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Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 16.12.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Detaljregulering for Flatholmen – Plan ID 201410 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Behandling:
Egeli (AP) meldte inn følgende forslag:
Pkt. 2.4, kulepunkt 2 – siste setning tas ut av reguleringsbestemmelsene
Votering
1. Egeli (AP) sitt forslag ble forkastet med 6 (H, FRP, KRF, V), mot 3 (MDG, AP) stemmer.
2. Rådmannens forslag ble vedtatt med 8 (H, FRP, KRF, V, AP) mot 1 (MDG)stemme.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Flatholmen – Plan ID 201410 vedtas, 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:
Planen er utarbeidet av ViaNova AS på vegne av eierne av Flatholmen (GB 32/113). Formålet
med planarbeidet er å legge til rette for en ny fritidsbolig med tilhørende brygge på
Flatholmen, som ligger mellom Oftenes og Rivenset. Det er fra før av en hytte på holmen.
I kommuneplanen er det avsatt to små byggeområder, for henholdsvis eksisterende og
framtidig fritidsbebyggelse på Flatholmen. Byggeområdet for framtidig fritidsbolig har ligget
inne i kommunens planer siden det ble vedtatt i kommunedelplanen for
Trysnes/Heftenes/Hallandvikområdet, gyldig fra 14.10.2000, senere erstattet av
kommuneplanen.
Innholdet i planen:
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-3).
Planen legger til rette for bygging av en ny fritidsbolig med tilhørende sjøbod og brygge nord
på Flatholmen. Fra før av er det en fritidsbolig på Flatholmen. Denne er regulert inn med en
egen tomt, med de samme bestemmelsene for utnyttelse som den nye fritidsboligen. I tillegg er
det regulert inn areal til brygge og sjøbod til den eksisterende fritidsboligen. Søndre del av
holmen er regulert til friluftsformål.

Figur 1 Plankartet med flyfoto over eksisterende situasjon i bakgrunnen.

Planprosess:
Vianova AS varslet oppstart av planarbeidet 29.09.14. Innkomne merknader til oppstarten
fremkommer av planbeskrivelsen, og er kommentert før utleggelsen til offentlig ettersyn og
høring.
Planforslaget var ute på høring i perioden 30.04.15 – 11.06.15. Det kom inn fire
høringsuttalelser til planforslaget. Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 5. Under følger
en oppsummering av innspillene med administrasjonens kommentarer.
Kystverket Sørøst, 18.05.15.
Av bestemmelsenes § 2.4, 2. kulepunkt, går det frem at det kan etableres utriggere, moringer
og bølgedempere. Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at dette er tiltak som krever tillatelse
etter havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd.
Administrasjonens kommentar
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.
Fylkesmannen i Vest-Agder, 29.05.15.
Viser til byggeforbudet i 100-metersbeltet. Planforslaget fører til at nordenden av holmen blir
nedbygd på en slik måte at naturverdiene i landskapet blir vesentlig redusert, samt at det
bebygde preget med sjøboder og bryggeanlegg vil være landskapsmessig uheldig. Selv om det
er positivt at den øvrige del av holmen er regulert til formål som bevarer naturverdiene, mener

vi at ytterligere utbygging på holmen er i vesentlig strid med de nasjonale føringene for
bygging i strandsonen, jf. bl.a. statlige planretningslinjer av 25.03.2011. Nye tiltak på holmen
frarådes derfor. Innsigelse fremmes til etablering av sjøboder innenfor SBU1 og SBU2.
Administrasjonens kommentar
Representanter fra Søgne kommune hadde møte med representanter fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling den 23.09.15. Det ble der diskutert alternative løsninger, og det ble enighet
om å sende inn et revidert planforslag med anmodning om at Fylkesmannen trekker
innsigelsen.
I det reviderte planforslaget er byggegrensen for sjøbodene strammet inn, og det er satt krav
om at bodene innenfor SBU1 og SBU2 skal bygges sammen som et bygg. I tillegg er
byggegrensen mot øst innenfor BFF juster litt vekk fra sjøen. Fylkesmannen sier i brev datert
19.10.15, at innsigelsen kan trekkes, dersom planen vedtas som i det justerte planforslaget. Det
gis i uttalelsen faglig råd om at bebyggelsen reduseres i størrelse og utformes med pulttak.
Arealenheten mener at utformingen av bodene bør tilpasses utformingen av fritidsboligene.
Størrelsen på bodene opprettholdes, da de er i tråd med størrelsesbegrensningen som er satt for
denne typen bebyggelse i kommuneplanen.
Vest-Agder fylkeskommune, 05.06.15.
Vi anser våre tidligere innspill for å være ivaretatt i planforslaget. Ved offentlig ettersyn er det
foreslått formål småbåthavn samt åpnet for permanente bølgedempere. Ut i fra størrelsen
antar vi dette dreier seg om formålet småbåtanlegg med tilhørende strandsone. Videre foreslås
det etablert permanente bølgedempere. Fylkeskommunen mener slike bør forbeholdes større
småbåthavner og fraråder en slik utvikling for de enkelte båtplasser tilhørende
fritidseiendommer. Med bakgrunn i dette gir vi faglig råd om å ta ut punktet angående
bølgedemper fra bestemmelsene.
Administrasjonens kommentar
Administrasjonen er enig med fylkeskommunen om at bølgedemper burde tas ut av planen.
Dette ble foreslått for plan- og miljøutvalget før planen ble lagt ut på høring. Plan- og
miljøutvalget ønsket ikke å ta bølgedemperen ut av planen.
Fiskeridirektoratet region sør, 10.06.15
Ingen vesentlige merknader til planforslaget.
Administrasjonens kommentar
Tas til etterretning.
Vurdering av planforslaget:
Hele holmen ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. I slike områder skal en etter § 1-8 i
plan- og bygningsloven, spesielt ta hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre
allmenne interesser. Holmen er flat og har et areal på ca. 7500 m2. Det er i planen lagt vekt på
at bebyggelsen skal tilpasses terrenget på holmen, og at arealene hvor det tillates inngrep skal
være minst mulig. For å begrense økningen i det bebygde preget på holmen, er fritidsboligene
med tilhørende brygger og sjøboder regulert som et kompakt anlegg, nord på holmen.
Byggegrensene er trukket slik at eksponeringen av bebyggelsen mot sør begrenses.

