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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn – Plan ID 201413 vedtas (vedlegg 1-2), 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 - 02.09.2015
Behandling:
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål ved sin habilitet da han har båtplass. Representanten ble vurdert
som inhabil og fratrådte møtet. Inge vara møtte. 8 medlemmer til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn – Plan ID 201413 vedtas (vedlegg 1-2), jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Planforslaget fremmes av Plankontoret Hallvard Homme AS på vegne av Sameiet Ausvigheia
småbåthavn. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende

småbåthavn.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart og planbeskrivelse med bestemmelser (vedlegg 1 - 2).
ROS-analyse inngår i planbeskrivelsen. Vedlegg 3 – 5 viser profiler for planlagt utbedret
gangvei fra parkeringsplassen til båthavna.
Planen legger til rette for utvidelse av båthavna fra 70 til 136 båtplasser. Parkeringsplassen
forslås utvidet og omstrukturert slik at det blir plass til 23 parkeringsplasser mot dagens 16
regulerte plasser. Det er lagt inn en ny trasé for gangstien ned til havna. Hellere vest i
planområdet er vist med hensynsone for båndlegging av kulturminner. Ellers reguleres området
for sjøboder og friområdene tilnærmet slik de er i gjeldende plan og i tråd med tidligere
godkjente tiltak.
Planprosess:
Det ble avhold oppstartsmøte den 29.09.14 og meldt oppstart av planarbeidet den 12.11.14.
Planforslaget lå ute på høring og offentlig ettersyn fra 11.05.15. til 29.07.15. Det har kommet
inn 9 høringsinnspill. Under følger en oppsummering av innspillene og administrasjonens
kommentarer til disse. Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 6.
Statens vegvesen, 13.05.15.
Saken har ikke interesse for statens vegvesen.
Administrasjonens kommentarer
Tas til etterretning. Saken ble sendt til Statens vegvesen da en utvidelse av båthavnen kan føre
til økt trafikk i krysset hvor veien fra Ausvigheia kommer ut på Leireveien.
Kystverket sørøst, 18.05.15.
Minner om at tiltak i sjø krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og
farvannsloven § 27. 1. ledd. Ellers ingen merknader.
Administrasjonens kommentarer
Det legges ikke inn noen egen bestemmelse i planen om tillatelse etter havne- og
farvannsloven for tiltak i sjø. Ved søknad om tiltak i sjø er tillatelse etter havne- og
farvannsloven et fast punkt i behandlingen av saken i kommunen.
Bjørg Bjørsvik, 19.05.15.
- Viser til at Torvefjorden allerede er svært belastet med båtplasser, med 136 plasser i
Ausvigheia småbåthavn blir det totalt ca. 534 plasser.
- For mange år siden lå det en rapport som viste hvor forurenset fjorden var, vi spør oss
om dette er blitt bedre med årene?
- Vi ser det er søkt om sjøboder på 20 m2. I søgne er det kun lov med 15 m2 bod, så vi
regner med at det er likhet for loven.
- Det legges opp til flere parkeringsplasser i et lite område. Det stilles spørsmål ved om
det er behov for disse.
- Småbåthavna spiser seg inn mot den eneste badeplassen som er i området. Denne blir
benyttet av små barn og det er viktig å bevare denne.
Administrasjonens kommentarer.
- Det er i kommunedelplanen for Kjellandsheia åpnet opp for utvidelse av Ausvigheia
småbåthavn, ved at det er satt av et større areal enn det dagens båthavn har.

-

-

-

-

Administrasjonen mener det er fornuftig å legge til rette for utvidelse av de båthavnene
vi har, framfor å legge til rett for flere små båthavner.
Vi har ikke klart å finne rapporten det vises til. Uten at vi vet konkret hva som sto i
rapporten er det lite sannsynlig at forurensningssituasjonen har blitt bedre. Med tanke
på forurensning er det bedre å legge til rette for flere båtplasser hvor det allerede er en
havn, enn å ta i bruk uberørte områder.
Det er i planen åpnet opp for boder opp til 20 m2. Denne bestemmelsen er i tråd med
den tidligere planen for småbåtanlegget med sjøboder. Flere av bodene er allerede bygd
i tråd med den gamle planen. Bygningene er delt inn i flere boder med varierende
størrelser. Selv om boder på 20 m2 ikke er i tråd med føringene i dagens kommuneplan,
legges det inn denne planen som en videreføring av den gamle planen. Det er ikke ment
som en innføring av en ny praksis for størrelse på boder i Søgne.
Det er i planen lagt inn 7 nye parkeringsplasser, slik at det totalt blir 24
parkeringsplasser. I hovedsak er parkeringsplassen en gjesteparkeringsplass for
boligfeltet, det er likevel lagt inn en mindre utvidelse på grunn av utvidelsen av
båthavna. Det forutsettes at de fleste som har båtplass i Ausvigheia småbåthavn bor i
området og kan ha bilen parkert hjemme om de skal ut med båten.
I dag er det ikke noe klart skille mellom parkeringsplassene og kjøreveien. I planen har
en stilt krav om å avgrense arealene bedre og etablere avkjørsler til parkeringsplassen,
for å gi en mer oversiktlig og tryggere situasjon for kjørende og gående.
Planen åpner opp for at bryggeanlegget kan flyttes ca. 18 meter nærmere badeplassen
enn det den er i dag. Det er uheldig at båtanlegget kommer nærmere badeplassen, men
innseilingen til båtanlegget skal være fra vest, slik at en unngår båttrafikk på
badeplassen. Utvidelsen av småbåtanlegget er innenfor arealet satt av til småbåtanlegg i
kommunedelplanen for Kjellandsheia. Det vil fortsatt være gode arealer igjen til
badeplassen etter utvidelsen av småbåtanlegget.

Fylkesmannen i Vest-Agder, 03.06.15.
Ingen vesentlige merknader til planforslaget.
Administrasjonens kommentarer.
Tas til etterretning.
Bjarne Borøy, 25.06.15
- Det gis en punktvis oppsummering av tidligere behandling av saken. Etter diverse
endringer av dagens havn ligger den mer enn 25 meter utenfor området regulert til
småbåthavn. Er noe av dette satt i gang uten at det har foreligget et vedtak?
- Hvilken vinkel er landskapsbildet tatt fra?
- Det vises til at dagens ytre flytebrygge ble søkt om som en bølgebryter.
- Står det noe igjen i forbindelse med parkeringsplassen, som skulle ha vært utført før
kommunen overtok? Båthavn for 136 plasser med 23 parkeringsplasser står ikke i
forhold til hverandre.
- Utvidelse mot sørvest vil gi svære negative følger for oss inne i Oftenesbukta. Det blir
trangere og mer båttrafikk. Isforholdene vil bli verre, noe som allerede er et problem
på grunn av havna, for oss som bruker båten hele året.
- Er det et dokumentert behov for 136 båtplasser, Ausvigheia småbåthavn behov for egne
plasser er satt til å være ca. 85 - 90.
- Siste detaljeringstrinn overlates til byggesøknad? Det er vanskelig å uttale seg når en
ikke kjenner detaljene.
- Forurensning og søppel vil bli i bukta.
- Hvordan skal det smale området til ferdsel (Vfe) fungere?

-

Protesterer på at båthavna kan utvides til 136 småbåtplasser, at det kan etableres
flytebrygger og ha atkomst fra vest. Protesterer også fordi den foreslåtte forandring av
båthavna vil påvirke bnr. 5 negativt.

Administrasjonens kommentarer.
- Utvidelse og endring av båthavna har vært et tema over lengre tid. Planarbeidet ble
igangsatt for å få en grundig og ryddig vurdering av videre utvikling av småbåthavna. I
reguleringsplanen vurderer enn utforming av avgrensning av småbåthavna på nytt.
- Landskapsbildet er ment som en illustrasjon for å vise plasseringen av småbåthavna i
landskapet. Bildet viser omtrentlig hvordan det vil bli sett fra lufta fra sør.
- Det er rett at den ytre piren har vært søkt om som en bølgebryter uten båtplasser.
- Parkeringsplassene har blitt bygget litt annerledes enn det som var tenkt i
reguleringsplanen for Sørskog, hvor parkeringsplassene er angitt som
gjesteparkeringsplasser. Da båthavna ble planlagt i reguleringsplanen for Sørskog, ble
det forutsatt at båtplassene skulle benyttes av de som bor på Ausvigheia og at disse
kunne ha bilen parkert hjemme. Parkeringssituasjonen er litt uoversiktlig og det er
derfor lagt inn en omstrukturering av plassene. Det er også lagt inn en liten økning i
antall, da en forventer at en økning i antall båtplasser vil gi noe økt behov for parkering,
selv om det fortsatt legges opp til at båthavna skal benyttes av beboere i Ausvigheia.
- Planen åpner opp for at den ytterste piren kan komme ca. 20 meter nærmere det ytterste
punktet på Tjellingsskjæret, som blir det nærmeste landfaste punktet i innseilinga. Se
kartutsnittet under. Utvidelse av småbåthavna kan få en betydning for isleggingen inne i
bukta, men forlengelsen inn mot bukta er såpass liten at en vurderer at endringen vil bli
liten i forhold til dagens situasjon.

-

-

Administrasjonen ønsker at det legges til rette for utvidelse av de båthavnene som
allerede er etablert, framfor etablering av flere små. Selv om Ausvigheia småbåthavn i
dag kun har behov for ca. 85-90 plasser, ønsker administrasjonen at det tas høyde for at
det kan bli behov for flere plasser i framtida.
Det er i planen satt begrensinger på antall båtplasser, det er angitt hvor langt ut i sjøen
småbåtanlegget kan gå og at innseilingen skal være fra vest. Vi vurderer dette som
tilstrekkelig til å kunne vurdere konsekvensene av tiltaket.
Forurensningssituasjonen forventes ikke å bli verre enn den er i dag.
I området satt av til ferdsel skal det være åpent for ferdsel, brygger i området tillates
ikke.

-

Administrasjonen mener det er forsvarlig å tillate utvidelse av småbåthavna. Selv om
innseiling fra vest gir mer båttrafikk forbi eiendommen i denne delen av bukta er dette
den beste løsningen for utforming av bryggeanlegget med tanke på værforholdene i
området. I tillegg er dette den beste løsningen for å ivareta badeplassen som ligger øst
for bryggeanlegget.

