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2. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

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

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
4. Innsigelsen fra Fylkesmannen, datert 30.03.15 tas til følge.
5. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Bakgrunn for saken:
Plan og miljøutvalget vedtok i møtet den 04.03.15, følgende innstilling til kommunestyret:

1. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12 med følgende endring:
I rekkefølgebestemmelsene tas følgende setning ut av planen: Før det gis brukstillatelse
for nye boliger innenfor planområdet skal Lekeplass (L1) i området være ferdigstilt.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Innstillingen legger opp til at rekkefølgekravet om opparbeidelse av lekeplass L1 utgår. I
praksis betyr endringen at det fortsatt vil være regulert areal til lekeplass i plankartet, men det
vil ikke være noe krav om opparbeidelse av lekeplassen.
Planen har tidligere ikke vært hørt uten rekkefølgekravet om opparbeidelse av lekeplassen.
Foreslåtte endring medfører en endring av en av forutsetningene i planen, som er satt for å
ivareta barns interesser. Dette er ikke en mindre endring av planen, planen har derfor vært på
en ny begrenset høring i perioden 16.03.15 – 13.04.15.
Saksutredning:
Det kom inn høringsuttalelser fra Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder
innen høringsfristen den 13.04.15 (vedlegg 4-5). Fylkeskommune har ingen merknader til
endringen, mens Fylkesmannen reiser innsigelse til at rekkefølgekravet til opparbeiding av
lekeplassen er fjernet. Innsigelsen begrunnes i hensynet til barns interesser, hvor det vises til
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
Rekkefølgekravet er lagt inn for å sikre opparbeiding av et lekeareal i et område hvor det ikke
er lekeplass i dag. Tilrettelegging for gode og sentrale lekeplasser er en viktig del av
planleggingen av boliger, for å legge til rette for områder med god bokvalitet. Fra GB 23/430
er ca. 350 meter å gå til den nærmeste opparbeidede lekeplassen, i luftlinje er det ca.180 meter.
I kommuneplanen er det satt krav om at det skal være maksimum 100 meter i luftlinje fra bolig
til en sandlekeplass. I tillegg er det krav om at det skal være en kvartalslekeplass maksimalt
400 meter i luftlinje fra bolig. For aktuelt område i Skarveien er det i dag verken
kvartalslekeplass eller sandlekeplass opparbeidet i tråd med kravene i kommuneplanen.
Opparbeidelse av L1 til lekeplass vil tilføre kvaliteter til området som ikke er der i dag.
Administrasjonen gir råd om at innsigelsen fra Fylkesmannen tas til følge.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere merknader til saken.
Vedlegg
1 Plankart - Skarveien vest 28.01.15.
2 Bestemmelser, Skarveien Vest, 21.01.15.
3 Planbeskrivelse - Skarveien Vest, 20.10.14.
4 Uttalelse til endret forslag til detaljreguleringsplan
5 Uttalelse til begrenset høring av detaljregulering
6 Særutskrift Sluttbehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID 201402
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Detaljregulering for Skarveien Vest Søgne kommune - Reguleringsbestemmelser.
Plan nr. 201401
Dato: 25.07.14, Rev. 15.09 14, Rev. 15.10 14, Rev. 21.01.15.

1.

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)