Sjøbod og brygge med tilhørende anlegg i sjøen, er regulert som kombinert bebyggelse og
anlegg – småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og uthus/naust/badehus.
Det er vist to byggegrenser innenfor formålet. Den indre grensa viser området som sjøbodene
må plasseres innenfor. Den ytre grensa viser området landdelen av bryggene må plasseres
innenfor. I bestemmelsene er det satt størrelsesbegrensninger på 15 m2 BYA for sjøbodene og

maks 12 meter bryggefront og maks 30 m2 per brygge. I sjødelen av formålet er det åpnet opp
for utlegging av utriggere og bølgedemper.
Den sørlige delen av Flatholmen er regulert til friluftsformål. I dette området planlegges det
ingen tiltak. Holmen er relativt liten, og har begrenset verdi som friluftsområde. Eksisterende
bebyggelse privatiserer i stor grad holmen. Det er noe vegetasjon som skjermer sørlige deler av
holmen fra fritidsbebyggelsen, som gjør at det er mulig å gå i land uten å føle at en er i privat
område. I og med at den nye fritidsboligen er foreslått plassert tett opptil eksisterende
bebyggelse, vil den nye bebyggelsen i kun liten grad føre til økt privatisering.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. I sjøen nordvest for Flatholmen
er det et område hvor det er registrert en lokalt viktig forekomst med ålegress. Området er
regulert til naturområde i sjø og vassdrag med hensynssone bevaring naturmiljø.
Planen åpner ikke opp for nye tiltak i området hvor det er registrert ålegress. På selve holmen
er det ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper.
Geologisk sett er Flatholmen interessant, med den karakteristiske flate formen, dannet gjennom
siste istid. Store deler av det flate fjellet på holmen er diabas, som er en hard vulkansk bergart.
Bebyggelsen er foreslått plassert slik at den særegne geologiske forekomsten ikke blir berørt.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Konklusjon:
Etter offentlig ettersyn og høring er det gjort følgende justeringer av planen for å imøtekomme
innsigelsen til planen:
- Det er lagt inn en egen byggegrense for sjøbodene innenfor kombinert bebyggelse og
anleggsformål (SBU).
- Det er presisert at bodene innenfor kombinert bebyggelse og anleggsformål (SBU), skal
bygges sammen som et bygg.
- Byggegrensen mot sjøen i øst, innenfor byggeområdet for frittliggende
fritidsbebyggelse (BFF), er økt med ca. to meter vekk fra sjøen.
I tillegg er det gjort mindre språklige rettelser av bestemmelsene.
Med endringene som er innarbeidet i planen anbefaler administrasjonen at planen med plankart
og bestemmelser, datert 17.11.15 og planbeskrivelse, datert 17.03.15, vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader til saken.

Vedlegg
1 Plankart, 17.11.15.
2 Bestemmelser, 17.11.15.
3 Beskrivelse-detaljplan-Flatholmen-17-03-2015
4 ROS-analyse Flatholmen
5 Høringsuttalelser
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REGULERINGSBESTEMMELSER, DETALJREGULERING FOR FLATHOLMEN
Plan-ID: 201410
Dato godkjent:
Dato revidert: 17.11.2015 av Søgne kommune.
§1

FELLESBESTEMMELSER

1.1

Generelt.
Planen skal legge til rette for etablering av en ny fritidsbolig, samt bryggeanlegg tilknyttet
fritidseiendommene.
Reguleringsplanen er vist på 1 stk. kartblad i A3-format, målestokk 1 : 1000.
Det tillates fremføring av nedgravd strømkabel og vann- og avløpsledninger gjennom formål
bebyggelse, småbåthavn og ferdsel.





1.2

Terrengtilpasning
Ny bebyggelse skal ha god arkitektonisk utforming og god tilpasning til omgivelsene.