Arild Tønnesen, 26.06.15.
Tjellingsskjæret, det nærmeste landfaste punktet mot båthavnen, er hekkeplass for makrellterne
og tjeld.
Innsnevret innseiling vil medføre at båttrafikken vil bli flyttet nærmere land i vest og medføre
at støy og båttrafikk vil oppleves mer forstyrrende for oss og fuglene.
Ber om at kapasiteten i Ausvigheia småbåthavn ikke økes, samt at det ses på alternative
løsninger for inn og utkjøring til den eksisterende havna.
Administrasjonens kommentarer.
Planen åpner opp for at den ytterste piren kan komme inntil 20 meter nærmere Tjellingsskjæret
enn dagens brygge. Dette vil medføre at båttrafikken kan komme noe nærmere land enn i dag.
Det er likevel så god plass mellom bryggeanlegget og land, at det er naturlig for båtene å holde
god avstand til land. Vi har ikke noe grunnlag for å si at de foreslåtte endringene vil forstyrre
fuglene på en slik måte at det hindrer hekking.
Det er i planarbeidet vurdert ulike løsninger for utforming av båthavna. Selv om innseiling fra
vest gir mer båttrafikk forbi eiendommen i denne delen av bukta er dette den beste løsningen
for utforming av bryggeanlegget med tanke på værforholdene i området. I tillegg er dette den
beste løsningen for å ivareta badeplassen som ligger øst for bryggeanlegget.
Vest-Agder fylkeskommune, 22.06.15.
Vi anser våre tidligere innspill som ivaretatt. De automatisk fredede kulturminnene er marker
med feil kode.
Saken er sendt Norsk Maritimt Museum for uttalelse.
Administrasjonens kommentarer
Kodene til de automatisk fredede kulturminnene rettes opp.
Søgne kommune har også oversendt saken til Norsk Maritimt Museum for uttalelse. Det er
gjennomført arkeologisk undersøkelse i sjøen, uten funn.
Marta Borøy, 27.06.15.
Protesterer mot utvidelsen av båthavna. Viser til at etableringen av båthavnen har endret
isforholdene i bukta. En frykter at isforholdene vil bli verre ved utvidelsen. Dette er
problematisk fordi brygge på GB 30/5 benyttes av fisker hele året.
Det er flere negative konsekvenser for naboene når det gjelder nærmiljø, forringelse av
landskapsmessig karakter, endringer i bunnforhold og estetisk bilde.
Administrasjonens kommentarer
Planen åpner opp for at den ytterste piren kan komme ca. 20 meter nærmere det ytterste
punktet på Tjellingsskjæret, som blir det nærmeste landfaste punktet i innseilinga. Utvidelse av
småbåthavna kan få en betydning for isleggingen inne i bukta, men forlengelsen inn mot bukta
er såpass liten at en vurderer at endringen vil bli liten i forhold til dagens situasjon.

Det er fra før av ei større småbåthavn med ca. 70 båtplasser. Anlegget planlegges utvidet mot
sør, øst og vest, opp til en kapasitet på inntil 136 båtplasser. Anlegget er tenkt utformet med
flytebrygger, slik dagens anlegg er. Det vil bli en større småbåthavn, men det estetiske
inntrykket vil ikke bli vesentlig endret i forhold til slik det er i dag. Utover festeanordninger på
bunnen, planlegges det ingen tiltak på sjøbunnen. Vi kan derfor ikke se at de planlagte tiltakene
vil føre til endring av bunnforholdene.
Norsk Maritimt museum, 11.08.15
I henhold til avtale med Sameiet Ausvigheia småbåthavn har vi gjennomført en arkeologisk
registrering. Sjøarealet ble kartlagt med sidesøkende sonar. Det ble punktdykket og gravd
prøvestikk etter havnefunn. Det ble ikke påvist fredete kulturminner under vann i planområdet.
Norsk Maritimt Museum har ingen anmerkninger til reguleringsplanen
Administrasjonens kommentarer
Tas til etterretning.
Vurdering av planforslaget
Jf. kommentarene til høringsinnspillene over foreslås de fleste innspillene avvist.
Administrasjonen vurderer at planforslaget er i tråd med overordnet plan, hvor området er satt
av til småbåthavn.
Båthavna er foreslått med innseiling fra vest / sørvest. Tre grunneiere vest for planområdet
har kommet med innspill om at de er negative til økt båttrafikk som vil føre til mer støy og
bølger. Det bes i innspillene om at båthavna ikke utvides og at innseilingen etableres fra sør. I
planarbeidet er det vurdert alternative innseilinger. På grunn av sjø og bølger vurderes ikke
innseiling fra sør som noen hensiktsmessig løsning. Et alternativ er å ha innseiling fra øst, men
dette vil komme i konflikt med badeplassen i friområdet. Økt båttrafikk forbi badeplassen vil gi
økt fare for ulykker mellom båter og badende. Totalt sett vurderes inn- /utseilingen som
foreslått i planen som den beste løsningen.
Planen åpner opp for at den ytterste piren kan komme ca. 20 meter nærmere det ytterste
punktet på Tjellingsskjæret, som blir det nærmeste landfaste punktet i innseilinga. Avstanden
fra ytterste punkt på flytebrygga til land i vest blir på det minste ca. 50 meter. Utvidelse av
småbåthavna kan få en betydning for isleggingen inne i bukta, men forlengelsen inn mot bukta
er såpass liten at en vurderer at endringen vil bli liten i forhold til dagens situasjon.
Da båthavna ble planlagt i reguleringsplanen for Sørskog, ble det forutsatt at båtplassene skulle
benyttes av de som bor på Ausvigheia og at disse kunne ha bilen parkert hjemme.
Parkeringssituasjonen er litt uoversiktlig og det er derfor lagt inn en omstrukturering av
plassene. Det er også lagt inn en liten økning i antall, da en forventer at en økning i antall
båtplasser vil gi noe økt behov for parkering, selv om det fortsatt legges opp til at båthavna
skal benyttes av beboere i Ausvigheia.
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
vurderingen etter naturmangfoldloven skal framgå av saken.
I innspillet fra Arild Tønnesen kommenteres det at Tjellingsskjæret er hekkeplass for
makrellterner og at en er bekymret for at økt båttrafikk vil medføre at makrellterna ikke lenger
vil hekke på holmen. Tjellingsskjæret grenser til Tønnesen sin hytteeiendom med brygge og
sjøbod tett på. I følge SNO er matmangel trolig en av hovedårsakene til tilbakegangen av
makrellternene. I tillegg er predasjon fra mink og stormåke og økt menneskelig ferdsel
medvirkende årsaker. Det at Tjellingsskjæret benyttes som hekkeplass, selv med brygge og

båthus tett på i tillegg til dagenes båthavn, gir grunnlag for å tro at makrellterna er lite påvirket
av den menneskelige aktiviteten i området. Det vurderes som lite sannsynlig at noe økt
båttrafikk vil ha noen betydning for om Tjellingsskjæret benyttes som hekkeplass.
Vest for planområdet er det registrert et område med ålegress. Området blir ikke berørt av de
planlagte tiltakene.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok. Ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven
§§ 9 – 12 vurderes ikke som nødvendig.
Konklusjon
Etter offentlig ettersyn og høring er kodene for kulturminnene endret, i tråd med merknaden fra
fylkeskommunen. Med endringene som er innarbeidet i planen anbefaler administrasjonen at
planen med plankart datert 20.08.15 og planbeskrivelse og bestemmelser, datert 20.08.15,
vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader til saken.
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1 Bakgrunn
Sameiet Ausvigheia småbåthavn ønsker å lage en ny reguleringsplan for å kunne utvide eksisterende
småbåthavn. Plankontoret Hallvard Homme AS har i den anledning blitt kontaktet for å gjennomført
en planprosess i samsvar med PBL.

1.1 Lokalisering
Detaljreguleringsarbeid skal settes i gang på gnr/bnr 30/170 og 30/8. Området ligger sør for Lunde og
sør-vest for Tangvall.

3

Øverst t.h.: Bilde av
planområdet.
Nederst t.h.: Lokalisering av
planområdet i Søgne
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2 Overordnet planverk
2.1 Detaljreguleringsplan for Sørskog (Ausvigheia)
Detaljreguleringsplan for Sørskog
(Ausvigheia) ble vedtatt 03.02.1994.
Området
er
regulert
til
boligbebyggelse,
småbåthavn,
sjøbod,
friområde,
veg,
kommunalteknisk virksomhet og
badeplass. Den gjeldende planen vil
delvis bli endret og framstilt i tråd
med PBL 2008. På plankartet står
det ca. 70 båtplasser. Tiltakshaver
ønsker nå å regulere inn noe flere
plasser.

4

Over: Gjeldende reguleringsplan i området.

2.2 Kommunedelplan for Kjellandsheia
Kommunedelplan
for
Kjellandsheia ble vedtatt
16.06.2011. Området er satt
av til småbåthavn og
byggeområde. Planarbeidet
vil derfor være i tråd med
overordna plan.

T.h.: Utdrag fra
KDP Kjellandsheia.
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3 Planområdet i dag
3.1 Landskapsbilde

5

Hoveddelen av planområdet er på sjøen og dermed på gulvet i et stort landskapsrom, som har lite
definerte vegger. Den klarest definerte veggen er lia opp til boligfeltet, som er del av planområdet.
Kystkonturen er ellers frynsete og dermed ikke godt definerende som avgrensing for rommet.
Det er et menneskepåvirket naturlandskap som ligger rundt planområdet. Bebyggelse og
infrastruktur er synlige element, men ikke dominerende. Det er utstrakte, stort sett
vegetasjonskledde skrenter ned til vannkanten, som dominerer bildet i planområdet. Slakere
landparti inntil planområdet har gjerne noe fjære mot sjøen, som kan gi et dominerende inntrykk.
Det er noen lokale landskapsrom, som har verdi. Dette gjelder bukta rundt badeplassen, som gir en
opplevelse av et nokså lukket landskapsrom. Også gangstien mellom bryggene og parkeringsplassen
gir opplevelsen av å være i et helthetlig landskapsrom, dette skyldes fjellveggen rett vest for stien og
ellers den eksisterende vegetasjonen.

3.2 Infrastruktur
Området består av følgende aktive element:






Småbåthavn
Sjøboder
Badeplass
Parkeringsplass
Gangveg

Småbåthavna har per i dag 74 liggeplasser som er eiet av beboerne i Ausvigheia. Det er stor variasjon
i bredden på plassene. Liggeplassene er satt opp langs to separate flytebrygger, som har hver sitt
feste inn på land. Den ytre flytebrygga har ingen liggeplasser mot sjøen, da denne siden ville være for
utsatt mot bølgeslag. Ytre brygge er også et stengsel mot ferdsel inn i badeområdet. Den indre
flytebrygga har dobbeltsidige liggeplasser.
På land er det 8 bygninger med sjøboder. Disse har adkomst direkte fra en landfast bryggekant. Det
er også utendørs areal på oppsida av bebyggelsen, der det også er plass (og tillatelse) til å bygge flere
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bygg. Det er ingen planer om å utvide den nåværende byggehjemmelen.
Den etablerte badeplassen ligger i en bukt med en naturlig grunne og sandstrand. En kort natursti
fører til stranda fra gangstien ned fra parkeringsplassen.
Parkeringsplassen på toppen av gangstien ligger inntil det interne vegnettet i Ausvigheia.
Parkeringsplassen er blitt anlagt mindre omfattende enn reguleringsplanen har gitt hjemmel til.
Parkeringsplassene har ryggeareal rett ut i kjørebanen. Det er ca. 16 oppstillingsplasser i anlegget nå.
Detter er til tider for lite. Inntil parkeringsplassen er det informasjonstavle.
Gangvegen mellom parkeringsplassen og bryggeanlegget ligger naturlig i det bratte terrenget. Den
har en stigning på opp til nesten 25%. Stien er ca. 2 m bred og asfaltert. Gangstien ender i en
bryggekant, som fører bort til flytebryggene og til sjøbodene.
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4 Konsept
Intensjonen med planarbeidet er å regulere for flere båtplasser. Strukturen i liggeplassene innenfor
planområdet er ett av hovedtemaene i vurderingskapittelet. Den valgte strukturen er identisk med
dagens struktur, men bryggene kobles til land lenger øst enn i dag. Samtidig utvides de tverrgående
bryggene mot vest, slik at det oppstår flere lengdemeter bryggeplass, som båtliggeplassene kan
fordeles langs etter. Det reguleres ikke enkelte liggeplasser for å opprettholde en fleksibilitet mht.
plassenes størrelse. Samtidig reguleres et maksimalt antall båtplasser i bestemmelsene, 136 stykk.
Dette maksimale tallet vil kun oppnås med smale liggeplasser, slik at et stort antall store liggeplasser
vil redusere det totale antallet plasser. Behovet har oppstått fordi mange ønsker å utvide egen
båtplass. Anslått mengde er 85-90 plasser.

