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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til områderegulering for
Indre Trysnes (vedlegg 5-8).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klage på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 29.04.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til områderegulering for Indre
Trysnes (vedlegg 5-8).
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klage på vedtaket av planen som
underinstans.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunestyre besluttet i møte av 11.10.2012 at forslag til områderegulering for Indre
Trysnes skulle vedtas (vedlegg 1). Administrasjonen kunngjorde kommunestyret vedtak til
berørte grunneiere den 15.10.2012. Kommunen har siden 2012 lagt til grunn at
reguleringsplanen er rettskraftig og behandlet byggesøknader etter planen.

Den 5.9.2014 mottok Søgne kommune en henvendelse fra Statens vegvesen der det vises til at
vegmyndighetene hadde innsigelse til planen og at de som myndighet ikke har blitt tilskrevet
og gjort kjent med vedtaket (vedlegg 2).
Etter nærmere undersøkelser kan det konstateres at Fylkeskommunen etter anmodning fra
Statens vegvesen fremmet innsigelse til plan i brev av 9.1.2012 (vedlegg 3). Innsigelsen knyttet
seg til siktsoner og at det må innarbeides en generell byggegrense mot fylkesvei på 15 meter.
Siktsoner virker å være ivaretatt, men ikke byggegrenser.
Den 27.6.2012 besluttet Plan- og miljøutvalget (PMU) at planen skal vedtas (vedlegg 4).
Den 11.10.2012 vedtar kommunestyret reguleringsplanen med en noe mangelfull
saksutredning, der det kun vises til behandlingen i PMU av 27.6.2012. I den tidligere
saksutredningen fra PMU har administrasjonen under kommentarer til Statens vegvesen anført
følgende:
«Byggegrenser er vist plan. Der hvor det ikke er vist byggegrense er det generelt 15
meters byggegrense»
Av plankartet som kommunen senere vedtok fremgår byggegrenser langs alle byggetomter,
men ingen oppfyller kravet på 15 meter. På det nærmeste er byggegrensen satt 5 meter fra
senterlinje vei. Av planbestemmelsene fremgår:
«Byggegrenser mot hovedvei, og mot sjøen i B3, er angitt på plankartet. På den enkelte
tomt er byggegrense 4m til vei og nabogrense for bolig.»
Ut fra plandokumentene er ikke veimyndighetenes innsigelse ivaretatt i planen. Kommunen har
lagt feil faktum til grunn eller ved en inkurie ikke oppdatert planen før vedtak.
Saksbehandlingsfeilen er av vesentlig betydning ettersom kommunen ikke har kompetanse til å
vedta reguleringsplaner når det foreligger innsigelse. Kommunens vedtak av 11.10.2012 må
derfor betraktes som en nullitet (et vedtak man uten videre kan se bort fra).
Administrasjonen har utarbeidet et revidert forslag der innsigelsen til Statens
vegvesen/Fylkeskommunen er imøtekommet. Forslaget er sendt på begrenset høring og
innsigelsen er trukket. Kommunen kan derfor vedta det reviderte forslaget.
Ettersom den opprinnelige saksutredningen var mangelfull har administrasjonen skrevet en noe
mer utfyllende saksutredning.
Siden 2012 er det oppdaget en del feil og svakheter med planen som også foreslås rettet opp i.
Det må presiseres at man har prøvd å begrense forslag til endringer av planen til et minimum
av hensyn til forutsigbarhet for berørte parter.
Planens innhold:
Forslaget består av plankart (vedlegg 5), bestemmelser (vedlegg 6), planbeskrivelse (vedlegg
7) og ROS-analyse (vedlegg 8). For innkommende merknader fra begrenset høring, se vedlegg
9.
Hovedgrepet i planen er å regulere inn to nye boligfelt med en mindre sandlekeplass i hvert
felt. Boligfeltene ligger øst for Trysnesveien i tilknytning til eksisterende spredt bebyggelse.
Totalt legger forslaget opp til 30 eneboligtomter hvorav 7 er bebygd. I tilegg er det 1
eksisterende fritidsbolig i senter av planområdet som foreslås videreført.

De nye boligfeltene knyttes til Trysnesveien med to felles adkomster. Planforslaget legger opp
til noe mindre utbedringer av Trysnesveien som en konsekvens av den planlagte
boligbyggingen. Før det sørligste boligfeltet (B2) kan bygges ut vil en høyspent måtte legges i
bakken. Det samme gjelder omlegging av en eldre dam som er etablert innenfor området.
Langs strandsonen er det ikke lagt opp til noe utbygging med unntak av område U3 hvor det
tillates etablert sjøboder.

Kartutsnitt 1: Viser planforslaget.
I senter planen er resterende utmarksområder avsatt til landbruk. Under utbygging av B2 vil
eksisterende dam delvis bli fylt igjen og utløp lagt om.

Kartutsnitt 2: Viser boligfelt B2 transpartent med demningen i bakgrunn. Store deler av
demingen forutsettes oppfylt ved gjennomføring av plan. Demningen opplyses å være i dårlig
forfatning.
Forslag til endringer fra planen som var til behandling i 2012:
Utvidelse av annen veggrunn (grøfte/sidearealer) og midlertidig rigg og anleggsområde:
Reguleringsplanen har rekkefølgekrav om at det ikke tillates nye boenheter før fylkesveien er
utbedret, samt etablering av møteplasser.
Asplanviak har etter at planen ble kunngjort utarbeidet en byggeplan for utbedring av
fylkesveien. Utfordringen i dette arbeidet har vært å få godkjent byggeplanen av vegvesenet.
Det foreligger nå en godkjent byggeplan som forutsetter at planen endres.
Når kommunen behandlet planen i 2012 tok man i liten grad hensyn til de innspill som ble gitt
fra vegmyndighetene. Statens vegvesen ga råd om at det må sikres tilstrekkelig areal for å
kunne gjennomføre utbedringene (i tillegg til innsigelsene som ble reist fra Fylkeskommunen).
Administrasjonen har oppdatert plankartet i samsvar med byggeplanen. I praksis innebærer det
mindre utvidelser av veiformål på punktvise plasser. Det er videre knyttet en midlertidig
båndleggingssone enkelte plasser. Dette er arealer som forutsettes tilbakeført etter at
anleggsperioden og utgjør ikke noe permanent erverv.

Kartutsnitt 3: Arealer avmerket rødt langs veien viser veiutvidelsene fra opprinnelig plan (nye
arealer avsatt til veiformål). Område 1 utgjør ca. 170m2, område 2 utgjør ca. 50 m2 og
område 3 utgjør ca. 25m2.
Opprettelse av byggegrenser:
Det er opprettet byggegrense på 15 meter langs hele fylkesveien for alle byggeområder. Det er
også knyttet byggegrenser til 3 tomter (B2.1, B2.2 og B2.3) etter innspill fra konsulenten
(Asplanviak). Byggegrensene er ment å angi plassering av bebyggelsen pga. topografien på
tomtene. I tidligere forslag var byggegrensene tatt med for disse tomtene, men har ved revisjon
av plankartet ikke kommet med (inkurie).

Opprettelse av midlertidig massedeponi:
Det er anlagt en midlertidig fylling nord for boligtomt B3 langs fylkesveien som ikke er i tråd
med områdereguleringen fra 2012. Byggesaksavdelingen har gjort tiltakshaver oppmerksom på
at forholdet er i strid med planen og at det betinger dispensasjon å fortsette virksomheten.
Tiltakshaver opplyser at massene skal brukes til veiutbedringen i brev til byggesaksavdelingen.
Planadministrasjonen foreslår derfor at fyllingen avsettes til midlertidig massedeponi/
anleggsområde. Det vil medføre at tiltakshaver kan fortsette å lagre masser midlertidig på
lokaliteten.
Flytting av pumpestasjon:
Helt vest i planområdet langs sjøen er det regulert og etablert en kommunal pumpestasjon i
strid med planen. Pumpestasjonen er bygd ca. 30 meter lenger øst enn den avsatte lokaliteten.
Pumpestasjonen foreslås innregulert der den er bygd.
Endringer i tomte-, veistruktur- og høydebestemmelser:
Siden planen var oppe til behandling i 2012 har det blitt foretatt grunneierskifte for deler av det
planlagte boligfeltet B1. Med bakgrunn i innspill fra ny grunneier har det blitt gjort justeringer
av tomtestrukturen med tilhørende vei for dette feltet. En konsekvens av disse justeringene er
at bestemmelser om gulv- og mønehøyde har blitt justert tilsvarende.

Kartutsnitt 4: Blå linjer viser det nye forslaget uten flatefyll over den opprinnelige planen fra
2012.

Tabell: Viser endringer i høydebestemmelser.
Tomter:

Maksimalt nivå laveste
golv:

Vestre del:
Eksisterende: B1.01
B1.02
B1.03
Nye:
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.11
B1.12
Østre del:
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B2.7
B2.8
B2.9
B2.10
Eksisterende:
B3
B4
B5
B2.11
Ny:
B2.12
Nye:

Kt+17m
Kt+22m
Kt+22m
Kt+25m
Kt+31 26m
Kt+31 28m
Kt+25 31m
Kt+26 27m
Kt+27 28m
Kt+25m
Kt+21m
Kt+21m
Kt+25m
Kt+26m
Kt+29 26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+23m

Kt+23
Kt+23

Maksimal mønehøyde:
9m
9m
7 9m
Kt+24m
Kt+32m
Kt+32m
Kt+32m
Kt+38 35m
Kt+38 37m
Kt+34 38m
Kt+35 34m
Kt+36 37m
Kt+32 34m
Kt+30m
Kt+30m
Kt+32m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+33m
Kt+33m
Kt+32m
7m
7m
7 8m
7m
7m

Det foreslås at bestemmelser om mønehøyde til tomt B5 økes fra 7 til 8 meter etter innspill fra
grunneieren. Kommunen har allerede gitt dispensasjon til oppføring av bolig på 8 meter.
Oppdateringen er derfor en stadfesting av eksisterende situasjonen.
Konsulenten har gjort en fornyet vurdering av boligtomt B2.2. Endringen innebærer en
nedjustering av gulvhøyde i samsvar tilgrensende boligtomter.
Bestemmelse om forholdet til pbl § 1-8 (forbud mot tiltak i strandsonen):
Den opprinnelige planen har ikke tatt stilling til pbl § 1-8 for alle byggeområder i planen. Det
betyr at der det ikke fremkommer byggegrenser vil det betinge dispensasjon å bygge ut.
Det er derfor tatt inn en ny felles bestemmelse ( § 1.3) som tilsidesetter det generelle
byggeforbudet i 100-metersbeltet for alle byggeområder i planen. Administrasjonen legger til
grunn at det ikke har vært meningen at områdene skal dispensasjonsbehandles før utbygging
kan finne sted.
Administrasjonen har også fortatt noen mindre justeringer av redaksjonell karakter. Eksempel
er tabell som angir tomtestørrelser i bestemmelsene blitt justert i samsvar det som vises i
plankartet. Bestemmelser om uthus og småbåtanlegg er flyttet inn under bebyggelse og anlegg
i samsvar med loven.

Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte med ansvarlig konsulent Asplanviak den 9.10.09 i følge
planbeskrivelsen. Det meldt oppstart av planarbeid den 26.4.10. Innkommende merknader er
kommentert i planbeskrivelsen.
Reguleringsplanforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 1.12.11 til 16.1.2012.
Merknadene/innsigelsene er kommentert i saksutredningen av behandling den 8.6.2012. Det
vises til denne saksutredningen (vedlegg 4) og innspill også er vedlagt. Det vises videre til brev
fra Fylkesmannen der innsigelsen trekkes (vedlegg 10).
Administrasjonen har sendt de foreslåtte endringene i gjennomgangen over på en begrenset
høring til berørte grunneiere, myndigheter og interesseorganisasjoner. Fylkeskommunen har
trukket sin innsigelse, og det foreligger ingen merknader fra andre myndigheter til de foreslåtte
endringene. Alle innspillene ligger vedlagt (vedlegg 11).
Det er kommet inn ett privat innspill fra Advokat Erling Eggen på vegne av grunneier Ida
Berntsen. Berntsen er hjemmelshaver av eksisterende boligtomt B4 langs fylkesveien og blir
direkte berørt av veiutvidelsen som foreslås.
Advokat Eggen viser til at arealet er velegnet til bebyggelsesformål og at det vil være en
vesentlig ulempe for Bentsen om arealet omreguleres. Det vil medføre verditap for
eiendommen. Videre viser Eggen til at veiutvidelsen kan skje på motsatt side av veien og ber
om at planen derfor endres.

Kartutsnitt 5: Viser Bentsen eiendom (B4) med eiendomsgrenser i rødt med eksisterende
bygninger og reguleringsplanforslaget i bakgrunn.
Administrasjonen mener planen ikke vil medføre noe vesentlig forringelse av eiendommen til
Berntsen. Hele eiendommen er på ca. 4,4 mål og det avsatte boligformålet (regulert tomt)
utgjør 3,1 mål. Som det fremgår av kartutsnitt 3 lenger opp i saksutredningen utgjør arealet ca.
170 m2 av det som administrasjonen mener er en forholdsvis stor eneboligtomt.
Arealet som går med til veiutvidelse er heller ikke særlig egnet til utbyggingsformål da det
ligger som ei bergskrent helt inn til veien.

Foto: Bergknaus som ønskes tatt ned og vil forbedre siktforholdene langs veien.
Administrasjonen vil også presisere at mellom byggegrense og vei tillates heller ikke iverksatt
tiltak, noe som i seg selv utgjør en betydelig begrensning for fremtidig bruk av arealet.
Berntsen vil derfor ikke kunne føre opp noe garasje eller andre konstruksjoner i dette området
uten dispensasjon.
Å forskyve veien nordover forbi Bentsen eiendom vil være omlegging a veien – ikke en
utbedring. Det vil medføre at man må se på nytt på avkjørslene i området, det er eksempelvis
planlagt utkjøring til det nye boligområdet B2 nord for tomta til Berntsen.
Når man sammenstiller konsekvenser for boligtomt B4 med nytteverdien og kostnader av en
omlegging tilsier det etter administrasjonen syn at veien ikke bør flyttes nordover som foreslått
av Berntsen. Det vil dessuten skape dårlig siktsoner for den planlagte utkjørsel til boligfelt B2.
Det anbefales derfor at forslaget opprettholdes som foreslått.
Administrasjonen også har vært i dialog med Roy Stubbestad som eier store deler av det
planlagte boligfeltet B1. Stubbestad har en garasje med bebygd areal på ca. 90 m2 på sin tomt
B1.03 (målt grunnflate fra kommunes kartdata). Stubbestad ønsker å sikre at det kan føres opp
en tilsvarende garasje om den eksempelvis må rives eller går tapt av ulike årsaker.

Kartutsnitt 6: Viser Stubbestads eiendom B1.03 med bolig, garasje og uthus.
Administrasjonen mener at i tilfeller der grunneierne selv er initiativtagere av planen, bør
kommunen kunne forvente at de innretter seg etter egen plan. Etter nåværende situasjon er
Stubbestads eiendom forholdsvis stor og avsidesliggende – noe som taler for at en garasje på
90m2 bør være uproblematisk.
Derimot vil situasjonen se helt annerledes ut når planen blir gjennomført. Da vil tomta som
garasjen står på bli vesentlig mindre, og blir liggende i senter av et boligfelt med naboer i alle
retninger. Det tilsier at eiendommen bør ha de samme bestemmelsene som andre tomtene. Det
er heller ikke usannsynlig at fremtidige gjenboere vil kunne oppfatte det som urimelig om en
enkelttomt som har samme størrelse og form som resten av feltet, skal ha spesielle regler.
Overstående må selvfølgelig sees i sammenheng med at det er grunneierne selv som foreslår
fortetningen.
Stubbestad har påpekt at det er andre som har større garasjer i planområdet som
administrasjonen finner noe mer tungtveiende. Det er derfor lagt til en retningslinje i
planbeskrivelsen tilsvarende detaljregulering for Vigestranda sør som sier 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.
Det betyr at kommunen må gjøre ei konkret vurdering i hver enkelt sak.
Vurdering:
Planforslaget er i samsvar med kommuneplanen med unntak av området i og rundt dammen
som er avsatt til LNFR og eksisterende fritidsboligeiendom (avsatt til bolig). Regulering av
veier, båtplasser og uthus anser administrasjonen i utgangspunktet som aksessoriske tiltak
(nødvendigheter for gjennomføring av hovedformålet). Avvikene vurderes som naturlige
mindre justeringer fra kommuneplan til reguleringsplannivå.
Det er utarbeidet en enkel ROS-analyse som ledd i planprosessen. Det opplyses at dammen
som skal gjenfylles utgjør en risiko og holder på å smuldre opp. Planlagte tiltak med delvis
igjenfylling vil forbedre sikkerheten i området. Resterende del vil bli benyttet til
fordrøyningsbasseng i nedbørsperioder. Utbedringer av fylkesvei vil også forbedre
trafikksikkerheten på Trysnes.

Det er foretatt en sjekk i Miljødirektoratets naturbase hvor det fremkommer at bukta i nordvest
er en Ålegras lokalitet verdi C. Det er avsatt to byggeområder (S1, U2) som er i tilknytning til
avmerket lokalitet i Miljødirektoratets base.
Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelse til planen på et tidligere tidspunkt i
prosessen, og som senere ble trukket. Det fremgår ingen begrunnelse hvorfor innsigelsen ble
trukket utover at det er gjort en «samlet vurdering» iht. brevet fra Fylkesmannen.
Administrasjonen legger til grunn at innsigelsen ble trukket fordi planen ikke legger opp til noe
ny utbygging i områdene – og at eventuell mudring – som typisk kan ha stor innvirkning på
lokaliteten, uansett vil betinge tillatelse etter forurensingsloven.
Ut fra overstående finner administrasjonen kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 7 som
tilstrekkelig. Sett i sammenheng med at planen ikke legger opp til nye tiltak som influerer på
lokaliteten vil det da heller ikke være nødvendig å gå nærmere inn på naturmangfoldloven § 812.
Konklusjon:
Administrasjonen mener planen kunne være bearbeidet mer, det gjelder særlig i forhold til
utforming av bestemmelser og kart.
Administrasjonen vil likevel tilrå at planen vedtas. Det skyldes hovedsakelig at de som er
berørt av planen har innrettet seg etter planen i god tro om at den var vedtatt i 2012. Det tilsier
at kommunen snarest mulig bør få på plass en rettskraftig plan.
Utbygger avventer også at kommunen skal få planen vedtatt, da det gir grunnlag for å utbedre
fylkesveien som er et rekkefølgekrav i planen.

