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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagen fra Linda Opsal tas delvis til følge.
2. Reguleringsplanen for Skarveien vest, vedtas med endringer innarbeidet i plankart
datert 12.08.15, bestemmelser datert 21.01.15 og planbeskrivelse datert 20.10.14.
3. Kommunestyret delegerer til plan- og miljøutvalget å foreta eventuell videre
klagebehandling av saken.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 02.09.2015
Behandling:
E-post fra Nina og Jon Harald Alvik ettersendt utvalgets medlemmer 30.08.15.
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 (H, FRP, KRF) mot 3 (AP, V) stemmer.

Vedtak:
1. Klagen fra Linda Opsal tas delvis til følge.
2. Reguleringsplanen for Skarveien vest, vedtas med endringer innarbeidet i plankart datert
12.08.15, bestemmelser datert 21.01.15 og planbeskrivelse datert 20.10.14.
3. Kommunestyret delegerer til plan- og miljøutvalget å foreta eventuell videre
klagebehandling av saken.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Skarveien Vest i møte den 29.04.15.
Vedtatte bestemmelser, planbeskrivelse og plankartligger ligger vedlagt (vedlegg 2 - 4).
Meldingen om vedtaket ble sendt ut per post den 04.05.2015 og kunngjort i fedrelandsvennen
den 26.05.15. Klagefristen var satt til tre uker etter mottak av melding om vedtaket og tre uker
etter kunngjøringen. Det gikk noe tid mellom utsendelse av klagen og kunngjøringen i avisa.
Klagefrist satt i kunngjøringen i avisa legges til grunn som gjeldende klagefrist. Klagefristen
blir da 16.06.15.
Det har kommet inn tre klager på vedtaket av planen. Skarveien veilag SA klager på vedtaket i
brev datert 21.05.15. (vedlegg 5). Nina og Jon Harald Aalvik (GB 23/241 og 242) og Bjørg
Andersen (GB 23/195) klager på vedtaket, i brev oversendt på e-post 25.05.15 (vedlegg 6).
Flatnes Bygg Consult AS klager på vegne av Linda Opsal på vedtaket i e-post datert 19.06.15
(vedlegg 7 og 8). De to første klagene er fremmet innen klagefristen, men klagen fra Opsal er
fremmet etter klagefristen.
Linda Opsal kommenterer klagene fra Skarveien veilag SA og Aalvik og Andersen i brev
oversendt 19.07.15 (vedlegg 9). Nina og Jon Harald Aalvik kommenterer klagen fra Linda
Opsal i brev oversendt 03.08.15 (vedlegg 10).
Klagerne er/representerer grunneiere innenfor planområdet og berørte parter utenfor
planområdet. Klagerne vurderes å ha rettslig klageinteresse jf. forvaltningsloven § 28.
Saksutredning:
Oppreisning for oversittelse av klagefrist - klage fra Linda Opsal ved Flatnes Bygg
Consult AS
Klagen fra Linda Opsal er sendt etter at klagefristen gikk ut. Det bes i klagen om oppreisning
for oversittelse av klagefristen. Den sent innkomne klagen begrunnes med at en ved en prat
med teknisk sjef etter klagefristens utløp, ble klar over at det var kommet inn andre klager og
at det var en mulighet å få vurdert ønskede endringer av planen i klagebehandlingen som
uansett skulle opp.
I § 31 i forvaltningsloven står det at ved oversittet klagefrist kan klagen behandles dersom
parten ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at
klagen blir prøvd.
Bakgrunnen for klagen er at boligen som ønskes bygd ikke kan realiseres innenfor
byggegrensene som er fastsatt i planen. Klager var klar over klagefristen på vedtaket av planen,
men var ikke oppmerksom på at dette var et forhold som kunne behandles via en klage. Klagen
ble fremsatt en dag etter at klager ble gjort oppmerksom på muligheten, og kun tre dager etter
at klagefristen løp ut. Det har fra før av kommet inn to klager, slik at saken uansett må opp til
klagebehandling. En har i behandlingen av planen tidligere ikke vært klar over at
byggegrensene ikke var romslige nok til å få plass til den planlagte boligen. Med bakgrunn i at
klagen er fremsatt kun kort tid etter klagefristens utløp og at forholdet klagen gjelder er
vesentlig for gjennomføring av planen, gis det oppreisning for oversittelse av fristen jf.
forvaltningsloven § 31.
Vurdering av klagene
Under er klagene gjengitt. Administrasjonen kommenterer punktvis innholdet i de tre klagene.
Klage fra Skarveien Veilag SA