Det reguleres også inn 7 nye parkeringsplasser utover de eksisterende 16 plassene. Parkeringsarealet
omstruktureres derfor.
Gangstien ned til sjøboder, brygge og friluftsarealet legges om og utformes i 2 m bredde. På denne
måten skal tilgjengeligheten for handikappede økes.
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5 Prosess
5.1 Oppstartskonferanse
Søgne kommune hadde oppstartkonferanse med Helge Reisvoll, Terje Rogstad og Plankontoret
Hallvard Homme A/S den 29. september 2014. Flere temaer ble drøftet i møtet.
Planarbeidet er i tråd med kommunedelplan for Kjellandsheia. I gjeldende reguleringsplan er det
regulert et lite område for pumpestasjon. Avløpsanlegget er fullt utbygd. Behov for et område for
kommunalteknisk virksomhet må avklares med ingeniørvesenet. Kommunen vil komme tilbake til
dette.
Området er trangt og med få parkeringsplasser. Det bør legges til rette for flere parkeringsplasser.
Det må vurderes løsninger for å begrense bilkjøringen i området. Eksisterende parkering reguleres
inn i planen og det må vurderes om det kan utvides. Hensyn til landskap og friområdet/badeplassen
må vektlegges. Det må tas hensyn til barn og unge. Områder som blir brukt av barn og unge til lek
skal ivaretas.
Det må sikres gangatkomst til badeplassen. Båthavna må ikke komme i konflikt med badeplassen,
med tanke på forurensning og båttrafikk. Konsekvensene for eiendommene vest for båthavna
grunnet utvidelse av båthavna må belyses i planarbeidet. Faren for- og konsekvensene av eventuell
forurensning må vurderes. Ved behov for avbøtende tiltak skal dette komme fram av
plankart/bestemmelser. Det skal tas spesielt hensyn til landskap og nye tiltak må så godt det lar seg
gjøre tilpasses terrenget og landskapet. Naturmangfoldlovens §§8-12 må vurderes. Det er registrert
ålegress rett utenfor planområdet. Det er krav om ROS-analyse. Temaer som må inkluderes er
havnivå, stormflo, sjø og bølger. Det er registrert kulturminner vest og nord for området.
Undersøkelser må avklares med kulturmyndighetene. Administrasjonen kan ikke se at det er
nødvendig med en konsekvensutredning.

5.2 Innspill til planarbeid
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut den 12. november 2014, med svarfrist 10. desember. I
etterkant av varselmeldinga ble det registrert 8 innspill til planarbeid.
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen forutsetter at økningen i antall båtplasser skjer innenfor avsatt areal i
kommunedelplanen.
Eventuelle tiltak bør bare avklares i plan. Planarbeidet bør skje i samsvar med arealutnyttelsen vist i
overordnet plan. Dersom planforslaget avviker vesentlig fra slik plan, må forslagsstiller utrede hvilke
konsekvenser avvikene medfører.
Planens virkninger for interessene i området, inkludert miljøvirkninger, må beskrives. Planforslaget
må vurdere konsekvensene for naturmangfoldet i hht. §7 nml. Planens virkning på barn og unge skal
vurderes. Helsekonsekvenser skal utredes når det er grunn til å tro at saken eller tiltaket vil ha
vesentlige konsekvenser for befolkingens helse eller helsens fordeling i befolkningen.
Eksisterende forurensing skal vurderes. Dersom planen åpner for mudring eller utfylling i sjøen, skal
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sedimenter, naturforhold og biologisk mangfold undersøkes.
Grenseverdier for støy må overholdes. ROS-analyse skal gjennomføres.
Merknader:
Formålet er i tråd med teigen i KDP. Viktige grep er kartfestet eller hjemle i bestemmelser. Siste
detaljeringstrinn overlates byggesøknad.
KDP Kjellandsheia viser ingen tak for antall båtplasser. Vurderinger i eget kapittel i planbeskrivelsen,
inkludert forurensing.
Det planlegges ingen inngrep i sjøbunnen. Støyanalyse ansees som unødvendig, da bruksøkning
kompenseres med fartsdempende tiltak.
Vest-Agder fylkeskommune
Ingen særskilte merknader dersom planområdet overholder grensene i overordnet plan. 3
automatisk fredete kulturminner skal innarbeides i planen.
Merknader:
Kulturminner reguleres som båndleggingsområder.
Norsk maritimt museum
Det er et høyt potensial for kulturminner under vann. Dette skal avklares gjennom registrering i
høringsfasen. Kostnaden bæres av tiltakshaver.
Merknader:
Ingen inngrep i sjøen, men moringer kan brukes til fortøyning av flytebrygger.
Kystverket
Ingen merknader.

Fiskeridirektoratet
Ingen formell merknad.

Martha Bjorøy, 30/28
Grunneier av 30/28 er negativ til endring eller utvidelse av småbåthavna, spesielt ikke mot vest eller
sør. Båttrafikken føres for tett forbi eiendommen. Det har vært for mange endringer, som ikke hadde
hjemmel i planen.
Merknader:
Utvidelsen er tenkt mot vest, i tråd med KDP. Det er ca. 140 m avstand mellom huset på 30/28 og
utseiling av havna. Ny plan viser et moderat detaljeringsnivå, med krav om flere detaljer i
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byggesøknaden. Ved endringer kan dette varsles med nabovarsel uten full endring av
reguleringsplanen.
Arild Tønnesen, 30/65
Hytteeier påpeker avviket mellom gjeldende reguleringsplan og faktisk bygd småbåtanlegg.
Opprinnelig innseiling skulle være fra sør og ligger nå vest for anlegget. Avstand mellom brygga til
hytteeier og ytterste pir på småbåtanlegget er ca. 90 m, her foregår all innseiling. Stor båttrafikk om
sommeren medfører mye støy og bølgegang, som får båtene til å slå mot brygga. Trafikken holder
høyere fart enn tillatt.
Båthavn bes ikke plassert nærmere eiendommen enn i dag. Sluseløsninger for trafikk med
fartsdempende virkning bør vurderes. Inn- og utseiling bør flyttes mot sørøst. Det bør ikke etableres
flere båtplasser enn i dag.
Merknader:
Utvidelsen er arealmessig klarert i KDP. Alternative innseilinger er vurdert i planarbeidet, men ikke
funnet hensiktsmessige. Fartsdempende tiltak kreves i bestemmelsene. Antallet økes med et nytt tak
på 136 båter.
Bjarne Bjorøy, 30/5
Huseieren ønsker ikke noen utvidelse av småbåtanlegget, da dette vil øke trafikken og redusere
innløpet til 30/5 ytterligere.
Nåværende båthavn er i strid med gjeldende plan, som regulerte inn- og utseiling fra sør. Endret
innseiling og redusert innløp til 30/5 har påvirket eiendommen negativt.
Merknader:
Utvidelsen er arealmessig klarert i KDP. Alternative innseilinger er vurdert i planarbeidet, men ikke
funnet hensiktsmessige. Fartsdempende tiltak kreves i bestemmelsene.
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6 Vurderinger
6.1 Konsekvenser for barn og unge
Det er satt av mye grøntareal i området hvor barn og unge kan oppholde seg. Badeplass og friområde
er områder hvor barn og unge kan utfolde seg. Det reguleres en ny gangveg fra parkeringen og ned til
badeplassen. Denne vil gjøre grøntområdene lett tilgjengelig. Økt båttrafikk kan bety økt sjenanse for
brukere av friområdet, men betyr også økt tilgjengelig til båtliv for barnefamilier.
Konsekvensen for barn, unge og bevegelseshemmede vil være svakt positiv.

6.2 Parkering
Båtplassene i Ausvigheia er forbeholdt folk som bor i området, men det er likevel nødvendig med
noen parkeringsplasser. Det er i dag 16 parkeringsplasser i planområdet. Det planlegges nå en
utvidelse med 7 nye plasser mot sør-øst. Dette vil bedre parkeringssituasjonen med minimale
inngrep i terreng og natur.
Konsekvensene for parkeringssituasjonen vil være positive.

6.3 Støy og båttrafikk
Antallet båter økes fra 70 til 136. Det vil bli en tilsvarende økning i antall bevegelser inn- og ut av
småbåtanlegget. Dermed vil det bli en økning av potensialet for både bølgeslag og støy. Inn- og
utseilingen vil ligge nærmere land enn tilfelle er i dag. Dette gir en potensiell økning av
konfliktsituasjoner med hjemmelshavere vest for planområdet. For å kompensere for dette, kreves
det i bestemmelsene fartsdempende tiltak. Dette kan være en forlenget utligger ytterst på brygga,
som innsnevrer seilingsbredden. Det kan også være skilt med påminnelsen om fartsgrensen. Disse
tiltakene vil redusere gjennomsnittsfarten inn- og ut av småbåtanlegget og dermed kompensere for
økt bruksintensitet.
Konklusjon: Konsekvensen for støy og båttrafikk vil være nøytral.

6.4 Forurensning
Det planlegges ingen båtopptrekk eller utsettingsrampe. Det er heller ingen båtopplag på land i
planområdet. Dermed vil det heller ikke foregå vedlikehold av båter på opplag, slik at farlige
miljøgifter ikke vil kunne utslippes til sjøen. Imidlertid avgis noe bunnstoff fra skrogene mens båten
ligger i vannet. En økning i antall båter vil resultere i økte utslipp av bunnstoff på denne måten. Også
utslipp av olje og bensin må påregnes økt. Utbygging av ny båthavn skal foregå uten tiltak i
sjøbunnen, dermed vil forurensing av sjøen under anleggstiden være minimal. Området ligger
temmelig åpent til, slik at det vil være relativt god utskiftning av vannmassene, hvilket vil redusere
den lokale konsentrasjonen av miljøgifter i vannet.
Konklusjon: Konsekvensen for forurensing vil være svakt negativ.

6.5 Landskapsbilde
Ny gangsti vil ha en stivere kurvatur enn dagens sti og dermed lettere synes fra sjøen. Det planlegges
ingen ny bebyggelse. Utviding av parkeringsplasser følger dagen mønster og vil ikke bli synlig fra
sjøen. Utvidelsen av båtplasser vil følge dagens mønster, den moderate kvantitative utvidelsen vil
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ikke føre til ytterligere visuell forringelse av landskapsrommet.
Konklusjon: Landskapsbildet blir ikke vesentlig endret. Tiltaket vil få en nøytral konsekvens.

6.6 Friluftsliv/folkehelse
Det legges til rette for en gangveg fra parkeringsplassen og ned til sjøen. Dette gir muligheten for
nærrekreasjon. Allmennhetens bruk av området blir ikke redusert og tilgjengeligheten forbedret.
Konklusjon: Konsekvensen for folkehelse og friluftsliv vil være svak positiv.

6.7 Teknisk infrastruktur - vei, vann og avløp
I gjeldende reguleringsplan er det regulert et lite område for pumpestasjon. Avløpsanlegget er fullt
utbygd. Behov for et område for kommunalteknisk virksomhet må avklares med ingeniørvesenet.
Kommunen vil komme tilbake til dette. Veg i planområdet reguleres inn som bygd.
Konklusjon: Teknisk infrastruktur tilfredsstiller kravene fra Søgne kommune, konsekvensen vil
være nøytral.

6.8 Naturmangfold
Naturmangfoldlovens §8 er
vurdert ut fra informasjon henta
fra Naturbase, Artskart og annen
tilgjengelig kunnskap. Naturbase
har ikke registrert naturtyper av
lokal/regional/nasjonal verdi, det
er heller ikke registrert truaeller sårbare arter i området.
Området består av bart fjell og
bergarten i området er diorittisk
til granittisk gneis, som er en
næringsfattig bergart.
Sør-vest for båthavna er det et
område med ålegress. Området
Over: kartutsnitt fra naturbase som viser ålegress-samfunn i
er lokalt viktig (c). Dette området
nærheten av planområdet.
ligger utenfor planområdet.
Ut i fra gjeldende registreringer i de offentlige basene ser det ikke ut til at det kan påvises effekter av
tiltaket på trua, nær trua eller verdifull natur, jfr. §9. Planlegger legger derfor til grunn for at det ikke
er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippa i Naturmangfoldlovens §§ 10 – 12.
Konklusjon: Konsekvensen for naturmangfoldet vil være nøytral.