Vedlegg
1
Kommunestyrets vedtak 11.10.2012 med vedlegg (plankart, bestemmelser m.m)
2
Statens vegvesens henvendelse av 5.9.2014
3
Innsigelse fra fylkeskommunen av 9.1.2012
4
Plan- og miljøutvalgets vedtak av 27.6.2012 med vedlegg
5
Forslag til plankart
6
Forslag til bestemmelser
7
Planbeskrivelse
8
ROS-analyse
9
Fylkesmannen trekker innsigelsen
10 Merknader fra begrenset høring
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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Søgne kommune vedtar forslag til reguleringsplan for Indre Trysnes, jfr pbl § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 10.10.2012
Behandling:
Det ble kommentert at repr. Kjelland Larsen (AP) var protokollert med feil partitilhørighet i protokollen
fra plan- og miljøutvalgets møte 27.06.2012.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt:

Innstilling:
Søgne kommune vedtar forslag til reguleringsplan for Indre Trysnes, jfr pbl § 12-12-

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2012
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål om sin habilitet i saken. Repr. Kjelland Larsen fratrådte ved
behandling av habilitetsspørsmålet.
Søgne kommunestyre erklærte enstemmig repr. Kjelland Larsen (AP) habil i saken.
Repr. Kjelland Larsen tiltrådte møtet igjen.

Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med plan- og miljøutvalgets innstilling.

Vedtak:
Søgne kommune vedtar forslag til reguleringsplan for Indre Trysnes, jfr pbl § 12-12-

Bakgrunn for saken:
Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.06.2012
Behandling:
Repr. Kjelland Larsen (FRP) stilte spørsmål ved sin habilitet, da en venninne bor i området.
Representanten fratrådte møte under habilitetsvurderingen og ble enstemmig vurdert som habil.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan- og miljøutvalget vedtar det fremlagte forslaget til reguleringsplan for Indre Trysnes.
Planen oversendes fylkesmannen for mekling eller vurdering om innsigelsen kan trekkes med
de endringer som er foretatt.
Fylkesmannen har i brev 20.08.12 frafalt innsigelsen:
Miljøvernavdelingen har den 09.01.2012 hatt innsigelse til enkelte elementer i planforslaget,
spesielt knyttet til strandsonen. Kommunen har nå gjennomgått innsigelsene, men har med
nærmere begrunnelse opprettholdt planforslaget nesten uendret. Saken er derfor oversendt
Fylkesmannen for enten innkalling til mekling eller for å få bekreftelse fra
miljøvernavdelingen om at innsigelsene frafalles.
Miljøvernavdelingen finner etter en samlet vurdering å kunne trekke innsigelsene.

Saksutredning:
I vedlegg er det tatt med saksframlegget til plan- og miljøutvalget 27.06.12. Planbeskrivelsen,
plankart og bestemmelser er også tatt med i vedlegg. Ettersom fylkesmannen har trukket
innsigelsen til saken, kan planen vedtas av kommunestyret.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Revidert plankart Trysnes
2 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan - Indre Trysnes
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE
Rev: 05.10.2011
1. AREALFORMÅL
Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til:

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1):
- Boligbebyggelse, frittliggende eneboliger
- Fritidsbebyggelse, frittliggende
- Kommunalteknisk anlegg
- Lekeplass
- Uthus/naust

Samferdselsanlegg og infrastruktur (§ 12-5 nr. 2):
- Kjøreveg
- Annen veggrunn, tekniske anlegg
- Annen veggrunn, grøntanlegg
Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3):
- Naturområde
- Turveg
- Friområde
Landbruk-, natur- og friluftsområder (§ 12-5 nr. 5):
- Landbruksformål
- Friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)
- Ferdsel

- Småbåtanlegg med strandsone
- Badeplass
Hensynssoner (§12-6)
- Sikringssone, frisikt
- Faresone, høyspenningsanlegg
- Sone med angitte særlige hensyn, bevaring kulturmiljø
1.1 Formålet med planen
Planen skal tilrettelegge for ny boligbygging i området. Videre ivareta landbruket,
kulturlandskapet og verneinteressene i strandsonen.
1.2 Rekkefølgebestemmelser
Det tillates ikke nye boenheter før fylkesvegen er utbedret med forutsatte utvidelser og
møteplasser. Tekniske planer for tiltak på fylkesvei og opparbeidelse av kryss skal være
godkjent av Statens Vegvesen før arbeidet kan igangsettes.
Det tillates ikke nye boenheter innen planområdet før ny hovedavløpsledning er lagt fram til
delområde.
Lekearealene skal være opparbeidet før første boenhet innenfor hvert delområde tas i bruk.
Før det gis byggetillatelser for boliger innen B2 skal eksisterende sti/skogsvei opprustes.
Eksisterende dam endres slik at vi får et åpent bekkedrag med en terskel slik at vi får et
åpent vannspeil i deler av friluftsområdet F1.
§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR.1)

2.1 Boliger
Bestemmelsene gjelder for både eksisterende og nye bygg innenfor områdene.
Områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til B2.12 skal ha eneboliger, hver med en boenhet.
Ved behandling av søknad om tiltak skal det påses at bebyggelsen får en god form. Bygninger
i samme område skal ha en helhetlig og harmonisk utførelse med hensyn på byggevolum,
takvinkel/form/takform, uteareal, farger, materialbruk. For bygninger over 9 meter skal det
fremlegges profiler og høyder i forhold til nabotomter.
Skrenter over 2 meter sikres med gjerde. Dette er tomteeiers ansvar.
Grad av utnyttelse skal maksimalt være BYA%=40%. Utnyttelse i B5 settes til BYA=50%.
For nye boliger skal takvinkel være mellom 35 og 40 grader, og maksimale byggehøyder er
angitt i følgende tabell:

Tomter:

Areal: Maksimalt nivå
laveste golv:

Vestre del:
Eksisterende:
B1.01
B1.02
B1.03
Nye:
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.12
Østre del:
Nye:
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B2.7
B2.8
B2.9
B2.10
Eksisterende:
B3
B4
B5

Ny:

B2.11
B2.12

Maksimal
mønehøyde:

1522 m2

9m

1734 m2
1496 m2
939 m2
774 m2
826 m2
827 m2
582 m2
688 m2
741 m2
679 m2
887 m2
634 m2
1251 m2

9m
7m
Kt+24m
Kt+32m
Kt+32m
Kt+32m
Kt+38m
Kt+38m
Kt+34m
Kt+35m
Kt+36m
Kt+32m
Kt+30m
Kt+32m

854 m2
694 m2
1027 m2
658 m2
887 m2
741 m2
676 m2
808 m2
787 m2
952 m2
2137 m2

Kt+17m
Kt+22m
Kt+22m
Kt+25m
Kt+31m
Kt+31m
Kt+25m
Kt+26m
Kt+27m
Kt+25m
Kt+21m
Kt+25m
Kt+26m
Kt+29m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+23m

4416 m2
541 m2

Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+33m
Kt+33m
Kt+32m
7m
7m
7m

Kt+23
Kt+23

7m
7m

Byggegrenser mot hovedvei, og mot sjøen i B3, er angitt på plankartet. På den enkelte tomt er
byggegrense 4m til vei og nabogrense for bolig.
Garasje kan ha en mønehøyde på max 5,0 meter og en gesimshøyde på max 3,5 meter over
planert terrengs gjennomsnittsnivå. Garasje kan oppføres med maksimal bebygd areal på 40
m2. Garasjer skal være tilpasset hovedhuset mht. materialvalg, form og farge.
Byggegrense for garasjer er minimum 5,0 m fra porten til tomtegrensa mot vei når innkjøring
skjer vinkelrett på veien, 2 m til nabogrense. Når innkjøring skjer parallelt med veien skal

garasjer plasseres med veggliv minimum 2 m fra tomtegrensa mot veien. Bestemmelsen
gjelder i forbindelse med kommunale veier, felles avkjørsler og privat vei.
Ved innsendelse av søknad om nye boenheter skal det på situasjonsplanen vises
biloppstillings- plasser iht. Søgne kommunes parkeringsbestemmelser gitt i kommuneplanen.
Plassene skal være opparbeidet før nye boenheter kan tas i bruk. Garasje godtas som en
biloppstillingsplass.
2.2 Fritidsbebyggelse
Fritidseiendom F1 ansees ferdig utbygd og eksisterende bygningsmasse inngår i planen.
2.3 Kommunalteknisk anlegg
I området skal det bygges kommunal pumpestasjon med tilhørende anlegg.
2.4 Lekeplass
Den enkelte lekeplass er felles for alle beboerne innenfor det enkelte nærområdet. Lekeplass
L1 er felles for beboerne i område B1 og lekeplass L2 er felles for beboerne i område B2.
Lekeplassene skal opparbeides i tråd med kommunale retningslinjer og de skal være ferdig
opparbeidet før den første nye boenheten i nærområdet tas i bruk.
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2):

Adkomstveier inn i boligfeltene skal være felles for de tilhørende eiendommene. De er åpne
for allmenn ferdsel etter friluftsloven.
3.1 Annen veggrunn, tekniske anlegg
Langs fjell og ved utvidelser skal det foretas fjellrensk og om nødvendig sikringstiltak.
3.2 Annen veggrunn, grøntanlegg
Sideareal til nye veganlegg skal bearbeides, jordkles og tilsåes. Langs fjell skal det foretas
fjellrensk og om nødvendig sikringstiltak.
4. GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 NR. 3):

4.1 Naturområde GN
GN3 tilhører eiendommene i B3 og B4. Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller å plassere
midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, jf. PBL § 30.5. Vesentlige
terrenginngrep som masseuttak, utfylling, lagring, planering eller parkeringsplass er ikke
tillatt. Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates..
4.2 Turveg

Eksisterende adkomstveg til skogen og eiendommen 37/35 skal opprettholdes som turveg.
Ved F1 skal gammel skogsveg opprettholdes som turveg.
4.3 Friområde
F1 skal opparbeides som friområde. Gjennom området skal det etableres åpent bekkefar, og
terskel for oppsamling av vann, slik at det opprettholdes et grunt basseng også i nedbørfattige
perioder.
Friområde nordvest for eiendomsgrense i F1 skal være felles for boligene i B2.1- 10.
5. LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (§ 12-5 NR. 5):

5.1 Landbruksformål
Det kan oppføres bygninger som er nødvendige for landbruksdriften. Disse må tilpasses
kulturlandskapet.
5.2 Friluftsformål
Området skal beholdes for offentlighetens tilgang. Skoghogst tillates, men ikke flathogst.
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (§ 12-5
NR. 6)

6.1 Friluftsområde i sjø
I området skal det være fri ferdsel.
6.2 Småbåtanlegg med strandsone S
Areal i sjø for båtplasser er vist på plankartet. Det tillates ikke utstikkere lengre ut enn det
som er vist på planen. Utenfor oppmerkede båtplasser tillates det heller ikke bøyer og
festeanordninger eller andre anlegg som kan hindre inn- og utkjøring for båter.
S1 og S2 er båtplasser til den enkelte eiendom/uthus/naust/badehus (6.3)
I S3 skal det være båtplasser/flytebrygger. På land skal det være felles adkomst til U2 for
områdene B2.11 og B2.12, og til båtplassene og U3 for områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til
B2.10, samt B5.
En båtplass skal reserveres for B5, eiendommen gnr 37 bnr 34.
6.3 Uthus/naust
I U1,U2 og U4 ansees ferdig utbygd. Eksisterende bygninger og brygger inngår i plan med
plassering og volum.

I U3 kan det bygges felles boder med rom for den enkelte båtplass som skal tilknyttes
boligene i områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til B2.12. Maksimalt BYA=150m2. Bygningene
skal kles med trekledning og males i en mørk farge. Maksimal mønehøyde 2,5 meter over
planert terreng.
I U4 inngår eksisterende sjøbod i plan og denne kan gjenoppbygges på samme plass og i
samme volum.
6.4 Badeplass
Området inngår i badeplass sammen med området i tilliggende reguleringsplan.
7. HENSYNSSONER (§12-6)

7.1 Sikringssone, frisikt
I frisiktsonene er det ikke tillatt med gjerde, innretninger eller vegetasjon som hindrer
frisikten 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå.
7.2 Faresone, høyspenningsanlegg
Det er byggeforbud i en bredde på 15 meter langs høyspenningsanlegget.
7.3 Sone med angitte særlige hensyn, bevaring kulturmiljø
Det er i sonen registrert en steinalderlokalitet. Denne og 2 andre kulturminner er automatisk
fredet, jf. Kulturminnelovens §3. Det er ikke tillatt å gjøre fysiske inngrep/tiltak i
hensynssonen.
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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Dr. ing Øystein Meland, på vegne av grunneier Glenn
Stupstad og Arthur Stupstad, for å utarbeide forslag til områderegulering. Søgne kommune
vedtok i plan- og miljøutvalget 17.02.2010 at det ”gir Asplan Viak anledning til å utarbeide
forslag til områderegulering for del av Indre Trysnes, jfr §12-2, med de føringer som ligger i
saksfremlegget”.
Asplan Viak har videre vært engasjert av eier av gnr. 37 bnr. 35 Nina Hatleskog og Tore
Bjørn Hatleskog, for å utarbeide den del av forslag til områderegulering som omfatter denne
eiendommen.
Helge Reisvoll har vært kommunens kontaktperson i planleggingen.
Fra Asplan Viak har Christian Fagge deltatt i arbeidet, på veg og vann- og avløp. Bodil
Fagerland Gjeruldsen har deltatt på veg, og på digital planfremstilling, og Per Arnt Carlsen
har vært planlegger og oppdragsleder.

Kristiansand 30.05.2011

Per Arnt Carlsen
Oppdragsleder
Rev A: Korrigert snitt B og C iht bestemmelsene
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1 BAKGRUNN
Planen er en områderegulering, og dermed kommunens planforslag. Planforslaget er
utarbeidet av Asplan Viak på vegne av grunneierne, se forord.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbygging, i tråd med kommuneplanen, hvor
det er angitt områder for eksisterende og nye boliger.
Plan- og miljøutvalget fattet 17.02.2010 vedtak om at det ”gir Asplan Viak anledning til å
utarbeide forslag til områderegulering for del av Indre Trysnes, jfr §12-2, med de føringer
som ligger i saksfremlegget”. I saken hadde administrasjonen foreslått følgende føringer for
planarbeidet:
1

Det er ikke nødvendig å utarbeide planprogram for denne reguleringssaken.

2

Det skal utarbeides enkel konsekvensanalyse hva angår vei, vann og avløp.

3

Tekniske planer skal følge forslag til områdeplan.

4

Avgrensing av planområdet som viset på vedlegg med kommunens merknad om
linjedrag i syd innarbeidet.

5

Asplan Viak godkjennes som ”kvalifisert” foretak til å utarbeide planen.

6

Det vil bli stilt krav om utbyggingsavtale for etablering av nye boenheter i området

7

Regulanten dekker utgiftene med reguleringsarbeidet fram til og med første gangs
behandling av planen.

1.1 Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet er sterkt kupert, med heier, jorder, skog, og en del boliger, fritidsboliger og
sjøboder med brygger osv. Det ligger nær opp til Trysnes Marina, som man kjører forbi på
vei til planområdet. Veien er fylkesvei, som ender opp ved snuplassen, før vei videre går til
den indre delen av boligområdet, og til et par hyttefelt.
Det ligger en gammel springvannsdam i området, som ikke lenger er i bruk. Dammen er
kunstig anlagt, dårlig sikret og kunstig stor.
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Bil står i eksisterende avkjørsel

Vei, ved knatt som fjernes for veiutvidelse

Utsikt østre felt

Eksisterende hus, fra østre felt

Dam

Demning
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Brygge, båtplasser

Plangrensen omfatter de 2 boligfeltene som er fra kommuneplanen, med tilstøtende areal
reguleres for å ses i sammenheng med utbyggingen. Den følger i stor grad
eiendomsgrensen for forslagsstillers eiendom 37/1. Mot sørøst er det medtatt en del av
naboeiendommen, hvor noe av arealet i dag er dam, og som det tas sikte på å fylle opp.

Planavgrensningen, og avgrensningen av 2 nye byggerområder i kommuneplanen (0,5 m ekvidistanse).
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2 PLANSTATUS
2.1 Overordnede planer
Kommuneplanen har 2 nye boligområder, samt en del etablerte boligområder, i tillegg til
landbruksformål.

Kommuneplankart med eksisterende og nye byggeområder for boliger.

3 PLANFORSLAGET
Hovedgrep i planforslaget er å etablere et nytt østlig boligfelt, som i kommuneplanen, med ny
adkomstvei opp fra hovedveien. Det blir en relativt bratt bakke på 1:10 som fører opp til et
platå der det i dag er koller. Inngrepet er konsentrert ved å planere kollene ned og bruke
massen til en oppfylling av dammen. Den er kunstig oppdemmet, og må likevel fjernes fordi
demningen er i dårlig teknisk stand. Så har man heller valgt ikke å legge ut til boligtomter, på
den del av kommuneplanens nye boligområde som ligger på veiens nordside.
I den vestlige delen etableres det nye boligområdet som en forlengelse til eksisterende vei/
boliger. Utstrekningen av boligtomtene er redusert noe i forhold til kommuneplanens nye
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boligområde. I det bratte partiet med mot veien/ kilen er det som i kommuneplanen er angitt
med boligformål boligtomter, heller foreslått som landbruksområde (skog/grønt)

3.1 Arealbruk
3.1.1 Boliger
Det er foreslått regulert 21 nye boligtomter, henholdsvis 10 i det østre og 11 i det vestre
delfeltet. Tomtene utgjør 16912m2, av varierende størrelse. I gjennomsnitt er tomtenes areal
på 805 m2.
3.1.2 Fritidsformål
Det er to eksisterende fritidsboliger i området. Den ene eiendommen på 1,8 daa foreslås
delt, slik at det kan bygges 2 nye fritidsboliger på henholdsvis 1159m2 og 641m2. Denne
tilhører søsknene Nina og Tore Bjørn Halteskog, som er eiere i annen generasjon, og slik har
benyttet eiendommen til fritidsformål i 40 år. Når de nå er 2 familier, vil de erstatte den noe
aldrende bygningen på eiendommen med 2 fritidsboliger, slik at de får hver sin eiendom.
Det har dessverre ikke blitt noen avklaring rundt saken som Hatleskog har fremmet for flere
år siden om at eiendommen i alle henseende må anses som fritidsbolig og derfor må være
fritatt boplikt. Det vises for øvrig til eget skriv fra Hatleskog (se vedlegg).
3.1.3 Småtbåthavn
Det er lagt ut et areal i sjø, med tilhørende areal på land, til småtbåtanlegg. Det strekker seg
ut i sjø i henhold til jordskifterettens rettsforlik av 27.10.1999., og hvor fra eiendomsgrensen i
sjø er trukket.

Illustrasjon: Småtbåtanlegg
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Det er lagt opp til at hver bolig i området skal kunne tilbys båtplass i anlegget. Det er
bodplass ved båtplassene, som del av et eller flere felles bygg, på 150 m2, som vist på
illustrasjonen. Det er vist en mulighet for å snu med bil nede ved sjøen, men dette er en
begrenset mulighet, siden adkomsten ned er en smal og bakken er bratt. Det er ikke lagt til
rette for parkering for båtplassene, ut over de par plassene som er ved avkjørselen til det
østre delfeltet. Slik vil småbåtanlegget være for bosatte i umiddelbar nærhet, som kan gå til
og fra båtene.

