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Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.05.2015
Behandling:
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP og SV).

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B – Plan ID 201411 vedtas (vedlegg 1-3), jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Bakgrunn for saken:
LKS Bygg – Arkitre har på vegne av Arve Larsen utarbeidet forslag til detaljregulering for
Blåsmoen 20 og 20 B. Formålet med planen er å legge til rette for en ny bolig og garasje på
Blåsmoen 20 B (GB 18/484). Eiendommen ble godkjent fradelt fra GB 18/398 i 2009, med
tanke på bygging av bolig og garasje. I 2012 innvilget kommunen dispensasjon for bygging av

bolig og garasje. Vedtaket ble påklaget av naboen og opphevet av Fylkesmannen. Det framgår
av Fylkesmannens vedtak at dersom en ønsker å fortette et område, bør det gjøres gjennom en
endring av planen og ikke ved dispensasjon.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 - 3). ROSanalyse og sol- og skyggeanalyse ligger vedlagt (vedlegg 4 og 5).
Planen legger til rette for etablering av en ny enebolig med garasje på tomt 20 B. Vei til
eiendommen er regulert over kommunens eiendom (GB 18/415). Plasseringen av veien er i
tråd med tinglyst veirett. Resten av kommunens areal er regulert til friområde, hvor det skal
opparbeides en sti. Om vinteren kan området benyttes til snøopplag. Eksisterende bolig og
garasje på Blåsmoen 20 videreføres.
Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen og meldt oppstart av planarbeidet i september
2014. Planforslaget var ute på høring i perioden 04.03.15. – 27.04.15. Det kom inn fire
høringsuttalelser til planforslaget (vedlegg 6). Høringsuttalelsene er oppsummert og
kommentert under.
Fylkesmannen i Vest-Agder, 18.03.15.
Ingen vesentlige merknader. Ber kommunen vurdere om det bør presiseres i bestemmelse 3.1 at
snøopplag må skje på en slik måte at bruk av gangveien over friområdet ikke vanskeliggjøres.
Administrasjonens kommentar:
Arealet som er satt av til friområde er smalt. En bestemmelse om at snøopplaget ikke skal
vanskeliggjøre bruk av stien vil være vanskelig å etterleve dersom arealet skal benyttes til
snøopplag. Både stien og snøopplaget er en videreføring av dagenes bruk av området.
Stien er ikke en del av et gangveisystem som brøytes vinterstid. Administrasjonen ønsker ikke
å legge restriksjoner på bruken av friområdet som snøopplag ved brøyting av den kommunale
veien.
Vest-Agder fylkeskommune, 15.04.15.
Anbefaler at det fremkommer av planen om reguleringsformålene er offentlige eller
felles/private og at gangveien tegnes inn på plankartet.
Administrasjonens kommentar:
Det legges inn i bestemmelsene at veien inn til bolig på 20 B er privat og at tilgrensende
friområde er offentlig. Friområdet er lite og smalt. Kommunen ønsker at stien inngår i arealet
avsatt til friområde. Utforming av stien og krav til å opparbeide stien er sikret gjennom
bestemmelsene.
Anders og Julianne Karlsen Risan (Blåsmoen 18), 26.04.15.
- Protesterer på kommunens avgjørelse om å legge planen ut på offentlig høring. Det pekes i
uttalelsen på Fylkesmannens vedtak i dispensasjonssaken vedrørende samme forhold, hvor
søknaden ble avslått. Det stilles spørsmål ved hvorfor det kun lages en plan for Blåsmoen
20 og 20 B og ikke hele området som er dekket av den gamle planen.
-

Søkers profitt og kommunens ønske om fortetting bør ikke veie tyngre enn ulempene dette
bærer for nærmeste naboer. Tap av salgsverdi på boligen på grunn av ødelagt utsikt og
skyggelegging av uteområde. Den nye eneboligen vil ødelegge estetikken i området.
Kommunens behandling av saken er mangelfull og forutinntatt.

-

Planen vil få konsekvenser for hele området og skape presedens for Blåsmoen, Furumoen
og Stauslandsmoen.

-

Solanalysen er mangelfull, da den kun viser solforholdene for fire av årets måneder.

Administrasjonens kommentar:
- Selv om det tidligere er gitt avslag på dispensasjon for å bygge bolig på GB 18/484, kan det
fremmes en plan for det samme tiltaket. Planen er lagt ut på høring da den vurderes å være i
tråd med kommunens arealpolitikk. Under vises gjeldende reguleringsplan for
Stauslandsmoen sør, vedtatt 22.11.1991. Området som omfattes av planforslaget for
Blåsmoen 20 og 20 B har påtegningen 20 i plankartet.

Det framgår av uttalelsen til Karlsen Risan at hele planen burde vært tatt med i planarbeidet
slik at hele området kunne blitt vurdert under et. Administrasjonen er enige i at
reguleringsplaner normalt bør omfatte mer enn en tomt. I denne saken vurderer vi at det er
tilstrekkelig å ta med tomt 20 og tilgrensende grøntområde, markert med påtegnelsen
«snø». Grøntområdet er tatt med for å regulere veiatkomst til den nye boligen og for å
regulere inn og sikre utbedring av gangstien gjennom området. Infrastrukturen i Blåsmoen
for øvrig vurederer vi som god nok til å håndtere en ekstra bolig i området.
-

Saksbehandlingen har fulgt vanlige prosedyrer for behandling av plansaker etter plan- og
bygningsloven. Det er i planarbeidet ikke avdekket nasjonale eller regionale interesser som
blir berørt av tiltaket. Lokalt vil den nye boligen gi negative effekter for den nærmeste
naboen i øst. Konkret medfører bygging av den nye boligen at naboeiendommen får mer
skygge på eiendommen, særlig vår og høst, samt tap av utsyn mot vest. På skråfotoet under
er omtrentlig plassering av den nye boligen illustrert med rødt. Den nye boligen blir
liggende rett vest for boligen i Blåsmoen 18. I planforslaget som var på høring er boligen
regulert med de samme bestemmelsene for høyder og takvinkel som i planen for
Stauslandsmoen sør. Med de samme føringene knyttet til utforming av bebyggelsen som
for planen for Stauslandsmoen sør, kan vi ikke se at planen vil bidra til å endre estetikken i
området.

Øst

Sør

Nord

Vest

-

Planen omfatter et begrenset område og endrer kun utnyttelsen av en tomt i
reguleringsplanen for Stauslandsmoen sør. Det er i planen ikke tatt stilling til eventuell
videre utbygging andre steder verken i Blåsmoen, Furumoen eller Stauslandsmoen. Vi kan
derfor ikke se at planen vil få negative konsekvenser for et så stort område som Karlsen
Risan beksriver i sin uttalelse.