6.9 Kulturmiljø
Norsk maritimt museum mener det er et høyt potensial for kulturminner under vann. Dette skal
avklares gjennom registrering i høringsfasen. Planlegger mener at forbudet mot inngrep i sjøbunnen
unntatt moringer vil verne eventuelle marine kulturminner uten at en registrering vil være
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nødvendig.
Konklusjon: Konsekvensen for kulturmiljøet vil være nøytral.

6.10 Konsekvensutredning
I samsvar med PBL og forskrift om KU har administrasjonen vudert om tiltaket kommer inn under
forskriftens saklige virkeområde med bakgrunn i at planen er i strid med overordna plan.
Planadministrasjonen kan ikke se at planen rammes av vurderingskriteriene i kriterier for vurdering
av vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Konklusjon: Det er ikke nødvendig å utarbeide konsekvensutredning.

6.11 Inn- og utseiling
Flere hjemmelshavere vest for båthavna har i innspill til planarbeid påpekt at inn- og utseilingen til
båthavna vest for anlegget er problematisk. Den er anlagt annerledes enn vist i gjeldende
reguleringsplan. Båttrafikken kommer nært land, da avstanden mellom land og brygge er på bare 70
m. Hastigheten er i mange tilfelle for høy. Dette medfører bølgeslag, som er problematisk for
båtbryggene til hjemmelshaverne.
Planforslaget legger opp til en utvidelse av båtanlegget mot vest i hht. kommuneplanens arealdel.
Dermed kommer båtanleggets vestre ende 50 m inntil nærmeste landtunge. Med et inn- og
utseilingsmønster i tråd med dagens mønster, vil forbiseilingen kunne ventes litt nærmere land enn
hittil.
Et alternativt seilingsmønster i tråd med gjeldende reguleringsplan vil gi sterkt redusert forbiseiling
såpass nære land. Seilingen vil spres over en bredere front med økende avstand fra land. Samtidig vil
båthavna ligge åpent mot det åpne havet, noe som vil medføre at bølger vil kunne slå helt inn mot
land. Hele båthavna vil dermed være svært utsatt for bølgeslag. Dette vil øke risikoen for skade på
både båter og fortøyningsanlegg. Denne risikoen har vært årsaken til at man i sin tid har valgt bort
den regulerte bryggeløsningen. Kommunen godkjente søknaden om å snu innseilinga i 2001.
Et annet alternativ vil være å organisere innseilingen fra øst. Dette vil medføre redusert eksponering
for bølger i forhold til inn- og utseiling mot sør. Likevel er også bølgestyrken fra øst betydelig og vil gi
risiko for skader. Denne risikoen er likevel mindre enn ved en åpning mot sør. Det tyngste
argumentet mot alternativet «øst» er at båttrafikken da vil føres tett forbi badeområdet. Dette vil
måtte reduseres. Likevel vil det være sjenanse og evt. faremoment knyttet til trafikken ved inn- og
utseiling.
Et siste alternativ vil bestå i et bryggeanlegg lukket mot både vest, øst og sør, som har en liten åpning
mot sør. Dette vil gi utfordringer i fortøyning, samtidig som åpningen i sør likevel vil slippe inn bølger.
Planlegger vurderer de negative konsekvensene ved det valgte alternativet (inn- og utseiling i vest)
som minst. Det er få berørte og den negative påvirkningen av bølgeslag og evt. støy kan reduseres
ved at det lovpålagte fartsnivået overholdes. Dette kan oppnås gjennom en snevrere seilingsbredde,
varselskilt og en generell holdningsendring blant brukerne av Ausvigheia småbåthavn. Seiling mot sør
er uaktuell, da dette vil gi destruktiv bølgepåvirkning. Åpning mot øst vil gi sjenanse og faremoment
for en stor brukergruppe. En liten åpning i et ellers lukket bryggeanlegg vil knytte uforholdsmessig
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store kostnader til et suboptimalt resultat.

6.12 Samfunnssikkerhet – Risiko og Sårbarhet
6.12.1 Bakgrunn
I forbindelse med reguleringsplan for Ausvigheia småbåthavn er det krav om utarbeidelse av Risikoog sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) i henhold til plan- og bygningsloven §4.3. Hensikten med ROSanalyse er å avdekke om reguleringsplanen kan forårsake endringer som kan medføre en uakseptabel
risiko for menneske, miljø og materiell og økonomiske verdier, og som det bør legges spesielt vekt på
å forebygge.
6.12.2 Sjekkliste
For å avdekke om det foreligger fare for uønskede hendelser har vi nedenfor gjennomgått sjekkliste
til bruk for risiko og sårbarhetsundersøkelse. Vurderingen av risikoforhold analyserer både
forholdene innenfor planområdet, påvirkninger fra omliggende areal, samt planforslagets virkninger
på omliggende areal. Klimaendringer/klimatilpasning skal også være belyst.

Emne

Naturgitte
forhold

Forhold eller uønsket hendelse

Vurdering
Nei

Ja og merknad (tiltak listes
i planbeskrivelsen/ reg.
best.)

Er området utsatt for snø- eller steinskred?

X

NVE skredatlas

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk
ustabilt)?

X

Sørligste del av
planområdet under
marin grense, men
ligger på bart fjell
Lavtliggende områder
ved sjøen

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?

Infrastruktur

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket
bekk?

X

Ingen bekk i nærhet

Er det radon i grunnen?

X

Ikke relevant, ingen
bygg til opphold

Annet (angi)

x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?
-hendelser på veg

X

Fysisk avstand og
høydeforskjell

-hendelser på jernbane

x

Ikke i området

-hendelser på sjø/vann/elv

x

Området ligger i en
liten kile
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x

Ingen luftkorridor

-utslipp av giftige gasser/væsker

x

Ingen foretak, ingen
båtopplag

-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker

x

Ikke ut over tank til
bil/båt

-hendelser i luften
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak
etc.), utgjøre en risiko for området?
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Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester
spesielle ulemper for området:
-elektrisitet

X

Ingen samfunnsviktig
innretning eller
strømstyrt
sikringssystem

-teletjenester

X

Ingen samfunnsviktig
innretning eller
fjernstyrt
sikringssystem

-vannforsyning

X

Ingen samfunnsviktig
innretning

-renovasjon/spillvann

X

Ingen samfunnsviktig
innretning

-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?

X

Ikke høgspent i
området

-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?

X

Ikke høgspent i
området

-til skole/barnehage?

X

Ikke relevant

-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?

X

Ikke relevant

-til forretning etc.?

X

Ikke relevant

-til busstopp?

X

Ikke relevant

X

Bare båtplasser

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området:

Brannberedskap
-omfatter området spesielt farlige anlegg?
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-har området utilstrekkelig brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

Ingen hydrant

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?

Bare én veg fra
boligfeltet

Tidligere bruk Er det mistanke om forurensning i grunnen fra

x

tidligere virksomheter?

Omgivelser

-bensinstajsjon/bilverksted/tankanlegg

x

Iflg. Opplysninger fra
båtforening

-mekanisk verksted/skipsverft

x

Iflg. Opplysninger fra
båtforening

-galvaniseringsverksted

x

Iflg. Opplysninger fra
båtforening

-impregneringsverk

x

Iflg. Opplysninger fra
båtforening

-avfallshåndtering/deponi

x

Iflg. Opplysninger fra
båtforening

-gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger
fra 1950 –1980

x

Iflg. Opplysninger fra
båtforening

-byjord: sentrale og eldre bydeler

x

Iflg. Opplysninger fra
båtforening

-gruver: åpne sjakter, steintipper etc.

x

Iflg. Opplysninger fra
båtforening

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.

x

Iflg. Opplysninger fra
båtforening

-annet (angi)

x

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med
spesiell fare for usikker is?

x

Bratte parti i
grøntområder

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)
Annet (angi)

Ulovlig
virksomhet

Ingen magasiner i
NVE atlas

x

Sabotasje og terrorhandling

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?

x

Bare småbåtplasser

- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i
nærheten?

x

Bare småbåtplasser,
bolighus, hytter
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6.12.3 Metode
Grunnlag for analysen er planbeskrivelsen for reguleringsplan, analyser og innkomne merknader
under planprosessen. ROS- analysen er utført i henhold til DSBs veileder ”Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging- Kartlegging av risiko og sårbarhet” (revidert utg. jan 2010).
Analysen er basert på kjent kunnskap.
6.12.4 Sannsynlighet og konsekvens
Sannsynlighet vurderes slik:
Lite sannsynlig

Mindre enn en gang i løpet av 50 år

Mindre sannsynlig

En gang i løpet av 10 - 50 år

Sannsynlig

En gang i løpet av 1 - 10 år

Svært sannsynlig

Mer enn en gang i løpet av 1 år
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Konsekvensene vurderes slik:
Ufarlig

Ingen person- eller miljøskader

Mindre alvorlig

Få/små personskader, miljøskader < 1 år

Alvorlig

Alvorlige personskader, miljøskader > 1 år

Svært alvorlig

En eller flere døde, langvarige miljøskader

Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko
6.12.5 Risikomatrise
Konsekvens:

Ufarlig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

risiko som bør
vurderes

uakseptabel
risiko

uakseptabel
risiko

uakseptabel
risiko

Sannsynlig

akseptabel
risiko

risiko som bør
vurderes

uakseptabel
risiko

uakseptabel
risiko

Mindre sannsynlig

akseptabel
risiko

akseptabel
risiko

risiko som bør
vurderes

uakseptabel
risiko

Lite sannsynlig

akseptabel
risiko

akseptabel
risiko

akseptabel
risiko

risiko som bør
vurderes

Sannsynlighet:
Svært sannsynlig
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6.12.6 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
(1) Flom og springflo
Konsekvens: Flom og springflo kan føre til skader på bygg og anlegg og tap av liv og helse.
Risikovurdering: Flom og springflo vil kunne gjøre skade på fortøyningsanlegg og båter, samt evt. på
sjøboder. Sjøboder står helt nede ved vannkanten. Flytebrygger legges mot bølgeretningen for å
dempe virkningen. Dette vil også ha dempende effekt for sjøbodene. Det er ellers ingen
oppholdsfunksjoner for mennesker i området, slik at flom og springflo ikke vil føre til tap av liv og
helse.
Tiltak:

Ingen tiltak nødvendig ut over grep i planen.