3.2 Bebyggelse og tiltak
Det lagt opp til en fleksibel plan, hvor det eventuelt kan bygges ut over noe tid, særlig i den
vestre delen. Det er gitt en felles grad av utnyttelse, med hensyn på hvor stor del av tomta
som kan bebygges. Ut fra terrenget er det så variert hvor det kan bygges med underetasje,
og hvor det eventuelt også kan være en ytterligere etasje over hovedetasjen. Dette gjør at
det vil bli varierte boligfelt.

Illustrasjonsplan vestre del. Stiplet linje er plangrense, sort avgrensning er nytt byggeområde i kommuneplanen.

I den østre delen ligger adkomstveien i stigning 1:10 opp til et nivå på kote 29. Ut mot dalen
ligger noe av veifyllinggen på stablemur. I svingen som dannes fylles det opp med masser
mellom veifylling av det høyere nivået, slik at det blir en jevn skråning og en større tomt inn
mot boligen, som har inngang oppe på det øvre nivået. Se snitt A under.
Veien fortsetter under fjellet, og fører som før ut mot skogen. Her kan det bygges høyt under
heia. Se snitt B og C under.
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Videre føres en slakere vei ned til der den deler seg. På dette en etasje lavere nivået føres
man henholdsvis til er felles friområde med lekeplass, eller ned til fritidsboligen, og en turvei
tilbake ned i traséen for den veien som ligger der i dag.

Illustrasjonsplan østre del. Stiplet linje er plangrense, sort avgrensning er nytt byggeområde i kommuneplanen.

Snitt A, hvor veiføringen følges opp med terrengbearbeiding og slak skråning inn mot ny bolig

Søgne kommune

Asplan Viak AS

Områderegulering Indre Trysnes

12

Snitt B

Snitt C

3.3 Kulturminner
I tråd med merknad til oppstart av planleggingen, er det gjennomført arkeologisk registrering
i området. I fylkeskonservators rapport konkluderes det med:
”Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det er tidligere blitt registrert 2
automatisk fredete kulturminner i planområdet (ID 115954 og 135845). Befaringen påviste i
tillegg en hittil ikke registrert automatisk fredet steinalderlokalitet (ID 140004). Dessuten er
det dokumentert flere nyere tids kulturminner i planområdet (ID 91252 og 140025).”
For at planforslaget ikke skal være i konflikt med automatisk fredete kulturminner, er det på
plankartet avmerket en hensynssone for bevaring av kulturmiljø, for et område som i følge
rapporten omfatter de nevnte lokaliteter. Denne sonen ligger i arealformål landbruk.

3.4 Friområder/ areal for felles bruk
Der det er dam i dag fylles terrenget opp og det etableres friområde og lekeplass. Videre skal
det bygges slik at bekkedraget holdes åpent, som vil være en berikelse for området. Det
dannes en terskel slik at vannet demmes opp til en grunn dam, som eventuelt får tørke ut i
tørkeperioder.
Den eksisterende stien langs dammen opprettholdes. Derfra føres en videre til en rekke stier
innover i terrenget, som også er forbundet med det vestre delfeltet.
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Også i den vestre delen er det felles lekeplass, og mulighet for å gå ut i terrenget på alle
stiene som er etablert, og opp på fjelltoppen rett øst for delfeltet.

3.5 Trafikk og vei
Hovedveien inn i området, fram til snuplassen er fylkesvei. Om man regner at boligene, og
inkludert hyttene i sommerhalvåret, i alt 32 enheter, hver representerer 7 kjøreturer pr. døgn,
er det i dag en trafikk på 224 i ÅDT( årsdøgnatrafikk) Med 23 nye boliger blir det 161 i tillegg,
slik at trafikken med planforslaget blir 385 i ÅDT.
Trafikken vil ikke være stor, men veien er smal og tillater ikke mer enn 40 km pr. time, som
også er fartsgrensen. Det er videre et par særlig smale og uoversiktlig partier.
Veien er i planforslaget utvidet noe, til 4,5m kjørefelt. Videre er det lagt inn møteplasser på
det trangeste partiet mellom bratt hei og sjøen. Og veien er utvidet der det i dag stikker ut en
fjellnabb, slik at siktforholdene bedres.
Inn i delfeltene er det lagt opp til 4,5 m kjørefelt, og 6 m regulert veibredde som
utgangspunkt. Den bratte bakken opp til det østre delfeltet er 1:10, noe den må være i hele
sin lengde. Den har en breddeutvidelse i svingen, hvor også sidearealet skal reetableres
med skråning inn mot boligens byggegrense.
I boligfeltene vil det være blandet trafikk. Som en snarvei kan eksisterende vei benyttes, og
er vist som turvei, da den vil være bratt.
I avkjørselen til det østre delfeltet vil det måtte etableres tilfredsstillende siktforhold ved å ta
ut noe masse, da veien ligger i fall ned mot avkjørselen. Problemstillingen er drøftet i et møte
med Statens Vegvesen. Det skal være sikt 30 meter til hver side, målt 4m inn fra veikanten.

Snitt 2

Søgne kommune

Asplan Viak AS

Områderegulering Indre Trysnes

14

Planskisse sikt, med avmerking av 3 snitt

3.6 Universell utforming
Til begge delfeltene er det bakker som er brattere en ønskelig for universell utforming, men
dette er gitt av mulighetene som terrenget gir. Oppe i det østre delfeltet kan en bevege seg
mellom husene og til felles friområde/ lekeplass på veier med bratteste stigning på om lag
1/16 eller 6%.
Til eksisterende badeplass kan en komme via området ved Trysnes Marina, men bør da som
bevegelseshemmet bruke bil da det generelt er en del bakker i området. Til småbåtanlegget
er også bakken ganske bratt.
Friluftsområdet ligger lett tilgjengelig fra bil langs veien. Her er det plasser ut mot vannet hvor
en kan raste.

3.7 Barn og unges interesser
Barn og unge har i dag sjøen og skogen for lek og rekreasjon i tillegg til hjemmene. Øst for
Trysnes Marina er det større felt for lek og felles aktiviteter, med ballplass og tennis. En må
kunne forutsette at også bofaste barn kan bli med å benytte dette.
Med planforslaget kommer det nye boliger, hvor det blir etablert lekeplasser for nærlek på
om lag 100 m2 i hvert delområde. I det østre delfeltet blir det i tillegg et felles friområde, hvor
det kan være samlingsplass, og hvor det kan være forskjellig lek ved bekken og den grunne
dammen.
Det legges til rette for forbindelser ut til skogen, som har et variert nett av stier, for lek og
rekreasjon.
Skoleveien vil gå gjennom området til bussholdeplass ved Trysnes Marina. Skoleveien vil
være smal slik at trafikksikkerheten vil avhenge av oppmerksomhet fra bilførerne. Veien
utbedres med møteplasser og siktutbedring.
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3.8 Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er vurdert risiko- og sårbarhet i et vedlagt notat. Det er ikke funnet forhold som har
medført behov for ytterligere utredning, ut over det som beskrevet, med hensyn på flom, ras,
trafikk, brann og høyspentlinje.

3.9 Miljøkonsekvenser
3.9.1 Biologisk mangfold
I den østre delen er det i dag hei og blandingsskog, og en dam i det som har vært
springvannsbasseng for boliger i området. Her vil terrenget bli bearbeidet med opparbeiding
av boligtomter, slik at dammen blir begrenset til et grunt basseng som fylles opp ved mye
nedbør, samt at det etableres et åpent bekkefar.
I den vestre delen er det også en del hei og blandingsskog, men her er nye tomter i større
grad lagt inn mellom allerede eksisterende boligtomter.
Det er foretatt en sjekk i Naturbase fra Direktoratet for Naturforvaltning. Ingen av
byggeområdene vil berøre et område med prioriterte naturtyper bakenfor, som er nasjonalt
og regionalt viktig. En flik av dette vil inngå i arealformålet landbruk, og dessuten
hensynssone kulturminner. I sjøen er det et område med prioriterte naturtyper som er lokalt
viktig. I dette skal det ikke etter planforslaget gjøres tiltak.
3.9.2 Støy
Det ikke så stor veitrafikk at det er vurdert behov for å gjennomføre egne støyanalyser. Det
vil være tale om frittliggende bebyggelse, hvor den som eventuelt kan oppleve sjenanse fra
støy fra bil- eller båtrafikk, kan oppholde seg i deler av boligen der dette ikke virker inn.
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3.10 Tekniske planer
Det følger med planforslaget et tegningsmateriale for veier i området, samt notatet
Overordnet VA-plan, med tegning for hovedledninger. Det legges opp til hver sin tilknytning
for nhenholdsvis det østre og vestre feltet, til eksisterende hovedanlegg.

3.11 Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for
kommunen
Veier inn i delfeltene er planlagt med en standard slik at de skal kunne overtas av
kommunen. Dette vil medføre utgifter til kommunalt vedlikehold og sjørydding.

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Det ble holdt oppstartsmøte med kommunen 09.10.2009. Det ble her opplyst at planforslaget
skulle fremmes som områderegulering etter ny plan- og bygningslov, og at oppstart skulle
avklares i et møte i plan- og miljøutvalget. Dette ble avholdt 17.02.2010, hvor Asplan Viaks
arbeid med områderegulering ble vedtatt, med planavgrensning og føringer i henhold til
saksfremlegget.
Melding om oppstart ble varslet 26.04.2010. Frist for innspill var satt til 26.05.2010. Under
oppsummeres de innspill som ble innsendt, med kommentar i forhold til endelig planforslag.
1.

Rådet for funksjonshemmede, 04.05.10, minner om universell utforming på minimum
50% av boenhetene.

Kommentar: Se avsnitt Universell utforming.
2.

Statens Vegvesen, 05.05.10, har ingen merknader.

3.

Barn- og unges representant, 06.05.10, viser til Rikspolitiske retningslinjer (RPR).
Forhold som angår barn og unge skal ivaretas. Beskrivelse av deres interesser skal
ligge ved når saken behandles. Minner om krav til fysisk utforming i RPR og kommunale
retningslinjer, om nærlekeplass og friområde i nærheten.

Kommentar: Se avsnitt Barn- og unge
4.

Fylkesmannen, 11.05.10, har hatt innsigelse til kommuneplanens byggeområder i 100metersbeltet langs sjøen, som man skulle komme tilbake til når reguleringsplaner ble
utarbeidet. Det er derfor viktig at det ikke åpnes for nye tiltak i 100- metersbeltet mellom
offentlig vei og sjø. Det vises til regjeringens oppfordring om streng praksis. Også til
tiltak langs sjø og vassdrag, jfr bl.a dammen i sørøstenden av planområdet. Og
naturmangfoldsloven §7-12 som det må tas hensyn til.
Regulering i konflikt med nasjonale føringer kan føre til at avdelingen må vurdere å reise
innsigelse.
Planprossen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram
og at ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta.
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Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. Areal som i dag
brukes av barn skal evt erstattes. Bestemmelser skal sikre at fellesarealer, lekeplasser,
boliger, parkering og atkomst får universell utforming.
Inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte må forelegges fylkesmannen ved detaljplan.
Utfylling eller mudring i sjø er i utgangspunktet forbudt, det må evt søkes om unntak.
Grenseverdier for støy skal overholdes.
Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)
Til høring ønskes sosi- fil.
Kommentar:
 Det åpnes ikke for nye boligtomter i området mellom offentlig vei og sjøen.
 Se beskrivelse vedr. dammen
 Se avsnitt Barn og unge
 Se bestemmelse om krav om detaljplan for opparbeidelse av grøntanlegg/ vassdrag
 Det foreslås ikke formål som innebærer utfylling eller mudring i sjø.
 Se avsnitt miljøkonsekvenserrr; støy
 Se avsnitt ROS- vurdering
5.

Jacobsen, eier av 37/ 34, 18.05.10, forutsetter at strandlinje mellom sin eiendom og
sjøen forblir ubebygd. Forutsetter at tinglyst rett til båtplass på 37/1 og adkomst til denne
opprettholdes.

Kommentar: Grunneier sikres erstatningsplass i nytt småbåtanlegg.
6.

Agder Energi, 18.05.10, har både lavspent og 22kV nett innenfor planområdet, i tillegg
til en nettstasjon som er plassert i 22V mast.
22kV linje: Byggeforbudsbelte er 15m (2x7,5m)
22kV kabel: Må ikke bygges nærmere enn 2m, uten spesiell tillatelse.

Kommentar: Se beskrivelse vedr. hensynsone høgspent, og ny trase i grunnen.
7.

Walther Ommundsen og 6 andre, 24.05.10 (noe utydelige underskrifter) anmerker at
Trysnesveien er sterkt belastet, spesielt fra Trysnes Marina og inn til Indre Trysnes som
flere steder er så smal at to biler ikke uten videre kan passere. Også strekning med
rasfare. Er positive til flere helårsboliger.

Kommentar: Se beskrivelse vedr. veiutbedring, samt vedr ras i ROS-analyse
8.

Nina og Tore Bjørn Hatleskog, eier av 35/37, 24.05.10 mener mottatt skriv gir flere
spørsmål enn svar. De har en rekke spørsmål til hva planen skal inneholde. Mener det
bør utføres en grundig konsekvensanalyse. Ber om at deres eiendom blir tatt ut av
planen, da de har søkt om fritak for boplikt og mener eiendommen mer tilhører et nært
område for fritidsbebyggelse. Er bekymret for økt trafikk og eventuelt behov for
veiutvidelse på sin eiendom. Mener en ikke burde bygge så mye på Trysnes, heller på
mer egnede områder i kommunen.

Kommentar: Se avsnitt Vei og trafikk, samt neste avsnitt; Medvirkning.
9.

Ida Berntsen, eier av 37/38, ønsker å få regulert to boligtomter inn iht skisse. Viser til at
eiendommen er angitt med boligformål i kommuneplanen.
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Kommentar: Asplan Viak har på oppfordring tilbudt bistand til å fremme dette som en del av
planforslaget, men dette er ikke iverksatt.
10. Norsk Maritimt Museum, 25.05.10, gjør oppmerksom på at dersom det åpnes for tiltak i
sjøbunnen kan NMM kreve å gjennomføre en arkeologisk befaring under vann.
Kommentar: Det åpnes ikke for tiltak på sjøbunnen.
11. Ingeniørvesenet, 26.05.10, vil ha behov for kommunal pumpestasjon innerst i Bløida
tett opptil plangrense.
Kommentar: Det er lagt inn
12. Vest-Agder Fylkeskommune, 21.06.20, har særlig interesse med hensyn på barn og
unges interesser, tilgjengelig for alle, allmennhetens friluftsinteresser, strandsonen og
kulturminneloven.
Barn og unges interesser skal beskrives, det skal sikres tilgang til leke- og
utfoldelsesområder, med relevante rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse.
En bør vurdere å kreve egen utomhusplan. Forutsetter at det sikres trygg skolevei, samt
til det de benytter i fritiden. Snarveier bør kartlegges og opprettholdes.
Strandsonen: Byggeforbudet i 100- metersbeltet skal gjelde som retningslinje, selv om
det ikke gjelder i byggeområder i regulerings- eller kommuneplan.
Kulturminneloven: Det må foretas en arkeologisk registrering.
Kommentar:
 Se avsnitt Barn og unge.
 Det er ikkelagt inn nye byggeområder nedenfor veien
 Det er foretatt arkeologisk registrering og det er lagt inn en hensynssone.
Underveis i planprosessen er det avholt 2 møter med saksbehandler for planforslaget. Forut
for siste møte er oversendt et planmateriale, samt utkast til tekniske planer for vei, samt
vann- og avløp. Tilbakemeldinger er innarbeidet i planforslaget.
Det er avholdt møte med grunneier Ida Berntsen, om eventuell bistand vedrørende utnyttelse
av eiendommen.
Det er avholdt møter med grunneierne Nina og Tor Bjørn Hatleskog, vedr. utnyttelse av
deres eiendom til fritidsformål. Et av møtene har vært med kommunens saksbehandler.
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Saksframlegg
Reguleringsplan - Indre Trysnes
Utv.saksnr

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan-og miljøutvalget vedtar det fremlagte forslaget til reguleringsplan for Indre Trysnes.
Planen oversendes fylkesmannen for mekling eller vurdering om innsigelsen kan trekkes med
de endringer som er foretatt.
Bakgrunn for saken:
Saken ble sist behandlet i plan-og miljøutvalget 16.11.2011 med følgende resultat:
”Med administrasjonens forslag til endringer innarbeidet vedtar plan-og miljøutvalget å legge
forslag til områdereguleringsplan for Indre Trysnes ut til offentlig ettersyn j.fr. PBL’s § 12-10”
FRP fremmet forslag om at B 2.11 og B 2.12, tidligere F 2.1 og F 2.2 skulle legges ut til
offentlig ettersyn som område for 2 fritidsboliger.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag. Forslaget falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer.
 Rådmannens forslag. Forslaget enstemmig vedtatt.

Planen var ute til offentlig ettersyn fra 1. desember 2011 til 16.januar 2012. Det er mottatt 10
merknader til planen.
Saksutredning:
Fylkesmannen i Vest-Agder reiser innsigelse til nordre halvdel av S1, småbåtanlegg i sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone. Det reises innsigelse til byggeområde for
uthus/naust/badehus. Det skal ikke tillates badehus og kun omfatte eksisterende uthus/naust
med plassering/volum slik det er godkjent i dag. Byggegrensene mot sjø for B3, B4 og B5
trekkes lenger vekk fra sjøen/fram til eksisterende bolighus/hovedhus.
Når det gjelder innsigelse til nordre halvdel av S1, har vi et ålegrassområde, kat.C. Vi kan ikke
se at formålet vil kunne ha vesentlig betydning for ålegrasset. Dette er et C område; lokalt
viktig. For å avgrense fortøyning og eventuelt utrigger er det viktig å avgrense området.
Innsigelsen tas følgelig ikke til følge.