-

Solanalysen er gjennomført i tråd med standard prosedyrer for sol og skyggeanalyser. Selv
om ikke solforholdene for alle månedene er tatt med, kan en ut fra analysen lese at
skyggeleggingen og tap av sol vil være størst på våren og høsten. Om vinteren
skyggelegges Blåsmoen i stor grad av åsen i sør. Tidlig på våren, illustrert ved 21. mars, vil
naboeiendommen få mye av uteoppholdsarealet skyggelagt på ettermiddagen både fra
eksisterende og ny bolig. Gradvis vil skyggeleggingen bli mindre fram mot 21. juni, hvor
sola står høyest på himmelen. Skyggeleggingen vil igjen øke på sensommeren og høsten. I
forslaget til bestemmelser som har vært på høring er maks mønehøyde satt til 9 meter i tråd
med gjeldende plan for Stauslandsmoen sør. For å imøtekomme merknaden til naboen
reduseres mønehøyden til maks 8 meter.

Stauslandsmoen vel, 27.04.15.
- Kommunens dispensasjonspraksis er en uthuling av egne politiske vedtatte planer og åpner
for en generell fortetting på området vårt.
- Ved å støtte utbygging som gir ulemper for enkelte naboer, legger både administrasjonen
og folkevalgte opp til å skape strid og splid i et boligområde.

-

Saken er preget av lite dialog mellom vedtaksmyndighet og innbyggere og er vi er skuffet
over hvordan saken blir handtert, både av administrasjonen i kommunen og folkevalgte.

Administrasjonens kommentar:
- Den generelle dispensasjonspraksisen i kommunen vurderes ikke som relevant for
plansaken. Reguleringsplanen gjelder kun et mindre område og gir ikke føringer for andre
områder.
- Planprosessen er gjennomført i tråd med reglene i plan- og bygningsloven.
Administrasjonen har ikke ytterligere kommentarer til planprosessen.
Vurdering:
Under følger en gjennomgang av de mest sentrale temaene i planprosessen og
administrasjonens vurdering av planforslaget. For ytterligere beskrivelse av planen vises det til
planbeskrivelsen. Det vises også til kommentarene til høringsinnspillene over.
Planen legger til rette for fortetting i boligområdet på Blåsmoen med en enebolig. I innspillene
som har kommet fra naboer og velforeningen i området er en negativ til fortetting av
Blåsmoen. Det trekkes fram at en fortetting vil ødelegge områdets egenart og skape presedens
for andre tomter i området. Naboen i øst er bekymret for skyggelegging av egen tomt og tap av
utsikt mot vest, som sammen medfører verditap på eiendommen.
Blåsmoen er bebygd med flere eneboliger, fire tomannsboliger og et rekkehus med fem
boenheter. Tomtene er romslige, de fleste eneboligtomtene er på ca. 1 daa. Den store
tomtestørrelsen bidrar til å gi området god bokvalitet. Administrasjonen mener at fortetting i
eksisterende bebygde områder, hvor forholdne ligger til rette for det, er fornuftig. Tomta som
ønskes bebygd er flat og på ca. 560 m2. Planen åpner opp for at den nye boligen kan plasseres
inntil 2 meter fra eksisterende bolig i Blåsmoen 20. Avstanden til øvrig bebyggelse vil være
over 8 meter. Etter vår vurdering vil området etter bygging av ny bolig fortsatt framstå som et
område med villamessig bebyggelse, slik gjeldende plan for området legger opp til.
Det er gjennomført en sol- og skyggeanalyse for å vise hvordan solforholdene vil bli ved
bygging av en ny bolig slik planen legger opp til. Analysen viser at nabo i øst vil få mer skygge
over sin tomt, spesielt på ettermiddagen når sola står lavt om våren og høsten. I
sommerhalvåret vil naboen i øst få noe redusert kveldssol. Byggegrensen til naboen i øst er
satt 4,7 meter fra eiendomsgrensen, samme avstand som er benyttet i sol- og skyggeanalysen.
Solforholdene for boligen i Blåsmoen 20 og for den nye boligen i Blåsmoen 20 B vil være
gode. I forslaget til bestemmelser som har vært på høring er maks mønehøyde satt til 9 meter i
tråd med gjeldende plan for Stauslandsmoen sør. For å imøtekomme merknaden til naboen er
bestemmelsene endret slik at maks mønehøyde er 8 meter.
Det stilles i planen krav til at parkering til boligen løses på egen tomt. Det er satt krav om to
parkeringsplasser per boenhet i tråd med kommuneplanen. I og med at parkeringen skal løses
på egen tomt, vil ikke boligområdet få noen ekstra belastning med tanke på parkering. Tomta
er stor nok til også å ha plass til gjesteparkering i gårdsplassen, men det er ikke stilt krav til
dette i planen. En ny bolig vil gi en begrenset økning i trafikken inn i boligområdet. Veien
vurderes som god nok for den økningen av trafikken som vil komme.
Eksisterende sti fra Blåsmoen til Kjerkekleiva skal videreføres og det er krav om oppgradering
av stien før den nye boligen tas i bruk. Stien og veien til boligen på tomt 20 B skal være atskilt.
Ved gjennomføring av planen vil stiforbindelsen bli bedre og mer tilgjengelig enn det den er i

dag. Via stien har en trygg gangvei til lekeplass på Torvmoen, ca. 150 meter fra planområdet.
Det er også opparbeidet lekeplass på Blåsmoen ca. 200 meters gange fra Blåsmoen 20. Barn og
unges interesser vurderes som godt ivaretatt.
Med bakgrunn i innkomne merknader er det gjort følgende endringer i planbestemmelsene
datert 12.05.15:
- Det er presisert i bestemmelse 3.1 at veien inn til bolig på 20 B er privat.
- Det er presisert i bestemmelse 4.1 at friområde er offentlig.
- I bestemmelse 2.1 er maks mønehøyde for boligen redusert fra 9 til 8 meter.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. Det er ikke registrert sårbare
eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Tomt 20 B er i dag en del av
opparbeidet hage for Blåsmoen 20. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf.
naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter
naturmangfoldloven §§ 8-12.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at planforslaget for Blåsmoen 20 og 20 B (vedlegg 1 - 3) vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader til planforslaget.
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BLÅSEMOEN 20 OG 20 B
PLAN ID: 201411
1.0

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Gangveien gjennom friområdet skal opparbeides som en del av gravearbeidene for ny
bolig på 20B, hvor denne skal være ferdig for bruk før boligen tas i bruk. Gangveien
skal være 3 meter bred fra rundkjøringen til «Kjerkekleiva» og opparbeides i henhold
til kravspesifikasjoner fra kommunen.

2.0

BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1

Boligbebyggelse 20 – 20B
Det er tillatt med en enebolig pr tomt, 20 og 20B. For bolig på tomt 20 er det tillatt
med en sekundærleilighet med maks 70 m2 BRA.
Maks BYA pr tomt er 30 %. Boligene skal ha maks 7 meter gesimshøyde og ikke
høyere mønehøyde enn 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng Bygningen kan ha
saltak- eller valmtak med takvinkel mellom 22,5 grader og 45 grader.
Det tillates oppført en garasje på hver tomt på maks 30 m2 bruksareal. Maks
mønehøyde 5,5 meter og maks gesimshøyde 3,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert
terreng. Garasje som bygges med innkjørsel vinkelrett på vei skal ha en avstand på
minimum 5 meter fra veien. Boligen og garasje skal være tilpasset tomten og
omgivelsene og garasjen skal ha form, materialvalg og farge etter boligens utforming.
Parkering skal skje på egen tomt. Det skal avsettes plass for 2 biler per boenhet.