Grunnlagsdata:
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NVEs flomsonekart (www.atlas.nve.no), grunnlagskart

(2) Brann
Konsekvens: Brann kan føre til store materielle skader og helsefare for innbyggere. Brann kan
medføre dødsfall. Ukontrollerte branner kan spre seg over større områder i by og natur og dermed
provosere svært alvorlige konsekvenser. Ved brann i planområdet vil viktig veginfrastruktur måtte
stenges.
Risikovurdering: Søgne brannstasjon ligger 4,5 fra planområdet. Normal kjøretid er ca. 7 min.
Brannhydranter finnes i boligfeltet, men ikke ved båtbryggene. Ved brann i sjøboder eller båter må
pumpe kjøres eller bæres ned til bryggeområdet, sjøvannet kan brukes til slokking. Ny gangveg gjør
dette enklere. Alternativt kan båt brukes til slokking. Asker og Bærum Brannvesen hadde i 2006-2014
mellom 3 og 7 båtbranner årlig å håndtere, dermed er denne typen hendelse i planområdet
«sannsynlig». I dette anlegget vil personer normalt ikke overnatte i båt (bolig like ved), dermed vil
konsekvensen normalt være mindre alvorlig, med kortvarig miljøskade som største trussel.
Tiltak: Ny gangveg må være etablert før utvidelsen av båtanlegget kan tas i bruk.
Grunnlagsdata: Allment kjente fakta, hjemmesiden til Søgne kommune, gulesider
(3) Farlige terrengformasjoner
Konsekvens: Fall fra store høyder kan føre til tap av liv og helse.
Risikovurdering: Det er flere bratte skrenter mellom boligfeltet og de aktive delene av planområdet.
Ferdselen kanaliseres vekk fra disse via gangsti. Det er stort sett stedkjente brukere. Skrent rett nord
for sjøboder er gjerdet. Terrenget er ellers ikke rett opp og ned, men inneholder avsatser og bratte
parti om hverandre.
Tiltak:
Grunnlagsdata:

Ingen tiltak nødvendig.
grunnlagskart
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6.12.7 Oppsummering
Konsekvens:

Ufarlig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Sannsynlighet:
Svært sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Flom og
springflo
Brann
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Fallulykke i
farlig terreng

Lite sannsynlig

Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, synes det samlet sett å være liten
sannsynlighet for risiko knyttet til de omtalte faktorer, og dermed liten konsekvens forbundet med
tiltaket.
Det er ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko (rødt).
Risiko som bør vurderes (gult) er:
 Flom
 Brann
Hendelser med akseptabel risiko (grønt) er:


Fallulykke
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7 Planomtale
7.1 Bebyggelse og anlegg
Sjøboder nede ved sjøen reguleres til bebyggelse og anlegg – annen særskilt angitt bebyggelse og
anlegg og merkes Bas på plankartet.

7.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Alle veier innenfor planområdet reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kjøreveg
og merkes o_Skv på plankartet. Formålet er offentlig.
Gangveg fra parkeringsplass og ned til sjøen reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur –
gangveg/gangareal/gågate og merkes o_Sgg på plankartet. Formålet er offentlig.
Areal til grøfter, fyllinger og skjæringer reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur –
Annen veggrunn – tekniske anlegg og merkes o_Svt på plankartet. Formålet er offentlig.
Parkeringsplassen reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – parkeringsplasser med
bestemmelser og merkes o_Spp på plankartet. Formålet er offentlig.

7.3 Grønnstruktur
Grønt friområde reguleres til Grønnstruktur – friområde og merkes o_Gf på plankartet. Formålet er
offentlig.
Badeplass nede ved sjøen reguleres til Grønnstruktur – badeplass/-område og merkes o_Gb på
plankartet. Formålet er offentlig,
Grøntområdet mellom sjøen og bebyggelsen i vest reguleres til Grønnstruktur – Vegetasjonsskjerm
og merkes o_Gv på plankartet. Formålet er offentlig.

7.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag
Område for ferdsel ut fra småbåthavna reguleres til Bruk og vern av sjø og vassdrag – ferdsel og
merkes Vfe på plankartet.
Småbåthavna reguleres til Bruk og vern av sjø og vassdrag – småbåthavn og merkes Vs på plankartet.
Resterende sjøareal innenfor planområdet reguleres til Bruk og vern av sjø og vassdrag –
friluftsområde i sjø og vassdrag og merkes Vfv på plankartet.
Badeplassen reguleres til Bruk og vern av sjø og vassdrag – badeområde og merkes Vb på plankartet.

7.5 Hensynssoner
Kulturminner reguleres til Hensynssoner – Båndlegging etter lov om kulturminner og merkes #1-3 på
plankartet.
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8 Bestemmelser
I medhold til plan- og bygningslova av 27. juni 2008, § 12-3, er det utarbeidet detaljreguleringsplan
for Ausvigheia småbåthavn i Søgne kommune, Vest-Agder.
Reguleringsbestemmelsene gjelder for området synt med plangrense på plankartet
«Detaljreguleringsplan for Ausvigheia småbåthavn», Plan ID 201413 i Søgne kommune, Målestokk
1:1000, datert 27.01.2015. Innenfor reguleringsgrensen skal arealene brukes som vist på planen.
Vedtatt plan er bindende for arealbruk, fradeling og bygge- og anleggsvirksomhet innenfor
planområdet.
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8.1 Fellesbestemmelser
a) Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder bestemmelsene i plan-og
bygningsloven samt bygningsvedtektene for Søgne kommune. Unntak fra disse
reguleringsbestemmelser kan, når særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet
innenfor rammen av bygningsloven og bygningsvedtektene i Søgne kommune.

8.2 Rekkefølgebestemmelser
a) Før det kan gis brukstillatelse for nye båtplasser i Vs skal parkeringsplassen o_Spp være
opparbeidet i tråd med plankartet.

8.3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5 nr. 1)
8.3.1 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, sjøboder - Bas
a) I tilknytning til båtplasser tillates oppført felles sjøboder for båt/fiskeutstyr.
b) Bodene skal plasseres så hensynsfullt som mulig i terrenget og gis en tiltalende utforming
som i størst mulig grad gjenspeiler den tradisjonelle sjøbodbebyggelsen langs kysten.
c) For at bodene skal tilpasses og underordnes terrenget og av hensynet til landskapsvern skal:
- Skjæringer ikke være synlige fra sjøen.
- Taktekke være av gammel teglstein.
- Takvinkel 40-45 gr.
- Små vinduer med gjennomgående sprosser.
- Hele sjøboden skal rødmales.
- Bodene ha varierende størrelse, bredde og høyde.
- Fellesbodene skal ha en grunnflate på maks 20 m2.
d) Før bygging tillates skal det fremlegges en plan som viser detaljert plasseringen av bodene og
skjæring/fylling.
e) Videre må det utarbeides et fasadeoppriss som viser bodene sett fra sjøen.
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8.4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl §12-5 nr.2)

8.4.1 Kjøreveg – o_Skv
a) Formålet er offentlig.
8.4.2 Gangveg/gangareal/gågate – o_Sgg
a) Adkomstveien opparbeides som gangvei fra kommunal vei og fram til båthavna med asfaltert
bredde max 2 m. Veien forutsettes gitt en god terrengtilpasning med minst mulig sprengning.
b) Formålet er offentlig.
8.4.3 Annen veggrunn- grøntareal – o_Svt
a) Vegskråningene i området skal jordkles og gis en tiltalende landskapsmessig behandling.
b) Det forutsettes at skjæringer og fyllinger om nødvendig kan legges innenfor grensene for
tilstøtende områder, selv om disse ikke er regulert til trafikkformål.
c) Formålet er offentlig.
8.4.4
a)
b)
c)

Parkeringsplasser med bestemmelser – o_Spp
Formålet skal brukes til inntil 23 parkeringsplasser for gjester i småbåthavna Vs.
Biloppstillingsplasser skal merkes tydelig.
Formålet er offentlig.

8.5 GRØNNSTRUKTUR (Pbl § 12-5 nr. 3)
8.5.1
a)
b)
c)

Friområde – o_Gf
Formålet skal fremstå som vegetert med et tydelig innslag av trevegetasjon.
Området skal skjøttes med hensyn til nærrekreasjon for beboere i Ausvigheia.
Formålet er offentlig.

8.5.2 Badeplass/-område – o_Gb
a) På badeplassen må det opparbeides nødvendige sikringstiltak for barn etter bygningsrådets
nærmere vurdering.
b) Formålet er offentlig.
8.5.3
a)
b)
c)

Vegetasjonsskjerm – o_Gv
Formålet skal fremstå som dekket med trevegetasjon, med en kronedekning på minst 20%.
Vegetasjonen skal skjøttes med hensyn til inn- og utsyn.
Formålet er offentlig.

8.6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (Pbl § 12-5, nr. 6)
8.6.1

Ferdsel – Vfe
Ingen bestemmelser.

8.6.2 Småbåthavn – Vs
a) I området avsatt til båtplasser kan det anlegges inntil 136 småbåtplasser. Det kan etableres
flytebrygger i området for småbåthavn og havna skal ha atkomst fra vest.
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b) Før arbeid igangsettes, skal det fremlegges en situasjonsplan i målestokk 1:500 som i detalj
viser hvordan området skal utnyttes.
c) Utseiling skal styres mot formål Vfe gjennom konstruksjoner festet til flytebrygger. Inn- og
utseilingen skal utformes på en måte som virker fartsdempende.
d) Formålet er felles for alle gnr/bnr i regulert boligfelt.
e) Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak i sjøbunnen, men moringer kan brukes til fortøyning av
flytebrygger.
8.6.3

Friluftsområde i sjø og vassdrag – Vfv
Ingen bestemmelser

8.6.4 Badeområde - Vb
a) Badeplassen skal avgrenses og markeres/sikres i sjøen slik som vist på planen.

8.7 HENSYNSSONER (Pbl § 12-6)
8.7.1

Båndlegging etter lov om kulturminner – H730_1, 2, 3
Ingen bestemmelser.

Vinje, den 23. februar 2015
For Plankontoret Hallvard Homme AS

Ida K. Larsen
Naturforvalter/arealplanlegger

Revisjon A – Etter 1.gangs behandling i plan- og miljøutvalget 06.05.2015
Revisjon B – Etter offentlig ettersyn

24.08.2015

Varsel om oppstart av planarbeid:

12.11.2014

1. behandling i det faste utvalget for plansaker:

29.04.2015

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

11.05-29.07.2015

2. behandling i det faste utvalget for plansaker:
Godkjent i kommunestyret den:
_______________________________________________________________
Sted, Dato

Plankontoret Hallvard Homme AS

Sign.

Stempel

Sameiet Ausvigheia småbåthavn
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SØRØST

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
Att: Vibeke Wold Sunde

Deres ref.:

Vår ref.:
2014/5288-4

Arkiv nr.:
413.2

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
18.05.2015

Høringsuttalelse - detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn - Søgne
kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev datert 11.05.2015 vedrørende offentlig ettersyn av detaljregulering for
Ausvigheia småbåthavn.
Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd. Eksempler på tiltak er
etablering av fortøyningsinstallasjoner og brygger.
Kystverket Sørøst har ellers ingen vesentlige merknader til planforslaget.

Med hilsen

Geir Egil Solberg
senioringeniør

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fylkesmannen i Vest-Agder

Postboks 513 Lundsiden

4605

KRISTIANSAND S

Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:
Telefaks:

+47 07847
+47 70 23 10 08

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

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

Søgne kommune
Vibeke

Wold

Merknader

Sunde.

vedrørende

utvidelse av Ausvigheia småbåthavn.

Til deres informasjon

så er Torvfjorden

svært belastet allerede med båtplasser.

Vi har stor forståelse

for at en del ønsker

å utvide

sine båtplasser

da det kjøpes større

og større

båter

,menl

Idag er det på Vaglen 318 båtplasser .l tillegg er det båtplasser ved Gamlestranda
sammen ca 80 plasser .Får vi i tillegg 136 plasser i Ausvigheia småbåthavn

og i elva med til

blir det totalt ca 534

plasser ien liten fjord.
For mange år siden lå det en rapport som viste hvor forurenset

fjorden var, vi spør oss om dette er

blitt bedre med årene med tanke på stadig flere båtplasser?
Vi ser også at det er søkt om sjøboder på 20 m2 .I Søgne er det kun lov med 15m2 bod så vi regner
med at det likhet for loven.
Det legges også opp til ytterligere

parkeringsplasser

i et svært lite område der mange voksne og barn

ferdes tett opp til badeplassen.
En bruker

som argument

at folk ikke skal kjøre ned til båtplassene,

men da behøver

vel ikke

parkerings plasser og bygges?
Småbåthavna spiser seg inn mot den lille badeplass som benyttes av små barn og er den eneste
badeplassen i området.
Blir det gitt tillatelse til 136 båtplasser i dette belastete område får vi et område(fjord)

med mye støy

og forutrensning.
Vi mener at kommunen

nå må ta vare på de få badeplassene vi kan komme til fra fastland. Det er

mange unge og eldre som ikke har båt og ønsker å komme ned til sjøen en varm sommerdag.
Med hilsen
1
K

_B1Bjdsrs§}ik"‘
i
_,

\)

Kopi:

VestAgder

Fylkeskommune.