Når det gjelder innsigelse til byggeområde for uthus, naust, badehus tas denne delvis til følge.
Vi anser U1, U2 og U4 for ferdig utbygd hva angår plassering/volum. Dette vil fremgå av
bestemmelsene. Når det gjelder U3 opprettholdes dette som byggeområde for sjøbod/naust. Vi
mener, all den tid det skal etableres småbåthavn i området, vil det være nærmest en
nødvendighet med små buer for å oppbevare årer, tanker, redningsvester, fiskeutstyr etc. Buene
vil kunne gli fint inn i terrenget med en mønehøyde på 2,5 meter.
Når det gjelder byggegrenser for B3, B4, og B5 er de satt slik at eksisterende tiltak inngår i
plan og nye tiltak kan ikke gjennomføres uten eventuelt dispensasjon fra de foreslåtte
byggegrenser. Følgelig opprettholder vi forslaget.
Når det gjelder dam som skal fylles delvis igjen, mener vi denne ikke berøres av annet lovverk
da dette er en bekk som ikke har vannføring hele året.
Vurdering etter naturmangfoldloven vil bli gjennomgått, se eget avsnitt.
Vest-Agder Fylkeskommune reiser innsigelse hva angår atkomstvei til østre felt.
Planforslaget er omarbeidet i forhold til denne innsigelsen og denne er derved tatt til følge.
Statens Vegvesen. Planen er omarbeidet i forfold til merknader, med noen unntak. Det må tas
inn rekkefølgebestemmelse om at byggeplaner for utbedring av fylkesveien må oversendes og
være godkjent før arbeidene igangsettes. Dette tas inn i bestemmelsene.
Veier inn til de enkelte delfelter skal være fellesveier og vil ikke bli overtatt av kommunen.
Kryss reguleres i henhold til de krav og normer som vegvesenet krever.
Byggegrenser er vist på plan. Der hvor det ikke er vist byggegrense er det generelt 15 meters
byggegrense.
Maritimt Museum har ikke spesielle merknader til planforslaget og minner om generell
aktsomhet og plikten til å melde om funn.
Nina Hatleskog og Tore Bjørn Hatleskog har sendt inn likelydende merknader. Det går
generelt på at de er meget skuffet over at deres eiendom ikke er opprettholdt som fritidsbolig
slik dagens faktiske forhold er. Det vil i den forbindelse ikke medvirke til frivillig
gjennomføring av planen hva angår avståelse av grunn. Dette mener vi med det reviderte
forslag ikke volder problemer. De mener videre det er forskjellbehandling i forhold til
tilstøtende plan.
De har videre merknad til byggehøyde på tilstøtende tomter ved tap av sol tidlig på dagen. Vi
mener dette ikke er vesentlig grunn for endring av plan. De er negativ til båthavn og boder. Vi
mener dette må inn i plan for å få en plan som gir en mulighet for realisering.
Agder Energi gjør oppmerksom på at det kan bli behov for endring av fordelingsnett i området
og at det må påregnes forsterkning av nettet.
Arkade Arkitektkontor A/S tar opp forholdt med videreføring av fortau fra Marinaen og
videre mot Indre Trysnes. Dette er vurdert og vi har konkludert at det ikke er behov for fortau
ut fra den trafikkmengde som er forventet.
Ida Berntsen (B4) ønsker å utvide formålet boligbebyggelse. Dette er vurdert og
byggegrensen er satt med henblikk på å bevare det noe av landskapet mot sjøen. Det er gode
muligheter til ytterligere bebyggelse innen arealer avsatt til formålet.
Når det gjelder sjøbod, anser vi denne for utbygd i volum og plassering. Størrelsen er over det
som i dag ville bli tillatt. Når det gjelder sti til sjøbod, vil det bli satt en bestemmelse at denne
kan vedlikeholdes slik den fremstår i dag. Størrelsen på eiendommen vil bli rettet. Når det
gjelder vegetasjon er nødvendig vedlikehold tillatt.

Utbedring av Trysnesveien inngår ikke i planforslaget med unntak av litt siktforbedring og nytt
kryss til østre boligfelt.
Planforslaget berører ikke barn og unges interesser i negativ retning. Forholdet til Trysnesveien
er vurdert og med den trafikktettheten og den bruksfrekvensen som er forutsatt mener vi
forholdet er akseptabelt.
Det er foretatt risiko- og sårbarhetsanalyse og det er ikke avdekket forhold som tilsier
ytterligere undersøkelser og vurderinger.
Planen er vurdert i forhold til naturmangfoldloven. Vi mener området ikke inneholder spesielle
forekomster av arter eller naturtyper som krever spesielle hensyn. Kunnskapsgrunnlaget mener
vi er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter. Det er ikke avdekket forhold som skulle tilsi at
føre-var-prinsippet skulle tilsi at tiltaket ikke bør gjennomføres. Av dette følger at den samlede
belastningen på økosystemet innen området eller i omkringliggende områder ikke fører til
negative forhold. Det ligger nedfelt i reguleringsbestemmelsene at kostnader og bruk av
miljøriktige teknikker og driftsmetoder skal benyttes og utbygger betaler.
Ut fra en samlet vurdering av §-ene 8 til 12 kan vi ikke se at det er forhold, i forhold til
naturmangfoldloven, som skulle tilsi at tiltaket ikke kan gjennomføres.
Rådmannens merknader:
Rådmannen er enig i saksbehandler vurdering og merknader og har ikke ytterligere merknader
til saken.
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Takk for oversendelsen.
Statens vegvesen gav ved brev av 5.1.2012 uttalelse til forslag til reguleringsplan og hadde
innsigelser til planen. Viser også til brev av 13.2.12 fra Vest-Agder fylkeskommune.

Vi kan ikke se at innsigelsen om byggegrense er tatt til følge og innarbeidet planen. Vi kan
heller ikke se at vår merknad om regulering av nødvendig areal til annen veggrunn er
innarbeidet i planen.
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kommunestryret i forbindelse med områdereguleringsplan for Indre Trysnes.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Søgne kommune vedtar forslag til reguleringsplan for Indre Trysnes, jfr pbl § 12-12.
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Plan- og miljøutvalget vedtar det fremlagte forslaget til reguleringsplan for Indre Trysnes.
Planen oversendes fylkesmannen for mekling eller vurdering om innsigelsen kan trekkes med
de endringer som er foretatt.
Fylkesmannen har i brev 20.08.12 frafalt innsigelsen:
Miljøvernavdelingen har den 09.01.2012 hatt innsigelse til enkelte elementer i planforslaget,
spesielt knyttet til strandsonen. Kommunen har nå gjennomgått innsigelsene, men har med
nærmere begrunnelse opprettholdt planforslaget nesten uendret. Saken er derfor oversendt
Fylkesmannen for enten innkalling til mekling eller for å få bekreftelse fra
miljøvernavdelingen om at innsigelsene frafalles.
Miljøvernavdelingen finner etter en samlet vurdering å kunne trekke innsigelsene.

Saksutredning:
I vedlegg er det tatt med saksframlegget til plan- og miljøutvalget 27.06.12. Planbeskrivelsen,
plankart og bestemmelser er også tatt med i vedlegg. Ettersom fylkesmannen har trukket
innsigelsen til saken, kan planen vedtas av kommunestyret.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE
Rev: 05.10.2011
1. AREALFORMÅL
Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til:

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1):
- Boligbebyggelse, frittliggende eneboliger
- Fritidsbebyggelse, frittliggende
- Kommunalteknisk anlegg
- Lekeplass
- Uthus/naust

Samferdselsanlegg og infrastruktur (§ 12-5 nr. 2):
- Kjøreveg
- Annen veggrunn, tekniske anlegg
- Annen veggrunn, grøntanlegg
Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3):
- Naturområde
- Turveg
- Friområde
Landbruk-, natur- og friluftsområder (§ 12-5 nr. 5):
- Landbruksformål
- Friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)
- Ferdsel

- Småbåtanlegg med strandsone
- Badeplass
Hensynssoner (§12-6)
- Sikringssone, frisikt
- Faresone, høyspenningsanlegg
- Sone med angitte særlige hensyn, bevaring kulturmiljø
1.1 Formålet med planen
Planen skal tilrettelegge for ny boligbygging i området. Videre ivareta landbruket,
kulturlandskapet og verneinteressene i strandsonen.
1.2 Rekkefølgebestemmelser
Det tillates ikke nye boenheter før fylkesvegen er utbedret med forutsatte utvidelser og
møteplasser. Tekniske planer for tiltak på fylkesvei og opparbeidelse av kryss skal være
godkjent av Statens Vegvesen før arbeidet kan igangsettes.
Det tillates ikke nye boenheter innen planområdet før ny hovedavløpsledning er lagt fram til
delområde.
Lekearealene skal være opparbeidet før første boenhet innenfor hvert delområde tas i bruk.
Før det gis byggetillatelser for boliger innen B2 skal eksisterende sti/skogsvei opprustes.
Eksisterende dam endres slik at vi får et åpent bekkedrag med en terskel slik at vi får et
åpent vannspeil i deler av friluftsområdet F1.
§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR.1)

2.1 Boliger
Bestemmelsene gjelder for både eksisterende og nye bygg innenfor områdene.
Områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til B2.12 skal ha eneboliger, hver med en boenhet.
Ved behandling av søknad om tiltak skal det påses at bebyggelsen får en god form. Bygninger
i samme område skal ha en helhetlig og harmonisk utførelse med hensyn på byggevolum,
takvinkel/form/takform, uteareal, farger, materialbruk. For bygninger over 9 meter skal det
fremlegges profiler og høyder i forhold til nabotomter.
Skrenter over 2 meter sikres med gjerde. Dette er tomteeiers ansvar.
Grad av utnyttelse skal maksimalt være BYA%=40%. Utnyttelse i B5 settes til BYA=50%.
For nye boliger skal takvinkel være mellom 35 og 40 grader, og maksimale byggehøyder er
angitt i følgende tabell:

Tomter:

Areal: Maksimalt nivå
laveste golv:

Vestre del:
Eksisterende:
B1.01
B1.02
B1.03
Nye:
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.12
Østre del:
Nye:
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B2.7
B2.8
B2.9
B2.10
Eksisterende:
B3
B4
B5

Ny:

B2.11
B2.12

Maksimal
mønehøyde:

1522 m2

9m

1734 m2
1496 m2
939 m2
774 m2
826 m2
827 m2
582 m2
688 m2
741 m2
679 m2
887 m2
634 m2
1251 m2

9m
7m
Kt+24m
Kt+32m
Kt+32m
Kt+32m
Kt+38m
Kt+38m
Kt+34m
Kt+35m
Kt+36m
Kt+32m
Kt+30m
Kt+32m

854 m2
694 m2
1027 m2
658 m2
887 m2
741 m2
676 m2
808 m2
787 m2
952 m2
2137 m2

Kt+17m
Kt+22m
Kt+22m
Kt+25m
Kt+31m
Kt+31m
Kt+25m
Kt+26m
Kt+27m
Kt+25m
Kt+21m
Kt+25m
Kt+26m
Kt+29m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+23m

4416 m2
541 m2

Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+33m
Kt+33m
Kt+32m
7m
7m
7m

Kt+23
Kt+23

7m
7m

Byggegrenser mot hovedvei, og mot sjøen i B3, er angitt på plankartet. På den enkelte tomt er
byggegrense 4m til vei og nabogrense for bolig.
Garasje kan ha en mønehøyde på max 5,0 meter og en gesimshøyde på max 3,5 meter over
planert terrengs gjennomsnittsnivå. Garasje kan oppføres med maksimal bebygd areal på 40
m2. Garasjer skal være tilpasset hovedhuset mht. materialvalg, form og farge.
Byggegrense for garasjer er minimum 5,0 m fra porten til tomtegrensa mot vei når innkjøring
skjer vinkelrett på veien, 2 m til nabogrense. Når innkjøring skjer parallelt med veien skal

garasjer plasseres med veggliv minimum 2 m fra tomtegrensa mot veien. Bestemmelsen
gjelder i forbindelse med kommunale veier, felles avkjørsler og privat vei.
Ved innsendelse av søknad om nye boenheter skal det på situasjonsplanen vises
biloppstillings- plasser iht. Søgne kommunes parkeringsbestemmelser gitt i kommuneplanen.
Plassene skal være opparbeidet før nye boenheter kan tas i bruk. Garasje godtas som en
biloppstillingsplass.
2.2 Fritidsbebyggelse
Fritidseiendom F1 ansees ferdig utbygd og eksisterende bygningsmasse inngår i planen.
2.3 Kommunalteknisk anlegg
I området skal det bygges kommunal pumpestasjon med tilhørende anlegg.
2.4 Lekeplass
Den enkelte lekeplass er felles for alle beboerne innenfor det enkelte nærområdet. Lekeplass
L1 er felles for beboerne i område B1 og lekeplass L2 er felles for beboerne i område B2.
Lekeplassene skal opparbeides i tråd med kommunale retningslinjer og de skal være ferdig
opparbeidet før den første nye boenheten i nærområdet tas i bruk.
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2):

Adkomstveier inn i boligfeltene skal være felles for de tilhørende eiendommene. De er åpne
for allmenn ferdsel etter friluftsloven.
3.1 Annen veggrunn, tekniske anlegg
Langs fjell og ved utvidelser skal det foretas fjellrensk og om nødvendig sikringstiltak.
3.2 Annen veggrunn, grøntanlegg
Sideareal til nye veganlegg skal bearbeides, jordkles og tilsåes. Langs fjell skal det foretas
fjellrensk og om nødvendig sikringstiltak.
4. GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 NR. 3):

4.1 Naturområde GN
GN3 tilhører eiendommene i B3 og B4. Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller å plassere
midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, jf. PBL § 30.5. Vesentlige
terrenginngrep som masseuttak, utfylling, lagring, planering eller parkeringsplass er ikke
tillatt. Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates..
4.2 Turveg

Eksisterende adkomstveg til skogen og eiendommen 37/35 skal opprettholdes som turveg.
Ved F1 skal gammel skogsveg opprettholdes som turveg.
4.3 Friområde
F1 skal opparbeides som friområde. Gjennom området skal det etableres åpent bekkefar, og
terskel for oppsamling av vann, slik at det opprettholdes et grunt basseng også i nedbørfattige
perioder.
Friområde nordvest for eiendomsgrense i F1 skal være felles for boligene i B2.1- 10.
5. LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (§ 12-5 NR. 5):

5.1 Landbruksformål
Det kan oppføres bygninger som er nødvendige for landbruksdriften. Disse må tilpasses
kulturlandskapet.
5.2 Friluftsformål
Området skal beholdes for offentlighetens tilgang. Skoghogst tillates, men ikke flathogst.
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (§ 12-5
NR. 6)

6.1 Friluftsområde i sjø
I området skal det være fri ferdsel.
6.2 Småbåtanlegg med strandsone S
Areal i sjø for båtplasser er vist på plankartet. Det tillates ikke utstikkere lengre ut enn det
som er vist på planen. Utenfor oppmerkede båtplasser tillates det heller ikke bøyer og
festeanordninger eller andre anlegg som kan hindre inn- og utkjøring for båter.
S1 og S2 er båtplasser til den enkelte eiendom/uthus/naust/badehus (6.3)
I S3 skal det være båtplasser/flytebrygger. På land skal det være felles adkomst til U2 for
områdene B2.11 og B2.12, og til båtplassene og U3 for områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til
B2.10, samt B5.
En båtplass skal reserveres for B5, eiendommen gnr 37 bnr 34.
6.3 Uthus/naust
I U1,U2 og U4 ansees ferdig utbygd. Eksisterende bygninger og brygger inngår i plan med
plassering og volum.

I U3 kan det bygges felles boder med rom for den enkelte båtplass som skal tilknyttes
boligene i områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til B2.12. Maksimalt BYA=150m2. Bygningene
skal kles med trekledning og males i en mørk farge. Maksimal mønehøyde 2,5 meter over
planert terreng.
I U4 inngår eksisterende sjøbod i plan og denne kan gjenoppbygges på samme plass og i
samme volum.
6.4 Badeplass
Området inngår i badeplass sammen med området i tilliggende reguleringsplan.
7. HENSYNSSONER (§12-6)

7.1 Sikringssone, frisikt
I frisiktsonene er det ikke tillatt med gjerde, innretninger eller vegetasjon som hindrer
frisikten 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå.
7.2 Faresone, høyspenningsanlegg
Det er byggeforbud i en bredde på 15 meter langs høyspenningsanlegget.
7.3 Sone med angitte særlige hensyn, bevaring kulturmiljø
Det er i sonen registrert en steinalderlokalitet. Denne og 2 andre kulturminner er automatisk
fredet, jf. Kulturminnelovens §3. Det er ikke tillatt å gjøre fysiske inngrep/tiltak i
hensynssonen.
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FORORD
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har vært planlegger og oppdragsleder.

Kristiansand 30.05.2011

Per Arnt Carlsen
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1 BAKGRUNN
Planen er en områderegulering, og dermed kommunens planforslag. Planforslaget er
utarbeidet av Asplan Viak på vegne av grunneierne, se forord.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbygging, i tråd med kommuneplanen, hvor
det er angitt områder for eksisterende og nye boliger.
Plan- og miljøutvalget fattet 17.02.2010 vedtak om at det ”gir Asplan Viak anledning til å
utarbeide forslag til områderegulering for del av Indre Trysnes, jfr §12-2, med de føringer
som ligger i saksfremlegget”. I saken hadde administrasjonen foreslått følgende føringer for
planarbeidet:
1

Det er ikke nødvendig å utarbeide planprogram for denne reguleringssaken.

2

Det skal utarbeides enkel konsekvensanalyse hva angår vei, vann og avløp.

3

Tekniske planer skal følge forslag til områdeplan.

4

Avgrensing av planområdet som viset på vedlegg med kommunens merknad om
linjedrag i syd innarbeidet.

5

Asplan Viak godkjennes som ”kvalifisert” foretak til å utarbeide planen.

6

Det vil bli stilt krav om utbyggingsavtale for etablering av nye boenheter i området

7

Regulanten dekker utgiftene med reguleringsarbeidet fram til og med første gangs
behandling av planen.

1.1 Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet er sterkt kupert, med heier, jorder, skog, og en del boliger, fritidsboliger og
sjøboder med brygger osv. Det ligger nær opp til Trysnes Marina, som man kjører forbi på
vei til planområdet. Veien er fylkesvei, som ender opp ved snuplassen, før vei videre går til
den indre delen av boligområdet, og til et par hyttefelt.
Det ligger en gammel springvannsdam i området, som ikke lenger er i bruk. Dammen er
kunstig anlagt, dårlig sikret og kunstig stor.
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Bil står i eksisterende avkjørsel

Vei, ved knatt som fjernes for veiutvidelse

Utsikt østre felt

Eksisterende hus, fra østre felt

Dam

Demning
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Brygge, båtplasser

Plangrensen omfatter de 2 boligfeltene som er fra kommuneplanen, med tilstøtende areal
reguleres for å ses i sammenheng med utbyggingen. Den følger i stor grad
eiendomsgrensen for forslagsstillers eiendom 37/1. Mot sørøst er det medtatt en del av
naboeiendommen, hvor noe av arealet i dag er dam, og som det tas sikte på å fylle opp.

Planavgrensningen, og avgrensningen av 2 nye byggerområder i kommuneplanen (0,5 m ekvidistanse).
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2 PLANSTATUS
2.1 Overordnede planer
Kommuneplanen har 2 nye boligområder, samt en del etablerte boligområder, i tillegg til
landbruksformål.

Kommuneplankart med eksisterende og nye byggeområder for boliger.