1.1. Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse (pbl § 12-5 nr. 1)
1.1.1. Bebyggelsestype
På den enkelte tomt, B1 – B7, tillates det oppført en enebolig med en sekundær boenhet på inntil
60 m2 BRA.
1.1.2. Krav til uteoppholdsareal
For hver boenhet skal det avsettes 80 m² uteoppholdsareal på terreng. Areal brattere enn 1:3 tas
ikke med i beregningen av uteoppholdsareal. Minimum 60 % av uteoppholdsareal skal være på
terreng.
1.1.3. Garasjer
Garasjer på B1, B2, B4, B5, B6 og B7 kan ha maks mønehøyde = 5 m og maks BRA og BYA = 50
m². Takvinkel og utforming skal tilpasses boligene. Garasjer med utkjørsel mot vei skal plasseres 5
m fra veikant. Garasje parallelt med vei kan plasserer utenfor byggegrense, inntil 2 meter fra
veikant.
Garasje på B3 skal bygges inn i terrenget. Topp laveste golv for garasjen på B3 er cote 11.
Garasjen skal ha flatt tak med max gesims på cote 14,5 m.
1.1.4. Utnyttelse
Max bebygd areal = 40 % BYA for den enkelte tomt på B1 – B7.
1.1.5. Høyde for boliger
Høyde for boligenes topp laveste gulv er angitt på plankart. Topp møne for tomt B3 er max
cote 23,5. Topp møne for bolig på tomt B5 er cote 25,5 og topp møne for bolig på tomt B6 er cote
17,5.
Boligene i B3, B5 og B6 kan oppføres med underetasje.
1.1.6. Terrengtilpasninger
Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og
tilstøtende vei.
1.1.7. Estetiske forhold
Bygningene skal ha saltak eller valmtak. Takvinkelen skal være 20 og 40 grader. Bygningene skal
gis en god estetisk utforming og tilpasning til hverandre og det eksisterende miljø.
1.1.8. Parkering
Det avsettes 2 parkeringsplasser per boenhet og 1 parkeringsplass per sekundær boenhet.
1.1.9. Lekeplass
På området skal anordnes lekeplass. Atkomsten skal være universell utformet. Lekearealet skal
avgrenses med gjerde. F2 kan inngå i det inngjerdede området.
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2.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)

Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige
tilknytninger til eksisterende nett. Tekniske planer skal også omfatte ras- og fallsikring.
V1 – V2 skal være privat. Veiformålet omfatter kjørebane og nødvendig grøfteareal.
f_V3 er felles atkomstvei til B4 og B5.
V1 skal oppgraderes i tråd med planen fram til avkjørsel til tomta ved bygging av nye boliger på
B3, B4 og B6. Veien skal oppgraderes som atkomstvei fra øst.

3.

Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)

3.1 Friområde
I områdene skal naturlig terreng bevares. Områdene F2 og F3 kan opparbeides med stier og
benker.

4.

Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10)

Før det gis tillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjente tekniske planer.
Før det gis igangsettingstillatelse til nye boenheter i feltet skal det foreligge brukstillatelse for
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur fram til tomta.
Før det gis igangsettingstillatelse til ny bolig på B3 skal vei og ny avkjørsel til B1 være etablert.
Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet skal Lekeplass (L1) i området være
ferdigstilt.
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PLANBESKRIVELSE
Detaljregulering for Skarveien vest - plan nr. 201402
Dato: 15.09 2014 rev 15.10 14, rev. 20.10.14
_________________________________________________________________
1. Bakgrunn
Forslaget fremmes av BN-konsult AS på vegne av grunneier. Hensikten med
reguleringen er å legge til rette for økt fortetning av boligbebyggelsen.
2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet ligger til Skarveien og er et eksisterende boligområde med spredt
bebyggelse.

Innenfor planområdet er i dag 4 boliger samt 2 regulerte boliger. Området består av
større eneboligtomter som er ferdig utbygget med unntak av 2 tomter. Området ligger
på en markert kolle som faller mot syd. Grunnen består av opparbeidede hager /
jorder.
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Arealbruk
Felt Arealformål