3.0

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1

Veg
Innenfor området inngår ny privat vei til tomt 20B.
Det skal anlegges fysisk skille mellom ny atkomstvei og gang- og sykkelsti i form av
kantstein.

4.0

GRØNNSTRUKSUR

4.1

Friområde
Innenfor området skal det bygges en gangvei i en bredde på 3 meter. Opparbeidelse i
henhold til kravspesifikasjoner fra kommunen. Friområdet kan benyttes til snøopplag.
Området er offentlig.

12.05.15

|

LKS Bygg A/S - Arkitre
BESKRIVELSE – DETALJREGULERING FOR BLÅSEMOEN 20 OG 20 B I SØGNE
KOMMUNE. PLAN ID 201411
Hensikten med planarbeidet:
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bolig og garasje på gnr 18 bnr 484, samt å
regulere inn en gangvei som friområde langs den vestre grensen av 18/ 398 og 482, hvor
arealet i dag er regulert til landbruksområde. Arealet på vestsiden av de 2 tomtene er
kommunalt areal.
Planen omfatter kun tiltakshavers eiendom, hvor dette består av 2 bruksnummer, samt
kommunens eiendom som vil få en annen arealbruk.
Planen området er en del av Reguleringsplanen for Stauslandsmoen Sør av 22.10. 1991.
Grunnlag for planarbeidet.
I gjeldende reguleringsplan er reguleringsområdet avsatt som byggeområde, hvor det i planen
er avsatt en mindre kile i den vestre delen som landbruksområde. Tiltakshaver har fremmet
søknad om å kunne delen tomten i 2, ettersom boligen på eiendommen ligger helt i ytterkant
av boligparsellen. Kommunen har liggende overvannsnett og kloakk ledninger gjennom
landbruksområdet. Det var også et ønske om å kunne etablere en gangvei gjennom den
kommunale parsellen. Med bakgrunn i de ulike ønsker er tiltakshavers parsell delt i 2, hvor
den ubebygde parsellen har bnr 484. og den bebygde 398. Som grunnlag for delingen er alle
formelle forhold avklart, ved avstandserklæring mot nord og erklæring om bruk av grunn,
hvor tiltakshaver for disponere en del av kommunens areal på betingelser. Det er også avklart
at tiltakshaver skal bygge den kommunale gang- og sykkelveien.
Tiltakshaver har fremmet søknad om dispensasjon for å bygge en ny bolig på den fradelte
eiendommen. Kommunen innvilget dispensasjonen, men denne ble påklaget av nabo.
Kommunens vedtak ble seinere omgjort av Fylkesmannen.
Den 10.09 2014 ble det avholdt et oppstartsmøte med kommunen, hvor det foreligger et
referat. I møte ble det tatt opp en del forhold som var viktig for kommunen og som skulle
danne grunnlaget for det videre arbeidet
Den 11.09.14 ble det meldt oppstart av planarbeidet, hvor meldingen ble sendt til alle berørte
grunneiere / naboer etter kommunens spesifikasjon. Meldingen ble også sendt 3 offentlige
instanser, hvorav kommunen som reguleringsmyndighet var en av disse. I tillegg ble det
igangsatte arbeidet annonsert. I meldingen var det opplyst om planens formål og hensikt.
Innen fristen for uttalelser har vi mottatt uttalelser fra 2 offentlige berørte instanser. Det
foreligger også en uttalelse fra Stauslandsmoen vel og 2 berørte grunneiere har sendt inn
innspill. Kommunen har vært positiv til de aktuelle tiltakene i området ved tidligere
behandling av søknadene om dispensasjon, samt deling og undertegning av avtaler. I referatet
fra igangsettingsmøte fremkommer ingen spesielle merknader.

-2 Basert på foreliggende uttalelser fra offentlige instanser og naboer har vi utarbeidet et forslag
til detaljplan for aktuelt reguleringsområde. Kommunens administrasjon har sett gjennom
foreliggende dokumenter og har anbefalt en del endringer. Kommunens merknader er nå
innarbeidet i planen.
Området i dag/ forhold til plangrunnlaget:
Området fremstår som bebygd, hvor det i planen er avsatt atkomstvei med snuplass like sør
for aktuelt nytt planområde. Den offentlige veien avsluttes ved tiltakshavers eiendom. Det
ligger eneboliger rundt snuplassen og det er avsatt areal til en større lekeplass mot sør langs
atkomstveien inn til snuplassen, som i planen er etablert som rundkjøring.
Samtidige boligeiendommer i området har etablert bolig inne på eiendommen, hvor
plasseringen av boligen vanskeliggjør noen form for deling med henblikk på nye enheter,
bortsett fra tiltakshavers bolig, som ligger helt i den søndre delen av en større tomt. Det er i
planen avsatt en mindre kile fra snuplassen mot nord som er regulert til landbruk, hvor det i
planen er friområde på tilstøtende areal mot nord – regulert turvei i reguleringsplanen for
Torvmoen.
Med aktuell endring vil det bli plassert inn en ny bolig på den nordre delen av tiltakshavers
eiendom, hvor denne for avkjørsel fra rundkjøringen/snuplassen. Landbruksområdet blir
omgjort til friområde med krav om opparbeidelse av gangvei gjennom friområdet. Dette vil gi
en formell forbindelse mellom Blåsemoen og friområdet mot nord. Det ligger i dag offentlige
ledninger i grunnen over dette arealet. Tiltaket med en gangveien vil være i tråd med et behov
for å binde området sammen, slik at gang- og syklende kan benyttes en snarvei til regulert
turvei Det aktuelle arealet har ingen relevante brukerinteresser til landbruk. Det er en sti på
stedet i dag.
Som grunnlag for planarbeidet er det gjort følgende utredninger:.
1. Risiko og sårbarhet
Det er utført egen risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er ikke spesielle problemer knyttet til
risiko- og sårbarhet i hele planområdet, verken i forhold til ras, skred eller overflatevann
Det er heller ikke ustabile masser/utsatte steder for skred eller andre forhold av
beredskapsmessig betydning.
2. Kultur- og fornminner.
Hele planområdet er allerede berørt av tidligere tiltak, hvor det nye tomten er opparbeidet som
plen både i dybde og areal. Kommunens areal er oppgravd og det er etablert ledninger
gjennom området fra Blåsemoen og frem til friområde i nord. Det er følgelig ikke konflikt i
forhold til dette interessefeltet.
Som grunnlag for planarbeidet er det gjort følgende vurderinger/ medvirkninger:
1. Biologisk mangfold.
I henhold til bestemmelsene i naturmangfoldloven skal kunnskapsgrunnlaget om naturmiljø
og tiltakets innvirkning på dette vurderes og grunngis i beslutningstakingen, jf § 7 i
Naturmangfoldloven. I henhold til 8 er det undersøkt hvorvidt det foreligger registreringer av
sårbare arter eller økosystemer i området som vil kunne påvirkes negativt som følge av