3 PLANFORSLAGET
Hovedgrep i planforslaget er å etablere et nytt østlig boligfelt, som i kommuneplanen, med ny
adkomstvei opp fra hovedveien. Det blir en relativt bratt bakke på 1:10 som fører opp til et
platå der det i dag er koller. Inngrepet er konsentrert ved å planere kollene ned og bruke
massen til en oppfylling av dammen. Den er kunstig oppdemmet, og må likevel fjernes fordi
demningen er i dårlig teknisk stand. Så har man heller valgt ikke å legge ut til boligtomter, på
den del av kommuneplanens nye boligområde som ligger på veiens nordside.
I den vestlige delen etableres det nye boligområdet som en forlengelse til eksisterende vei/
boliger. Utstrekningen av boligtomtene er redusert noe i forhold til kommuneplanens nye
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boligområde. I det bratte partiet med mot veien/ kilen er det som i kommuneplanen er angitt
med boligformål boligtomter, heller foreslått som landbruksområde (skog/grønt)

3.1 Arealbruk
3.1.1 Boliger
Det er foreslått regulert 21 nye boligtomter, henholdsvis 10 i det østre og 11 i det vestre
delfeltet. Tomtene utgjør 16912m2, av varierende størrelse. I gjennomsnitt er tomtenes areal
på 805 m2.
3.1.2 Fritidsformål
Det er to eksisterende fritidsboliger i området. Den ene eiendommen på 1,8 daa foreslås
delt, slik at det kan bygges 2 nye fritidsboliger på henholdsvis 1159m2 og 641m2. Denne
tilhører søsknene Nina og Tore Bjørn Halteskog, som er eiere i annen generasjon, og slik har
benyttet eiendommen til fritidsformål i 40 år. Når de nå er 2 familier, vil de erstatte den noe
aldrende bygningen på eiendommen med 2 fritidsboliger, slik at de får hver sin eiendom.
Det har dessverre ikke blitt noen avklaring rundt saken som Hatleskog har fremmet for flere
år siden om at eiendommen i alle henseende må anses som fritidsbolig og derfor må være
fritatt boplikt. Det vises for øvrig til eget skriv fra Hatleskog (se vedlegg).
3.1.3 Småtbåthavn
Det er lagt ut et areal i sjø, med tilhørende areal på land, til småtbåtanlegg. Det strekker seg
ut i sjø i henhold til jordskifterettens rettsforlik av 27.10.1999., og hvor fra eiendomsgrensen i
sjø er trukket.

Illustrasjon: Småtbåtanlegg
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Det er lagt opp til at hver bolig i området skal kunne tilbys båtplass i anlegget. Det er
bodplass ved båtplassene, som del av et eller flere felles bygg, på 150 m2, som vist på
illustrasjonen. Det er vist en mulighet for å snu med bil nede ved sjøen, men dette er en
begrenset mulighet, siden adkomsten ned er en smal og bakken er bratt. Det er ikke lagt til
rette for parkering for båtplassene, ut over de par plassene som er ved avkjørselen til det
østre delfeltet. Slik vil småbåtanlegget være for bosatte i umiddelbar nærhet, som kan gå til
og fra båtene.

3.2 Bebyggelse og tiltak
Det lagt opp til en fleksibel plan, hvor det eventuelt kan bygges ut over noe tid, særlig i den
vestre delen. Det er gitt en felles grad av utnyttelse, med hensyn på hvor stor del av tomta
som kan bebygges. Ut fra terrenget er det så variert hvor det kan bygges med underetasje,
og hvor det eventuelt også kan være en ytterligere etasje over hovedetasjen. Dette gjør at
det vil bli varierte boligfelt.

Illustrasjonsplan vestre del. Stiplet linje er plangrense, sort avgrensning er nytt byggeområde i kommuneplanen.

I den østre delen ligger adkomstveien i stigning 1:10 opp til et nivå på kote 29. Ut mot dalen
ligger noe av veifyllinggen på stablemur. I svingen som dannes fylles det opp med masser
mellom veifylling av det høyere nivået, slik at det blir en jevn skråning og en større tomt inn
mot boligen, som har inngang oppe på det øvre nivået. Se snitt A under.
Veien fortsetter under fjellet, og fører som før ut mot skogen. Her kan det bygges høyt under
heia. Se snitt B og C under.
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Videre føres en slakere vei ned til der den deler seg. På dette en etasje lavere nivået føres
man henholdsvis til er felles friområde med lekeplass, eller ned til fritidsboligen, og en turvei
tilbake ned i traséen for den veien som ligger der i dag.

Illustrasjonsplan østre del. Stiplet linje er plangrense, sort avgrensning er nytt byggeområde i kommuneplanen.

Snitt A, hvor veiføringen følges opp med terrengbearbeiding og slak skråning inn mot ny bolig
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Snitt B

Snitt C

3.3 Kulturminner
I tråd med merknad til oppstart av planleggingen, er det gjennomført arkeologisk registrering
i området. I fylkeskonservators rapport konkluderes det med:
”Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det er tidligere blitt registrert 2
automatisk fredete kulturminner i planområdet (ID 115954 og 135845). Befaringen påviste i
tillegg en hittil ikke registrert automatisk fredet steinalderlokalitet (ID 140004). Dessuten er
det dokumentert flere nyere tids kulturminner i planområdet (ID 91252 og 140025).”
For at planforslaget ikke skal være i konflikt med automatisk fredete kulturminner, er det på
plankartet avmerket en hensynssone for bevaring av kulturmiljø, for et område som i følge
rapporten omfatter de nevnte lokaliteter. Denne sonen ligger i arealformål landbruk.

3.4 Friområder/ areal for felles bruk
Der det er dam i dag fylles terrenget opp og det etableres friområde og lekeplass. Videre skal
det bygges slik at bekkedraget holdes åpent, som vil være en berikelse for området. Det
dannes en terskel slik at vannet demmes opp til en grunn dam, som eventuelt får tørke ut i
tørkeperioder.
Den eksisterende stien langs dammen opprettholdes. Derfra føres en videre til en rekke stier
innover i terrenget, som også er forbundet med det vestre delfeltet.
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Også i den vestre delen er det felles lekeplass, og mulighet for å gå ut i terrenget på alle
stiene som er etablert, og opp på fjelltoppen rett øst for delfeltet.

3.5 Trafikk og vei
Hovedveien inn i området, fram til snuplassen er fylkesvei. Om man regner at boligene, og
inkludert hyttene i sommerhalvåret, i alt 32 enheter, hver representerer 7 kjøreturer pr. døgn,
er det i dag en trafikk på 224 i ÅDT( årsdøgnatrafikk) Med 23 nye boliger blir det 161 i tillegg,
slik at trafikken med planforslaget blir 385 i ÅDT.
Trafikken vil ikke være stor, men veien er smal og tillater ikke mer enn 40 km pr. time, som
også er fartsgrensen. Det er videre et par særlig smale og uoversiktlig partier.
Veien er i planforslaget utvidet noe, til 4,5m kjørefelt. Videre er det lagt inn møteplasser på
det trangeste partiet mellom bratt hei og sjøen. Og veien er utvidet der det i dag stikker ut en
fjellnabb, slik at siktforholdene bedres.
Inn i delfeltene er det lagt opp til 4,5 m kjørefelt, og 6 m regulert veibredde som
utgangspunkt. Den bratte bakken opp til det østre delfeltet er 1:10, noe den må være i hele
sin lengde. Den har en breddeutvidelse i svingen, hvor også sidearealet skal reetableres
med skråning inn mot boligens byggegrense.
I boligfeltene vil det være blandet trafikk. Som en snarvei kan eksisterende vei benyttes, og
er vist som turvei, da den vil være bratt.
I avkjørselen til det østre delfeltet vil det måtte etableres tilfredsstillende siktforhold ved å ta
ut noe masse, da veien ligger i fall ned mot avkjørselen. Problemstillingen er drøftet i et møte
med Statens Vegvesen. Det skal være sikt 30 meter til hver side, målt 4m inn fra veikanten.

Snitt 2
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Planskisse sikt, med avmerking av 3 snitt

3.6 Universell utforming
Til begge delfeltene er det bakker som er brattere en ønskelig for universell utforming, men
dette er gitt av mulighetene som terrenget gir. Oppe i det østre delfeltet kan en bevege seg
mellom husene og til felles friområde/ lekeplass på veier med bratteste stigning på om lag
1/16 eller 6%.
Til eksisterende badeplass kan en komme via området ved Trysnes Marina, men bør da som
bevegelseshemmet bruke bil da det generelt er en del bakker i området. Til småbåtanlegget
er også bakken ganske bratt.
Friluftsområdet ligger lett tilgjengelig fra bil langs veien. Her er det plasser ut mot vannet hvor
en kan raste.

3.7 Barn og unges interesser
Barn og unge har i dag sjøen og skogen for lek og rekreasjon i tillegg til hjemmene. Øst for
Trysnes Marina er det større felt for lek og felles aktiviteter, med ballplass og tennis. En må
kunne forutsette at også bofaste barn kan bli med å benytte dette.
Med planforslaget kommer det nye boliger, hvor det blir etablert lekeplasser for nærlek på
om lag 100 m2 i hvert delområde. I det østre delfeltet blir det i tillegg et felles friområde, hvor
det kan være samlingsplass, og hvor det kan være forskjellig lek ved bekken og den grunne
dammen.
Det legges til rette for forbindelser ut til skogen, som har et variert nett av stier, for lek og
rekreasjon.
Skoleveien vil gå gjennom området til bussholdeplass ved Trysnes Marina. Skoleveien vil
være smal slik at trafikksikkerheten vil avhenge av oppmerksomhet fra bilførerne. Veien
utbedres med møteplasser og siktutbedring.
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3.8 Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er vurdert risiko- og sårbarhet i et vedlagt notat. Det er ikke funnet forhold som har
medført behov for ytterligere utredning, ut over det som beskrevet, med hensyn på flom, ras,
trafikk, brann og høyspentlinje.

3.9 Miljøkonsekvenser
3.9.1 Biologisk mangfold
I den østre delen er det i dag hei og blandingsskog, og en dam i det som har vært
springvannsbasseng for boliger i området. Her vil terrenget bli bearbeidet med opparbeiding
av boligtomter, slik at dammen blir begrenset til et grunt basseng som fylles opp ved mye
nedbør, samt at det etableres et åpent bekkefar.
I den vestre delen er det også en del hei og blandingsskog, men her er nye tomter i større
grad lagt inn mellom allerede eksisterende boligtomter.
Det er foretatt en sjekk i Naturbase fra Direktoratet for Naturforvaltning. Ingen av
byggeområdene vil berøre et område med prioriterte naturtyper bakenfor, som er nasjonalt
og regionalt viktig. En flik av dette vil inngå i arealformålet landbruk, og dessuten
hensynssone kulturminner. I sjøen er det et område med prioriterte naturtyper som er lokalt
viktig. I dette skal det ikke etter planforslaget gjøres tiltak.
3.9.2 Støy
Det ikke så stor veitrafikk at det er vurdert behov for å gjennomføre egne støyanalyser. Det
vil være tale om frittliggende bebyggelse, hvor den som eventuelt kan oppleve sjenanse fra
støy fra bil- eller båtrafikk, kan oppholde seg i deler av boligen der dette ikke virker inn.
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3.10 Tekniske planer
Det følger med planforslaget et tegningsmateriale for veier i området, samt notatet
Overordnet VA-plan, med tegning for hovedledninger. Det legges opp til hver sin tilknytning
for nhenholdsvis det østre og vestre feltet, til eksisterende hovedanlegg.

3.11 Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for
kommunen
Veier inn i delfeltene er planlagt med en standard slik at de skal kunne overtas av
kommunen. Dette vil medføre utgifter til kommunalt vedlikehold og sjørydding.

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Det ble holdt oppstartsmøte med kommunen 09.10.2009. Det ble her opplyst at planforslaget
skulle fremmes som områderegulering etter ny plan- og bygningslov, og at oppstart skulle
avklares i et møte i plan- og miljøutvalget. Dette ble avholdt 17.02.2010, hvor Asplan Viaks
arbeid med områderegulering ble vedtatt, med planavgrensning og føringer i henhold til
saksfremlegget.
Melding om oppstart ble varslet 26.04.2010. Frist for innspill var satt til 26.05.2010. Under
oppsummeres de innspill som ble innsendt, med kommentar i forhold til endelig planforslag.
1.

Rådet for funksjonshemmede, 04.05.10, minner om universell utforming på minimum
50% av boenhetene.

Kommentar: Se avsnitt Universell utforming.
2.

Statens Vegvesen, 05.05.10, har ingen merknader.

3.

Barn- og unges representant, 06.05.10, viser til Rikspolitiske retningslinjer (RPR).
Forhold som angår barn og unge skal ivaretas. Beskrivelse av deres interesser skal
ligge ved når saken behandles. Minner om krav til fysisk utforming i RPR og kommunale
retningslinjer, om nærlekeplass og friområde i nærheten.

Kommentar: Se avsnitt Barn- og unge
4.

Fylkesmannen, 11.05.10, har hatt innsigelse til kommuneplanens byggeområder i 100metersbeltet langs sjøen, som man skulle komme tilbake til når reguleringsplaner ble
utarbeidet. Det er derfor viktig at det ikke åpnes for nye tiltak i 100- metersbeltet mellom
offentlig vei og sjø. Det vises til regjeringens oppfordring om streng praksis. Også til
tiltak langs sjø og vassdrag, jfr bl.a dammen i sørøstenden av planområdet. Og
naturmangfoldsloven §7-12 som det må tas hensyn til.
Regulering i konflikt med nasjonale føringer kan føre til at avdelingen må vurdere å reise
innsigelse.
Planprossen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram
og at ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta.
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Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. Areal som i dag
brukes av barn skal evt erstattes. Bestemmelser skal sikre at fellesarealer, lekeplasser,
boliger, parkering og atkomst får universell utforming.
Inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte må forelegges fylkesmannen ved detaljplan.
Utfylling eller mudring i sjø er i utgangspunktet forbudt, det må evt søkes om unntak.
Grenseverdier for støy skal overholdes.
Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)
Til høring ønskes sosi- fil.
Kommentar:
 Det åpnes ikke for nye boligtomter i området mellom offentlig vei og sjøen.
 Se beskrivelse vedr. dammen
 Se avsnitt Barn og unge
 Se bestemmelse om krav om detaljplan for opparbeidelse av grøntanlegg/ vassdrag
 Det foreslås ikke formål som innebærer utfylling eller mudring i sjø.
 Se avsnitt miljøkonsekvenserrr; støy
 Se avsnitt ROS- vurdering
5.

Jacobsen, eier av 37/ 34, 18.05.10, forutsetter at strandlinje mellom sin eiendom og
sjøen forblir ubebygd. Forutsetter at tinglyst rett til båtplass på 37/1 og adkomst til denne
opprettholdes.

Kommentar: Grunneier sikres erstatningsplass i nytt småbåtanlegg.
6.

Agder Energi, 18.05.10, har både lavspent og 22kV nett innenfor planområdet, i tillegg
til en nettstasjon som er plassert i 22V mast.
22kV linje: Byggeforbudsbelte er 15m (2x7,5m)
22kV kabel: Må ikke bygges nærmere enn 2m, uten spesiell tillatelse.

Kommentar: Se beskrivelse vedr. hensynsone høgspent, og ny trase i grunnen.
7.

Walther Ommundsen og 6 andre, 24.05.10 (noe utydelige underskrifter) anmerker at
Trysnesveien er sterkt belastet, spesielt fra Trysnes Marina og inn til Indre Trysnes som
flere steder er så smal at to biler ikke uten videre kan passere. Også strekning med
rasfare. Er positive til flere helårsboliger.

Kommentar: Se beskrivelse vedr. veiutbedring, samt vedr ras i ROS-analyse
8.

Nina og Tore Bjørn Hatleskog, eier av 35/37, 24.05.10 mener mottatt skriv gir flere
spørsmål enn svar. De har en rekke spørsmål til hva planen skal inneholde. Mener det
bør utføres en grundig konsekvensanalyse. Ber om at deres eiendom blir tatt ut av
planen, da de har søkt om fritak for boplikt og mener eiendommen mer tilhører et nært
område for fritidsbebyggelse. Er bekymret for økt trafikk og eventuelt behov for
veiutvidelse på sin eiendom. Mener en ikke burde bygge så mye på Trysnes, heller på
mer egnede områder i kommunen.

Kommentar: Se avsnitt Vei og trafikk, samt neste avsnitt; Medvirkning.
9.

Ida Berntsen, eier av 37/38, ønsker å få regulert to boligtomter inn iht skisse. Viser til at
eiendommen er angitt med boligformål i kommuneplanen.
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Kommentar: Asplan Viak har på oppfordring tilbudt bistand til å fremme dette som en del av
planforslaget, men dette er ikke iverksatt.
10. Norsk Maritimt Museum, 25.05.10, gjør oppmerksom på at dersom det åpnes for tiltak i
sjøbunnen kan NMM kreve å gjennomføre en arkeologisk befaring under vann.
Kommentar: Det åpnes ikke for tiltak på sjøbunnen.
11. Ingeniørvesenet, 26.05.10, vil ha behov for kommunal pumpestasjon innerst i Bløida
tett opptil plangrense.
Kommentar: Det er lagt inn
12. Vest-Agder Fylkeskommune, 21.06.20, har særlig interesse med hensyn på barn og
unges interesser, tilgjengelig for alle, allmennhetens friluftsinteresser, strandsonen og
kulturminneloven.
Barn og unges interesser skal beskrives, det skal sikres tilgang til leke- og
utfoldelsesområder, med relevante rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse.
En bør vurdere å kreve egen utomhusplan. Forutsetter at det sikres trygg skolevei, samt
til det de benytter i fritiden. Snarveier bør kartlegges og opprettholdes.
Strandsonen: Byggeforbudet i 100- metersbeltet skal gjelde som retningslinje, selv om
det ikke gjelder i byggeområder i regulerings- eller kommuneplan.
Kulturminneloven: Det må foretas en arkeologisk registrering.
Kommentar:
 Se avsnitt Barn og unge.
 Det er ikkelagt inn nye byggeområder nedenfor veien
 Det er foretatt arkeologisk registrering og det er lagt inn en hensynssone.
Underveis i planprosessen er det avholt 2 møter med saksbehandler for planforslaget. Forut
for siste møte er oversendt et planmateriale, samt utkast til tekniske planer for vei, samt
vann- og avløp. Tilbakemeldinger er innarbeidet i planforslaget.
Det er avholdt møte med grunneier Ida Berntsen, om eventuell bistand vedrørende utnyttelse
av eiendommen.
Det er avholdt møter med grunneierne Nina og Tor Bjørn Hatleskog, vedr. utnyttelse av
deres eiendom til fritidsformål. Et av møtene har vært med kommunens saksbehandler.
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Saksframlegg
Reguleringsplan - Indre Trysnes
Utv.saksnr

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan-og miljøutvalget vedtar det fremlagte forslaget til reguleringsplan for Indre Trysnes.
Planen oversendes fylkesmannen for mekling eller vurdering om innsigelsen kan trekkes med
de endringer som er foretatt.
Bakgrunn for saken:
Saken ble sist behandlet i plan-og miljøutvalget 16.11.2011 med følgende resultat:
”Med administrasjonens forslag til endringer innarbeidet vedtar plan-og miljøutvalget å legge
forslag til områdereguleringsplan for Indre Trysnes ut til offentlig ettersyn j.fr. PBL’s § 12-10”
FRP fremmet forslag om at B 2.11 og B 2.12, tidligere F 2.1 og F 2.2 skulle legges ut til
offentlig ettersyn som område for 2 fritidsboliger.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag. Forslaget falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer.
 Rådmannens forslag. Forslaget enstemmig vedtatt.