SOSI

Areal

Totalt

Bolig - B1
Bolig - B2
Bolig - B3
Bolig - B4
Bolig - B5
Bolig - B6
Bolig - B7

1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110

1 018,3
1 438,5
705,4
788,9
1 342,4
930,1
848,2

7 071,8

Lekeplass - L1

1610

189,0

189,0

Kjørevei - V1
Kjørevei - V2
Kjørevei - V3

2011
2011
2011

1 304,4
176,1
120,7

1 601,2

Gang-/sykkelvei - GSV1

2015

70,8

70,8

Friområde - F1
Friområde - F2
Friområde - F3

3040
3040
3040

779,2
203,3
227,2

1 209,7

10 142,5

10 142,5

Sosial infrastruktur
Området har et godt skole- og barnehagetilbud, med barnehage og barneskole
Nygård skole 1-7 trinn innen en rimelig avstand. Ungdomsskole (8-10 trinn) ligger i
på Tangvall. Det er en rekke barnehager, både private og offentlige innenfor en
rimelig avstand fra området.
I område nær Tangvall ligger 2 kunstgressbaner, flerbrukshall. For øvrig er det i
Søgne et stort tilbud aktiviteter som idrett, speider etc.
Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur vil bli ivaretatt gjennom opprustning atkomstvei mot vest inn i
boligområdet. Vann- og kloakkledning ligger i vei. Den nye boligen i Skarveien 14 vil
bli tilknyttet nettet via eks. ledninger i området. Det er satt krav om utarbeidelse av
teknisk plan.
Barns bruk av arealene.
Det kan ikke ses at området har vært benyttet av barn og unge. Det er heller ikke
mottatt noe merknad fra barn og unges representant eller elevråd ved noen av
skolene. Det er satt av et areal til ny lekeplass vest i planområdet.
Planstatus
Området er i gjeldene kommuneplan avsatt som område hvor eks. reguleringsplan
Gjelder. For største del av området gjelder reguleringsplan for Del av Høllen av 04.02
1987. For mindre deler av området gjelder Reguleringsplan for del av Høllen (22.02
1965, reguleringsplan for Solta (13.10 2005) og reguleringsplan for Solta (12.10
1977).
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Plan og miljøutvalget har i vedtak 26.02 14 vært positive til en fortetning av 23/430.
Planforslag
Området har i dag spredt boligbebyggelse med eneboliger. Det reguleres inn en ny
enebolig på tomt B3 som oppføres med slak takvinkel av hensyn til sin noe
eksponerte beliggenhet og hensynet til bestående bebyggelse. For øvrig tegnes inn
eks. bebyggelse og regulerte boliger.
Innregulert bolig (B3) blir i 2 etasjer med saltak. Underetasje legges inn i terreng for å
gi minst mulig sjenanse for nabo (Skarveien 14 A).
Arealbruk
Uteareal pr. tomt er i henhold til kommuneplanens krav 80 m2.
Bebyggelse, struktur og tiltak
Planen viser en fortetning av eks. bygningsmasse. Boligen (B3) forutsettes bygget
med saltak lik de øvrige boligene i området.
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Eks. bebyggelse og grunneierforhold.
Området består av 4 eiendommer utover Skarveien 14. Ingen av de øvrige
eiendommene forutsettes utbygget.
Lyd og støy
Det er ikke foretatt støyberegninger, da trafikkgrunnlaget ikke gir grunnlag for evt.
tiltak.
Gjennomføring av plan
Detaljreguleringen kan gjennomføres når teknisk plan er godkjent.
Grønnstruktur
Det vil bli oppgradert sandlekeplass vest i planområdet.
Samferdselsanlegg / trafikk
Veien inn i området er regulert som offentlig vei, men er ennå ikke opparbeidet i slik
standard. Buss trafikkerer Hølleveien. Busstopp innen ca.100 m fra planområdet.
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Teknisk infrastruktur
Ledningsnett, vann- og avløp og vannforsyning vil i den grad det er nødvendig bli
oppgradert / lagt nytt i forbindelse med utbyggingen av tomten.
Veinavn
Det vil ikke være behov for nytt veinavn i området.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
En kan ikke se at utbyggingen av området skulle medføre kostnader for kommunen.
Universell utforming
50 % av boligene innenfor planområdet skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet.
Tomt B3 vil ikke kunne tilfredsstille dette krav.
Barn og unges interesser
Det er stilt krav om opparbeidelse av lekeplass i planområdet. Atkomst til
barneskole, ungdomsskole samt barnehage vil gå via gang-/sykkelveinettet langs
Hølleveien. Varsel om oppstart er sendt barn og unges representant i Søgne
kommune.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse. Det kan ikke ses å
foreligge kritiske forhold i området.
Miljøkonsekvenser/ naturmangfold
Planen kan ikke ses å ha miljøkonsekvenser eller konsekvenser for naturmangfoldet.
Biologisk mangfold
I naturbasen til direktoratet for naturforvaltning er det ikke registrert biologisk
mangfold.
§8
§9
§10