Linda Opsal sine kommentarer til klagen ligger vedlagt som vedlegg 9.
Administrasjonens vurdering
- Det er ikke lagt opp til gjennomkjøring mellom Skarveien og Austrusbakken selv om
det er regulert inn veg. Det er regulert inn en fysisk kjøresperre, slik det er i dag.
Dersom det skal godkjennes gjennomkjøring krever det omregulering eller dispensasjon
fra planen. Den siste delen av Skarveien, fram til B1, har dårlig standard og
administrasjonen ser det som nødvendig å kreve oppgradering av denne. Veien er
regulert med en bredde tilsvarende det som lå i planene som tidligere gjaldt i
planområdet og som fortsatt gjelder for tilstøtende planer til reguleringsplanen for
Skarveien Vest. I kartutsnittet under vises hvordan reguleringsplanen for Skarveien
Vest er tilpasset de omkringliggende planene. Plangrensene vises med tykk svart stiplet
strek.

-

-

Det er nødvendig å legge om atkomsten til B1 for å få tilfredsstillende atkomst både til
B1 og B3. Selv om det krever noe terrenginngrep må dette gjøres for å kunne realisere
byggingen på B3. Atkomstveien til B4 og B5 er regulert slik den lå regulert i tidligere
plan og slik traseen er etablert i dag.
Det er gjennom planen vist at B3 kan bebygges, men det krever at det bygges et bygg
som er tilpasset tomta. På grunn av det skrånende terrenget vil tiltaket ikke tilfredsstille
kravene til tilgjengelighet. Dette var en oppmerksom på ved vedtaket av planen.
Det er stilt krav om at Skarveien skal oppgraderes i tråd med planen før det gis
igangsettingstillatelse til ny bolig på B3. Det forutsettes at veien utformes slik at denne
kan tåle belastningen fra tunge kjøretøy.
Gjennom den tekniske planen for vann og avløp skal det prosjekteres løsninger med
tilstrekkelig kapasitet.
Det er opp til politikerne å vurdere om de ønsker en ny befaring i saken.

Vi kan ikke se at det framkommer nye momenter i klagen som skulle tilsi endringer av planen.
Klage fra Nina og Jon Harald Aalvik og Bjørg Andersen

Linda Opsal sine kommentarer til klagen ligger vedlagt som vedlegg 9.
Administrasjonens vurdering
1. En har ved utarbeidingen av planen vært klar over at innpassing av en bolig på tomt B3
vil kreve store terrenginngrep og at det må bygges en bolig som spesielt tilpasses
terrenget på tomta.
2. Det er ikke lagt opp til gjennomkjøring mellom Skarveien og Austrusbakken selv om
det er regulert inn veg. Det er regulert inn en fysisk kjøresperre, slik det er i dag.
Dersom det skal godkjennes gjennomkjøring krever det omregulering eller dispensasjon
fra planen.
V1 er regulert med formålet veg. Det betyr ikke at det skal opparbeides kjøreveg i hele
formålets bredde, men innenfor arealet kan det opparbeides kjøreveg, grøfter og annet
sideareal til vegen. Vegformålet er regulert med en bredde tilsvarende det som lå i
planene som tidligere gjaldt i planområdet og som fortsatt gjelder for tilstøtende planer

til reguleringsplanen for Skarveien Vest. Det at arealet avsatt til vegformål er bredere
enn det den faktiske kjøreveien vil bli, gir en mulighet til å tilpasse kjørevegen til
tilstøtende veier og avkjørsler.
Det er satt krav om endring av avkjørselen til B1 for at biloppstilling til B3 ikke
kommer i konflikt med atkomstveien til B1 og for at det skal bli plass til plassering av
garasje på B3 minimum fem meter fra vegkant. Behovet for biloppstillingsplasser må
løses innenfor den enkelte tomt, det gjelder også for B1. Dersom eierne av Ba fortsatt
vil ha mulighet til å parkere på naboeiendommen, er dette noe som må avklares med
nabo.
Vi kan ikke se at det framkommer nye momenter i klagen som skulle tilsi endringer av planen.
Klage fra Linda Opsal ved Flatnes Bygg Consult AS