- 3planen. I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det ikke kommet innspill om rødlistene
eller andre sårbare/truede arter innenfor planområdet. Dette bekreftes ved søk i artskart,
artsdatabanken. No og naturbase fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er ikke funnet
av slike. En kan derfor si at tiltaket ikke vil redusere arters eller økosystemenes utbredelse og
funksjon.
Dersom man ikke innehar nok kunnskap om naturgrunnlaget, skal det vurderes hvorvidt
tiltaket er av en slik art og omfang at ny informasjon bør innhentes jf nml § 9. Det er ingen
registreringer som gir grunnlag for å tro at det er spesielle planter eller dyreliv som blir berørt
av tiltaket. Tiltaket er svært begrenset i utbredelse og arealet er tidligere berørt med både
grave og planeringsarbeider. For øvrig er det meste av arealet avsatt som boligområde
tidligere. Etter en konkret vurdering kan en ikke se at det biologiske mangfoldet blir berørt
etter naturmangfoldlovens § 9 hvor det synes ganske klart at det ikke er behov for utvidet
undersøkelser.
Nml § 11 slår fast at det er tiltakshaver som er ansvarlig for kostandene ved en eventuell
miljøforringelse, og også må redusere denne innenfor et rimelighetsnivå. I saker som
omhandler nybygging, vil dette vanligvis omfatte ift avrenning og ivaretakelse av naturlig
vegetasjon der det er mulig. Slike vurderinger er gjort i planarbeidet.
Nml § 12 slår fat at det er tiltakshaver som ansvarlig for bruk av miljøforsvarlige metoder og
teknikker som gir de beste samfunnsmessige resultatene. Konsekvensene med
gjennomføringen av planen er stort sett å benytte eksisterende terreng slik dette er i dag. Det
er ikke knyttet spesielle naturverninteresser til areal og gjennomføringen av planen vurderes
således å ha liten effekt for aktuelt tema.
2 Friluftsinteresser/natur/landskap.
Hagen som vil bli bebygd er allerede opparbeidet som plen. Kommunens areal ligger som et
flatt område, hvor det vil bli opparbeidet en gangvei til et friområde. Så vidt vi kan se er dette
et behov og vil øke tilgjengeligheten for friluftsinteressene i området. Så vidt vi kan vurdere
er det ikke konflikter i arealbruken i forhold til allmenne interesser og natur/landskapet blir
svært lite berørt.
3.Barn og unge
Tiltaket med å oppføre en bolig på en privat plen berører ingen i den yngre aldersgruppe.
Tiltaket med å opparbeide en atkomstvei vil være et positivt element på stedet, hvor barn- og
unge for en atkomstvei som letter tilgjengeligheten til både friområder og som blir en snarvei.
Det er i tillegg avsatt arealer innenfor godkjent reguleringsplan som gir gode vilkår for barnog unge. Vi kan ikke se noe annet en at tiltaket kun er positivt for ban- og unge.
4.Universell utforming:
Etablering av aktuelt bolig gir muligheter for å kunne komme til boligen med en universell
utforming. Også etablering av en gang- og sykkelvei vil kun være et positivet element for en
universell bruk av området og tilgjengeligheten for personer med funksjonshemming.
5. Forurensing
Tiltaket vil medføre minimale inngrep i det stedlige terrenget, hvor jordmasse vil bli benyttet
på stedet. Det vil bli behov for å tilføre masse for gang- og sykkelvei, samt bygge grop, hvor
bolig er tenkt uten kjeller. Tiltaket vil ikke medføre noen form for forurensing. Det er ingen
støyproblematikk i området.

-46. Forhold til offentlige berørte instanser:
Det fremkommer ingen store arealkonflikter i forhold til noe offentlige berørte instanser eller
de interessefeltene disse skal ivareta
Fra offentlige berørte instanser har vi fått tilbakemelding fra Fylkesmannen i Vest-.Agder og
Vest-Agder fylkeskommune.
Fylkesmannen i Vest-Agder har ingen spesielle merknader til planarbeidet. Det er allikevel
vist til barn- og unges interesser, til de funksjonshemmedes interesser og risiko- og
sårbarhetsanalyse, naturmangfoldloven og forurensing. Kommentarer: Alle temaene er
vurdert som grunnlag for foreliggende plangrunnlag og jeg kan ikke se de store
arealkonflikter
Vest-Agder fylkeskommune har ingen merknader til det igangsatte planarbeidet..
Kommentarer: Ingen
Forhold til berørte naboer og Velforeninger:
Etter varslingsrunden er det kommet inn 2 merknader fra naboer og en fra Velforeningen i
området.
Stauslandsmoen vel v/Marit Schalsemose som har repetert forholdene slik Vellet har gjort
under den prosessen som tidligere ble utført ved behandling av dispensasjons behandlingen.
Det er i henvendelsen gitt en rekke merknader som knytter seg til denne prosessen jf brevet i
sin helhet. Avslutningsvis har Vellet oppsummert argumentasjonen i 3 punkter. 1: Disse
ønsker områdets egenart bevart: dispensasjon endrer premisser underveis og ødelegger de
kvaliteter disse mener området har til at bebyggelsen gis et godt helhetsinntrykk, liten grad av
trafikk og godt med lys og luft mellom boenhetene. 2: Ulempene for nabo(er) er ikke
objektivt vurdert av veken kommunale saksbehandlere eller LKS Bygg. I videre
saksbehandling fra kommunens side vil Vellet derfor be om en objektiv totalvurdering slik det
også blir pekt på fra fylkesmannens side. 3: Vellet registrerer nå at saken blir godt kunngjort
slik at det er mulig at demokratiske prinsipper kan legges til grunn ved at enkeltpersoner og
Vellet kan bli hørt. Vellet har klare forventninger om å bli tatt på alvor, og at innspill inngår i
en totalvurdering i den videre saksbehandling.
Kommentarer: Tidligere i henvendelsen skriver Vellet følgende: «Vi ønsker ikke en lettvint
dispensasjonspolitikk slik vi mener kommunen tidligere i denne saken har vist de legger opp
til.» Under punk 3 i Vellets merknader gis en tilbakemelding om at saken synes å være godt
kunngjort. Når det nå er igangsatt et planarbeid vil selve arbeidet utføres etter de
rammebetingelser som fremgår av plan- og bygningsloven, slik at dette er måten arbeidet blir
gjennomført på. Både offentlige og private/vel har anledning å si sin mening på de stadier
som loven har satt som uttaletidspunkt og eventuelt klage når dette er mulig. Saken behandles
nå som en detaljregulering og ikke som en dispensasjonssak.
Under punkt 1 har Vellet merknader om at disse ikke ønsker området bevart. Gjennom en
reguleringsprosess blir området endret gjennom en lovbestemt prosess. Neste gang noe i
området vil endre noe på sin eiendom som ikke er i samsvar med gjeldende plan, vil
vedkomne trolig måtte gjøre dette gjennom en planprosess. Vellets bønn er hørt i denne saken