§11
§12

Kunnskapsgrunnlaget
Føre-var – prinsippet

Anses å være tilstrekkelig
Ikke relevant, da kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig
Økosystemtilnærming og
Ikke relevant siden det ikke er
samlet
registrert verdifull biologisk
belastning
mangfold i forbindelse med
artsdata, naturtyper, vern mv
innen planområdet
Kostnader dekkes av tiltakshaver
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Kfr. uttalelse fra Fylkeskonservator.
Planprosesss og medvirkning
Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 17.03 2014.
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Varsel om oppstart av planarbeid
Oppstartsmelding ble sendt ut 26.03 2014. Annonse inntatt i budstikka. Frist for
kommentar var satt til 30.04 2014.
Ved fristens utløp var innkommet merknader fra offentlige instanser og fra naboer.
Disse oppsummeres og kommenteres under.
Fra

Merknader

Kommentar

Offentlige
instanser
Agder Energi Nett Agder Energi nett har en tinglyst
AS
høyspenttrace over regulert
område. Linjen som tidligere gikk
i traseen er nå lagt om og bygget
som jordkabel i vei.

Merknaden tas til
etterretning.
Høyspentlinjen tas ut i
detaljreguleringen.

Agder energi nett frafaller tidligere
ervervede rettigheter til den revne
22 kv høyspentlinjen
Fylkesmannen
i Vest- Agder
Miljøvernavd.

Deler av planområdet ligger
eksponert i landskapet og må tas
hensyn til. Dersom planforslaget
avviker vesentlig fra gjeldende
planer må det utredes hvilke
konsekvenser avvikene medfører.
Forholdene støy, naturmangfold,
bygge- og graveforskriften, risikoog sårbarhetsanalyse må utredes.

De nødvendige
utredninger vil bli utført
og omtalt i planbeskrivelse.

Planprosessen må organiseres slik
at synspunkter fra barn og unge
fremkommer.
Vest-Agder
fylkeskommune
Plan og miljø

Deres interesser er knyttet til
 Barn og unges interesser.
 Bokvalitet
 Fortetting med kvalitet

Forholdene vil bli utredet.

Varslet har vært forelagt
Fylkeskonservator. Det er ikke
merknad herfra i forhold til
kulturminner og kulturmiljø.
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Fra

Merknader

Kommentar

Eier av Skarveien
16

Ønsker opplysninger om hvordan
reguleringen vil virke inn på de
berørte eiendommene, og hva slags
innspill det er mulig å komme med
på dette og evt. senere tidspunkt i
planarbeidet.

Eier er kontaktet og gitt
opplysninger om muligheten for innspill til
planarbeidet.

Eier av Austrusveien 3

Er overasket over at de ikke har
mottatt varsel om reguleringen.
Må være en feil at de berøres.

Boligen ligger 150 m fra
aktuelt planområde og
kan ikke ses å berøres
verken når det gjelder
utsikt eller trafikk.

De er bekymret for at reguleringen
vil kreve inngrep i naturen og redusere utsikten til Solta / Høllen.
Ønsker ikke økt trafikk på deres
private vei

FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET
Det foretas en moderat fortetning av et eks. område for eneboliger. Reguleringsforslaget gir mulighet for opprusting av vei / VA anlegg og vil tilrettelegge for barn og
unge gjennom etablering av lekeplass.
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2014/1258
Vår ref.:
2014/1737

Vår dato: 30.03.2015
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Skarveien Vest - uttalelse til endret forslag til detaljreguleringsplan
Vi viser til kommunens skriv av 17.03.2015.
Foreliggende planforslag regulerer 7 boligtomter. Fire av tomtene er bebygd med boliger. To
tomter er ubebygde og i samsvar med gjeldende plan. I tillegg åpner planforslaget for en
ekstra boligtomt.
Miljøvernavdelingen har den 24.11.2014 ikke hatt v merknader til planforslaget som både da
som nå viser en lekeplass (L1).
Reguleringsbestemmelsene hadde imidlertid da
rekkefølgekrav om at før brukstillatelse ble gitt for nye boliger innenfor planområdet, skulle
lekeplassen være ferdigstilt. Kommunen har nå tatt ut denne bestemmelsen og ber om
uttalelse til denne endringen.
Kommunen skal i sin behandling av planer etter pbl legge til grunn rikspolitiske retningslinjer
for barn og unge. Det er derfor en nasjonal interesse som skal sikre at bl.a. avsatte lekearealer
til barn blir opparbeidet som forutsatt. Ved å ta ut en bestemmelse som sikrer ferdigstillelse
av lekeareal, settes barns interesser til side. Dette underbygges ytterligere ved at det ikke
foreligger en begrunnelse som gjør at barns interesser likevel kan bli tilfredsstillende ivaretatt
i tråd med de rikspolitiske retningslinjene. Miljøvernavdelingen må derfor fremme innsigelse
til at rekkefølgekravet til opparbeiding av lekearealet L1 er fjernet.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
fung. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

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

Besøksadr.