Miljøavd.

Statens

vegvesen

Søgne kommune
Vibeke Wold Sunde
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende
Region

l“l/;Z~tsl

enhet:

sør

SaksbehandIer/ínnvalgsnr:

Vår referanse:

Steinar

2015/058143-002

Ånesland

- 38121525

av detaljreguleringsplan

Høring
kommune

for Ausvigheia

Deres referanse:

Vår dato:
13.05.2015

småbåthavn

i Søgne

- uttalelse

Vi viser til brev fra dere av 11.5.2015.

Oversendelsen

gjelder høring av reguleringsplan

Planområdet

ligger til kommunal

Vegavdeling
Med hilsen

Vest-Agder

for Ausvigheia

veg og saken er ikke av interesse

- seksjon

Grete

for Statens vegvesen.

for plan og forvaltning

GMT/OM
Anne

småbåthavn.

f(L, QX

få;

Tofle

seksj onsleder

Steinar Ånesland

Kopi:

Vest-Agder

fylkeskommune,

Postadresse

Telefon:

Statens

Telefaks:

vegvesen

Region sør
Postboks

regionalavdelingen

02030
37 01 98 01

firmapost-sor@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen

Statens

4626

5

KRISTIANSAND S

vegvesen

Landsdekkende

723 Stoa

4808 Arendal

Org.nr:

971032081

9815

Vadsø

Telefon:
Telefaks:

regnskap

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

Deres ref.: 2014/3081
Vår ref.:
2014/5868

Vår dato: 03.06.2015
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Ausvigheia - uttalelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn - planID
201413
Vi viser til kommunens skriv av 11.05.2015.
Planforslaget åpner for utvidelse av eksisterende småbåthavn fra 70 til 136 båtplasser.
Utvidelsen skjer innenfor areal avsatt til småbåthavn i kommunedelplanen for Kjellandsheia.
Planforslaget viser også utvidelse av eksisterende parkeringsplass. I tillegg omfatter
planforslaget område med eksisterende sjøboder, samt friområde med badeplass.
Miljøvernavdelingen har den 17.11.2014 kommet med innspill til oppstart av planarbeidet.
Etter gjennomgang av planforslaget mener vi våre innspill i hovedsak er blitt ivaretatt på en
akseptabel måte. Vi har slik sett ikke vesentlige merknader til at planforslaget vedtas.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

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

Besøksadr.

Tordenskjoldsgate 65

Postboks 517 Lund

4605

E-post

Kristiansand S

fmvapostmottak@fylkesmannen.no

Bjarne Borøy
Oftenesveien
47
4046 Søgne.

I

Gnr.3O bnr.5.
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Søgne kommune
Postboks 1051 4648 Søgne

INNSIGELSE

TIL PLAN

201413 -AUSVIHHEIA

SMÅBÅTHAVN.

Viser til mottatt brev av 11.05.2015 fra Søgne kommune angående
PlanID 201413 Ausvigheia småbåthavn Detalj-reguleringsplan
Kommentarer,

protester,

l Bakgrunn :
1.1 Lokalisert
Gnr/bnr30/

historikk

og spørsmål

til punkter

offentlig

ettersyn

i HØRINGSUKASTET

og høring

fra gnr.3O bnr.5

170 og 30/8 Søgne.

Bnr 8 og bnr.5 har felles grense.
2 Overordnet planverk.
2.1 Detaljreguleringsplan
for Sørskog (Ausvigaheia)
03.02 2004?
Har på plankontoret
fått utlevert reguleringsbestemmelser
for Sørskog
Plan sist rettet l4.06.94.,og
fått bekreftet at det er den som gjelder.
Fra planen.
I området avsatt til båtplasser kan det anlegges
utstikkere (mot syd), i henhold til best. pk.11.
16 parkeringsplasser

hvor kommer

inntil 70 småbåtplasser

fordelt på 3

de inn i planen.

Historikk
Fra bygningsrådet
21.09.93. B-1 50/93
Brygger og naust.
Bygningssjefen
anbefaler at båtplassene fordeles på totalt 3 uteliggere
å komme forlangt ut i sjøen o.s.v. (Ut og innseiling fra syd)
Endelig vedtak:
Det godtaes båtplasser
uteliggere o.s.v.

—Oftenes.

for 2/3 av det antall hus som bygges

i området

(pirer) for ikke

med inntil 3

Fra drift/ næringsutv.10.09.(86)
96. DRN-157/96
Vedtatt
Kan ikke se særlige grunner for å utvide småbåtplass for boligområdet
i Sørskogen
som omsøkt. Bølgebryter
kan anlegges innenfor reg: planens begrensninger.
o.s.v.

Saksbehandlers
merknader:
Saksbehandler
er enig i at både utvidelsen av og den rent
tekniske planlegging av småbåthavna
vil bli til sjenanse for naboene

o.s.v.

Fra drift /næringsutv.18.03.97.
DRN-43/97.
Den nye planen viser 3 pirer med tilsammen 68 båtplasser. Pirene er trukket noe ut over
reguleringsgrensen
i sjøen. Utenfor pirene er det vist bølgebryter av 2 rør av plast o.s.v.
Bølgebryteren
skal anlegges max 15 m utenfor ovennevnte reguleringsgrense.
o.s.v.
Inn/utkjøring
fra sørvest o.s.v.
Anlegget er nå trukket lenger mot øst o.s.v.
Mindre vesentlig reguleringsendring
o.s.v.?
Bølgebryteren
havna nokså fort lenger utenfor reguleringsgrensen
en de max 15 m
fra dift /næringsutv
18.03.97.
( 10 m. 23.05.01. sak nr:l27/0l)
Siden havna ble påbegynt har det vært flere, ombygginger
og
reparasjoner.
Det har ført til mange ombyggingsplaner,skisser,referater
utbygningsplaner.
Den nest siste i februar 2014 sanr. 133/14 (godtatt

og

/avslått.)

Havna vokste seg etter hvert utenfor reguleringsgrensen
til småbåthavn,noe
som har
skjedd ved at bølgebryteren
er blitt plassert for langt ute, moringene er blitt flytta på i
forbindelse reparasjoner
og bølgebryter er blitt til flytebrygge.
Havna har i dag inn
og ut kjørsel fra vest (inn i Oftenesbukta)
2000/01 F lytebryggene
(pirene) inne i havna ble snudd .Bølgebryter av plast erstattes
med en av betong, i stedet ble det en flytebrygge av betong, med båtplasser på nordsiden
og gangbro over til en av pirene,det var vel ikke meningen. Dermed er ikke bare
bølgebryteren,
men hele småbåthavna
trukket minst 25 m utenfor området regulert til
småbåthavn..
Etter ombyggingenreparasjoner
og flytting av moringer, tror jeg at havna i
dag ligger mer en 25 m utenfor området regulert for småbåthavn.
Er noe av det forannevnte satt i gang før det har foreligget vedtak, og er noe vedtatt
mindre vesentlige endringer, eller som dispensasjon
?.

2.2 Kommunedelplan
0909009099

som

for Kjellandsheia.

3 Planområdet
i dag
3.1 Landskapsbilde.
Hvilken vinkel ?
3.2 Infrastruktur:
Båthavna eies av beboeme i Ausvigheia.
Det som i dag kalles for ytre flytebrygge,
ble søkt om som bølgebryter i 2001og skulle
være en erstatning for en bølgebryter av plast , som i hele sin lengde ble plassert uten
for området avsatt til småbåthavn.
Den skulle heller ikke ha forbindelse ( ankomst ) til
land.

Står det noe igjen i forbindelse

parkeringsplassen,

som skulle ha hvert utført før

kommunen

overtok

område

Å bygge en båthavn
forhold

?

for 136 plasser og med 23 parkeringsplasser,

til hver andre,

selv om en del av båteierne

kommer

står vel ikke i

til og bo i området

4 Konsept
All utvidelse mot sydvest vil gi svære negative følge for oss inne i Oftenesbukten.
Innløpet til vår felles bukt (Oftenesbukta
) vil bli ytterligere redusert , nå til 50 m. At ikke
alle liggeplassene
er reguler inn, gjør at vi ikke vet hvordan omrâdet foran sjøbodene
skal utnyttes. Hvis den innerste flytebryggen
blir forlenget mot sydvest, kommer all
trafikken ut og inn til dette området lenger inn i Oftenesbukta.
Mer stengt og flere båter.
Mye verre isforhold inne i Oftenesbukta,
noe som allerede er et problem på grund av
havna, for oss som bruker båten hele året.
Fra bnr. 5 vil det visuelle bli betraktelig forringa,medføre
et landskapsmaleri
med
uheldig endringer.
Ausvigheia småbåthavns
behov for egne båtplasser er satt opp til cirka 85-90 båtplasser.
Er det dokumentert
behov for 136 plasser i havna.?
Er dette for salg eller utleie,og ikke bare for beboeme i Ausvigheia?
5 Prosess
5.1 Oppstartkonferanse
Mer forurensing,

verre

isforhold,

mer støy, mer trafikk,

utløpet

blir redusert

, visuelt

negativt, om båthavna skal utvides til 136 båtplasser. Det vil bli konsekvensene
for
eiendommene
vest for båthavna.
Det blir en stor og dominerende
båthavn i et vakkert område ,som ikke egner seg for
småbåthavn. Noe som viste seg nokså fort etter at båthavna ble påbegynt ,og det måtte
legges ut bølgebryter,og
pirene måtte snues.

5.2 Innspill til planarbeid
Fra fylkesmannen.:
Må skje innenfor

avsatt areal i kommuneplanen?

Merknader:
Siste detaljeringstrinn
overlates byggesøknad
?
Å uttale seg om fartsdempere
(sluseløsning)
i dag uten å vite hvordan det skal utføres er
ikke mulig. All reduksjon av avstanden fra den den ytre flytebryggen
(piren) og
nærmeste land (innsnevring
av seilingsleden)
vil være negativ for bnr.5 ,som ikke
klaget på farten , men heller tenker på fremkommeligheten
til Oftenesbukta
og
isforholdene
osv.. Skal sluseløsning
(fartsdempere
) tiltak, føre all båt trafikken inn og ut
av havna innenfor området vft.??
Syntes at skiltet med fartsbegrensning
stort sett blir respektert.
At det kan oppstå bølger i ytre delen av bukta forstår jeg.
6 Vurderinger
6.1 Konsekvenser
Oftenesbukta

for bam og unge.

er fra alle sider et brukt

6.3 Støy og båttrafikk

badeområde

i!

En forlenget

utligger

ytterst på bryggeanlegget

som fartsdempende

tiltak. Et tiltak som,

etter min vurdering, vil være helt ubrukelig hvis den innsnevrer seilingsbredden.
6.4 Forurensning
Al forutrensing og søppel i overflate varmet vil stort sett bli i bukta.
Ferskvannet
fra bekken inne i bukta ,som blir liggende i overflaten, vil også gjøre sitt
til at bukta blir fort islagt.
6.5Landskapbilde
Det er innlysende
landskapsrommet

at utvidelsen av båthavna
på mange måter.

vil ha ytterligere

visuell forringelse

av

6.1 1 Inn-og utseiling
Båtanleggets
vestre ende vil kommer bare 50 m. fra nærmeste
land mot sydvest.
Avstanden til land er i dag cirka 70 m. Oftenesbukta
vil med dette bli et enda mere
lukket basseng , fra å ha være et åpent område før båthavna ble anlagt.
Den innerste flytebrygga kommer lengre inn i Oftenesbukta
mot sydvest ,en den som
ligger der nå. Dermed vil all båttrafikk syd av sj øbodene bli styrt lengre inn i bukta.
Kommunen godkjente søknad om å snu innseilinga i 2001.