§2

BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5, 1. ledd)

2.1

Fritidsbebyggelse, generelt
Maksimal T-BRA er 120 m2 for hver eiendom, inklusiv fritidsbolig og uthus.
Byggverk innenfor området skal plasseres og/eller dimensjoneres for stormflo jf.
byggeteknisk forskrift.
Topp grunnmur/pilar/såle skal ikke overstige 1,0 meter over gjennomsnittlig terreng.
Gulvet i hovedetasjen (H01) i fritidsbebyggelsen kan terrasseres i flere nivå (H01).
Maksimal mønehøyde ved valg av saltak er 5,5 meter og maksimal gesimshøyde er 4,0 meter
over gjennomsnittlig terreng rundt bygningen.
Ved valg av pulttak er maksimal gesimshøyde 4,75 meter over gjennomsnittlig terreng rundt
bygningen.
Tak skal oppføres som saltak med takvinkel mellom 25 og 45 grader, eller pulttak med
takvinkel mellom 5 og 25 grader.
Endelig plassering og utforming av fritidsbebyggelse skal fremgå av situasjonsplan i
målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse.
Farge på bygget skal være i gråtoner/naturfarger, og taktekking skal utføres med materialer
som gir en mørk og matt fargevirkning.
Det tillates maksimalt 1 stk. boenhet per fritidseiendom.
Mindre planering i form av bearbeiding og tilsåing av flater med plen/busker med
gangatkomst tillates.













2.2

Fritidsbebyggelse, BFR
Områdene «BFR» er privat og regulert til fritidsbebyggelse (eksisterende).

2.3

Fritidsbebyggelse - frittliggende, BFF
Områdene «BFF» er privat og regulert til ny frittliggende fritidsbebyggelse.

Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS.

2.4
















Kombinert bebyggelse og anleggsformål (småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone og uthus/naust/badehus), SBU1-2
Områdene SBU1 og SBU2, er privat og regulert til kombinert formål for småbåtanlegg i sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone og uthus/naust/badehus.
I sjøarealet tillates etablert utriggere eller moringer for båtfeste i tilknytning til brygger.
Anlegg i sjø tillates forankret i brygge og/eller sjøbunn. Utriggere kan være maks 8 meter
lange og ha en bredde på 0,5 meter. I arealet i sjøen tillates etablert permanent og
midlertidig flytende bølgedemper.
Maksimal lengde på hver bryggefront er 12 meter, og bryggearealet skal maksimalt være 30
m2. Maksimal høyde på brygga er kote +1,0 moh. Byggemateriale skal være stein eller tre, og
i farge gråtoner/naturfarger.
Brygger skal etableres innenfor regulerte byggegrenser, som vist i plankartet.
Brygge i SBU1 tilhører fritidseiendom BFR. Brygge i SBU2 tilhører fritidseiendom BFF.
Uthus skal etableres innenfor regulerte byggegrenser, som vist i plankartet.
Uthus i SBU1 tilhører fritidseiendom BFR, og SBU2 tilhører fritidseiendom BFF. Det kan
etableres teknisk rom for VA og strøm.
Maksimal BYA for uthus er 15 m2.
Ved valg av saltak, er maksimal mønehøyde 3,5 meter over H01.
Ved valg av pulttak, er maksimal høyeste gesimshøyde 3,0 meter over H01.
Byggverk innenfor området skal plasseres og/eller dimensjoneres for stormflo jf.
byggeteknisk forskrift.
Farge på bygget skal være i gråtoner/naturfarger.
Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.

§3

LANDBRUK-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL § 12-5, 5. ledd)

3.1

Friluftsformål, LF
Område «LF» er privat og regulert til friluftsformål. Det kan utføres vegetasjonsskjøtsel, men
arealet kan ikke flatehugges.

§4

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

4.1

Ferdsel, o_VFE
Område «o_VFF» er regulert til ferdsel i sjø.

4.2

Naturområde i sjø og vassdrag, o_VNV
Område «o_VNV» er regulert til naturområde med ålegress. Det tillates ikke tiltak innenfor
dette arealet.

§ 5 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)
5.1

Sone med angitt særlig hensyn, bevaring naturmiljø H560 (PBL § 12-6)
Området gjelder sikring av ålegress som naturmiljø.

Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS.
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1 Sammendrag
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Tonje Elise og Robert Ersdal, utarbeidet
detaljregulering Flatholmen i Søgne kommune.
Detaljplanen er basert på kommuneplanens arealdel.
Detaljregulering Flatholmen har følgende hovedmål:
 Etablere 1 stk ny fritidsbolig med god tilpasning i terrenget.
 Opprettholde stort grøntområde i området med diabas.
 Sikre området i sjøen med Ålegras.
 Sikre god og trygg atkomst med båt.
Planområdet omfatter 1 stk. eksisterende fritidsbolig og 1 stk. ny fritidsbolig.
Detaljreguleringen omfatter hele øya Flatholmen, og planen forholder seg til gjeldende
arealdel i kommuneplanen. Det avsettes også arealer for atkomst med båt til de to
fritidsboligene.
Det er kun et lite område lengst nord på Flatholmen at det åpnes for nye tiltak. Bygg skal få
en god stedstilpasning. Størsteparten av øya reguleres til friluftsformål. I dette området er
det registrert diabas som blir opprettholdt. I sjøområdet i nordvest er det registrert ålegras,
og arealet reguleres som naturområde med hensynssone bevaring naturmiljø.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i september 2014. Det tas sikte på at planarbeidet vil
bli ferdigstilt sommeren 2015.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Det er generelle krav til detaljregulering. Hovedformålet med detaljreguleringsplanen er
sluttføring av prosessen rundt skjærgårdsparken i Søgne kommune. Det er åpnet for
etablering av 1 stk. ekstra fritidsbebyggelse. Dette er fremforhandlet mellom Søgne
kommune og Fylkesmannen i Vest-Agder.
Detaljplanen tilrettelegger i hovedsak nye arealer til boligområder, infrastruktur og
rekreasjonsområder.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
 Tonje Elise og Robert Ersdal, Odderhei terrasse 32, 4639 Kristiansand.
Tiltakshavers kontaktperson er Robert Ersdal.
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Rådgivende ingeniørfirma:
 ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Even F. Lorentsen.
Prosjektmedarbeidere: Marry Sjøvold.

Planforslaget omfatter privat eiendom, og det blir ingen arealer som blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Oppstartsmøte mellom tiltakshaver og administrasjonen i Søgne kommune ble avholdt
12.09.2014. Søgne kommune anbefaler oppstart av planarbeid. Den 16.05.2014 ble det
avholdt et innledende møte med representanter for arealenheten for å diskutere muligheter
for detaljregulering av eiendommen.

2.4 Utbyggingsavtaler
Hele planområde er i privat eie, og det er ingen bebyggelse eller anlegg som skal overdras til
det offentlige. Det utarbeides dermed ingen utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Søgne
kommune.

2.5 Utredninger
Detaljplanen forholder seg til gjeldende arealdel i kommuneplanen, og det er ikke behov for
utredninger i detaljplanen. Det skal vedlegges skisser for ny fritidsbolig.

2.6 Vedlegg







Plankart
Bestemmelser
ROS
Skisser for fritidsbolig
Mottatte merknader
Oppstartsvarsel (brev og annonse)
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3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
 Kommunen og utbygger:
Innledende møte ble avholdt den 16.05.2014, og formeldt oppstartsmøte mellom Søgne
kommune og tiltakshaver var den 12.09.2014.
Det har vært gjennomført drøftingsmøter mellom Søgne kommune og tiltakshaver i
planprosessen.
 Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av detaljregulering. Det ble annonsert i avisen Søgne- og Songdalen
Budstikke den 01.10.2014 samt brev til berørte parter den 29.09.2014.
Grunneierliste og naboliste ble oversendt av Søgne kommune.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
 Kommuneplanen sin arealdel (2012 – 2020):
Hoveddelen av øya er avsatt til «LNFR-område – nåværende», på nordsiden av øya er det
avsatt areal til «Fritidsbebyggelse – nåværende» og «Fritidsbebyggelse – framtidig», og
«Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – nåværende».
For byggeområdene er det gitt føringer for størrelsen på fritidsbebyggelsen, uthus og
brygger, samt minstehøyde på kote +2,5 meter for underkant gulv over havnivå.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor varslet planområde.

4.3 Tilgrensende planer
Det er ingen direkte tilgrensende reguleringsplaner til detaljreguleringsplanen, men følgende
reguleringsplaner er nære opp til:
 Riveneset (ID 20030828-1).
Reguleringsplan i sør, berører ikke detaljplanen for Flatholmen.
 Brønnviga (ID 19920611-2).
Reguleringsplan i nordøst, berører ikke detaljplanen for Flatholmen.

Detaljplan for Flatholmen, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 6

Figur 1, nærliggende reguleringsplaner.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Forurensningsforskriften.
Vannressursloven.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
 Beliggenhet
Planområdet ligger i Søgne kommune, og utgjør øya Flatholmen som ligger mellom
Riveneset i vest og Oftenes i øst.

Figur 2, Oversiktskart av planområdet.

Figur 3, Ortofoto av planområdet
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 Avgrensning og størrelse på planområdet
Hele området med sjø og øy er på totalt ca. 18 daa. Øya utgjør en flat holme, med
påstående en fritidsbolig med tilhørende bryggeanlegg.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet utgjør en privat øy. Den søndre hoveddelen av øya er LNFR-område, og
området mot nord er byggeområde. Område har sjø på alle sider, som er avsatt til bruk og
vern av sjø og vassdrag.

5.3 Stedets karakter
Planområdet består av en forholdsvis flat øy. Det er eksisterende bebyggelse med fritidsbolig
og bryggeanlegg i nord.

5.4 Landskap
Området er en typisk holme i skjærgården til Søgne kommune med svaberg og noe
vegetasjon med busker. Området ligger solrikt til. Det er et lokalt mildt kystklima, men kan
være vindutsatt med tilhørende bølger ved bryggeanlegget. Det er ingen spesielle forhold
angående estetiske eller andre kulturelle verdier som utpeker seg.