Tordenskjoldsgate 65

Postboks 517 Lund

4605

E-post

Kristiansand S

fmvapostmottak@fylkesmannen.no

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2014/1258 -636/2015
Vibeke Wold Sunde
29.01.2015

Saksframlegg
Sluttbehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID
201402
Utv.saksnr
27/15

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
04.03.2015

Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402 vedtas, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 04.03.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Fung. leder Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
I rekkefølgebestemmelsene tas følgende setning ut av planen:
Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet skal Lekeplass (L1) i området være
ferdigstilt.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP, V). Høyre og FRP sitt tilleggsforslag
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402 vedtas, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-12 med følgende endring:
I rekkefølgebestemmelsene tas følgende setning ut av planen:
Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet skal Lekeplass (L1) i området være
ferdigstilt.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Bakgrunn for saken:
BN-konsult AS har på vegne av Linda Opsal utarbeidet forslag til detaljregulering for
Skarveien Vest.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en ny enebolig på GB 23/430. Det har
tidligere blitt søkt om dispensasjon for å bygge en enebolig på den samme tomta. Plan- og
miljøutvalget avslo søknaden i vedtak 27.11.13, og opprettholdt sitt vedtak i
klagebehandlingen den 26.02.14. I vedtaket den 26.02.14, framgår det at ved utarbeidelse av
en plan vil plan- og miljøutvalget være positive til en fortetting som omsøkt.
Planens innhold:
Til sammen er det regulert 7 boligtomter i planen. Fire av tomtene er bebygd med
eksisterende boliger (B1, B2, B4 og B7). B6 og B7 er en videreføring av ubebygde boligtomter i
gjeldende planer for området og B3 er en ny boligtomt. I gjeldende planer for området er
eksisterende og planlagt bebyggelse regulert med direkteplassering. For å gi noe mer
fleksibilitet er det lagt inn byggegrenser i planen istedenfor linjesymboler for plassering av
bebyggelse. Vest i planområdet er det regulert inn en lekeplass.
De viktigste endringene av planen etter førstegangsbehandling er:
- Det er lagt inn en fysisk kjøresperre i plankartet mellom Skarveien og Austrusbakken.
- Maks mønehøyde for garasjer er økt fra 3 til 5 meter.
- Det er åpnet opp for at garasjer parallelt med vei, kan plasseres utenfor byggegrenser,
inntil to meter fra veikant.
- Bestemmelsene er endret slik at det åpnes opp for eneboliger med sekundær
boenhet.
- Tillatt takvinkel er endret fra 25 – 30 grader til 20 – 40 grader.
Som en del av kvalitetssikringen av planen er det i tillegg gjort mindre endringer / rettelser i
plandokumentene.
Planprosess:

