7
Balløkke
Felles adkomst / parkering
Annet fellesareal for flere eiendommer(redskapsboder)
§ 2 BYGGEOMRÅDER

FELLESBESTEMMELSER
Bebyggelsen i plankartet er en illustrasjon for planlagt bebyggelse. Unntatt er BHN 2 og BHN 3
hvor endelig plassering fremgår av plankartet. Endelig plassering og utforming av bebyggelsen
skal fremgå av en situasjonsplan i målestokk 1:500, som følger byggemeldingen.
Bebyggelsen skal ha saltak inntil 30 grader. Høyder er angitt som meter målt fra planert terreng.
Dersom terrenget ligger til rette for det, kan det tillates terrassert bebyggelse eller underetasje.
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Bebyggelsen skal ha en god terrengtilpasning og en estetisk forsvarlig utforming hva gjelder
form, størrelse, struktur, farger og utforming.

Ny fritidsbebyggelse, hytter BHN 2-3-4 samt BHN 6
På hver tomt kan oppføres en fritidsbolig. Tillatt bruksareal (T-BRA) er inntil 100 m2.
Mønehøyde skal ikke overstige 5,5 meter målt fra gjennomsnitt planert terreng. Reflekterende
takmaterialer tillates ikke.
Øvrig fritidsbebyggelse, hytter 30-129
På hver tomt kan oppføres en fritidsbolig. Tillatt bruksareal (T-BRA) er inntil 100 m2.
Mønehøyde skal ikke overstige 5,5 meter målt fra gjennomsnitt planert terreng. Reflekterende
takmaterialer tillates ikke.
På tomter med egen strandlinje, (34, 48, 78, 80, 82, 100, 102, 106, 108 og 110) kan det i tillegg
oppføres en sjøbod med tilhørende brygge som vist i plankartet. Tillatt bruksareal
(T-BRA) er inntil 20 m2. På tomter uten egen strandlinje kan oppføres bod, uthus eller anneks på
inntil tillatt bruksareal (T-BRA) 20 m2.
Redskapsboder (BS)
Det tillates oppført inntil 2 nye redskapsboder i tillegg til eksisterende boder inntil (T-BRA) 8
m2 pr bod. Mønehøyde skal ikke overstige 4,5 meter målt fra gjennomsnitt planert terreng.
Gjenoppføring
Den bebyggelse som følge av alder, brann eller katastrofe må fjernes, kan på samme måte
gjenoppføres i sin opprinnelige form eller etter bestemmelsene for ny fritidsbebyggelse. Riving
og gjenoppføring er søknadspliktig.
§ 3 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDE
Innenfor planområdet tillates anlagt som angitt på plankartet:
Kjørevei.
Tillatt asfaltert bredde 3,5 meter
Parkeringsplass.
- Inntil 20 parkeringsplasser.
- Plass for utplassering av container for offentlig renovasjon
Trafikkområde sjø.
Det kan foretas mudring foran sjøbod for Branesveien 34, etter at spesiell tillatelse er innhentet,
for å oppnå tilstrekkelig dybde for småbåter.
§ 4 FRIOMRÅDER
Turvei
Turvei ligger i areal regulert veigrunn og markerer adkomst etter friluftsloven på
hovedadkomstveier i området.
Badestrand
Badeområdet tillates opparbeidet med sandstrand og badebrygger. Det tillates nødvendig
mudring, etter at spesiell tillatelse er innhentet, for å oppnå tilstrekkelig areal for bading.
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§ 5 SPESIALOMRÅDER
Naturområde
Innen naturområde skal det ikke foretas tilrettelegging som endrer naturbilde. Det er heller ikke
anledning til å utføre tiltak i utenforliggende sjøområde som har innvirkning på naturbilde.
Friluftsområde
I Friluftsområder tillates opparbeidet stier og turveier. Rydding av kratt og plukkhogst er tillatt.
Privat småbåtanlegg land
I området tillates opparbeidet brygge med tilhørende båtplasser samt tekniske innretninger for
båtopptak. Det tillates ikke båtopplagring. Opparbeidet brygge er felles for alle innenfor
reguleringsområdet.
Privat småbåtanlegg sjø
I området tillates flytebrygge med tilhørende utriggere for fortøyning av båter. Det kan foretas
nødvendig mudring etter at spesiell tillatelse er innhentet for å oppnå tilstrekkelig dybde for
småbåter.
Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet
I området tillates nødvendig trafo med tilhørende innretninger.

§ 6 FELLESOMRÅDER
Balløkke.
Balløkke, lekeplass er felles for hytteeierne innen planområdet.
Felles adkomst A, B og C.
Felles adkomstvei A, fra parkeringsplass til småbåthavn er felles for hytteeierne i området.
Felles adkomstvei B, fra parkeringsplass til bro Grunnholmen samt til sti ved tomt 82 er felles
for hytteeierne i området samt for eiendommene på grunnholmen.
Felles adkomstvei C fra parkeringsplass til friområde Braneset er felles for hytteeierne i området
samt for gnr. 20, bnr. 276.
Felles adkomst/parkering
Felles adkomstvei er felles for de eiendommer som grenser inn til veien. Parkering er felles for
alle hytteeierne innenfor planområdet.
Det tillates satt opp bom som vist på planen. Det tillates båtopplagring på felles parkeringsplass.
Annet fellesareal for flere eiendommer
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Areal for sjøboder (FS) er felles for Branesveien 112, 127 og 129. Det tillates oppført 3 sjøboder
med tilhørende brygge som vist i plankartet. Tillatt bruksareal (T-BRA) er inntil 20 m2 pr bod.
Maksimum mønehøyde er 4,5 meter. Sjøbodene skal være like.
§ 7 REKKEFØLGEKRAV
Det kan ikke gis byggetillatelse til nye hytter BNH 2 – 4 før arealet sydvest for planområdet er
tilrettelagt som badeplass med tilhørende arealer på land samt sti. Arbeidene skal opparbeides
etter nærmere plan, som skal godkjennes av Søgne kommune.

Saksbehandler: Helge Reisvoll / Tlf.nr: 38055538