Aalvik sine kommentarer til klagen ligger vedlagt som vedlegg 10.
Administrasjonens vurdering
Det er uheldig at planen er vedtatt med byggegrenser som er for snevre til å kunne få plass til
det planlagte bygget. Dette er forhold som skulle vært avdekket under høringen av planen. For
at planen skal kunne realiseres anbefaler vi at byggegrensen justeres slik at det planlagte
bygget kommer innenfor, jf. revidert plankart. For nabotomten B1 er også grensene noe snevre.
Den nordre byggegrensen justeres 2 meter mot nord og byggegrensen mot vei reduseres fra 5
til 4 meter, jf. revidert plankart.
Det er flere tomter i planen som er bratte og hvor det ikke er egnet for å åpne opp for
bebyggelse utenfor byggegrensene. Klagen knyttet til mulighet til bygging av mindre byggverk
utenfor byggegrensen tas ikke til følge.
Konklusjon
Det kom etter vedtaket av planen inn klager knyttet til tema som burde ha kommet som innspill
når planen var lagt ut til høring. Det er beklagelig at det i utarbeidelsen av planen ikke ble
avdekket at byggegrensene på B3 var for snevre til å få plass til det planlagte bygget.

Administrasjonen har valgt å foreslå, delvis å imøtekomme merknadene knyttet til byggegrense
på B3, ved å justere disse slik at det planlagte bygget kommer innenfor byggegrensene. I
tillegg foreslås det å delvis imøtekomme merknaden fra Aalvik i brev datert 03.08.15, ved at
byggegrensene på B1 justeres to meter mot nord og en meter mot sør. Endringene er
innarbeidet i revidert plankart.
Administrasjonen finner ikke grunnlag for å imøtekomme de øvrige klagene, jf. kommentarene
til klagene over.
Planen legges fram til nytt vedtak med de innarbeidede endringene. Når kommunen endrer sitt
vedtak, er dette et nytt enkeltvedtak som kan påklages.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader til saken.
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3 Planbeskrivelse - Skarveien Vest, 20.10.14.
4 Plankart - Skarveien vest - 28.01.15
5 Klage på detaljreguleringsplan for Skarveien Vest - Plan ID 201402
6 Klage på regulering av Skarveien Vest
7 mail
8 Klage på vedtak - Plan for Skarveien Vest ID 201402
9 Kommentarer til klage på vedtak av detaljregulering for Skarveien Vest
10 Kommentar til klage på detaljregulering for Skarveien Vest
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Møtesaksnr

Sign

Detaljregulering for Skarveien Vest Søgne kommune - Reguleringsbestemmelser.
Plan nr. 201401
Dato: 25.07.14, Rev. 15.09 14, Rev. 15.10 14, Rev. 21.01.15.

1.

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

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

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

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

3.

Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)

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

4.

Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10)

Før det gis tillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjente tekniske planer.
Før det gis igangsettingstillatelse til nye boenheter i feltet skal det foreligge brukstillatelse for
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur fram til tomta.
Før det gis igangsettingstillatelse til ny bolig på B3 skal vei og ny avkjørsel til B1 være etablert.
Før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet skal Lekeplass (L1) i området være
ferdigstilt.

2

PLANBESKRIVELSE
Detaljregulering for Skarveien vest - plan nr. 201402
Dato: 15.09 2014 rev 15.10 14, rev. 20.10.14
_________________________________________________________________
1. Bakgrunn
Forslaget fremmes av BN-konsult AS på vegne av grunneier. Hensikten med
reguleringen er å legge til rette for økt fortetning av boligbebyggelsen.
2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet ligger til Skarveien og er et eksisterende boligområde med spredt
bebyggelse.