Figur 4, landskapsoversikt

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er mottatt uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune. Fylkeskonservator har ikke gitt
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uttalelse i dette brevet. I databasen «Askeladden», er det ikke registrert automatisk fredete
kulturminner innenfor planområdet.
Det er også sendt varsel om planoppstart til Norsk Maritimt Museum, uten at det er mottatt
uttalelse.
Ut fra geologisk forhold er det registrert en diabasgang som danner en flate på søndre del av
øya.

Figur 5, kartutsnitt med fornminner fra Askeladden

5.6 Naturmangfold
GENERELT:
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av
beslutningen. Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i
innsynsløsningene Naturbase (www.naturbase.no), Vann-nett (www.vann-nett.no) og
Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no). En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut
fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for

NATURTYPER OG VEGETASJON:
Innenfor planområdet består arealene av uproduktive arealer.

Figur 6, kartutsnitt fra skog+landskap
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NATURBASE:
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturtyper, eller arter på rødlista eller svartlista
innenfor planområdet, med unntak av ålegrassamfunn i sjøen på nordvestsiden av
Flatholmen.
I artsdatabanken er det i sjøen nord for Flatholmen, registrert fiskemåke. Fiskemåke er
klassifisert som nær truet (NT).

Figur 6, kartutsnitt, Naturbase, ålegras.

ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det i sjøen nord for Flatholmen, registrert fiskemåke. Fiskemåke er
klassifisert som nær truet (NT).

FORURENSNING:
I h.h.t. databasen Mijøstatus, er det ingen forurensning av grunnen i planområdet.

Figur 7, kartutsnitt, Miljøstatus, forurenset grunn.
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NATURRESURSER:
I h.h.t. databasen til NGU for mineralressurser, er det ingen konflikt med registrerte
mineralressurser av nasjonal eller regional verdi. Det vises til kart nedenfor.
På holmen er det registrert en diabasgang på den sørlige delen.
Det er ingen drivverdige jordressurser i området.

Figur 8, kartutsnitt, NGU, mineralressurser.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Naturområdene benyttes ikke til nærrekreasjon, pga størrelsen på øya og at det i dag er en
fritidsbolig på øya.

5.8 Landbruk og kulturlandskap
Holmen er ikke et landbruksområde. Det er ingen registrerte kulturlandskapselementer i
planområdet.

5.9 Trafikkforhold
Planområdet utgjør en holme mellom Rivenes og Oftenes. Atkomst med båt til og fra holmen
er i fra brygge på fastlandet ved Hallandvik. Det er brygger på nordsiden av holmen.

5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
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Planområdet utgjør en liten holme, og er bebygd med en fritidsbolig. Området utgjør liten .

5.11 Sosial infrastruktur
Planområdet utgjør en liten holme med en fritidsbolig, og påvirker ikke forhold til skole eller
barnehage.

5.12 Universell tilgjengelighet
Holmen er i dag ikke opparbeidet og med påstående eldre fritidsbolig, og således ikke
tilrettelagt med universell utforming.

5.13 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
Det er framført privat vannledning fram til Flatholmen.
Det er framført privat avløpsledning til Flatholmen, som er påkoblet privat avløpsanlegg
Oftenes.
 Overvann
Det er ingen overvannsledninger i planområdet. Naturlig avrenning er i alle himmelretninger.
 Energiforsyning
Det ligger sjøkabel med strøm fram til eksisterende fritidsbolig på holmen.

5.14 Grunnforhold
 Stabilitetsforhold
Planområdet består av mye bart fjell med tynt humus-/torvdekke (NGU).

Figur 9, løsmassekart fra NGU.
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5.15 Støyforhold
Foruten eksisterende båttrafikk, er det ingen støyskapende virksomhet innenfor
planområdet.

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
 Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas sitt skredatlas, er det ikke registrert fare for jord/steinskred eller snøskred.