Planforslaget var ute på høring i perioden 07.11.14. – 22.12.14. Det kom inn seks
høringsuttalelser til planforslaget (vedlegg 4). Høringsuttalelsene er oppsummert og
kommentert under.
Fylkesmannen i Vest-Agder, 24.11.14.
Påpeker at det viktig å unngå uheldig eksponering av bebyggelsen. Det gis faglig råd om at
reguleringsbestemmelsene sikrer mørke naturtilpassede farger/materialer på bebyggelsen.
Administrasjonens kommentar:
Området er fra før av relativt tett utbygd, hvor flere av de eksisterende byggene er malt med
hvit eller annen lys farge. Administrasjonen mener ikke det er hensiktsmessig å regulere
fargen på bebyggelsen i dette området. For å begrense eksponeringen av ny bebyggelse er
det lagt inn byggegrenser og satt høydebegrensninger på den mest eksponerte bebyggeselen.
Vest-Agder fylkeskommune, 02.12.14.
Har ikke ytterligere merknader til planen.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning
Skarveien veilag, 10.12.14.
Protesterer mot at reguleringsplanen åpner opp for gjennomkjøring til Sangvik og Solta. Ber
om at Skarveien forblir blindvei med gang- og sykkelpassasje mellom Skarveien og
Austrusbakken. Det vises til vedtak av reguleringsplanen for Solta i 1977, hvor Skarveien ble
regulert til blindvei med fysisk sperre mellom Skarveien og Austrusbakken.
I ny reguleringsplan for Solta, vedtatt i 2005, er det regulert inn en kjørevei som binder
sammen Skarveien og Austrusbakken. Oppsittere i Skarveien ble ikke informert om denne
endringen, og har vært uvitende om forholdet til nå. Veistyret er ikke kjent med at det i
forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen i 2005 var et bevisst tema i Søgne
kommune å åpne Skarveien for gjennomkjøring til Sangvik. Det framstår som om endringen
har skjedd ved en glipp, og det bes om at det rettes opp i feilen.
Administrasjonens kommentarer:
Austrusbakken og Skarveien var regulert som en gjennomkjøringsvei i reguleringsplanen for
Høllen, vedtatt i 1965. Vi har gått gjennom saksdokumentene for reguleringsplanene for Solta
vedtatt i 1977 og 2005. Det framgår av dokumentene til planen fra 1977 at en bevisst la inn
en gangvegforbindelse mellom Austrusbakken og Skarveien for å hindre gjennomgangstrafikk.
I planen fra 2005 ble gangveien regulert bort og erstattet av kjøreveg. Det framgår ikke av
sakspapirene til planen fra 2005 at koblingen mellom Austrusbakken og Skarveien har vært et
bevisst tema i planarbeidet, da vi ikke har kunnet finne at dette er omtalt i saksdokumentene.
Både Skarveien og Austrusbakken blir mye brukt til turgåing. Veiene er smale og ikke egnet
for stor trafikk. Gjennomkjøring vil føre til økt trafikk og dette er negativt for de som bor langs
veiene og det vil bli mindre trygt å gå. Det er gangpassasje mellom veiene i dag og det er
etablert en kjøresperre. Det er ønskelig å opprettholde gangpassasjen uten å legge til rette for
gjennomkjøring. For å sikre at det ikke legges til rette for gjennomkjøring imøtekommes
merknaden og det reguleres inn en fysisk kjøresperre i planen, i samme område hvor det er
en i dag.

Eiere av GB 23/241, 23/242, 23/195 og 23/637, 10.12.2014.
(Nummereringen er gjort av saksbehandler).
1. GB 23/430 egner seg ikke til boligbygging, viser til tidligere innsendte klager.
2. Gjennomkjøring fra Skarveien til Solta vil gi store ulemper for eiendommene, viser til
fellesprotest fra oppsittere i Skarveien.
3. Ny innkjørsel til B1 vil medføre at B1 mister parkeringsplassene sine og gjør det
nærmest umulig å etablere en framtidig garasje. Eiere av B1 hevder bruksrett for
kjøring og parkering på den delen av GB 23/430 som benyttes til dette i dag.
Protesterer på det sterkeste mot ny avkjørsel.
4. I den nye planen er antall boenheter pr. tomt begrenset til 1, vi mener at dagens plan
med inntil to boenheter er mer fornuftig og protesterer mot endringen.
5. Vi mener at dagens reguleringsplan ang. krav til uteopphold dekker bra og er likt som
over store deler av Søgne og protesterer mot endringen.
6. I punkt 1.1.3 Garasjer foreslås det bl.a. maks mønehøyde = 3,5 meter mot dagens 5
meter. Dette sammen med at takvinkel/utforming skal tilpasses bolig gjør det umulig å
bygge en dobbeltgarasje i henhold til disse begrensingene og normale byggetekniske
prinsipper. Vi stiller oss også undrene til at B3 skal ha egne regler i forhold til de andre
berørte eiendommene på dette punktet. «Garasje kan plasseres inntil 2 m fra veigrunn
(skulder) parallelt med vei» er også sløyfet i forslaget og ønskes gjeninntatt. På
bakgrunn av disse argumentene protester vi på endringer ang. garasje.
7. I dag har husene i området mange ulike takløsninger, fra flatt tak til 43 grader
takvinkel, vi mener dagens gjeldende reguleringsplan dekker bedre eksisterende
forhold og protesterer mot endringene.
8. Punkt. 1.1.8 Parkering, på dette punktet mener vi at dagens reguleringsplan er mye
bedre da den også bl.a. ivaretar at minst en parkeringsplass skal kunne være i garasje
eller parkeringskjeller, samt parkeringsplass i forhold til hybelleilighet. Vi protesterer
derfor mot at disse punktene blir endret.
9. Det er også tegnet inn en byggegrense på alle de berørte eiendommene som vil kunne
vanskeliggjøre en ev. ønsket utbygging på enkelte av eiendommene. Så vidt vi kan se
begrenser dagens byggegrense seg til utkanten av dagens regulerte område og vi vil
derfor protestere mot at det gjøres endringer på dette punktet.
Administrasjonens kommentar:
1. Vi forholder oss til vedtak i plan- og miljøutvalget den 26.02.14, hvor det framgår at
ved utarbeidelse av en plan vil plan- og miljøutvalget være positive til en fortetting på
eiendommen som omsøkt. Gjennom planen sikrer en blant annet opparbeidelse av en
felles lekeplass og en sikrer en ny atkomst til B1.
2. Det vises til kommentaren til uttalelsen til Skarveien veilag. Det foreslås å endre
planforslaget slik at det ikke blir gjennomkjøring mellom Ausrusbakken og Skarveien.
3. Endring av avkjørselen til B1 er foreslått for å hindre konflikt mellom parkering på B3
og atkomstveien til B1. Rettigheter på naboens grunn er et privatrettslig forhold som
må avklares mellom grunneierne.
4. Merknaden til antall boenheter imøtekommes ved å åpne opp for en sekundær
boenhet på opptil 60 m2 BRA per tomt.