6.12.2 Sjekkliste
Infrastruktur.
Hendelse på sjø/ vann /elv
Området ligger i en liten kilef?
7 Planomtale
7.4
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Vfe ferdselområde
for ut og imrkjørsel
Hvordan skal dette foregå?

til båthavna.

8 Bestemmelse

Detaljreguleringsplan

for Ausvigheia

Savner en plan som viser hvordan

småbåthavn

Plan ID20l413

136 båter skal plasseres

Søgne.

i båthavna.

8. 1 F ellesbestemmelser..

For meg virker det som administrasjonens
forslag til vedtak, til en så kraftig utvidelse av
havna ikke står i forhold til min tidligere oppfatning. Båthavna skulle være for beboeme
i Ausvigheia.,
og ikke etter hvert vokse seg ut over regulert område, noe som gradvis har
skjedd siden 1993. Da med 3 korte pirer mot syd.
8.2 Rekkefølgebestemmelser.
Parkeringsplassen
Spp skall være opparbeida
kan gies.
Finner ikke noe i reguleringsbestemmelser
plasser fra 16 til 23 ?

før brukstillatelse

for Sørskog

for nye båtplasser

om utvidelse

av parkerings

Vs

-

-1'"

då -17

8.6 Bruk og vem av sjø og vassdrag
8.6.1
Hvordan

Ferdsel-

Vfe

skal denne smale Vfe fungere??

8.6.2 Småbåthavn-Vs
a Protesterer på at båthavna kan utvides til 136 småbåtplasser,
flytebrygger
i området og ha ankomst fra vest.
Protesterer
også fordi den foreslåtte
forandring av båthavna
negativ.
b) Situasjonsplan

i målestokk

1:500 ? :Savner denne planen

at det kan etableres
vil påvirke

i dag.

c)Utseiling skal styres mot formålet Vfe gjennom konstruksjoner
flytebrygger,
på hvilken måte? Umulig og ta stilling til.
Kan ikke se at det foreligger særlige
de negative tingene de vil medføre.

M.v.h.
(v ,, _-

`

/Ejame
t/f

,/7

grunner

bnr.5

festes til

for og utvide småbåthavna

i forhold

\

/(hiBorøy f? f”‘ C'
/

Oftenes 25.06.2015.

til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Martha Borøy
Oftenesveien 45
4640 SØGNE

Søgen 27.6.2015

INNSIGELSE MOT UTVIDELSE AV AUSVIGHEIA SMÅBÅTHAVN

Jeg opprettholder tidligere innsendt innsigelse mot utvidelse av Ausvigheia småbåthavn.

Det er nevnt i høringsutkastet at avstand mellom huset på grn. 30, brn. 28 er 140 m. Jeg har tinglyst
båtplass hos gnr. 30, brn. 5, og har båt liggende rett innenfor småbåthavnen. Så mine innteteresser
er ikke bare av estetsike grunner. Vi har båt liggende ute hele året, da plassen blir brukt av min sønn
som jobber som fisker, og bruker båten til fiske hele året. Vi merker godt at isforholdene har endret
seg etter at småbåthavnen ble annlagt, og en ytterliger utvidelse av denne, samt innsnevring av
utløpet mellom land og havnen vil forverre dette problemet ytteligere. Noe som medfører stor
ulempe for oss, da bukten er islagt mye lengre enn tidligere ved kalde vintre. Samt støy, båttrafikk og
bølger.
Som nevnt har vi i årenes løp måtte «tåle» mange endringer i forhold til opprinnelig plan (med 3
utliggere fra land) Havnen ligger svært utsatt til værmessig, og det er derfor disse endringene i sin tid
ble utført. Det er etter mitt syn beklagelig at den nå skal utvides ennå mer, spesiellt med tanke på
hvor værutsatt denne er. Hva blir da det neste som må endres i forhold til værmessige forhold??
Etter hva jeg har skjønt skal det foreligge særlig grunn for å utvide en båthavn, sett i forhold til de
negative konsekvensene når det gjelder nærmiljø, forringelse av landskapsmessig karakter, endringer
i bunnforhold, samt det estestisek bilde. I dette tilfelle er alle de berørte partene (naboer), som ikke
har interesse i havnen negative. Det er negative konsekvenser med hensyn til miljø, estestik bilde og
nærmiljø for oss.
Jeg vil med dette videreføre min innsiglese og håper utvidelse av Ausvigheie småbåthavn ikke blir
godkjent.
Med hilsen
Martha Borøy

A.
SøgneKommunev/arealenheten

.

4682 Søgne

H/5otsi

Arild Tønnesen
Rosshaven

pigg

30

4639 Kristiansand
Kristiansand

26.06.2015

Ref planlD201413

Innspill

til detaljregulering

Viser til mottatt

for Ausvigheia

brev datert 11.05.2015 angående offentlig

småbåthavn
ettersyn og høring av detaljregulering

for

Ausvigheia småbåthavn.
Det nærmeste landfaste punktet mot båthavnen er en halvøy som kalles Tjellingsskjæret.
ytterste delen av dette skjæret er hekkeområde
en utrydningstruet

og tjeld. Makrellterna

er som kjent

fugleart, og vi ser det som viktig å bevare denne hekkeplassen. Vi er bekymret for

om en økning i båttrafikken,

samt en innkjøring som sannsynligvis vil føre til at enda flere båter kjører

nært opp til land, vil gjøre at makrellterna
fra holmen som dokumentasjon
og makrellterna.

for makrellterne

Den

ikke lengre vil hekke på Tjellingsskjæret.

Legger ved foto

på at holmen også i år har vært brukt som hekkeplass for både tjeld

Foto er tatt 4.juni 2015, og viser både et par med tjeld og en makrellterne

liggende

på reir ute på Tjellingsskjæret.
I detaljreguleringen
vil bli nøytral»

skrives det i punkt 6.3 at konklusjonen

på bakgrunn

å innsnevre innkjøringen

av en innsnevret

innseilingskanal

og et skilt. Dette

ved å forlenge ytterste pir vil trafikken

støy og båttrafikk vil da oppleves enda mer forstyrrende
plantegningen

er at «konsekvensen for støy og båttrafikk
uenig i. Ved

bare flyttes enda nærmere oss, og

for både oss og fuglene på skjæret. Ser av

at det er planlagt en kjørestripe vest i området(merket

se at båttrafikken

er vi svært

vfe), men vi har vanskelig for å

vil gå i denne så lenge det ikke er en fysisk avgrensning mot vest. Vi mener det er

grunn til å stille spørsmål om båthavna i realiteten vil gå utenfor avsatt areal i reguleringsplanen
siden inntegnet kjørefelt er så smal at en stor del av båttrafikken

ikke vil gå der. Mye innkjøring vil gå

vest for regulert område. Det er pr i dag satt opp skilt på ytterste pir med en påminnelse om
fartsgrensen,

men dette

har liten effekt.

Vi ber om at kapasiteten iAusvigheia

småbåthavn ikke økes, samt at det ses på alternative

for inn og utkjøring til den eksisterende
bølgebrytere

som ville gjøre det både hensiktsmessig for de som bruker anlegget, og samtidig være

mindre belastende for naboer vest for havna. Dette ville også flyttet trafikken
Tjellingsskjæret

lengre bort fra

og fuglene som hekker der.

Med hilsen

å.
.

_/

/

ArildTønnesen
Tlf 90910303
rosshave

løsninger

havna. Vi mener det er mulig å få til en løsning med

Z/l/
C

online.no

j

%774ayí7
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Fra: Frode Kvalø[Frode.Kvalo@marmuseum.no]
Dato: 11.08.2015 21:58:57
Til: Vest-Agder fylkeskommune post (postmottak@vaf.no); Postmottak
Kopi: Elling Utvik Wammer
Tittel: ENDELIG UTTALELSE TIL DETALJREGULERING AUSVIGHEIA SMÅBÅTHAVN, SØGNE
KOMMUNE

Vår ref: 2014360
Vi viser til vår epost av 10. desember 2014 med krav om arkeologisk registrering av kulturminner under
vann i forbindelse med detaljregulering av Ausvigheia småbåthavn.
I henhold til avtale med Sameiet Ausvigheia småbåthavn har vi gjennomført en arkeologisk registrering.
Sjøarealet ble kartlagt med sidesøkende sonar. Det ble punktdykket og gravd prøvestikk etter havnefunn.
Det ble ikke påvist fredete kulturminner under vann i planområdet.
Norsk Maritimt Museum har ingen anmerkninger til reguleringsplanen.

Med vennlig hilsen
Norsk Maritimt Museum

Frode Kvalø
Forsker

file:///C:/ephorte/PdfDocProDir/EPHORTE/498406_FIX.HTML

12.08.2015

Side 1 av 4

Fra: Ketil Hauge (Mobility Solutions)[Ketil.Hauge@evry.com]
Dato: 10.08.2015 09:42:13
Til: Vibeke Wold Sunde
Tittel: RE: Ausvigheia småbåthavn

Hei.
Takk for tilbakemeldingen.
Jeg hadde en tilsvarende purring mot maritimt museum og de svarte at kartleggingen ble gjennomført i
forrige uke og en offentlig uttalelse vil komme om 3-4 dager.
I svaret så ble det også sagt at der ikke ble gjort funn av fredete kulturminner.
I forhold til innsigelsene så ser jeg at naboene argumenterer mot utvidelsen. Det er forståelig i forhold til
en situasjonen der det ikke er anlagt båthavn.
Jeg har bare lyst å påpeke at båthavna også er med på å gi naboene i bukta le mot sydøst og østlige
vinder, og det er noe der er blitt mer av i de seinere årene.
Så er det dette med is-forhold. For det første så er båthavna vedtatt i første reguleringsplan 1994,
og Ja anlegget binder nok isen noe lengre på våren nå enn når der ikke var flytebrygger eller båthavn.
Spørsmålet er om den F’en vi ser for oss med flytebrygger i ny havn egentlig holder lenger på isen i
forhold til den F’en som ligger i dag.
Så skal det også nevnes at vi har betalt for isbryting på våren som har kommet Borøy-folket til gode i flere
år.
Vi venter i spenning på den videre behandling.
Hilsen
Ausvigheia Småbåthavn
Ved Ketil Hauge

From: Vibeke Wold Sunde [mailto:Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no]
Sent: 10. august 2015 08:22
To: Ketil Hauge (Mobility Solutions)
Subject: SV: Ausvigheia småbåthavn
Hei, ingen problem, skulle ha sendt de til deg allerede.
I vedlagte dokument har jeg samlet alle høringsuttalelsene, det har kommet inn 8 stykker.
De offentlige instansene har lite merknader, mens noen grunneiere i området har større merknader. Det
ser ut som det kun er behov for noen mindre justeringer av planen. Jeg vil komme tilbake til det mer
konkret når jeg har fått gått detaljert gjennom uttalelsene.
Vi har foreløpig ikke fått noe fra maritimt museum, saken kan først sluttbehandles når vi har fått
rapporten fra de.
Med vennlig hilsen
Vibeke Wold Sunde
Arealplanlegger
Søgne kommune, arealenheten
Postadresse: Postboks 1051, 4682 Søgne
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Besøksadresse: Søgne Rådhus, Rådhusveien 1
Telefon direkte: +47 99 76 61 73
E-post: Vibeke.Sunde@sogne.kommune.no
Hjemmeside: sogne.kommune.no

cid:image001.jpg@01CCC9
F0.CB5F82B0

Fra: Ketil Hauge (Mobility Solutions) [mailto:Ketil.Hauge@evry.com]
Sendt: 9. august 2015 18:05
Til: Vibeke Wold Sunde
Emne: RE: Ausvigheia småbåthavn