- 5ettersom en planendring gjennom en detaljregulering er en omfattende prosess hvor alle
forhold blir vurdert. For øvrig er det neppe så mange andre tomter i området som har samme
mulighet som tiltakshaver har. De fleste tomtene er bebygd med bolig inne på tomten, noe
som vanskeliggjør en endring ved deling. Tiltakshaver er en av de få tomtene hvor boligen
ligger helt i kanten av tomten og hvor det i tillegg er en forholdsvis stor tomt.
Under punkt 2 gir Vellet uttrykk for at et disse ønsker en objektiv totalvurdering. Gjennom
en reguleringsprosess vil alle ha en mulighet å både se og gi sine merknader. Selv om jeg
synes at kommunen også tidligere har vært objektive, er en reguleringsprosess det mest
objektive verktøyet for å endre en tidligere vedtatt arealbruk. Dette medfører ikke at Vellet for
sin mening uttrykt i planen, det er det opp til kommunen å avkjøre som planmyndighet.
For øvrig har Vellet ikke merknader til endringen av gang- og sykkelveien, noe Vellet også
burde vært opptatt av. Vi kan ikke anbefale noen endringer i plangrunnlaget med bakgrunn i
Vellets merknader.
Anders Rise, som er ny eier av boligen øst for tiltakshavers eiendom er sterk i mot at det
oppføre en ny bolig på omsøkt område. Han viser til at Fylkesmannen tidligere har avslått
kommunens vedtak i saken. Det påpekes også at lysforholdene på hans eiendom vil bli sterkt
redusert, hvor han påpeker verditap på hans eiendom. Han påpeker også at andre naboer kan
gjøre det samme, som vil medføre verditap på tilstøtende eiendommer. Det vises til uttalelsen
i sin helhet, hvor naboen har utdypet sine meninger.
Kommentarer: Fylkesmannen har aldeles ikke sagt nei for bygging av en ny bolig på tomten.
Det har Fylkesmannen i anledning til. Fylkesmannen har avgjort at det ikke var grunnlag for å
gi en dispensasjon etter den konkrete søknaden og vedtak i saken. Gjennom en
detaljregulering kan kommunen omgjøre arealbruken hvor disse måtte ønske gjennom et
planarbeid. Det er kommune som er planmyndighet og kommunen har selvsagt anledning å
gjøre endring i arealbruken der dette måtte være ønskelig fra kommunens side. De offentlige
instanser har innsigelsesmyndighet i plansaker noe som skaper komplikasjonen for
kommunen for å kunne vedta en plan. I aktuelt tilfelle er de offentlige berørte instanser hørt
og det er ikke fremkommet merknader med trussel om innsigelse.
Naboen har merknader om sol/lys, hvor det påstås at han vil miste betydelige mengder av
dette gjennom hele høst, vinter og vårsesongen. Det er i saken utført en solanalyse. I det
aktuelle tilfellet vi det kun være snakk om sol/lys fra vest, fordi naboens areal ligger mot øst.
Av soldiagrammet fremgår minimale ulemper for nabo, hvor det er sein på året og sein på
kvelden at bygningsmassen på tiltakshavers eiendom ( ny og gammel) vil kaste skygge over
på naboen eiendom. Det er også et vesentlig argument at det store deler av vinterhalvåret ikke
er sol på stedet i det hele tatt på grunn av terrenghøyde rett mot sør. Det er i solanalysen ikke
tatt hensyn til at naboen selv har en høy hekk i grensen, som i seg selv gir mye skygge på de
samme tidspunktene. Fra morgen til kveld i vår/høstdelen med lav sol fra vest vil naboen
kunne ha noe ulempe med skygge, men resten av året og dagen vil naboen ikke være berørt i
det hele tatt. Betydelige mengder synes å være godt overdrevet. Solkartet følger plansaken
som eget dokument.
Naboen har også vist til at andre kan gjøre det samme som tiltakshaver. Så vidt jeg kan se er
det få som kan gjøre som tiltakshaver ettersom boligene på den enkelte tomt ligger innen på
tomten og hindre en mulighet for å kunne dele fra og oppføre nye boliger. Tiltakshaver har en
forholdsvis stor eiendom, hvor boligen ligger i ytterkant av tomten. Derfor er det mulig å

- 6oppføre en ny bolig på stedet, uten at dette går ut over verken det bebygde preget eller den
gjenværende tomt. Samtlige andre eiendommer i omgivelsene rundt måtte etablere 2mannsboliger om de skulle gjort det samme. Jeg kan i utgangspunktet ikke se hvem av
naboene som har samme mulighet, selv om det nok finnes tilsvarende muligheter andre steder
i planområdet.
Vi kan ikke anbefale endringer av plangrunnlaget med bakgrunn i naboens merknader.
Frank Rasmussen som er sterkt i mot at området fortettes. Rasmussen tar opp et forhold med
parkeringsproblematikk i området og mener en ny tomt vil skape ytterligere problemer. Han
er også bekymret for stien ned til Kjerkekleiva, hvor han mener denne kan forsvinne med
tiltaket. Det vises også til andre forretningssaker i området, hvor det hevdes at aktuell sak vil
kunne bli som andre fortettingssaker i området. Avslutningsvis blir det referert til
fylkesmannens avgjørelse i dispensasjonssaken, hvor det i denne saken oppfattes som om
Fylkesmannen har sagt nei til fortetting. Det hevdes også at aktuell sak vil kunne skape
presedens i boligområdet.
Kommentarer:
I den konkrete saken er det avsatt plass til parkering og garasje på den nye tomten. Det er også
gjort avtaler om atkomst, hvor det i foreliggende dokumenter ved deling er lagt klare føringer
for hvordan den nye gang- og sykkelveien skal skilles fra atkomstveien. Jeg kan ikke se noe
annet enn at grunnlaget for både atkomst, parkering og etablering av gang- og
sykkelatkomsten er sikret ved tidligere behandling av delingssaken. Det er her gjort et godt
grunnlag for både de allmenne interesser og tiltakshavers mulighet for å kunne oppføre en
bolig på arealet.
De øvrige forhold i merknaden er kommentert tidligere. Vi finner ikke å kunne anbefale
endringer av plangrunnlaget basert på foreliggende merknad fra Rasmussen.

21.11.2014, revidert 09.01.15

Sol opp: 07:34 ned 19:35

Sol opp: 07:34 ned 19:35

Sol opp: 07:34 ned 19:35

Tegningsnr.:

Sol opp: 07:34 ned 19:35

Revisjon nr.:

501
Type tegning:

SOLANALYSE
Nytt bygg
Tomt 20B

Nytt bygg
Tomt 20B

Nytt bygg
Tomt 20B

Eksist bygg
tomt 18

Eksist bygg
tomt 18

DETTE ER EN SOLANALYSE
BASERT PÅ KOMMUNENS
KARTUNDERLAG OG
HØYDER.PLASSERING BYGG
BLÅSMOEN 20 ETTER TEGN DATERT
15.03.11.

Eksist bygg
tomt 18

!
ten
n
so
ori
h
er
nd
u
len
So

Eksist bygg
Tomt 20A

N

21.MARS: KL.08.00

N

Eksist bygg
Tomt 20A

21.MARS: KL.12.00

Sol opp: 04:31 ned 22:26

21.MARS: KL.17.00

Sol opp: 04:31 ned 22:26

Nytt bygg
Tomt 20B

N

Eksist bygg
Tomt 20A

Solensinnfallsvinkeler basertpånorsksommertid.
* Denmaksimalesolvinkelenoppstården21.juni kl. 13.19
Solmodellenviserskyggeneprosjektetkasterpåsitt eget
områdeog tilstøttendeområderi 3Dmodellen.
Solstudiener basertpåbyggemeldingstegninger
og
situasjonskart.