5. Gjeldende planer i området har ikke bestemmelser knyttet til krav til uteoppholdsareal
på den enkelte boligtomt. Kravet om 80 m2, som er lagt inn i planforslaget er i tråd
med kommuneplanen. For eneboligtomter er 80 m2 uteoppholdsarealer lite og det bør
ikke være noe problem å realisere det på tomtene i planen. Det foreslås at kravet til
uteoppholdsareal opprettholdes.
6. Vi ser at det kan være urimelig å legge strammere begrensninger for utformingen av
garasjene i denne planen enn i gjeldende planer som fortsatt vil gjelde for
omkringliggende bebyggelse. Maks mønehøyde på garasje økes derfor til 5 meter. I
tillegg legges det inn i bestemmelsene at garasje parallelt med vei kan plasseres
utenfor byggegrense, inntil 2 meter fra veikant.
7. Takvinkelen på 25 til 30 grader er tilpasset bebyggelsen som planlegges på B3. For å
bedre ivareta hensynet til de øvrige tomtene og eksisterende bebyggelse foreslås det
at tillatt takvinkel endres til 20 til 40 grader og at det i tillegg åpnes opp for valmtak
som i gjeldende plan.
8. Bestemmelse 1.1.8. sikrer at det opparbeides 2 biloppstillingsplasser per boenhet.
Bestemmelsen gir ikke noen begrensninger knyttet til om parkeringen etableres i
garasje eller som biloppstillingsplass ute. I og med at vi legger inn mulighet til
etablering av en sekundær boenhet per tomt, suppleres bestemmelsen med krav om 1
parkeringsplass per sekundær boenhet.
9. I gjeldende planer for området er eksisterende bebyggelse vist som eksisterende
bebyggelse som inngår i planen, mens ny bebyggelse er vist med omriss av planlagt
bebyggelse. Gjeldende planer for området kun gir rom for å plassere bebyggelsen der
den er tegnet i planen og med det omfanget den er tegnet inn. For å gi en mer romslig
plan har vi derfor valgt å legge inn byggegrenser og angi en utnyttelsesgrad istedenfor
å videreføre de direkteplasserte byggene. Plasseringen av byggegrensene er vurdert ut
i fra terreng og avstand til veg. I tillegg er byggegrensene tegnet slik at den
eksisterende godkjente bebyggelsen kan utvides og gjenoppbygges hvor den står i
dag.
Henrik Kjøstvedt og Monika Reinertsen, GB 23/695
Ut i fra planforslaget er det i hovedsak forslaget om å gjøre Skarveien / Austrusbakken om til
en gjennomkjøringsvei vi har innsigelse til. Det vises til at Austrusbakken er for smal og dårlig
til å være en gjennomkjøringsvei og at en av fordelene ved å bo der er at det er lite trafikk og
trygt for barna. Det vises til at Austrusbakken er en populær tursti. Planene om å bygge
lekeplass på område L1 er flotte.
Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentaren til uttalelsen til Skarveien veilag, det reguleres inn en fysisk
kjøresperre slik det er i området i dag.
Bente og Jørn Løvdal, GB 23/20 og 34, 28.12.2014.
Det forutsettes at inngrep på undertegnedes eiendom berettiger erstatning.
Det forutsettes at dersom planen medfører endring av Austrusbakken fra privat vei til
gjennomkjøringsvei, så må Austrusbakken samtidig omreguleres til kommunal vei. Det er stort
behov for oppgradering av veien.