Hei.
Beklager masingen.
Etter det vi forstår så er Detaljreguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og høring med frist til
29.06.2015, og vi i Ausvigheia er nysgjerrige på om der er kommet reaksjoner på reguleringsplanen?
Hilsen
Ketil Hauge leder Ausvigheia Småbåthavn
97656052

From: Vibeke Wold Sunde [mailto:Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no]
Sent: 18. juni 2015 08:16
To: Ketil Hauge (Mobility Solutions)
Subject: SV: Ausvigheia småbåthavn
Hei.
Så bra at dere nærmer dere en avtale. I og med det er forutsatt en kartlegging før planen kan vedtas, så
må undersøkelsen være gjennomført og det må være avklart om det var noen funn eller ikke, før planen
kan legges fram for politisk behandling.
Den absolutt siste skrivefristen til møtet i plan- og miljø 2. september er 25. august (jeg bør ha saken
ferdig noen dager før dette, for å få den godkjent av leder før saken sendes ut).
Plan- og miljø innstiller til kommunestyret, som vil få saken i det første møtet som er etter plan- og miljø
sitt møte. Om vi får saken opp til plan- og miljø 2. september vil kommunestyret få den i møtet 24.
september.
Med vennlig hilsen
Vibeke Wold Sunde
Arealplanlegger
Søgne kommune, arealenheten
Postadresse: Postboks 1051, 4682 Søgne
Besøksadresse: Søgne Rådhus, Rådhusveien 1
Telefon direkte: +47 99 76 61 73
E-post: Vibeke.Sunde@sogne.kommune.no
Hjemmeside: sogne.kommune.no

cid:image001.jpg@01CCC9
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Fra: Ketil Hauge (Mobility Solutions) [mailto:Ketil.Hauge@evry.com]
Sendt: 17. juni 2015 20:41
Til: Vibeke Wold Sunde
Kopi: 'Plankontoret Hallvard Homme AS'; 'Ida Larsen'
Emne: RE: Ausvigheia småbåthavn

Hei.
Etter litt purring og venting på Norsk Maritim Museum så har vi nå fått kontraktsforslag til gjennomføring
av den arkeologiske kartleggingen.
Etter det jeg har fått av opplysninger så skal denne kartleggingen være utført og aller helst uten funn av
arkeologiske verdier før reguleringsplanen kan godkjennes.
NMM antyder at de tidligst får gjennomført kartleggingen i august.
Hvor mye påvirker dette den resterende godkjenningsprosessen?
Hva må til for å få denne med i første møte i Plan og Miløutvalget den 2. september? Er dere avhengig av
at kartleggingen er ferdig til denne behandlingen?
Når er siste frist for å få Reguleringsplanen med i Plan og Miljøutvalgets møte den 2. september?
Om planen godkjennes den 2. september vil der da være mulig å få den med som sak til kommunestyret
24. september?
Om du kan oppgi noen frister så vil jeg forsøke å legge press på NMM om å få gjennomført kartleggingen
innen n.n.
Jeg spør fordi jeg ikke kjenner disse prosessene. På forhånd takk.
Vennlig hilsen

Ketil Hauge
EVRY Mobility

ketil.hauge@evry.com
M +47 97 65 60 52
Description
:
Description

evry.com

_________________________
Følg oss på Twitter | Facebook | LinkedIn
EVRY AS
Besøksadresse: Kjøita 6, 4621 Kristiansand
P.O. Box 4, 1330 Fornebu
T +47 06500

From: Vibeke Wold Sunde [mailto:Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no]
Sent: 19. mai 2015 12:08
To: 'Plankontoret Hallvard Homme AS'; 'Ida Larsen'; Ketil Hauge (Mobility Solutions)
Subject: Ausvigheia småbåthavn
Hei
Jf. uttalelsen fra Maritimt Museum ved oppstarten av planarbeidet, jeg antar at dere håndterer kravet om
arkeologisk registering under vann som en del av utredningene til planen.
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Med vennlig hilsen
Vibeke Wold Sunde
Arealplanlegger
Søgne kommune, arealenheten
Postadresse: Postboks 1051, 4682 Søgne
Besøksadresse: Søgne Rådhus, Rådhusveien 1
Telefon direkte: +47 99 76 61 73
E-post: Vibeke.Sunde@sogne.kommune.no
Hjemmeside: sogne.kommune.no

cid:image001.jpg@01CCC9
F0.CB5F82B0

file:///C:/ephorte/PdfDocProDir/EPHORTE/498640_FIX.HTML

13.08.2015

6437835
6437830
6437825
6437820
6437815
6437810
6437805
6437800
6437795
6437790
0.00

6437785

R=∞

6437780

R=
∞
R=
20 40.04

11.60 R = ∞
R = -9

6437775
6437770

152
0.
5
0
∞
2
== 7
RR == ∞
RR

6 R = -9
R=
∞

6437760

24. 0

6437755

R = -9
R = ∞ 75.47

6437765

6437750
6437745
6437740

89.11 R = -9
R=∞
67.36 R = ∞
R=7

6437735
R=∞
R = 20 92.51

6437730
6437725

R=
2
R= 0
∞ 98.5

6437720
6437715

11
8.6

6

8 R=
∞

6437710
6437705
6437700
6437695
6437690
6437685
6437680
6437675
6437670

6437660

427550427555427560427565427570427575427580427585427590427595427600427605427610427615427620427625427630427635427640427645427650427655427660427665427670

Ausvigheia båteierforening
Ausvigheia småbåtanlegg
Horisontalplan

Tegnet av

Saksbehandler

Sidemannskontr.

Prosjektansvarlig

Dato

Målestokk

AST
09.02.2015
Prosj.nr.

Plankontoret H. Homme AS
4747 Valle
Tlf: 37 93 70 00, Fax: 37 93 74 74, E-Post: post@plankontoret.no

2659
Tegn.nr.

1: 500
1: 500
Rev.

1

Lima VVA 4.10.0.13 [Plankontoret Hallvard Homme AS/706]

6437665

16

15

-30 ‰

5.00

0.00

14

Rv = 50

-12
13

7.0
8

‰

12

11

38.29
10

Rv = 2000

9

8

-1

40
.1

7

2‰

6

Rv = 70

-40 ‰

71.82

5

84.55
Rv = 70

-13

4

1 .2

2‰
Rv = 0

3

-50.3

100.56

1‰

118.68

2

1

0

-5

Vert.kurv.

0
-30‰

5

10

15

20

25

30

-127.08‰

Rv = 50

Hor.kurv.

35

40

45

50

60

65

70

-140.12‰

Rv = 2000

R = -9

55

R = 20

Rv = 70

75

80
-40‰

R=7

85

90

95
-131.22‰

Rv = 70
R = -9

100
Rv = 0

105

110

115

120

-50.31‰

R = 20

Breddeutv.
Tverrfall
(1% = 1mm)
V.kj.b.k

4.30

2.98

2.44

2.00

4.54

2.76

1.83

1.33

56 cm

Ausvigheia båteierforening
Ausvigheia småbåtanlegg
Lengdeprofil

Tegnet av

Saksbehandler

Sidemannskontr.

Prosjektansvarlig

Dato

Målestokk

AST
09.02.2015
Prosj.nr.

Plankontoret H. Homme AS
4747 Valle
Tlf: 37 93 70 00, Fax: 37 93 74 74, E-Post: post@plankontoret.no

2659
Tegn.nr.

1: 500
1: 100
Rev.

1

Lima VVA 4.10.0.13 [Plankontoret Hallvard Homme AS/706]

5.19

8.58
8.64

5.15

9.95
10.06

5.80

11.27
10.37

5.29

12.54
12.21

Overbygn.

7.18

13.81

Terreng h.

6.84

Profil h.

13.80

3%

14.60

3%

14.67

H.kj.b.k

30.00
14
12
10
8
6

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20.00
14
12

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

10.00
18
16
14
-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0.00
20
18
16

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Ausvigheia båteierforening
Ausvigheia småbåtanlegg
Tverrprofil

8

10

12

14

Saksbehandler

Sidemannskontr.

Prosjektansvarlig

Dato

Målestokk

AST

Prosj.nr.

4747 Valle
Tlf: 37 93 70 00, Fax: 37 93 74 74, E-Post: post@plankontoret.no

18

Tegnet av

09.02.2015

Plankontoret H. Homme AS

16

2659
Tegn.nr.

1: 200
1: 200
Rev.

1

Lima VVA 4.10.0.13 [Plankontoret Hallvard Homme AS/706]

14

60.00

8
6

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

50.00

14
12
10
8
6
4
-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

40.00

16
14
12
10
8
6

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Ausvigheia båteierforening
Ausvigheia småbåtanlegg
Tverrprofil

8

10

12

14

Saksbehandler

Sidemannskontr.

Prosjektansvarlig

Dato

Målestokk

AST

Prosj.nr.

4747 Valle
Tlf: 37 93 70 00, Fax: 37 93 74 74, E-Post: post@plankontoret.no

18

Tegnet av

09.02.2015

Plankontoret H. Homme AS

16

2659
Tegn.nr.

1: 200
1: 200
Rev.

2

Lima VVA 4.10.0.13 [Plankontoret Hallvard Homme AS/706]

4

80.00
10
8
6
4
2
0
-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

70.00

12
10
8
6
4
2

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Ausvigheia båteierforening
Ausvigheia småbåtanlegg
Tverrprofil

8

10

12

14

Saksbehandler

Sidemannskontr.

Prosjektansvarlig

Dato

Målestokk

AST

Prosj.nr.

4747 Valle
Tlf: 37 93 70 00, Fax: 37 93 74 74, E-Post: post@plankontoret.no

18

Tegnet av

09.02.2015

Plankontoret H. Homme AS

16

2659
Tegn.nr.

1: 200
1: 200
Rev.

3

Lima VVA 4.10.0.13 [Plankontoret Hallvard Homme AS/706]

0

100.00
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

90.00

16
14
12
10
8
6
4

0

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Ausvigheia båteierforening
Ausvigheia småbåtanlegg
Tverrprofil

8

10

12

14

Saksbehandler

Sidemannskontr.

Prosjektansvarlig

Dato

Målestokk

AST

Prosj.nr.

4747 Valle
Tlf: 37 93 70 00, Fax: 37 93 74 74, E-Post: post@plankontoret.no

18

Tegnet av

09.02.2015

Plankontoret H. Homme AS

16

2659
Tegn.nr.

1: 200
1: 200
Rev.

4

Lima VVA 4.10.0.13 [Plankontoret Hallvard Homme AS/706]

2

118.68

14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

110.00
14
12
10
8
6
4
2

-2

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Ausvigheia båteierforening
Ausvigheia småbåtanlegg
Tverrprofil

8

10

12

14

Saksbehandler

Sidemannskontr.

Prosjektansvarlig

Dato

Målestokk

AST

Prosj.nr.

4747 Valle
Tlf: 37 93 70 00, Fax: 37 93 74 74, E-Post: post@plankontoret.no

18

Tegnet av

09.02.2015

Plankontoret H. Homme AS

16

2659
Tegn.nr.

1: 200
1: 200
Rev.

5

Lima VVA 4.10.0.13 [Plankontoret Hallvard Homme AS/706]

0