Figur 10, kartutsnitt skredatlas fra NVE.
 Flomfare
Planområdet omfatter kun vann som sjøområder. I forhold til springflo/havstigning, er det i
kommuneplanens arealdel satt krav til at underkant av gulv i fritidsbolig skal være minimum
+2,5 meter over havnivå.
 Vind
Det er ikke registrert spesielle vanskelige vindforhold i planområdet, med unntak av behov
for noe skjerming mot bølger i bryggeområdet.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, friluftsformål og ferdsel. Dette er i samsvar
med kommuneplanens arealdel.
I kommuneplanens arealdel er det avsatt til fritidsbebyggelse i nord og LNF-område i sør, og
bruk og vern av sjø og vassdrag rundt holmen.
Hoveddelen av Flatholmen reguleres til friluftsområde. Formålet kan godt kombineres med
registreringen den geologiske diabasen.
Det reguleres en formålsflate for eksisterende fritidsbolig, og en annen formålsfalte for den
nye fritidsboligen. Det reguleres byggegrenser for å styre beliggenheten av bygningene på
tomta. Dette pga hensyn til diabasen og ønske om å legge bygningen i den nordre
skråningen.
Ned mot sjøen reguleres et kombinert formål, for uthus, brygge og sjøområde for båt. På
land i dette området reguleres inn byggegrense for uthus og brygge.
I sjøen er det ålegras, og dette arealet reguleres med hensynssone og naturområde i sjø.
Resterende sjøområde reguleres til ferdsel.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
 Fritidsbebyggelse
Formålet «BFR» gjelder eksisterende fritidsbolig. Det tillates 1 boenhet i
formålet/eiendommen. Det åpnes for maksimal T-BRA på 120 m2. Det er gode sol og
lysforhold, og fritidsbebyggelsen grenser direkte til friluftsområdet som et lite
rekreasjonsområde. Eksisterende fritidsbolig ligger i skråningen ned mot sjøen, og faller godt
inn i terrenget. Regulert byggegrense begrenser tiltak i formålet til den nordlige delen.
 Fritidsbebyggelse-frittliggende
Det er regulert eget formål «BFF» for dette området, hvor det skal etableres en ny
fritidsbolig. Det tillates 1 boenhet i formålet/eiendommen. Det åpnes for maksimal T-BRA
på 120 m2. Det er gode sol og lysforhold, og fritidsbebyggelsen grenser direkte til
friluftsområdet som et lite rekreasjonsområde. Ny fritidsbolig skal få en god tilpasning til det
skrånende terrenget. Regulert byggegrense begrenser tiltak i formålet til den nordre og
østlige delen.
 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (småbåthavn/brygge/uthus)
I dette området er det vurdert flere forskjellige formålsflater. I samspill med Søgne
kommune er det valgt «kombinert bebyggelse og anleggsformål» (SBU1-2).
Formålet omfatter areal for uthus, brygge og fortøyningsområde for båt. Byggegrensa ligger i
bryggekanten ut mot sjøen, og følger formålslinja til fritidsbebyggelsen, slik at brygge og
uthus kan etableres.
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 Friluftsformål
Størstedelen av planområdet utgjør grøntområde som friluftsformål «LF». Dette er i samsvar
med overordnet plan. Det åpnes ikke for tiltak i dette området. Diabasen i området
opprettholdes, og arealet skal bestå slik det framstår i dag. Området er i privat eie.
 Ferdsel
Sjøområdene «o_VFE» er naturlig ferdselsområde for båt.
 Naturområde i sjø og vassdrag
Område «o_VNV» er regulert til naturområde på grunn av registrert ålegras i sjøen. Det
åpnes ikke for tiltak i dette området.
 Hensynssone
I tillegg til naturområde, er det regulert en hensynssone «H560_1», for bevaring av
naturmiljø, for ålegras.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
 Fritidsbebyggelsens høyde og utforming
Terrengtilpasning har vært et viktig kriterium ved valg av utforing av bygninger. Hele
byggeområdet er terrassert i fra sjøen og til fritidsboligen. Brygga, området ved uthuset og
fritidsboligen, er trinnvis økt i høyde. Selve fritidsboligen er også terrassert for å få en best
mulig tilpasning. Det vises til illustrasjonene, figurene 11-18, nedenfor.
Valg av farge er gråtoner/naturfarge for å få en best mulig tilpasning til eksisterende terreng,
og taket skal ha en mørk, matt farge.
Det er åpnet for valg av enten pulttak og saltak på bygg.
Ved valg av pulttak er maksimal høyeste gesims 4,75 meter over gjennomsnittlig terreng
rundt bygningen.
Ved valg av saltak er maksimal møne 5,5 meter over gjennomsnittlig terreng rundt
bygningen.
Grunnmur skal ikke være høyere enn 1 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Det er søkt å tilpasse alle bygg til terrenget på tilstøtende arealer på best mulig måte.
Maksimal T-BRA er 120 m2 for hver eiendom.
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Figur 11, illustrasjon perspektivskisse, fra nordvest.

Figur 12, illustrasjon hytteskisse, sydøst.
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Figur 13, illustrasjon hytteskisse, syd og øst.
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Figur 14, illustrasjon plantegning ny fritidsbolig.

Figur 15, illustrasjon fasade nord ny fritidsbolig.

Figur 16, illustrasjon fasade øst ny fritidsbolig.
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Figur 17, illustrasjon fasade syd ny fritidsbolig.

Figur 18, illustrasjon fasade vest ny fritidsbolig.
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 Uthus
Område for uthus skal ligge litt høyere enn selve brygga, for å ta opp høyder i terrenget.
Dette gir igjen en bedre overgang i forhold til høyde for fritidsboligen.
Maksimal størrelse på uthusene er BYA=15 m2 BYA, og maksimal gesimshøyde ved pulttak er
3,0 meter. Maksimal mønehøyde ved saltak er 3,5 meter over H01.
Avgrensningen for de to bryggene og arealene for de to uthusene, er vist med byggegrenser i
formålet «SBU1» og «SBU2». Uthus med teknisk rom må tåle oversvømmelse ved en
eventuell springflo.
 Brygge
Brygga skal ha en maksimal bryggefront på 12 meter. Topp høyde av brygga skal være kote
+1,0 meter. Bryggekanten er plassert med tanke på å få tilstrekkelig vanndybder for at båter
skal ligge trygt fortøyd. Bygningsmaterialet skal være stein eller tre, i farge
gråtoner/naturfarger. Brygga må tåle oversvømmelse ved en eventuell springflo.