Administrasjonens kommentar:
GB 23/20 omfatter eksisterende vei i Austrusbakken. I planforslaget er veien foreslått
videreført med mulighet for utvidelse mot øst inn på GB 23/97, som i gjeldende plan for
området.
Det vises til kommentarene til Skarveien veilag sin uttalelse, planforslaget endres slik at det
ikke blir gjennomkjøring mellom Skarveien og Austrusbakken.
Vurdering:
Planforslaget legger til rette for bygging av en ny enebolig på GB 23/430, slik det tidligere har
blitt søkt om.
Barn og unges interesser
Fra den planlagte nye boligen på GB 23/430 er det ca. 350 meter å gå til nærmeste lekeplass i
Aksteveien. For å bedre forholdene for de minste barna er det regulert inn en ny lekeplass på
kommunal grunn i området hvor Austrusbakken og Skarveien møtes. Det er satt krav om at
lekeplassen skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til nye boliger i planområdet. Ved
å sette krav om opparbeidelse av lekeplass og sikre at det ikke blir gjennomkjøring mellom
Skarveien og Austrusbakken ivaretas hensynet til barn på en god måte.
Naturmangfold
Store deler av planområdet består av opparbeidede tomter med tilhørende infrastruktur. Det
er ikke kjennskap til sårbare arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget for området vurderes å være godt nok, jf. naturmangfoldloven § 8.
Prinsippene etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 vurderes å være ivaretatt.
Risiko og sårbarhet (ROS)
Det er ikke avdekket forhold som krever ekstra sikringstiltak i området. Ved opparbeiding av
tomtene forutsettes det at uteoppholdsarealene opparbeides i tråd med kravene i teknisk
forskrift, med blant annet sikring av nivåforskjeller slik at fallskader forebygges.
Estetikk og landskap
Den eksisterende bebyggelsen i området er variert. B3 er en smal tomt med ca. 12 meter
høydeforskjell fra laveste til høyeste punkt. Det er forutsatt store terrenginngrep for å kunne
plassere boligen delvis inn i terrenget på tomta. Boligen på B3 blir liggende tett på
eksisterende bolig mot øst. Det skrånende terrenget gjør at boligen vil bli eksponert mot sør.
Universell utforming
Den nye boligen på B3 er planlagt med garasje og bolig på ulike nivåer. På grunn av
høydeforskjellen på tomta, vil ikke atkomsten til boligen kunne utformes etter kravene til
universell utforming.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Det er regulert inn en lekeplass på kommunal eiendom GB 23/42. Utover disponering av
grunn til lekeplass, er det ikke forutsatt kommunale bidrag til realisering av planen. Veiene i
området er private.
Konklusjon:
Planforslaget legger til rette for en ny bolig på GB 23/430, i tråd med intensjonen med
oppstarten av planarbeidet. Administrasjonen anbefaler at forslaget vedtas slik det foreligger.

Vedlegg
1 Plankart - Skarveien vest 28.01.15.
2 Bestemmelser, Skarveien Vest, 21.01.15.
3 Planbeskrivelse - Skarveien Vest, 20.10.14.
4 Høringsuttalelser
5 Sjekkliste Risiko og sårbarhetsundersøkelse