Planen var ute til offentlig ettersyn fra 1. desember 2011 til 16.januar 2012. Det er mottatt 10
merknader til planen.
Saksutredning:
Fylkesmannen i Vest-Agder reiser innsigelse til nordre halvdel av S1, småbåtanlegg i sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone. Det reises innsigelse til byggeområde for
uthus/naust/badehus. Det skal ikke tillates badehus og kun omfatte eksisterende uthus/naust
med plassering/volum slik det er godkjent i dag. Byggegrensene mot sjø for B3, B4 og B5
trekkes lenger vekk fra sjøen/fram til eksisterende bolighus/hovedhus.
Når det gjelder innsigelse til nordre halvdel av S1, har vi et ålegrassområde, kat.C. Vi kan ikke
se at formålet vil kunne ha vesentlig betydning for ålegrasset. Dette er et C område; lokalt
viktig. For å avgrense fortøyning og eventuelt utrigger er det viktig å avgrense området.
Innsigelsen tas følgelig ikke til følge.

Når det gjelder innsigelse til byggeområde for uthus, naust, badehus tas denne delvis til følge.
Vi anser U1, U2 og U4 for ferdig utbygd hva angår plassering/volum. Dette vil fremgå av
bestemmelsene. Når det gjelder U3 opprettholdes dette som byggeområde for sjøbod/naust. Vi
mener, all den tid det skal etableres småbåthavn i området, vil det være nærmest en
nødvendighet med små buer for å oppbevare årer, tanker, redningsvester, fiskeutstyr etc. Buene
vil kunne gli fint inn i terrenget med en mønehøyde på 2,5 meter.
Når det gjelder byggegrenser for B3, B4, og B5 er de satt slik at eksisterende tiltak inngår i
plan og nye tiltak kan ikke gjennomføres uten eventuelt dispensasjon fra de foreslåtte
byggegrenser. Følgelig opprettholder vi forslaget.
Når det gjelder dam som skal fylles delvis igjen, mener vi denne ikke berøres av annet lovverk
da dette er en bekk som ikke har vannføring hele året.
Vurdering etter naturmangfoldloven vil bli gjennomgått, se eget avsnitt.
Vest-Agder Fylkeskommune reiser innsigelse hva angår atkomstvei til østre felt.
Planforslaget er omarbeidet i forhold til denne innsigelsen og denne er derved tatt til følge.
Statens Vegvesen. Planen er omarbeidet i forfold til merknader, med noen unntak. Det må tas
inn rekkefølgebestemmelse om at byggeplaner for utbedring av fylkesveien må oversendes og
være godkjent før arbeidene igangsettes. Dette tas inn i bestemmelsene.
Veier inn til de enkelte delfelter skal være fellesveier og vil ikke bli overtatt av kommunen.
Kryss reguleres i henhold til de krav og normer som vegvesenet krever.
Byggegrenser er vist på plan. Der hvor det ikke er vist byggegrense er det generelt 15 meters
byggegrense.
Maritimt Museum har ikke spesielle merknader til planforslaget og minner om generell
aktsomhet og plikten til å melde om funn.
Nina Hatleskog og Tore Bjørn Hatleskog har sendt inn likelydende merknader. Det går
generelt på at de er meget skuffet over at deres eiendom ikke er opprettholdt som fritidsbolig
slik dagens faktiske forhold er. Det vil i den forbindelse ikke medvirke til frivillig
gjennomføring av planen hva angår avståelse av grunn. Dette mener vi med det reviderte
forslag ikke volder problemer. De mener videre det er forskjellbehandling i forhold til
tilstøtende plan.
De har videre merknad til byggehøyde på tilstøtende tomter ved tap av sol tidlig på dagen. Vi
mener dette ikke er vesentlig grunn for endring av plan. De er negativ til båthavn og boder. Vi
mener dette må inn i plan for å få en plan som gir en mulighet for realisering.
Agder Energi gjør oppmerksom på at det kan bli behov for endring av fordelingsnett i området
og at det må påregnes forsterkning av nettet.
Arkade Arkitektkontor A/S tar opp forholdt med videreføring av fortau fra Marinaen og
videre mot Indre Trysnes. Dette er vurdert og vi har konkludert at det ikke er behov for fortau
ut fra den trafikkmengde som er forventet.
Ida Berntsen (B4) ønsker å utvide formålet boligbebyggelse. Dette er vurdert og
byggegrensen er satt med henblikk på å bevare det noe av landskapet mot sjøen. Det er gode
muligheter til ytterligere bebyggelse innen arealer avsatt til formålet.
Når det gjelder sjøbod, anser vi denne for utbygd i volum og plassering. Størrelsen er over det
som i dag ville bli tillatt. Når det gjelder sti til sjøbod, vil det bli satt en bestemmelse at denne
kan vedlikeholdes slik den fremstår i dag. Størrelsen på eiendommen vil bli rettet. Når det
gjelder vegetasjon er nødvendig vedlikehold tillatt.

Utbedring av Trysnesveien inngår ikke i planforslaget med unntak av litt siktforbedring og nytt
kryss til østre boligfelt.
Planforslaget berører ikke barn og unges interesser i negativ retning. Forholdet til Trysnesveien
er vurdert og med den trafikktettheten og den bruksfrekvensen som er forutsatt mener vi
forholdet er akseptabelt.
Det er foretatt risiko- og sårbarhetsanalyse og det er ikke avdekket forhold som tilsier
ytterligere undersøkelser og vurderinger.
Planen er vurdert i forhold til naturmangfoldloven. Vi mener området ikke inneholder spesielle
forekomster av arter eller naturtyper som krever spesielle hensyn. Kunnskapsgrunnlaget mener
vi er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter. Det er ikke avdekket forhold som skulle tilsi at
føre-var-prinsippet skulle tilsi at tiltaket ikke bør gjennomføres. Av dette følger at den samlede
belastningen på økosystemet innen området eller i omkringliggende områder ikke fører til
negative forhold. Det ligger nedfelt i reguleringsbestemmelsene at kostnader og bruk av
miljøriktige teknikker og driftsmetoder skal benyttes og utbygger betaler.
Ut fra en samlet vurdering av §-ene 8 til 12 kan vi ikke se at det er forhold, i forhold til
naturmangfoldloven, som skulle tilsi at tiltaket ikke kan gjennomføres.
Rådmannens merknader:
Rådmannen er enig i saksbehandler vurdering og merknader og har ikke ytterligere merknader
til saken.

Vedlegg
1
Revidert plankart Trysnes
2
Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan - Indre Trysnes
3
Uttalelse / innsigelse fra Vest-Agder Fylkeskommune til reguleringsplan for Indre
Trysenes
4
Forslag til reguleringsplan for Indre Trysnes - høringsuttalelse
5
Merknader til forslag til reguleringsplan for Indre Trysnes - offentlig ettersyn
6
Merknader til forslag til reguleringsplan - Indre Trysnes
7
Kart
8
Kommenterer til reguleringsplan - Indre Trysnes
9
Kommentarer til reguleringsplan for Indre Trysnes, Søgne
10 image001
11 Fylkesnammen i Vest-Agders innsigelse til områdereguleringsplan- Indre Trysnes
12 Statens vegvesens uttalelser til områdereguleringsplan- Indre
13 Uttalelse til reguleringsplan til offentlig ettersyn - Indre Trysnes, Søgne kommune
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE
Dato: 20.4.2015
1. AREALFORMÅL
Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til:

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1):
- Boligbebyggelse, frittliggende eneboliger
- Fritidsbebyggelse, frittliggende
- Kommunalteknisk anlegg
- Lekeplass
- Uthus/naust
Samferdselsanlegg og infrastruktur (§ 12-5 nr. 2):
- Kjøreveg
- Annen veggrunn, tekniske anlegg
- Annen veggrunn, grøntanlegg
Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3):
- Naturområde
- Turveg
- Friområde
Landbruk-, natur- og friluftsområder (§ 12-5 nr. 5):
- Landbruksformål
- Friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)
- Ferdsel
- Småbåtanlegg med strandsone

- Badeplass
Hensynssoner (§12-6)
- Sikringssone, frisikt
- Faresone, høyspenningsanlegg
- Sone med angitte særlige hensyn, bevaring kulturmiljø
1.1 Formålet med planen
Planen skal tilrettelegge for ny boligbygging i området. Videre ivareta landbruket,
kulturlandskapet og verneinteressene i strandsonen.
1.2 Rekkefølgebestemmelser
Det tillates ikke nye boenheter før fylkesvegen er utbedret med forutsatte utvidelser og
møteplasser. Tekniske planer for tiltak på fylkesvei og opparbeidelse av kryss skal være
godkjent av Statens Vegvesen før arbeidet kan igangsettes.
Det tillates ikke nye boenheter innen planområdet før ny hovedavløpsledning er lagt fram til
delområde.
Lekearealene skal være opparbeidet før første boenhet innenfor hvert delområde tas i bruk.
Før det gis byggetillatelser for boliger innen B2 skal eksisterende sti/skogsvei opprustes.
Eksisterende dam endres slik at vi får et åpent bekkedrag med en terskel slik at vi får et åpent
vannspeil i deler av friluftsområdet F1.
1.3 Forholdet til forbud mot tiltak i 100-metersbeltet til sjø og vassdrag jf. pbl § 1-8
Det generelle forbudet mot tiltak i pbl § 1-8 tilsidesettes for områder regulert under
hovedformålene bebyggelse og anlegg og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Byggegrenser mot sjøen og vassdrag fremkommer av plankart. Der det ikke fremkommer
særskilt byggegrense i plankart er formålsgrensen byggegrense.
Bestemmelsen regulerer kun forholdet til pbl § 1-8.
§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR.1)

2.1 Boliger
Bestemmelsene gjelder for både eksisterende og nye bygg innenfor områdene.
Områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til B2.12 skal ha eneboliger, hver med en boenhet.

Ved behandling av søknad om tiltak skal det påses at bebyggelsen får en god form. Bygninger
i samme område skal ha en helhetlig og harmonisk utførelse med hensyn på byggevolum,
takvinkel/form/takform, uteareal, farger, materialbruk. For bygninger over 9 meter skal det
fremlegges profiler og høyder i forhold til nabotomter.
Skrenter over 2 meter sikres med gjerde. Dette er tomteeiers ansvar.
Grad av utnyttelse skal maksimalt være BYA%=40%. Utnyttelse i B5 settes til BYA=50%.
For nye boliger skal takvinkel være mellom 35 og 40 grader, og maksimale byggehøyder er
angitt i følgende tabell:

Tomter:

Areal: Maksimalt nivå
laveste golv:

Maksimal
mønehøyde:

Vestre del:
Eksisterende: B1.01
B1.02
B1.03
Nye:
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11

1522 m2
1734 m2
1279 m2
939 m2
774 m2
826 m2
827 m2
727 m2
650 m2
656 m2
590 m2
778 m2
1334 m2
1082 m2

Kt+17m
Kt+22m
Kt+22m
Kt+25m
Kt+26m
Kt+28m
Kt+31m
Kt+27m
Kt+28m
Kt+25m
Kt+21m

9m
9m
9m
Kt+24m
Kt+32m
Kt+32m
Kt+32m
Kt+35m
Kt+37m
Kt+38m
Kt+34m
Kt+37m
Kt+34m
Kt+30m

B1.12

573 m2

Kt+25m

Kt+32m

Østre del:
Nye:
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B2.7
B2.8
B2.9
B2.10
Eksisterende:
B3
B4
B5

854 m2
694 m2
1027 m2
658 m2
887 m2
741 m2
676 m2
808 m2
787 m2
952 m2
1774 m2
3158m2
529 m2

Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+26m
Kt+23m

Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+36m
Kt+33m
Kt+33m
Kt+32m
7m
7m
8m

Kt+23
Kt+23

7m
7m

Ny:

B2.11
B2.12

Byggegrenser mot hovedvei, og mot sjøen i B3, er angitt på plankartet. På den enkelte tomt er
byggegrense 4m til vei og nabogrense for bolig.
Garasje kan ha en mønehøyde på max 5,0 meter og en gesimshøyde på max 3,5 meter over
planert terrengs gjennomsnittsnivå. Garasje kan oppføres med maksimal bebygd areal på 40
m2. Garasjer skal være tilpasset hovedhuset mht. materialvalg, form og farge.
Byggegrense for garasjer er minimum 5,0 m fra porten til tomtegrensa mot vei når innkjøring
skjer vinkelrett på veien, 2 m til nabogrense. Når innkjøring skjer parallelt med veien skal
garasjer plasseres med veggliv minimum 2 m fra tomtegrensa mot veien. Bestemmelsen
gjelder i forbindelse med kommunale veier, felles avkjørsler og privat vei.
Ved innsendelse av søknad om nye boenheter skal det på situasjonsplanen vises
biloppstillings- plasser iht. Søgne kommunes parkeringsbestemmelser gitt i kommuneplanen.
Plassene skal være opparbeidet før nye boenheter kan tas i bruk. Garasje godtas som en
biloppstillingsplass.
2.2 Fritidsbebyggelse
Fritidseiendom F1 ansees ferdig utbygd og eksisterende bygningsmasse inngår i planen.
2.3 Kommunalteknisk anlegg
I området skal det bygges kommunal pumpestasjon med tilhørende anlegg.
2.4 Lekeplass
Den enkelte lekeplass er felles for alle beboerne innenfor det enkelte nærområdet. Lekeplass
L1 er felles for beboerne i område B1 og lekeplass L2 er felles for beboerne i område B2.
Lekeplassene skal opparbeides i tråd med kommunale retningslinjer og de skal være ferdig
opparbeidet før den første nye boenheten i nærområdet tas i bruk.
2.5 Småbåtanlegg med strandsone S
Areal i sjø for båtplasser er vist på plankartet. Det tillates ikke utstikkere lengre ut enn det
som er vist på planen. Utenfor oppmerkede båtplasser tillates det heller ikke bøyer og
festeanordninger eller andre anlegg som kan hindre inn- og utkjøring for båter.
S1 og S2 er båtplasser til den enkelte eiendom/uthus/naust/badehus (6.3)
I S3 skal det være båtplasser/flytebrygger. På land skal det være felles adkomst til U2 for
områdene B2.11 og B2.12, og til båtplassene og U3 for områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til
B2.10, samt B5.
En båtplass skal reserveres for B5, eiendommen gnr 37 bnr 34.

2.6 Uthus/naust
I U1,U2 og U4 ansees ferdig utbygd. Eksisterende bygninger og brygger inngår i plan med
plassering og volum.
I U3 kan det bygges felles boder med rom for den enkelte båtplass som skal tilknyttes
boligene i områdene B1.1 til B1.12, og B2.1 til B2.12. Maksimalt BYA=150m2. Bygningene
skal kles med trekledning og males i en mørk farge. Maksimal mønehøyde 2,5 meter over
planert terreng.
I U4 inngår eksisterende sjøbod i plan og denne kan gjenoppbygges på samme plass og i
samme volum.
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2):

Adkomstveier inn i boligfeltene skal være felles for de tilhørende eiendommene. De er åpne
for allmenn ferdsel etter friluftsloven.
3.1 Annen veggrunn, tekniske anlegg
Langs fjell og ved utvidelser skal det foretas fjellrensk og om nødvendig sikringstiltak.
3.2 Annen veggrunn, grøntanlegg
Sideareal til nye veganlegg skal bearbeides, jordkles og tilsåes. Langs fjell skal det foretas
fjellrensk og om nødvendig sikringstiltak.
4. GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 NR. 3):

4.1 Naturområde GN
GN3 tilhører eiendommene i B3 og B4. Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller å plassere
midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, jf. PBL § 30.5. Vesentlige
terrenginngrep som masseuttak, utfylling, lagring, planering eller parkeringsplass er ikke
tillatt. Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates..
4.2 Turveg
Eksisterende adkomstveg til skogen og eiendommen 37/35 skal opprettholdes som turveg.
Ved F1 skal gammel skogsveg opprettholdes som turveg.

4.3 Friområde
F1 skal opparbeides som friområde. Gjennom området skal det etableres åpent bekkefar, og
terskel for oppsamling av vann, slik at det opprettholdes et grunt basseng også i nedbørfattige
perioder.
Friområde nordvest for eiendomsgrense i F1 skal være felles for boligene i B2.1- 10.
5. LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (§ 12-5 NR. 5):

5.1 Landbruksformål
Det kan oppføres bygninger som er nødvendige for landbruksdriften. Disse må tilpasses
kulturlandskapet.
5.2 Friluftsformål
Området skal beholdes for offentlighetens tilgang. Skoghogst tillates, men ikke flathogst.
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (§ 12-5
NR. 6)

6.1 Friluftsområde i sjø
I området skal det være fri ferdsel.
6.2 Badeplass
Området inngår i badeplass sammen med området i tilliggende reguleringsplan.
7. HENSYNSSONER (§12-6)

7.1 Sikringssone, frisikt
I frisiktsonene er det ikke tillatt med gjerde, innretninger eller vegetasjon som hindrer
frisikten 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå.
7.2 Faresone, høyspenningsanlegg
Det er byggeforbud i en bredde på 15 meter langs høyspenningsanlegget.
7.3 Sone med angitte særlige hensyn, bevaring kulturmiljø
Det er i sonen registrert en steinalderlokalitet. Denne og 2 andre kulturminner er automatisk
fredet, jf. Kulturminnelovens § 3. Det er ikke tillatt å gjøre fysiske inngrep/tiltak i
hensynssonen.

8. BESTEMMELSESOMRÅDE (§ 12-7 pkt. 1)

8.1 Midlertidig anlegg og riggområde
Midlertidig anleggsområde kan nyttes til anleggsdrift, rigg og deponi av masser i tilknytning
til gjennomføring av plan.
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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Dr. ing Øystein Meland, på vegne av grunneier Glenn
Stupstad og Arthur Stupstad, for å utarbeide forslag til områderegulering. Søgne kommune
vedtok i plan- og miljøutvalget 17.02.2010 at det ”gir Asplan Viak anledning til å utarbeide
forslag til områderegulering for del av Indre Trysnes, jfr §12-2, med de føringer som ligger i
saksfremlegget”.
Asplan Viak har videre vært engasjert av eier av gnr. 37 bnr. 35 Nina Hatleskog og Tore
Bjørn Hatleskog, for å utarbeide den del av forslag til områderegulering som omfatter denne
eiendommen.
Helge Reisvoll har vært kommunens kontaktperson i planleggingen.
Fra Asplan Viak har Christian Fagge deltatt i arbeidet, på veg og vann- og avløp. Bodil
Fagerland Gjeruldsen har deltatt på veg, og på digital planfremstilling, og Per Arnt Carlsen
har vært planlegger og oppdragsleder.

Kristiansand 30.05.2011

Per Arnt Carlsen
Oppdragsleder
Rev A: Korrigert snitt B og C iht bestemmelsene
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1 BAKGRUNN
Planen er en områderegulering, og dermed kommunens planforslag. Planforslaget er
utarbeidet av Asplan Viak på vegne av grunneierne, se forord.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbygging, i tråd med kommuneplanen, hvor
det er angitt områder for eksisterende og nye boliger.
Plan- og miljøutvalget fattet 17.02.2010 vedtak om at det ”gir Asplan Viak anledning til å
utarbeide forslag til områderegulering for del av Indre Trysnes, jfr §12-2, med de føringer
som ligger i saksfremlegget”. I saken hadde administrasjonen foreslått følgende føringer for
planarbeidet:
1

Det er ikke nødvendig å utarbeide planprogram for denne reguleringssaken.

2

Det skal utarbeides enkel konsekvensanalyse hva angår vei, vann og avløp.