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

SOSI

Areal

Totalt

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

1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110

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

7 071,8

Lekeplass - L1

1610

189,0

189,0

Kjørevei - V1
Kjørevei - V2
Kjørevei - V3

2011
2011
2011

1 304,4
176,1
120,7

1 601,2

Gang-/sykkelvei - GSV1

2015

70,8

70,8

Friområde - F1
Friområde - F2
Friområde - F3

3040
3040
3040

779,2
203,3
227,2

1 209,7

10 142,5

10 142,5

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

§11
§12

Kunnskapsgrunnlaget
Føre-var – prinsippet

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

Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Kfr. uttalelse fra Fylkeskonservator.
Planprosesss og medvirkning
Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 17.03 2014.
5

Varsel om oppstart av planarbeid
Oppstartsmelding ble sendt ut 26.03 2014. Annonse inntatt i budstikka. Frist for
kommentar var satt til 30.04 2014.
Ved fristens utløp var innkommet merknader fra offentlige instanser og fra naboer.
Disse oppsummeres og kommenteres under.
Fra

Merknader

Kommentar

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

Merknaden tas til
etterretning.
Høyspentlinjen tas ut i
detaljreguleringen.

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

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

De nødvendige
utredninger vil bli utført
og omtalt i planbeskrivelse.

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

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

Forholdene vil bli utredet.

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

Merknader

Kommentar

Eier av Skarveien
16

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

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

Eier av Austrusveien 3

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

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

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

FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET
Det foretas en moderat fortetning av et eks. område for eneboliger. Reguleringsforslaget gir mulighet for opprusting av vei / VA anlegg og vil tilrettelegge for barn og
unge gjennom etablering av lekeplass.
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TEGNFORKLARING
Plandata
Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Streksymboler

B1-B7

Boligbebyggelse

Planens begrensning

L1

Lekeplass

Formålsgrense

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

X 6438500

V1-V3

Veg

GSV1

Gang/sykkelveg

Byggegrense
Regulert senterlinje
Målelinje/Avstandslinje

Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)
F1-F3

Vegstegning / fysisk sperre

Friområde
Avkjørsel

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge
Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

Søgne kommune

Dato for basiskart:

28.01.2015

Koordinatsystem:

UTM sone 32 / Euref89

Høydegrunnlag:

NN 2000

N
Ekvidistanse 1

m

Kartmålestokk 1:1000
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Nasjonal arealplan-ID
201402

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Detaljregulering Skarveien vest

Plantype:
Detaljregulering
Forslagsstiller:

Søgne kommune
kommune

Saksnummer:
2014/1258

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Kunngjøringsdato for planvedtak:
Dato for siste revisjon av plankart:

28.01.2015

Behandlingsorgan

Møtesaksnr

Dato

Planvedtak:
X 6438400

Høring og offentlig ettersyn fra/til:
07.11.14 - 22.12.14
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:
Y 429800

Y 429700

Y 429600

Y 429500

PLANEN ER UTARBEIDET AV:
BN-konsult AS

26.03.14

Sign

l

Skarveien

veilag SA

v/ Torbjørn Vik
Skarveien 17
4640 Søgne.

H/12??

Søgne 21.05.2015.

Søgne

kommune,

Arealenheten,

PB 1051,
4682 Søgne.

Detaljregulering

for Skarveien

Viser til deres brev av 04.05.2015,
Deres ref: 2014/1258-17449/2015.