6.4 Boligmiljø
Fritidsboligene med tilhørende anlegg er viet mye fokus, for å få en god tilpasning til
eksisterende terreng og å gli naturlig inn i skråningen. Det er laget flere utkast til
fritidsboliger, før en har landet på det som er vist i denne planbeskrivelsen. Boligene ligger
solrikt til, og med fin utsikt utover havet. Men samtidig ligger bygningene skjermet i den
nordre delen av øya. Hoveddelen av øya ligger uberørt, og er et fint naturområde som
opprettholdes. Hele planområdet ligger ved sjøen, og har gode bademuligheter.

6.5 Universell utforming
På grunn av øya´s beskaffenhet skal det gjøres minst mulig inngrep i terrenget, utenfor
byggegrensen i byggeområdet. Området skal tilstrebes en best mulig tilgjengelighet.
Etablering av fritidsbolig må forholde seg til byggetekniske forskrifter.

6.6 Uteoppholdsareal
Innenfor planområdet er det rikelig med uteoppholdsareal, både for den enkelte
fritidseiendom og i friluftsområdet. Alt areal er i privat eie.

6.7 Landbruksfaglige vurderinger
Det er ingen landbruksarealer innenfor planområdet.

6.8 Kulturminner
Det er ikke registrert automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet.
Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator ikke gitt noen føringer i forhold til
kulturminner. Det er ikke mottatt merknader i fra Norsk Maritimt Museum.
Detaljplanen er dermed ikke i konflikt i forhold til kulturminner.
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6.9 Vann- og avløp samt tilknytning
 Vann
Eksisterende vannledning fram til Flatholmen skal benyttes.
 Avløp
Spillvann føres til privat pumpestasjon i tilknytning til uthusene i formål «SUB1-2». Avløpet
vil deretter bli pumpet i eksisterende avløpsledning som ligger i sjøen.
 Overvann
Overvann tilbakeføres i terreng og videre til sjøen.

6.10 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet.
Det er ikke avdekket spesielle emner som krever avbøtende tiltak/løsninger innenfor
planområdet, foruten byggehøyder over havet som er gitt i kommuneplanens arealdel.
 Springflo.
I reguleringsbestemmelsene er det gitt krav om byggehøyder over havnivå.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Forslaget til detaljplan følger kommuneplanens arealdel.

7.2 Landskap/bebyggelse
Flatholmen er flat, som navnet sier. Ytterkantene av øya skråner jevnt ned på vestsiden,
nordsiden og østsiden. På sørsiden er det noe slakere terreng ned mot sjøen. Det er noe
vegetasjon i sør og i nord.
Etablering i dette terrenget må gjøres skånsomt, og bør omfatte terrengforandring direkte
tilknyttet byggeformålet. Nye byggetiltak er lagt i skråningen på nordsiden, og ved etablert
bryggeanlegg. Ny fritidsbolig er i en etasje, og gulvnivået er fordelt utover flere plan, som
best mulig følger eksisterende terreng i skråningen. Dette gir en dempet uttrykk og forholder
seg til øyas egenart. Byggtiltak må gjøres så hensynsfullt som mulig. Bryggefronten ligger lavt
i terrenget og har naturfarge, for ikke å virke dominerende i landskapet. Areal for uthus
ligger på et nivå høyere enn brygga. Størrelsen på uthusene forholder seg til
kommuneplanens arealdel. Nye byggetiltak forholder seg til det skrånende terrenget, og er
lagt i flere høydenivå.

7.3 Stedets karakter
Stedets karakter vil endres noe med utvidelse av en fritidsbolig, samtidig opprettholdes
grøntområdet på Flatholmen.

7.4 Estetikk
Utforming av fritidsbolig er tilpasset øya, ved å legge bygningen inn i skråningen mot nord.
Farge og materialbruk skal være i grånyanser og naturmaterialer.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdier
Det er ikke registrert kulturminner. Registrert diabas opprettholdes, og dette området er
regulert til friluftsformål. Planforslaget gir dermed heller ingen påvirkning/konsekvens.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet.
 Naturverdier
Det er registrert ålegras i sjøen. Dette blir ikke påvirket av planforslaget.
 Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiell verdifull naturverdi, fugler eller planeter i artsdatabanken,
foruten fiskemåke i sjøen nord for Flatholmen. Det anses at planforslaget ikke vil påvirke
forholdet til fiskemåken.
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 Geologi
Nevnte diabas, ligger i området regulert til friluftsformål. Denne blir ikke påvirket av
planforslaget.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Flatholmen er i privat eie, og er privatisert. Det er liten forandring/konsekvens. Hoveddelen
av Flatholmen opprettholdes som grøntområde.

7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med uteoppholdsareal, i selve byggeområdet og i
friluftsområdet i detaljreguleringen.

7.9 Trafikkforhold
I forhold til dagens trafikksituasjon med båt, vil det bli en beskjeden økning av båttrafikk
generelt sett i området. Det åpnes kun for 1 stk ny fritidsbolig.

7.10 Barns interesser
I utgangspunktet er hele øye i privat eie. Nye tiltak i detaljplanen, er i samsvar med
kommuneplanens arealdel. Grøntområdet på øya opprettholdes i samme tilstand som den
er i dag. Barns interesser i planområdet blir ikke forringet.