3

Tekniske planer skal følge forslag til områdeplan.

4

Avgrensing av planområdet som viset på vedlegg med kommunens merknad om
linjedrag i syd innarbeidet.

5

Asplan Viak godkjennes som ”kvalifisert” foretak til å utarbeide planen.

6

Det vil bli stilt krav om utbyggingsavtale for etablering av nye boenheter i området

7

Regulanten dekker utgiftene med reguleringsarbeidet fram til og med første gangs
behandling av planen.

1.1 Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet er sterkt kupert, med heier, jorder, skog, og en del boliger, fritidsboliger og
sjøboder med brygger osv. Det ligger nær opp til Trysnes Marina, som man kjører forbi på
vei til planområdet. Veien er fylkesvei, som ender opp ved snuplassen, før vei videre går til
den indre delen av boligområdet, og til et par hyttefelt.
Det ligger en gammel springvannsdam i området, som ikke lenger er i bruk. Dammen er
kunstig anlagt, dårlig sikret og kunstig stor.
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Bil står i eksisterende avkjørsel

Vei, ved knatt som fjernes for veiutvidelse

Utsikt østre felt

Eksisterende hus, fra østre felt

Dam

Demning
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Brygge, båtplasser

Plangrensen omfatter de 2 boligfeltene som er fra kommuneplanen, med tilstøtende areal
reguleres for å ses i sammenheng med utbyggingen. Den følger i stor grad
eiendomsgrensen for forslagsstillers eiendom 37/1. Mot sørøst er det medtatt en del av
naboeiendommen, hvor noe av arealet i dag er dam, og som det tas sikte på å fylle opp.

Planavgrensningen, og avgrensningen av 2 nye byggerområder i kommuneplanen (0,5 m ekvidistanse).
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2 PLANSTATUS
2.1 Overordnede planer
Kommuneplanen har 2 nye boligområder, samt en del etablerte boligområder, i tillegg til
landbruksformål.

Kommuneplankart med eksisterende og nye byggeområder for boliger.

3 PLANFORSLAGET
Hovedgrep i planforslaget er å etablere et nytt østlig boligfelt, som i kommuneplanen, med ny
adkomstvei opp fra hovedveien. Det blir en relativt bratt bakke på 1:10 som fører opp til et
platå der det i dag er koller. Inngrepet er konsentrert ved å planere kollene ned og bruke
massen til en oppfylling av dammen. Den er kunstig oppdemmet, og må likevel fjernes fordi
demningen er i dårlig teknisk stand. Så har man heller valgt ikke å legge ut til boligtomter, på
den del av kommuneplanens nye boligområde som ligger på veiens nordside.
I den vestlige delen etableres det nye boligområdet som en forlengelse til eksisterende vei/
boliger. Utstrekningen av boligtomtene er redusert noe i forhold til kommuneplanens nye
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boligområde. I det bratte partiet med mot veien/ kilen er det som i kommuneplanen er angitt
med boligformål boligtomter, heller foreslått som landbruksområde (skog/grønt)

3.1 Arealbruk
3.1.1 Boliger
Det er foreslått regulert 21 nye boligtomter, henholdsvis 10 i det østre og 11 i det vestre
delfeltet. Tomtene utgjør 16912m2, av varierende størrelse. I gjennomsnitt er tomtenes areal
på 805 m2.
3.1.2 Fritidsformål
Det er to eksisterende fritidsboliger i området. Den ene eiendommen på 1,8 daa foreslås
delt, slik at det kan bygges 2 nye fritidsboliger på henholdsvis 1159m2 og 641m2. Denne
tilhører søsknene Nina og Tore Bjørn Halteskog, som er eiere i annen generasjon, og slik har
benyttet eiendommen til fritidsformål i 40 år. Når de nå er 2 familier, vil de erstatte den noe
aldrende bygningen på eiendommen med 2 fritidsboliger, slik at de får hver sin eiendom.
Det har dessverre ikke blitt noen avklaring rundt saken som Hatleskog har fremmet for flere
år siden om at eiendommen i alle henseende må anses som fritidsbolig og derfor må være
fritatt boplikt. Det vises for øvrig til eget skriv fra Hatleskog (se vedlegg).
3.1.3 Småtbåthavn
Det er lagt ut et areal i sjø, med tilhørende areal på land, til småtbåtanlegg. Det strekker seg
ut i sjø i henhold til jordskifterettens rettsforlik av 27.10.1999., og hvor fra eiendomsgrensen i
sjø er trukket.

Illustrasjon: Småtbåtanlegg
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Det er lagt opp til at hver bolig i området skal kunne tilbys båtplass i anlegget. Det er
bodplass ved båtplassene, som del av et eller flere felles bygg, på 150 m2, som vist på
illustrasjonen. Det er vist en mulighet for å snu med bil nede ved sjøen, men dette er en
begrenset mulighet, siden adkomsten ned er en smal og bakken er bratt. Det er ikke lagt til
rette for parkering for båtplassene, ut over de par plassene som er ved avkjørselen til det
østre delfeltet. Slik vil småbåtanlegget være for bosatte i umiddelbar nærhet, som kan gå til
og fra båtene.

3.2 Bebyggelse og tiltak
Det lagt opp til en fleksibel plan, hvor det eventuelt kan bygges ut over noe tid, særlig i den
vestre delen. Det er gitt en felles grad av utnyttelse, med hensyn på hvor stor del av tomta
som kan bebygges. Ut fra terrenget er det så variert hvor det kan bygges med underetasje,
og hvor det eventuelt også kan være en ytterligere etasje over hovedetasjen. Dette gjør at
det vil bli varierte boligfelt.

Illustrasjonsplan vestre del. Stiplet linje er plangrense, sort avgrensning er nytt byggeområde i kommuneplanen.

I den østre delen ligger adkomstveien i stigning 1:10 opp til et nivå på kote 29. Ut mot dalen
ligger noe av veifyllinggen på stablemur. I svingen som dannes fylles det opp med masser
mellom veifylling av det høyere nivået, slik at det blir en jevn skråning og en større tomt inn
mot boligen, som har inngang oppe på det øvre nivået. Se snitt A under.
Veien fortsetter under fjellet, og fører som før ut mot skogen. Her kan det bygges høyt under
heia. Se snitt B og C under.
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Videre føres en slakere vei ned til der den deler seg. På dette en etasje lavere nivået føres
man henholdsvis til er felles friområde med lekeplass, eller ned til fritidsboligen, og en turvei
tilbake ned i traséen for den veien som ligger der i dag.

Illustrasjonsplan østre del. Stiplet linje er plangrense, sort avgrensning er nytt byggeområde i kommuneplanen.

Snitt A, hvor veiføringen følges opp med terrengbearbeiding og slak skråning inn mot ny bolig

Søgne kommune

Asplan Viak AS

Områderegulering Indre Trysnes

12

Snitt B

Snitt C

3.3 Kulturminner
I tråd med merknad til oppstart av planleggingen, er det gjennomført arkeologisk registrering
i området. I fylkeskonservators rapport konkluderes det med:
”Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det er tidligere blitt registrert 2
automatisk fredete kulturminner i planområdet (ID 115954 og 135845). Befaringen påviste i
tillegg en hittil ikke registrert automatisk fredet steinalderlokalitet (ID 140004). Dessuten er
det dokumentert flere nyere tids kulturminner i planområdet (ID 91252 og 140025).”
For at planforslaget ikke skal være i konflikt med automatisk fredete kulturminner, er det på
plankartet avmerket en hensynssone for bevaring av kulturmiljø, for et område som i følge
rapporten omfatter de nevnte lokaliteter. Denne sonen ligger i arealformål landbruk.

3.4 Friområder/ areal for felles bruk
Der det er dam i dag fylles terrenget opp og det etableres friområde og lekeplass. Videre skal
det bygges slik at bekkedraget holdes åpent, som vil være en berikelse for området. Det
dannes en terskel slik at vannet demmes opp til en grunn dam, som eventuelt får tørke ut i
tørkeperioder.
Den eksisterende stien langs dammen opprettholdes. Derfra føres en videre til en rekke stier
innover i terrenget, som også er forbundet med det vestre delfeltet.
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Også i den vestre delen er det felles lekeplass, og mulighet for å gå ut i terrenget på alle
stiene som er etablert, og opp på fjelltoppen rett øst for delfeltet.

3.5 Trafikk og vei
Hovedveien inn i området, fram til snuplassen er fylkesvei. Om man regner at boligene, og
inkludert hyttene i sommerhalvåret, i alt 32 enheter, hver representerer 7 kjøreturer pr. døgn,
er det i dag en trafikk på 224 i ÅDT( årsdøgnatrafikk) Med 23 nye boliger blir det 161 i tillegg,
slik at trafikken med planforslaget blir 385 i ÅDT.
Trafikken vil ikke være stor, men veien er smal og tillater ikke mer enn 40 km pr. time, som
også er fartsgrensen. Det er videre et par særlig smale og uoversiktlig partier.
Veien er i planforslaget utvidet noe, til 4,5m kjørefelt. Videre er det lagt inn møteplasser på
det trangeste partiet mellom bratt hei og sjøen. Og veien er utvidet der det i dag stikker ut en
fjellnabb, slik at siktforholdene bedres.
Inn i delfeltene er det lagt opp til 4,5 m kjørefelt, og 6 m regulert veibredde som
utgangspunkt. Den bratte bakken opp til det østre delfeltet er 1:10, noe den må være i hele
sin lengde. Den har en breddeutvidelse i svingen, hvor også sidearealet skal reetableres
med skråning inn mot boligens byggegrense.
I boligfeltene vil det være blandet trafikk. Som en snarvei kan eksisterende vei benyttes, og
er vist som turvei, da den vil være bratt.
I avkjørselen til det østre delfeltet vil det måtte etableres tilfredsstillende siktforhold ved å ta
ut noe masse, da veien ligger i fall ned mot avkjørselen. Problemstillingen er drøftet i et møte
med Statens Vegvesen. Det skal være sikt 30 meter til hver side, målt 4m inn fra veikanten.

Snitt 2
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Planskisse sikt, med avmerking av 3 snitt

3.6 Universell utforming
Til begge delfeltene er det bakker som er brattere en ønskelig for universell utforming, men
dette er gitt av mulighetene som terrenget gir. Oppe i det østre delfeltet kan en bevege seg
mellom husene og til felles friområde/ lekeplass på veier med bratteste stigning på om lag
1/16 eller 6%.
Til eksisterende badeplass kan en komme via området ved Trysnes Marina, men bør da som
bevegelseshemmet bruke bil da det generelt er en del bakker i området. Til småbåtanlegget
er også bakken ganske bratt.
Friluftsområdet ligger lett tilgjengelig fra bil langs veien. Her er det plasser ut mot vannet hvor
en kan raste.

3.7 Barn og unges interesser
Barn og unge har i dag sjøen og skogen for lek og rekreasjon i tillegg til hjemmene. Øst for
Trysnes Marina er det større felt for lek og felles aktiviteter, med ballplass og tennis. En må
kunne forutsette at også bofaste barn kan bli med å benytte dette.
Med planforslaget kommer det nye boliger, hvor det blir etablert lekeplasser for nærlek på
om lag 100 m2 i hvert delområde. I det østre delfeltet blir det i tillegg et felles friområde, hvor
det kan være samlingsplass, og hvor det kan være forskjellig lek ved bekken og den grunne
dammen.
Det legges til rette for forbindelser ut til skogen, som har et variert nett av stier, for lek og
rekreasjon.
Skoleveien vil gå gjennom området til bussholdeplass ved Trysnes Marina. Skoleveien vil
være smal slik at trafikksikkerheten vil avhenge av oppmerksomhet fra bilførerne. Veien
utbedres med møteplasser og siktutbedring.
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3.8 Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er vurdert risiko- og sårbarhet i et vedlagt notat. Det er ikke funnet forhold som har
medført behov for ytterligere utredning, ut over det som beskrevet, med hensyn på flom, ras,
trafikk, brann og høyspentlinje.

3.9 Miljøkonsekvenser
3.9.1 Biologisk mangfold
I den østre delen er det i dag hei og blandingsskog, og en dam i det som har vært
springvannsbasseng for boliger i området. Her vil terrenget bli bearbeidet med opparbeiding
av boligtomter, slik at dammen blir begrenset til et grunt basseng som fylles opp ved mye
nedbør, samt at det etableres et åpent bekkefar.
I den vestre delen er det også en del hei og blandingsskog, men her er nye tomter i større
grad lagt inn mellom allerede eksisterende boligtomter.
Det er foretatt en sjekk i Naturbase fra Direktoratet for Naturforvaltning. Ingen av
byggeområdene vil berøre et område med prioriterte naturtyper bakenfor, som er nasjonalt
og regionalt viktig. En flik av dette vil inngå i arealformålet landbruk, og dessuten
hensynssone kulturminner. I sjøen er det et område med prioriterte naturtyper som er lokalt
viktig. I dette skal det ikke etter planforslaget gjøres tiltak.
3.9.2 Støy
Det ikke så stor veitrafikk at det er vurdert behov for å gjennomføre egne støyanalyser. Det
vil være tale om frittliggende bebyggelse, hvor den som eventuelt kan oppleve sjenanse fra
støy fra bil- eller båtrafikk, kan oppholde seg i deler av boligen der dette ikke virker inn.
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3.10 Tekniske planer
Det følger med planforslaget et tegningsmateriale for veier i området, samt notatet
Overordnet VA-plan, med tegning for hovedledninger. Det legges opp til hver sin tilknytning
for nhenholdsvis det østre og vestre feltet, til eksisterende hovedanlegg.

3.11 Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for
kommunen
Veier inn i delfeltene er planlagt med en standard slik at de skal kunne overtas av
kommunen. Dette vil medføre utgifter til kommunalt vedlikehold og sjørydding.

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Det ble holdt oppstartsmøte med kommunen 09.10.2009. Det ble her opplyst at planforslaget
skulle fremmes som områderegulering etter ny plan- og bygningslov, og at oppstart skulle
avklares i et møte i plan- og miljøutvalget. Dette ble avholdt 17.02.2010, hvor Asplan Viaks
arbeid med områderegulering ble vedtatt, med planavgrensning og føringer i henhold til
saksfremlegget.
Melding om oppstart ble varslet 26.04.2010. Frist for innspill var satt til 26.05.2010. Under
oppsummeres de innspill som ble innsendt, med kommentar i forhold til endelig planforslag.
1.

Rådet for funksjonshemmede, 04.05.10, minner om universell utforming på minimum
50% av boenhetene.

Kommentar: Se avsnitt Universell utforming.
2.

Statens Vegvesen, 05.05.10, har ingen merknader.

3.

Barn- og unges representant, 06.05.10, viser til Rikspolitiske retningslinjer (RPR).
Forhold som angår barn og unge skal ivaretas. Beskrivelse av deres interesser skal
ligge ved når saken behandles. Minner om krav til fysisk utforming i RPR og kommunale
retningslinjer, om nærlekeplass og friområde i nærheten.

Kommentar: Se avsnitt Barn- og unge
4.

Fylkesmannen, 11.05.10, har hatt innsigelse til kommuneplanens byggeområder i 100metersbeltet langs sjøen, som man skulle komme tilbake til når reguleringsplaner ble
utarbeidet. Det er derfor viktig at det ikke åpnes for nye tiltak i 100- metersbeltet mellom
offentlig vei og sjø. Det vises til regjeringens oppfordring om streng praksis. Også til
tiltak langs sjø og vassdrag, jfr bl.a dammen i sørøstenden av planområdet. Og
naturmangfoldsloven §7-12 som det må tas hensyn til.
Regulering i konflikt med nasjonale føringer kan føre til at avdelingen må vurdere å reise
innsigelse.
Planprossen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram
og at ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta.
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Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. Areal som i dag
brukes av barn skal evt erstattes. Bestemmelser skal sikre at fellesarealer, lekeplasser,
boliger, parkering og atkomst får universell utforming.
Inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte må forelegges fylkesmannen ved detaljplan.
Utfylling eller mudring i sjø er i utgangspunktet forbudt, det må evt søkes om unntak.
Grenseverdier for støy skal overholdes.
Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)
Til høring ønskes sosi- fil.
Kommentar:
 Det åpnes ikke for nye boligtomter i området mellom offentlig vei og sjøen.
 Se beskrivelse vedr. dammen
 Se avsnitt Barn og unge
 Se bestemmelse om krav om detaljplan for opparbeidelse av grøntanlegg/ vassdrag
 Det foreslås ikke formål som innebærer utfylling eller mudring i sjø.
 Se avsnitt miljøkonsekvenserrr; støy
 Se avsnitt ROS- vurdering
5.

Jacobsen, eier av 37/ 34, 18.05.10, forutsetter at strandlinje mellom sin eiendom og
sjøen forblir ubebygd. Forutsetter at tinglyst rett til båtplass på 37/1 og adkomst til denne
opprettholdes.

Kommentar: Grunneier sikres erstatningsplass i nytt småbåtanlegg.
6.

Agder Energi, 18.05.10, har både lavspent og 22kV nett innenfor planområdet, i tillegg
til en nettstasjon som er plassert i 22V mast.
22kV linje: Byggeforbudsbelte er 15m (2x7,5m)
22kV kabel: Må ikke bygges nærmere enn 2m, uten spesiell tillatelse.

Kommentar: Se beskrivelse vedr. hensynsone høgspent, og ny trase i grunnen.
7.

Walther Ommundsen og 6 andre, 24.05.10 (noe utydelige underskrifter) anmerker at
Trysnesveien er sterkt belastet, spesielt fra Trysnes Marina og inn til Indre Trysnes som
flere steder er så smal at to biler ikke uten videre kan passere. Også strekning med
rasfare. Er positive til flere helårsboliger.

Kommentar: Se beskrivelse vedr. veiutbedring, samt vedr ras i ROS-analyse
8.

Nina og Tore Bjørn Hatleskog, eier av 35/37, 24.05.10 mener mottatt skriv gir flere
spørsmål enn svar. De har en rekke spørsmål til hva planen skal inneholde. Mener det
bør utføres en grundig konsekvensanalyse. Ber om at deres eiendom blir tatt ut av
planen, da de har søkt om fritak for boplikt og mener eiendommen mer tilhører et nært
område for fritidsbebyggelse. Er bekymret for økt trafikk og eventuelt behov for
veiutvidelse på sin eiendom. Mener en ikke burde bygge så mye på Trysnes, heller på
mer egnede områder i kommunen.

Kommentar: Se avsnitt Vei og trafikk, samt neste avsnitt; Medvirkning.
9.