Vest - Klage.
mottatt

06.05.15,

Skarveien Veilag SA har i styremøte vedtatt å klage på tilsendte regulering av Skarveien Vest.
Vi vil ikke godta den regulerte veien mellom Skarveien V1 og Austrusbakken
V2,
gang/sykkelveg
GSVl bør ligge som den er i dag. Adkomstvei til Bl og B3 bør følge trase
frem til Bl som i dag. Dette i overensstemmelse
med kart ”Detaljregulering
for Skarveien

vest” datert 10.03.2014.
Viser for øvrig til Reguleringsplan

av 1977 og ber om at alle aktuelle kart oppdateres så vi

unngår ””snikinnføring”” av veg der det i dag er gang/sykkelveg.
Som tidligere
Skarveien gjort kjent med endring av gang/sykkelvei
ved regulering i 2005.

anført, ble ikke

Reguleringsplanen
som nå foreligger krever inngripen i naboeiendommer
som er
uakseptabelt,
samt at Skarveien ikke kan utvides uten grunnavståelse
fra samtlige tomter
mellom Austrusbakken
og Hølleveien.
Som tidligere regulert, er det ikke beregnet gjennomkjøring
fra Austusbakken
til Skarveien,
kun gang/sykkelsti
som i dag. Dette er privat vei, gjennomfartsvei
er ikke tilrådeli g med
hensyn til trafikksikkerhet
og med barn i kj ørebanen på den smale Skarveien. Sykkeltrafikk
av barn/ungdom
mellom Austrusbakken
og Skarveien fra/til Hølleveien har økt vesentlig de
par siste år, spesielt skolebarn, og Skarveien i det aktuelle området er for smal for sikker
møting/passering
av syklende barn, selv med personbil.
Innkjørsel til Bl vil bli ubrukelig uten store inngrep på tomten, samt at fellesavkjørsel
til
eksisterende bolig på B4 og tomt B5 vanskelig lar seg gjennomføre uten stor ulempe ved dette
reguleringsforslaget.
Etter vårt skjønn er det ikke tilrådelig med bolig på tomt B3, både når
det gjelder et fonnidabelt
inngrep i terrenget samt lite plass til parkering på egen tomt.
Skarveien mellom Bl og frem til eiendom 23/219 er i dårlig forfatning og vil ikke tåle trafikk
med akseltrykk større enn kommunale søppelbiler. Veigrunnen består av leire, og dette
resulterer i dype hjulspor og telehiv ved tungtransport
så vanlige biler blir for lave til å kjøre i
sporene.

I

Skarveien

Veilag SA

v/ Torbjørn Vik
Skarveien 17
4640 Søgne.

Ved utbygging av
overvannsledning
overvannsledning
siden vanntilsiget

fra dette området ført ned til eksisterende
Aksti, ble overvannsledning
fra tomt B6 i fremtiden kobles til
i Skarveien. Skal overvannsledning
da er stor nok
i Skarveien, er vi meget betenkt over om ledningskapasiteten
på B6 er stort.

Dersom vår protest ikke taes tilfølge, ber vi om at det foretaes befaring
gjøres. Forutsetter at det ikke har vært befaring i denne saken.

Med vennlig hilsen
for Skarveien Veilag
í-i-nçí*

/Æ H 21/1?
Tor jam Vik

SA

før endelig

vedtak
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Fra: Flatnes Bygg Consult AS[post@flatnes.no]
Dato: 19.06.2015 16:30:14
Til: Postmottak
Kopi: vibeke.wold.sunde@sogne.kommune.no; Linda Opsal; Jacob Berg Nilsen (jbn@bnkonsult.no)
Tittel: Plan for Skarveien Vest ID 201402 - Klage på vedtak - Ref 2014/1258