N

Nytt bygg
Tomt 20B

21.MARS: KL.21.00

Sol opp: 04:31 ned 22:26

Eksist bygg
tomt 18

Sol opp: 04:31 ned 22:26

Nytt bygg
Tomt 20B

Nytt bygg
Tomt 20B
Eksist bygg
tomt 18

Nytt bygg
Tomt 20B

Eksist bygg
tomt 18

Eksist bygg
tomt 18

Eksist bygg
tomt 18

Eksist bygg
Tomt 20A

21. JUNI: KL.18.00
Eksist bygg
Tomt 20A

Eksist bygg
Tomt 20A

Eksist bygg
Tomt 20A

N

21.JUNI: KL.08.00
Sol opp: 07:16 ned 19:25

N

N

21.JUNI: KL.12.00

21 JUNI: KL.17.00

Sol opp: 07:16 ned 19:25

Sol opp: 07:16 ned 19:25

N

21. JUNI: KL.21.00

Nytt bygg
Tomt 20B

Nytt bygg
Tomt 20B

Eksist bygg
Tomt 20A

Sol opp: 07:16 ned 19:25
Eksist bygg
tomt 18

Index Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr.

Lokalisering:

Eksist bygg
tomt 18

N
!
ten
n
so
ori
h
er
nd
u
len
So

Eksist bygg
Tomt 20A

Prosjekteringsgruppen:

Eksist bygg
Tomt 20A

N

21.SEPTEMBER: KL.08.00

N

21.SEPTEMBER: KL.12.00

N

21 SEPTEMBER: KL.17.00

N

21. SEPTEMBER: KL.21.00

ARK :

Arkitekt

.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00

RIB :

Rådg. ing. Bygg

.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00

RIE :

Rådg. ing. Elektro

.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00

RIV :

Rådg. ing. Vent.

.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00

Fase:

BYGGEMELDING
Sol opp: 10:25 ned 16:27

Sol opp: 10:25 ned 16:27

Sol opp: 10:25 ned 16:27

Sol opp: 10:25 ned 16:27

Nytt bygg
Tomt 20B
Eksist bygg
tomt 18

!
ten
n
so
ori
h
er
nd
u
len
So

Hele området i skygg
på grunn av haia i syd!

!
ten
n
so
ori
h
er
nd
u
len
So

!
ten
n
so
ori
h
er
nd
u
len
So

Tittel:

Godkjent:

HL.Bygg AS
Blåsmoen 20

Kontroll prosjekt

Blåsmoen 20
4536 Søgne

Sign.:

Kontroll:

Filnavn:
SOLANALYLSE
BLÅSMOEN_R0.pln
Dato:

11.04.11
Målestokk:

N

21.DESEMBER: KL.08.00
BIM modell ArchiCAD 14 NOR

Eksist bygg
Tomt 20A

21.DESEMBER: KL.12.00

Filplassering: P:\PROSJEKTER 2010\198-10 BOLIG REIDAR LARSEN SØGNE\solanalyse\SOLANALYLSEBLÅSMOEN_R0.pln

N

N

21.DESEMBER: KL.17.00

1:400, 1:323,17,
1:298,90,
Kontroll utførende
1:321,71,
Sign.:
Kontroll:
1:481,57

N

21.DESEMBER: KL.21.00

Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

198-10

501

Type tegning:

SOLANALYSE

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

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

Deres ref.: 2014/2907
Vår ref.:
2014/4653

Vår dato: 18.03.2015
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Blåsmoen 20 og 20B - uttalelse til detaljreguleringsplan med planID201411
Vi viser til kommunens skriv av 04.03.2015.
Planforslaget legger til rette for bygging av en ny enebolig og garasje på Blåsmoen 20B.
Etter gjennomgang av planforslaget har vi ingen vesentlige merknader. Vi ber likevel
kommunen vurdere å presisere siste setning i reguleringsbestemmelse 3.1 – friområde - at
snøopplag må skje på en slik måte at bruk av gangveien over friområdet ikke vanskeliggjøres.
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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Deres ref: 2014/2907 -4888/2015
Klage på avgjørelse om å legge forslag til detaljregulering av tomt Blåsmoen 20 og 20b ut til
offentlig høring. Plan ID 201411.

Vi ønsker å klage på kommunens avgjørelse om å legge detaljreguleringen av tomt Blåsmoen 20 og
20b ut på offentlig høring og kommer med følgende bemerkninger:
Vi kan ikke se at å detaljregulere en enkel tomt fraviker forrige saksgang som gjaldt dispensasjon fra
reguleringsplanen. Dette virker for oss som et forsøk fra søker på å gå rundt Fylkesmannens, heretter
kalt FM, vedtak angående detaljregulering.
Slik tolker vi FMs forrige vedtak, 2011/4768, datert 23.01.2014 der han beskriver detaljregulering:
«vi viser til at en reguleringsplan blir til gjennom en omfattende beslutningsprosess, og at det er
muligheter for berørte parter og fagetater å fremme sine synspunkter til planen. Kommunen må
deretter vurdere de vesentligste og berørte interesser opp mot hverandre på en forsvarlig måte».
Videre skriver FM:
«en detaljregulering av planen for området vil medføre forutsigbarhet for beboere og andre i et
område i forhold til hvordan området skal bygges ut».
I et tidligere brev datert 29.04.2013 skriver FM:
«Det er det klare utgangspunkt at beboerne i et planområde skal kunne innrette seg i tiltro til de
bestemmelser som fremgår av planen, og dersom kommunen ønsker å fortette bør dette gjøres
gjennom å endre planen.»
Detaljreguleringen fylkesmannen hentyder til skal vel da gjelde hele området og ikke bare søkers
tomt?
Når søker vil detaljregulere en enkel tomt avviker dette fra FMs uttalelser om at en slik endring skal
skje gjennom planen for hele området.