Ida Berntsen, eier av 37/38, ønsker å få regulert to boligtomter inn iht skisse. Viser til at
eiendommen er angitt med boligformål i kommuneplanen.
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Kommentar: Asplan Viak har på oppfordring tilbudt bistand til å fremme dette som en del av
planforslaget, men dette er ikke iverksatt.
10. Norsk Maritimt Museum, 25.05.10, gjør oppmerksom på at dersom det åpnes for tiltak i
sjøbunnen kan NMM kreve å gjennomføre en arkeologisk befaring under vann.
Kommentar: Det åpnes ikke for tiltak på sjøbunnen.
11. Ingeniørvesenet, 26.05.10, vil ha behov for kommunal pumpestasjon innerst i Bløida
tett opptil plangrense.
Kommentar: Det er lagt inn
12. Vest-Agder Fylkeskommune, 21.06.20, har særlig interesse med hensyn på barn og
unges interesser, tilgjengelig for alle, allmennhetens friluftsinteresser, strandsonen og
kulturminneloven.
Barn og unges interesser skal beskrives, det skal sikres tilgang til leke- og
utfoldelsesområder, med relevante rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse.
En bør vurdere å kreve egen utomhusplan. Forutsetter at det sikres trygg skolevei, samt
til det de benytter i fritiden. Snarveier bør kartlegges og opprettholdes.
Strandsonen: Byggeforbudet i 100- metersbeltet skal gjelde som retningslinje, selv om
det ikke gjelder i byggeområder i regulerings- eller kommuneplan.
Kulturminneloven: Det må foretas en arkeologisk registrering.
Kommentar:
 Se avsnitt Barn og unge.
 Det er ikkelagt inn nye byggeområder nedenfor veien
 Det er foretatt arkeologisk registrering og det er lagt inn en hensynssone.
Underveis i planprosessen er det avholt 2 møter med saksbehandler for planforslaget. Forut
for siste møte er oversendt et planmateriale, samt utkast til tekniske planer for vei, samt
vann- og avløp. Tilbakemeldinger er innarbeidet i planforslaget.
Det er avholdt møte med grunneier Ida Berntsen, om eventuell bistand vedrørende utnyttelse
av eiendommen.
Det er avholdt møter med grunneierne Nina og Tor Bjørn Hatleskog, vedr. utnyttelse av
deres eiendom til fritidsformål. Et av møtene har vært med kommunens saksbehandler.
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5 VEDLEGG
Plankart M 1:1000
Bestemmelser
Illustrasjon østre felt. M1:1000 i A4
Illustrasjon vestre felt. M1:1000 i A4
Illustrasjon småbåtanleg. M1:1000 i A4
Notat ROS
Arkeologi- rapport
Overordnet VA-plan notat, tegning
Vei-planer A3
Vei-profiler A3
Vei-tverrsnitt A4 1:200
Oppstartsbrev
Annonse
Følgeskriv Hatleskog

6 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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NOTAT

Oppdragsgiver:
Oppdrag:
Del:
Dato:
Skrevet av:
Kvalitetskontroll:

Dr. ing. Øystein Meland
522511 – Indre Trysnes, områderegulering
2011-05-30
Per Arnt Carlsen

522511-ROS-ANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR INDRE TRYSNES, OMRÅDEREGULERING

Naturgitte forhold
Ras
Planområdet er sterkt kupert, med mye fjell. Det er ikke terreng som utgjøres av løsmasser
som kan rase. Fjellet kan være oppstykket, og det kan ligge stein på kanter og i skråninger.
Det er tatt inn bestemmelse om at det ved veiene langs høyere fjell skal det foretas fjellrensk
og om nødvendig sikringstiltak.
Flom
Det er god naturlig avrenning i området, og ikke bebygde deler som vil ha fare for flom.
Den eksisterende springvannsdammen begynner i dag å bli en risiko. Demningen av gammel
betong er begynt å smuldre. I forbindelse med utbygging vil dammen tappes ned, og bli fylt
opp og delvis bli byggegrunn på fyllmasser av stein, delvis friområde, hvor bekken føres
gjennom området og demmes opp til et grunt basseng i løpet av nedbørsperioder.
Bygninger vil ikke ha direkte kjellere, med fare for vanninntrengning, men vil kunne ha
sokkeletasjer, hvor vannet på baksiden bør sikres ført fram til fri side, hvor det er godt fall.

Virksomhetsbaserte forhold
Trafikk
Fylkesveien fram til snuplassen har 40 km fartsgrense. Den er smal og har videre et par
særlig smale og uoversiktlig partier.
Etter planen skal veien utvides til 4,5m kjørefelt, og det skal anlegges møteplasser og
siktutbedring.

Asplan Viak AS - Vestre Strandgate 27 - 4611 Kristiansand - Tlf 38107500 - Faks 38107501

asplanviak.no

NOTAT

Trafikken vil være på 385 i ÅDT. Med de utbedringene som det er lagt opp til i planen, bør
veien kunne fremstå i en rett kombinasjon av oversiktlighet, og en intimitet som ikke innbyr til
stor fart og usikkerhet.
Veien har en fartsgrense på 40 km/t. Årsdøgntrafikken antas her å være så lav at det ikke
kreves kartlegging av støytilltak.
Brann
I VA overordnet plan er det redegjort for vannforsyning, og om krav til vanntrykk for
brannvann. Det vil bli satt endelig krav til dette i samråd med kommunen.
Høyspentlinje
Det er avsatt et 7,5 meter bredt belte til fareområde- høyspenningsanlegg på hver side av
høyspentlinja. Området er for landbruksformål, og det vil sannsynligvis ikke bli noen
bebyggelse i dette området. Gjennom område med ny bebyggelse vil høyspentledningen
føres under bakken, i vegtraséen.

522511-ROS-analyse

2

Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
T11: 38 17 66 76

Deres rel:
Vår re

2009/2972
2010/2766

Vår dcao:
Arkirkode:

20.08.2012
421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

()(
Indre Trysnes - ad innsigelse til reguleringsplanforslag
Vi viser til kommunens ekspedisjon av 28.06.2012.
Miljøvernavdelingen har den 09.01.2012
hatt innsigelsc til enkelte elementer i planforslaget,
spesielt knyttet til strandsonen. Kommunen har nå gjennomgått innsigelsene, men har med
nærmere begrunnelse opprettholdt planforslaget nesten uendret. Saken er derfor oversendt
Fylkesmannen
for enten innkalling til mekling eller for å få bekreftelse
fra
miljøvernavdelingen om at innsigelsene frafalles.
Miljøvernavdelingen

finner etter en samlet vurdering å kunne trekke innsigelsene.

Med hilsen
/
ørnulf Haraldst
miljøverndirektør

(e.f.)

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune
Samfunnsavdelingen, her

Bespksadr.
Postadr.
Telefon

Magnus Thomassen
plankoordinator

Postboks 517 Lund

Tordenskjoldsgate 65
Posthoks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 60 00 Telefaks 38 17 60 13

4605

Kristiansand S

Epost
postmottak 0' fim a.no
Eljernmeside
http://www.fylkesmannen.noka
Org.nr. N0974 762 994
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

v/arealenheten

Oslo, den 12. mars 2015

Deres

ref:

2009/2972
Daniel

VEDR.

BEGRENSET

HØRING

Ida Bemtsen, Trysnesveien
datert 5. f.m. til henne.

- 3810/2015

Holm

——
REGULERINGSPLAN

449 har henvendt

FOR

seg hit i forbindelse

INDRE

TRYSNES

med kommunens

brev

Vi har gjennomgått
dette samt planbeskrivelsen
fra Asplan Viak. Konklusjonen
er at den
foreslåtte veiutvidelsen
som medfører et inngrep på hennes boligeiendom
som inntegnet som
«nytt forslag» på side 2, ikke er akseptabel. Denne delen av eiendommen
er flat og velegnet
til bebyggelse, større garasje eller andre formål.
Det foreslåtte inngrep medfører
vesentlig verditap for eier.

derfor en betydelig

ulempe

for denne eiendommen

og et

På s. 13 i Asplan Viaks planbeskrivelse
under pkt. 3.5 legges til grunn at det er behov for
bedrede siktforhold og at det legges opp til et utvidet kjørefelt.
Med de foreliggende
veiutvidelse

planer om en større utbygging

å være tilstede,

men den foreslåtte

i området,

løsningen

synes for så vidt behovet

fremstår

som svært

for en

tvilsom.

Som det fremgår av kartene, så er det ingen bergnabb på den motsatte siden av Ida Berntsens
eiendom. Jeg får opplyst at dette ikke er en boligeiendom,
men at det er noe skog her. Dette
faktum vil innebære at en veiutvidelse åpenbart bør finne sted på denne siden av veien, da så
vel anleggsarbeidene
som erstatning til grunneier utvilsomt vil bli lavere enn det som
skisseres i «nytt forslag» i planen fra dere.
For så vidt viser jeg til bestemmelsen
i veglovas § 50, 2. ledd som definitivt
denne type problemstillinger;
det heter som kjent her:
.. «Til bate for ein som lyt tola eigedomsinngrep
etterjbrsle
vedtak om at det skal gjerast eigedomsínngrep
hjå ein annan
skaden og ulempene då i all vert monaleg mindre»
Det er således klart grunnlag for å endre reguleringsplanen
på vegne av Ida Bemtsen at dette gjøres.

Kontoradresse:
CJ. Hambros
0164 Oslo

Postadresse:
plass 5 C. J. Hambros
N- 0164 Oslo

plass

Telefax:
(47) 22 41 84 41

tar stilling

i

leden, kan vegstyremakta
gjere
eigar eller rettshavar.
sa fram!

på dette grunnlaget,

Telefon:
Webside:
(47) 22 42 76 60 www.1lb.no/advokal

og jeg ber da

E-mail:
p0sl@llb.no

Glenn Parker Stubstad
Trysnesveien 488
4640 Søgne

Søgne, 29. oktober, 2014

Søgne kommune
Pb 1051
4682 Søgne
Deres ref: 2014/2714-32876/2014/Terje Axelsen

Vår ref: Ramsdalen/GPS

Redegjørelse for mulig ulovlig tiltak på GB 37/1.
Det vises til deres brev av 20. dm vedrørende ovennevnte, samt møte hos dere den 28. og mottatt e-post fra
deres Daniel Holm av 27., der det opplyses at kommunens vedtak om reguleringsplan for området ikke er lovlig
fattet. Det vises også til møte mellom Statens Vegvesen, Søgne kommune, Asplan Viak og vår representant
Øystein Meland den 10. dm, der det konkluderes med kommunen ikke har lagt inn oppdaterte
eiendomsgrenser i kartgrunnlaget for vedtatt – nå ikke-vedtatt – reguleringsplan, og at igangsatt
detaljprosjektering dermed må endres.
Samlet sett gir alle de endrede forutsetningene en uoversiktlig situasjon med stor usikkerhet for tiltakshaver. Vi
finner det derfor riktig å oppsummere litt av historien knyttet til det «Mulige ulovlige tiltak på GB 37/1)
Det aktuelle området, der stein- og jordmasser er midlertidig lagret, inngår i reguleringsplanen som nå er
opphevet. I planen, som da lenger ikke er gjeldende, er det aktuelle området søkt regulert til landbruksformål.
Grunnen består av myr og er pt. uegnet til det tiltenkte formål, uten at oppfylling med masse foretas.
Myrområdet er, helt tilbake til da veien til Indre Trysnes ble anlagt, fylt delvis ut av den offentlige utbygger,
både som del av arbeidet med å sikre tørr grunn for veien, og ved senere utbedringer av veien til kjørbar
standard. Planen vår har nå vært at området skulle midlertidig benyttes som lager for overskuddsmasse fra
planlagt utvidelse av fylkesveien. Denne utvidelsen er et krav forankret i den reguleringsplanen som var
vedtatt, men som nå har status «ikke-vedtatt», etter opplysninger fra kommunen den 27 dm.
Rekkefølgebestemmelsene i planen tilsa at veien måtte utvides før ytterligere plantiltak kunne iverksettes.
Detaljprosjektering av denne veiutvidelsen startet på ettersommeren i år og skulle da være grunnlag for søknad
om igangsettingstillatelse for vegutvidelsen, midlertidig masselager på det aktuelle området og tilrettelegging
for parkeringsplass ved avkjørsel til ny vei inn til planlagt boligfelt sør-østre i reguleringsplan for Indre Trysnes.
Massene skulle bli benyttet til anleggelse av parkeringsplassen og selve tilkoblingen mellom ny og eksisterende
fylkesvei. Igangsettingssøknaden ble stoppet, da det i kommentarene til detaljprosjekteringen fra Statens
Vegvesen fremkom at reguleringsplanen ikke hadde oppdaterte grenser mot tilstøtende eiendommer, og at
planene av den grunn måtte tilpasses dette. Ny planlegging ble igangsatt, men er igjen stoppet, da varsel om at
reguleringsplanen ikke var gyldig kom oss for øret.
Parallelt med den omtalte detaljprosjekteringen og forberedelsene for å søke om igangsettingstillatelse for de
skisserte tiltak, ble grunneier kontaktet av to naboer som var i gang med utbygging av boliger i området.
Grunneier ga da tillatelse til at overskuddsmasse midlertidig kunne lagres på det angitte området, da disse
tomtene ikke har lagerplass for utgravd/utsprengt stein. Mesteparten av steinmassene skulle – og er delvis –
tatt tilbake som fyllmasse der det ble tatt fra – etter at grunnmur var støpt og tilbakefylling dermed falt
naturlig. Evt overskuddsmasse var planlagt benyttet til omtalt parkeringsplass.
Det blir nå ikke tilført mer masse til området.

Vi står da overfor to alternative løsninger, frem til vi kan sende inn igangsettingstillatelse for de skisserte tiltak.
En tidshorisont som nå er meget uklar for oss.
Løsningene, slik vi ser de er:
1.

Eksisterende overskuddsmasse jevnes ut. Det vil da bli minimal hevelse av området, og det er da
forberedt som midlertidig lager for de masser som tas ut når utvidelse av fylkesveien har fått sin
igangsettingstillatelse. Videre er området da klargjort for landbruksformål i form av plass for kløyving
og lagring av ved – både i tiden frem til veiarbeidene begynner, og etter at arbeidene er sluttført og
massen igjen fjernet og tatt i bruk for etablering av parkeringsplass ihht plan.

2.

Eksisterende overskuddsmasse blir liggende som i dag, uten noen utjevning, og vi avventer situasjonen
til ytterligere fyllmasse er på plass som del av utbedring av fylkesveien – basert på godkjent
igangsettingstillatelse.

Begge alternativene har det langsiktige perspektiv å reetablere området for tiltenkt formål i reguleringsplan for
Indre Trysnes – når denne da er godkjent.
Vi ønsker å gå for alternativ 1, da alternativ 2 nå har et tidsperspektiv som er uoversiktlig, og som vi har liten
styring på.
I begge alternativene vil bruken av området til midlertidig masselager bli inntatt i igangsettingstillatelsen for
veiutvidelsen – altså første trinn i utbyggingen av området definert som Indre Trysnes.

mvh
Glenn Parker Stubstad

Arthur Stubstad

Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2009/2972
Vår ref.:
2010/2766

Vår dato: 13.02.2015
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Indre Trysnes - uttalelse til mindre endringer i områdereguleringsplan
Vi viser til kommunens skriv av 05.02.2015.
Det opplyses at områdereguleringsplanen ble vedtatt 11.10.2012.
Grunnet
saksbehandlingsfeil er planen imidlertid ikke rettskraftig. Feilen knytter seg til at en
innsigelse fra fylkeskommunen som veimyndighet ikke var avklart da planen ble vedtatt
(m.h.t. byggegrenser mot fylkesvei).
Områdereguleringsplanen er nå lagt ut på nytt der byggegrenser er rettet opp, samt at det er
gjort noen andre endringer som:
 Gjeninnta byggegrense for styring av bebyggelsen på tomtene B2.1, B2.2 og B2.3.
 Foreta arrondering av veiformål og etablering av midlertidig anleggsområde
 Flytte regulert pumpestasjon til der den er bygd
 Justere tillatte byggehøyder på boligtomt B5.
Miljøvernavdelingen har ikke spesielle merknader til endringene.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Indre Trysnes - uttalelse til endringer i områdereguleringsplan
Vi viser til kommunens skriv av 23.03.2015.
Miljøvernavdelingen har den 13.02.2015 avgitt uttalelse til mindre endringer i
områdereguleringsplanen.
Det forslås nå ytterligere endringer som knytter seg til
boligområdet B1, samt ei enkelttomt innenfor B2. For øvrig er det gjort noen endringer på
oppsettet av reguleringsbestemmelsene, bl.a. ved at bestemmelsene for uthus/naust, samt
småbåtanlegg i sjø og vassdrag er flyttet inn under kategorien Bebyggelse og anlegg.
Administrasjonen foreslår en ny bestemmelse om at byggeforbudet etter pbl § 1-8 ikke skal
gjelde innenfor byggeområdene.
Byggegrensen vil da følge formålsgrensen, evt.
byggegrensen der denne allerede er fastsatt på plankartet.
Miljøvernavdelingen har ikke vesentlige merknader.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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Att: Daniel Holm

OMRÅDEREGULERING FOR INDRE TRYSNES- BISTAND
HØRINGSMERKNAD MED ANMODNING OM MINDRE ENDRINGER
Vi viser til høring av revidert planforslag og oversender høringsmerknad med anmodning om
mindre endring på vegne av eier av gnr.37 bnr.78, ved Roy Stupstad. Endringene omfatter også
areal som tilhører Arthur Stupstad, som har vært forslagsstiller til områdereguleringen
opprinnelig. Endringene foreslås etter godkjenning fra Arthur Stupstad, etter felles befaring i
planområdet sammen med Roy Stupstad. Til kvalitetssikring av planforslaget er også tomtene i
det østre delfeltet befart, og det foreslås også her en mindre høydejustering.
Vi viser til møtet som har vært mellom Roy Stupstad og saksbehandler Daniel Holm, og ber om
at de foreslåtte endringene innarbeides i endelig vedtak av områdereguleringen. Endringene
omfatter kun areal som eies av de to nevnte grunneiere, og endringen gjelder kun vei- og tomtutforming innenfor det som allerede er avsatt som byggeformål til bolig. Det er samme antall
boliger.
Endringene fremgår av vedlagt utsnitt av plankartet, forslag til endringer av reguleringsbestemmelsene som angitt under, og på vedlagt Illustrasjonsplan Endring B1.5- B1.11. Samt
vedlagt Sosi-fil for innarbeidelse i det endelige plankartet.
Endringene medfører at reguleringsbestemmelsene gis følgende endringer:
«2.1 Tabell:
Tomter:

Areal:

Golv:

Møne:

B1.5

727 m2

Kt+26

Kt+35

B1.6

650 m2

Kt+28

Kt+37

B1.7

656 m2

Kt+31

Kt+38

B1.8

590 m2

Kt+27

Kt+34

B1.9

778 m2

Kt+28

Kt+37

B1.10

1334 m2

Kt+25

Kt+34

B1.11

1082 m2

Kt+21

Kt+30

Asplan Viak AS - Havnegården, Kystveien 14 - 4841 Arendal
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B2.2

694 m2

Kt+26

Kt+36

Etter tabell tilføyes:
I B1.02 og B1.03 inngår eksisterende bygninger i plan med plassering og volum, og kan
gjenoppbygges på samme plass og i samme volum.
6.3 Endring 3. avsnitt:
I U2 og U4 inngår eksisterende sjøbod i plan og denne kan gjenoppbygges på samme
plass og i samme volum.»
Skulle det være noen uklarhet med hensyn til dette, bes det tatt kontakt.

Vennlig hilsen
ASPLAN VIAK AS
Per Arnt Carlsen (sign)
Plan og urbanisme
Tlf: 41638898
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