Søgne kommune - Planavdeling v/Vibeke Wold Sunde
Jeg viser til vedtak fattet i kommunestyret 29.04.2015 med klagefrist i går 18.06.2015.
Vi klager herved på dette vedtaket og foreslår at følgende forhold rettes på plan og
bestemmelser:
 Byggegrensen mot vest bør gå parallelt med grensen og 4 meter fra denne.
 Det bør innarbeides i bestemmelsene et punkt som sier: "Minder boder og uthus under
15 m2 kan plasseres utenfor byggegrenser og inntil 1 meter fra nabogrense".
Bakgrunnen for dette er følgende:
Det ble opprinnelig søkt om dispensasjon fra plankravet for å bygge dette huset. Dispensasjon
ble ikke innvilget og man måtte dermed lage en reguleringsplan for området.
Av ukjente grunner ble byggegrensene for snevre slik at det ikke var plass til de planlagte huset.
Jeg viser i den forbindelse til vedlagte kart fra Hoem & Aamodt AS der det tydelig kommer frem at
20 cm av husets langside, inngangspartiet samt boden kommer utenfor byggegrensen.
Jeg minner også om at hustegningene hele tiden har vært en del av plansaken og den er vist og
omtalt i planbeskrivelsen. Det er jo da meget betenkelig at det ikke er plass til å bygge det huset
som er grunnlag for hele plansaken.
Vi ber om at det ses bort fra at man overgår klagefristen med en dag.
Det er spesielle forhold som er grunnen til dette. Tiltakshaver Linda Opsal traff tilfeldigvis teknisk
sjef Torkjell Tofte i går kveld. Han fortalte at det var kommet inn en naboklage og mente at den
enkleste løsningen på problemet med byggegrensene var at også tiltakshaver sendte inn en
klage siden planen likevel måtte gjennom en klagebehandling.
Med vennlig hilsen

Øyvind Flatnes
Flatnes Bygg Consult AS
Gyldenløvesgate 34, 4614 Kristiansand
38071650 - 90558882
www.flatnes.no
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Linda Opsal
Skarveien 14 A, 23/430 - Søgne
Avstander til byggegrense
15.06.2015
Målestokk 1:250
Hoem og Aamodt Oppmåling AS - 7576 KS

Kommentarer til klager etter at detaljreguleringsplan enstemmig ble
vedtatt i Plan og miljøutvalget og Søgne kommunestyre 29.04.15
Kommentarer til klage fra Aalvik (B1) og Andersen (B4)
"… Denne tomten ikke egner seg til boligbygging ……. medføre et uforholdsmessig stort inngrep
i naturen med store masseuttak som også vil kunne medføre store sår i terrenget med høye
skjæringer mot B1 og B4"
Arkitekt har endret husets tegninger slik at huset er tilpasset tomtens naturlige topografi. Oppføring
av bolig vil ikke føre til større naturinngrep en ved en rekke andre boliger som er oppført i Søgne
kommune de siste årene. Det vil ikke bli noen høye skjæringer mot B1 annet enn de som er i naturen
i dag. Garasjen er plassert slik at det heller ikke blir høye skjæringer mot nabotomten B4.
Plan og miljøutvalget har vært på befaring 23.05.12. Detaljreguleringsplan og tegninger er behandlet
og enstemmig vedtatt i Plan og miljøutvalget og Søgne kommunestyre 29.04.15.

"…en bolig på B3 vil utgjøre en stor sjenanse for boligene B1 og B4, i tillegg til at avstanden
mellom B3 og B4 vil bli kun ca 4 meter"
Av hensyn til naboene er bolig på tomt B3 plassert på bakre del av tomten. Boligen på B3 er plassert
bak huset til Aalvik (B1) og fremre del av bolig på B3 ligger parallelt med huset til Andersen (B4). Bolig
på B3 er plassert 4 meter fra nabogrense etter gjeldende byggeregler. Andersens hus er derimot
plassert direkte på nabogrensen og har ikke fulgt vanlig byggeskikk, som dermed resulterer i at det er
mindre avstand mellom husene enn vanlig praksis. Bolig på B3 oppføres i mur og tar hensyn til alle
byggetekniske krav som brannvern osv. Det vil være urimelig å laste eier av B3 for at Andersen (B4)
har plassert sitt hus direkte på nabogrensen.
Aalvik og Andersen sier i sin klage at ny bolig på B3 vil ligge i en dal. Mønehøyden på B3 vil være
c+23,15. Det er lavere enn mønehøyden til B1 og B4. Bolig på B3 vil ikke ta sjøutsikt eller sol for
Aalvik og Andersen. I et byggefelt må naboene påberegne bebyggelse på eksisterende tomter.