Vi mener saksgangen nok en gang inneholder feil og burde vært avvist. Når kommunen allikevel
velger å sende denne søknaden til offentlig høring virker det som om saken allerede er avgjort fra
deres side.
En behandling av detaljregulering skal ta for seg fordeler og ulemper og sees i en helhet, noe som vi
ikke kan se har blitt gjort her eller i forrige saksgang.
Både nå og tidligere blir klager fra naboer og velforening bare nevneverdig kommentert og ikke
videre tatt noe hensyn til. Søkers ønske om egen profitt og kommunens ønske om fortetting bør ikke
veie tyngre enn ulempene dette bærer for nærmeste naboer/område.
Det har heller ikke vært noen offentlig befaring i denne saken der samtlige kan komme med sine
synspunkter. Det virker som om dette ble gjort i forrige saksgang når det gjaldt dispensasjon, er det
ikke enda viktigere i denne saken når det nå gjelder endringer for hele området?
Det er stort flertall av naboer mot å få bygget denne eneboligen da den vil ødelegge estetikken i
området. Vi ønsker å beholde området slik det var planlagt. Dette var også grunnen til vi valgte å
flytte hit. Fortetting står ikke sterkere enn naboenes meninger, områdets estetikk, tap av utsikt, lys,
trivsel og vårt økonomiske tap.
Når det gjelder kommunens ønske om fortetting, hvorfor skal dette gå på bekostning av beboere i
nærmiljøet og skape uenighet og mistrivsel? Det er heller ikke et sprengt boligmarked her som i
storbyene der fortetting er et av de eneste virkemidlene kommunen har for å få plass til alle sine
beboere.
Vi mener at kommunen bør fokusere på å fortette områder der det ikke foreligger noen ulemper for
naboer eller klager fra andre hold, slik at de kan beholde et godt miljø blant sine beboere i
kommunen og opprettholde en rettferdig fortettingspolitikk.
Blir denne saken godkjent vil det bli stor sannsynlighet for presedens, ikke bare Blåsmoen, men
Furumoen og Stauslandsmoen som også inngår i samme reguleringsplan. Da synes vi det er merkelig
at ikke flere blir varslet om denne saksgangen.

I forrige saksgang ser vi at FM stadig kommenterer mangelfull saksbehandling fra kommunens side,
denne saken bør derfor behandles nøye der alles meninger og skjønn blir objektivt vurdert.
Kommunen skal være et nøytralt behandlingsorgan. Vi kan ikke forstå at denne saken glir så lett
igjennom atter en gang.
Vi merker oss at søker kommenterer saken vår i Budstikka datert 18. mars 2015 og sier: «jeg fikk
beskjed av Søgne kommune at hvis ikke jeg kunne bygge et hus her, så kunne du glemme alt som
heter fortetting i Søgne kommune». Er det slik at beboere i Søgne kan få muntlige «lovnader» før en
sak er behandlet uten at alle hensyn er tatt til betraktning? Saken synes allerede å være avgjort hos
kommunen og rollen som et nøytralt behandlingsorgan blir ikke overholdt.
Vi vil også nevne noe som kommunen skrev i sin godkjenning av fradeling av tomt i 2009 at søker
hadde fått et klart forbehold om at byggesaken kunne bli stoppet pga. «andre forhold som ikke er
blitt behandlet i dette vedtaket». Vi ser derfor med undring at kommunen uttaler seg motstridende i
sine muntlige og skriftlige uttalelser.

FM har i tidligere saksgang også påpekt at «kommunen ikke har vurdert utover solforholdene hvilke
fordeler og ulemper tiltaket vil medføre, og om kommunen mener at fordelene er klart større enn
ulempene». Vi kan heller ikke se at dette er gjort i denne saken. Vi er svært interessert i å vite hvilke
fordeler med dette som er større enn ulempene?
En ting til som heller ikke blir nevnt og som er en alvorlig ulempe for oss er vår boligsalgsverdi. Dette
er etter vår mening ikke bare privatrettslig da kommunen avgjør denne saken på vår bekostning.
Forrige eier fikk bekreftet et tap av salgsverdi av boligen med ca 300 000,- hvis byggesøknaden blir
godkjent. Vi er unge beboere i Søgne og som unge mennesker flest har vi høyt lån som er refinansiert
etter omfattende oppussing. Dette gjorde vi med trygghet i forrige saksgang som var avvist av FM
senest i januar 2014.
Vi ønsker virkelig ikke å få en stor enebolig bygget så nær vår beste side av huset som vil ødelegge
vår eneste utsikt og de fineste solnedganger. Det vil være meget ødeleggende for vår trivsel og de
forventningene vi hadde når vi valgte å flytte til denne kommunen. Vi håper de folkevalgte klarer å se
vår side av saken slik at vi kan få mange flotte år i Søgne kommune!

Kommentarer på svar fra LKS bygg AS – Arkitre

Når det gjelder FMs omgjøring av kommunens vedtak om dispensasjon, 2011/4768, datert
23.01.2014 har vi aldri skrevet noe annet enn det som var beslutningen i saken.
Vi kan ikke se forskjell på søkers forsøk på å detaljregulere en tomt og tidligere søknad på
dispensasjon fra reguleringsplan på oppføring av ny enebolig. En detaljregulering tolker vi slik FM har
uttalt seg tidligere at den skal gjelde planen for området. En søknad om å detaljregulere en
eksisterende reguleringsplan burde da kommet fra kommunen selv og ikke fra en privatperson.
Når denne søknaden kommer fra en privat person med kun egen profitt som grunnlag, burde
kommunen blankt avvist dette. Det er langt flere argumenter som skal tas tilfølge i en slik sak da den
berører mange flere enn det dere her hentyder til.
Hvis dette er starten på en større endring av reguleringsplanen mener vi at dette er en beslutning
alle naboer i området må være varslet om da det medfører betydelige endringer i området for alle
beboere og ikke bare nærmeste naboer.

Når det gjelder solanalyse foretatt av søker 11.04.2011, ser vi klart flere mangler ved denne.
Vår og høst månedene hvor tap av sol vil være betydelig redusert er ikke tatt med i denne analysen.
Etter en lang og mørk vinter får vi første solen over fjellet i sør i midten av mars. Så fra mars, april og
mai vil vi ha et vesentlig tap av sol om ettermiddagen, hvor da søkers solanalyse bare har tatt med
21. mars kl 17 som gir skygge på vår tomt.
Altså vår månedene mars, april og mai blir lagt sammen til en dag, som selvfølgelig ikke ser så ille ut
på papiret, men i virkeligheten vil være et stort tap for oss gjennom flere måneder.

Dette vil også gjelde høst månedene august, september og oktober, hvor disse er lagt sammen til kun
21.september kl 17.
Måten dette blir presentert på gir et inntrykk av at det ikke vil bli så ille, men saken er den at denne
solanalysen er meget mangelfull og ikke burde vært brukt som vurderingsgrunnlag. Solanalyse som
tar for seg alle månedene i året, og flere klokkeslett bør brukes i dette tilfellet.
Da vi begge er yrkesaktive personer som er i arbeid til kl 16 hver dag vil det si i praksis at når vi
kommer hjem fra jobb har vi lite til ingen sol resten av ettermiddagen.
Vi legger også merke til at tap av utsikt heller ikke blir nevnt, dette er vår eneste utsikt og en utsikt
med flotte solnedganger som vil forsvinne om byggingen av enebolig godkjennes.

Når det gjelder kommentaren til søker angående «vår» hekk, er dette ikke «vår» hekk. Dette er en
felles hekk mellom oss (forrige eier) og søker som de i sin tid ble enige om type og i tillegg høyden
den skulle ha.
Og at en tuja hekk på 2 meter blir trukket inn i en sak når det er snakk om et hus med mønehøyde på
inntil 9 meter, har ikke denne hekken noe relevans.
Da vi nettopp har flyttet inn og brukt all vår tid på å pusse opp, har ikke vi hatt mulighet til å legge
noe mer tanker i denne hekken! Denne hekken hindrer ingen utsikt da vi ser trærne nede ved Søgne
elva og Føreid. Så hvorfor denne tuja hekken er noe som gang på gang blir nevnt kan vi ikke fatte og
begripe! Dette ønsker vi ikke å kommentere mer i fremtiden, da det er godt forklart i forrige
saksgang av forrige eier. Se grundige analyser tatt av forrige eier som vedlegg.