"Vi protesterer på det sterkeste om at det blir regulert inn bolig på B3, og anmoder om at B3
blir tilbakeført som grøntområde i planen."
Arealet til B3 har hele tiden vært markert med fargen gult i kommunekartene. Området har alltid
vært regulert til boligformål.

"….avkjørsel til B1 skal være etablert før igangsettingstillatelse …….Slik tilførselsveien er tegnet
inn i planforslaget vil det blir en konflikt og B1 vil miste tilgang med bil til huset, samt miste

alle sine parkeringsplasser pga en unaturlig innkjørsel i et terreng med store høydeforskjeller
og støttemur som ikke er egnet for innkjørsel fra syd."
Aalvik anla for noen år siden en ekstra parkeringsplass. Så langt undertegnede kan se har Aalvik
anlagt deler av denne parkeringsplassen på tomten til B3. Aalvik informerte ikke og fikk ikke
grunneiernes tillatelse til dette. Vedlegg 1 fra Aalvik og Andersen er et kart med tre piler tegnet inn
på veien. Det ser ut som Aalvik ønsker to innkjørsler, en til huset og en til den omtalte
parkeringsplassen som han bare delvis eier grunnen til. Da Skarveien (V1) ble anlagt, ble veien lagt på
Arne Sangviks (min morfar) eiendom. Han solgt ut tomter fra sin gård på Sangvik til eiendom B1, B4
og B5.

Kommentarer til klage fra Skarveien veilag SA
"Etter vårt skjønn er det ikke tilrådelig med bolig på tomt B3, både når det gjelder formidabelt
inngrep i terreng samt lite plass til parkering på egen tomt."
Plan og miljøutvalget og Kommunestyret har enstemmig vedtatt å godkjenne
detaljreguleringsplanen. Planlagt bolig på B3 har dobbel garasje samt to biloppstillingsplasser som
tilfredsstiller dagens byggekrav.
Undertegnede synes det er underlig at Skarveien veilag SA uttaler seg om at tomten ikke er egnet til
boligbygging, deres mandat er vel relatert til forhold som vedrører Skareveien. I klagen til Skareveien
veilag SA fremkommer det ikke at Aalvik (B1) er medlem i veistyret og forrige klage datert 10.12.2014
var han en av de tre styremedlemmene som hadde undertegnet klagen.
Personlig har jeg ikke noe ønske om gjennomgangsvei. Dette ble endret i reguleringsplanen og
fastholdt at det skulle være kjøresperre.

"Veien er i så dårlig forfatning og vil ikke tåle trafikk med akseltrykk større enn kommunale
søppelbiler. Veigrunnen består av leire, og dette resulterer i dype hjulspor og telehiv ved
tungtransport så vanlige biler blir for lave til å kjøre i sporene."
Det ble for kort tid siden bygget et annet nytt hus i Skareveien hvor samme veien ble brukt til
maskiner osv. For å bebygge B3 er det kun de siste 25 meterne som ikke er samme vei som ble
benyttet under oppføring av nevnte bolig. I reguleringsplanene er det holdt frem at utbygger må
oppgradere dette veistykket, så undertegnede stiller seg uforstående til Skareveiens veilags SA frykt.

"…..Skal overvannsledningen fra dette området fra B6(?) i fremtiden kobles til
overvannledningen i Skarveien, er vi meget betenkt over om ledningskapasiteten da er stor nok
siden vanntilsiget på B6 er stort."
Nabovarsel fra Søgne kommune datert 17.04.2015 informerer om at Søgne kommune skal skifte ut
eksisterende vann- og avløpsledninger fra Skarveien 7 – 30. Planlagt oppstart er i løpet av mai og

ferdigstillelse i løpet av august er blitt varslet. Undertegnede har tiltro til at ingeniørenes beregninger
av ledningskapasiteten er pålitelige. Christian Fagge ved Asplan viak AS ble i slutten av april orientert
om ny detaljreguleringsplan og omsøkt bolig. Dette medførte i følge Fagge ingen problemer.

I prosessen med detaljregulering planen er tidligere merknader fra naboene etterkommet gjennom
endringen av blant annet plankart og bestemmelser.

Med hilsen
Linda Opsal