Utsnitt av vedlegg som viser Høyde på hus i forrige saksgang og høyden på den mye omtalte hekken.
Treet til venstre er hugget ned før vi overtok eiendommen. Kanskje litt vanskelig å se mot solen, men
du kan se tretoppene nede ved søgneelva herfra. Konklusjon, denne hekken tar ingen utsikt annet
enn innsikt til naboens hage.

Vi ønsker også å kommentere søkers uttalelser om presedens, der han mener det er få andre som
har mulighet til å fortette sine tomter.
Nå må søker ikke glemme at reguleringsplanen ikke bare gjelder for Blåsmoen men også Furumoen
og Stauslandsmoen. Dette har også tydelig blitt forklart i forrige eiers klage datert 28.03.2011. Vi
undres at dere fortsatt kun refererer til Blåsmoen.
I disse områdene er det flere som har mulighet til å fortette sine tomter, noe som vil ødelegge det
flotte området vi valgte å flytte til av nettopp grunner som søker nå ønsker å ta ifra oss.
Det nye huset er tenkt plassert kun 2m fra eksisterende bolig. Dette vil føre til at hele vår tomt mot
vest vil bli dekket av noe som ligner på et langt rekkehus. Det helhetlige inntrykket av området og
nåværende estetikk blir totalt tilsidesatt.

Når det gjelder salgsverdi av vårt hus, har vi fått bekreftet av vår eiendomsmegler at det er betydelig
tap av verdi hvis dette huset blir bygget. Det var vanskelig å sette en konkret prislapp på dette men
han synes tallene som tidligere eier hadde fått ikke var urimelige. Når det er snakk om slike summer
er privatrettslig forfølgelse av saken noe vi vil vurdere. Dette med tanke på hvordan denne saken er
blitt behandlet fra første stund.

Som en konklusjon til søker må vi si at når det kun er ønske om maksimal profitt som ligger til grunn
for å bygge ny enebolig, blir det svært usmakelig å påføre nærmeste nabo en sterkt redusert glede av
uteplassen, dårligere lysforhold og en betydelig reduksjon av salgsverdien. Dette i tillegg til vår helt
usjenerte uteplass/hage blir totalt ødelagt og vil bli til en trist og mørk bakgård.

Mvh
Julianne & Anders Karlsen Risan
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Styret i Stauslandsmoen
er av årsmøtet bedt om å forholde
og detaljregulering
for Blåsmoen 20 og 20 B.

seg kritisk til pågående

fortetting

For å være sikre på at vi har medlemmene
i ryggen har vi oppsøkt den enkelte husstand på
Blåsmoen, samt 4 boliger som kan defineres som gjenboere til Blåsmoen 20.
Av disse forholder en stor majoritet seg kritisk mot tiltaket, kun en husstand velger å forholde
seg nøytral.
Vi opplever et sterkt engasjement i forhold til denne saken og mener med dette vi har et solid
mandat fra medlemmene
til å forholde oss kritiske til denne omreguleringen.
Våre
medlemmer har støttet følgende argumentasjon:
Den opprinnelige
reguleringsplanen
for Blåsmoen legger vekt på en åpen villamessig
bebyggelse.
Slik ønsker vi fortsatt det skal være. Kommunens
dispensasjonspolitikk
er
en uthuling av egne politisk vedtatte
planer og åpner opp for en generell fortetting
på
området vårt.
Vi er også bekymret
for det sosiale miljøet i området.
Slike saker setter sterke
følelser i sving. Ved å støtte utbygging som gir ulemper for enkelte naboer, legger
administrasjonen
og folkevalgte
opp til å skape strid og splid i et boligområde.

både

Stauslandsmoen
vel har tidligere samarbeidet
godt med administrasjonen
i Søgne
kommune
og gjennom et slikt samarbeid
fått støtte til trivselsfremmede
tiltak i vårt
nærområde.
Styret for Stauslandsmoen
vel synes denne saken er preget av lite dialog
mellom vedtaksmyndighet
og innbyggere
og er skuffet over hvordan saken blir handtert,
både av administrasjonen
i kommunen
og folkevalgte.
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Vi vil oppsøke

Velet har tidligere,
fortetting

med mandat

på Blåsmoen.

lys av pågående
I vedtektene

for Blåsmoen
den enkelte
fra årsmøtet

Dette gjelder

husstand

uke i 16.

mai -13, blitt bedt om å uttale

fortetting
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på Blåsmoen,

seg kritisk

til

men nå spesielt

i

reguleringssak.

for velet

vårt

står

det bl.a.:

-2.1 Velforeningens
formål er å fremme medlemmenes
felles interesse
i området
og virke for stedets sosiale
fysiske miljø, og beboernes
trivsel og sikkerhet.
-2.4 Foreningen
samarbeidsorgan

20 og 20 B.

skal ivareta stedets interesser
overfor kommunen
og andre

og

som et hørings- og
offentlige instanser.

Bakgrunn:
Eiendommen
det er planlagt fortettet
på ble godkjent fradelt av kommunen
i 2009.
I 2012 innvilget kommunen
dispensasjon
fra gjeldene reguleringsplan
for bygging av
bolig og garasje. Vedtaket ble den gang påklaget og opphevet
av Fylkesmannen.
Dette fordi vedtaket
fra kommunen
er i strid med gjeldende
reguleringsplan.
Det blir
videre lagt lite vekt på den ulempe dette utgjør for spesielt en av naboene.
Til tross for dette går kommunen
videre med denne saken og detaljregulerer
området
slik at det nå kan bygges på. Ny regulering
innebærer
at deler av friområdet
i det
detaljregulerte
området,
(passasjen
mellom eiendommene),
er omregulert
til
adkomstvei
til fradelt tomt.

Stauslandsmoen

vel støtter ikke fortetting

på Blåsmoen med bakgrunn

i følgende

argumentasjon:
Den opprinnelige
reguleringsplanen
for Blåsmoen legger vekt på en åpen villamessig
bebyggelse.
Slik ønsker vi fortsatt det skal være. Kommunens
dispensasjonspolitikk
er
en uthuling av egne politisk vedtatte
planer og åpner opp for en generell fortetting
på
området vårt.
Vi er også bekymret

for det sosiale

miljøet

i området.

følelser i sving. Ved å støtte utbygging som gir ulemper
administrasjonen

og folkevalgte

opp til å skape

Slike saker

setter

sterke

for enkelte naboer, legger både

strid og splid i et boligområde.

Stauslandsmoen
vel har tidligere samarbeidet
godt med administrasjonen
i Søgne
kommune
og gjennom et slikt samarbeid
fått støtte til trivselsfremmede
tiltak i vårt
nærområde.
Styret for Stauslandsmoen
vel synes denne saken er preget av lite dialog
mellom vedtaksmyndighet
og innbyggere
og er skuffet over hvordan saken blir handtert,
både av administrasjonen
i kommunen
og folkevalgte.
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