7.11 ROS
Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket
spesielle virkninger/konsekvenser i forbindelse med planforslaget.
 Registrert ålegras er regulert som naturområde og med hensynssone.
 I forhold til springflo, er det tatt bestemmelser vedr byggehøyde over havnivå.
 Nevnte diabas ligger på søndre del på Flatholmen, og formålet er regulert med
friluftsformål.
Det vises til analysen som vedlegg til plan.

7.12 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
Hovedgrepene for vann- og avløpsledninger følger hovedplaner for vann og avløp i
områdeplanen.
 Overvann
Den planlagte utbyggingen medfører økt avrenning til eksisterende bekker. Den videre
bearbeiding av disse er for øvrig beskrevet i områdeplanen.
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7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Alt areal i detaljplanen Flatholmen er privat. Fritidseiendommen vil gi økte skatteinntekter,
samt inntekter i form av tilkoblingsavgifter og byggegebyr. Ut over dette vil ikke etablering
av fritidsbolig medføre økonomiske konsekvenser for kommunen.
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8 Innkomne innspill
Det er varslet oppstart av detaljplan. Merknader som er mottatt, og oppsummert og
kommentert nedenfor.

Merknader fra Jostein Andreassen, datert mottatt 06.10.2014:
Jostein Andreassen skriver at geologien på Flatholmen består av diabasganger i en tykkelse
på 2-3 meter på den ytterste ¾ av holmen i søndre del. Andreassen skriver at diabasen er
lett synlig på øya, og at den er spesiell. Det henstilles til at ny fritidsbebyggelse plasseres
nordøst eller nordvest på øya, for å bevare «diabaskaka». Diabasen strekker seg i et område
fra Oftenes, Flatholmen, Foreholmen, Riveneset og Hummerviga. Det oppfordres til befaring.
Tiltakshavers kommentar:
Det er i dag en stk. fritidsbebyggelse på nordsiden av Flatholmen. Det planlegges en stk. ny
fritidsbebyggelse nordøstlige del av Flatholmen, jf. kommuneplanens arealdel. Denne vil ikke
komme i konflikt med nevnte diabas. Det er tidligere gitt informasjon om diabas, og selv
med denne informasjonen så er den nordlige delen av Flatholmen avsatt til
fritidsbebyggelse. Tiltakshaver og grunneier ser dermed ikke at det er noen konflikt mellom
etablering av fristisbebyggelse på den nordre siden av Flatholmen og registrert diabas på
den søndre delen av Flatholmen. Tiltakshaver ser ikke behov for befaring ifm diabasen.

Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, v/ miljøvernavdelingen, datert 06.10.2014:
Fylkesmannen i Vest-Agder skriver at i kommuneplanens arealdel er Flatholmen i hovedsak
LNFR-område, og med nåværende og fremtidig fritidsbebyggelse på nordspissen av øya, med
krav om reguleringsplan for nye tiltak. Holmen omfattes av byggeforbudet i 100metersbeltet, og det er stort press på områdene i Søgne. Bygging skal unngås på arealer som
har betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Tiltak bør avklares i plan. Dersom regionale/nasjonale interesser blir vesentlig skadelidende,
kan statlig myndighet vurdere å fremme innsigelse.
Flatholmen er på ca. 7 daa, og er uberørt med unntak av eksisterende fritidsbolig med
tilhørende anlegg. Holmen er geologisk interessant med en diabasgang som danner en flate
på toppen.
Det gis råd om at planarbeidet avsluttes, eller at eksisterende bebyggelse gis en
reguleringsmessig forankring og at resten av holmen reguleres til natur-/friluftsformål.
På nordvestsiden er det i sjøen registrert lokalt viktig ålegrasseng. Denne bør reguleres til
naturformål.
I planforslag som legges ut til høring, må virkningene i planen være beskrevet.
Det skal tas hensyn til naturmangfoldet, og det vises til Naturmangfoldloven § 8 – 12.
Planprosessen skal organiseres slik at barn og unge samt funksjonshemmede gis anledning til
å delta.
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften. Det skal tas hensyn til
eventuelle forurensede masser. Dersom det skal mudres/fylles i sjø eller vassdrag, må det
foretas undersøkelser av sedimenter, naturforhold og biologisk mangfold. Ved eventuell
mudring/utfylling i sjøen, må det sendes søknad til Fylkesmannen.
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Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. De arealer det knytter
seg fare, risiko eller sårbarhet til i planen, avmerkes som hensynssoner med bestemmelser.
Tiltakshavers kommentar:
Det planlegges tiltak med etablering av en stk. ny fritidsbolig, og dette gjøres i forbindelse
med en detaljregulering. Plasseringen følger overordnet plan. Tiltakets art vil ikke få
betydning for natur- og kulturliv (er ingen registreringer for nordre del av øya), friluftsliv
(tiltaket omfattes av areal avsatt til framtidig fritidsbebyggelse, hele øya er liten og privat og
lite egnet for friluftsliv), landskap (ny bebyggelse i nordre del tar hensyn til den flate
strukturen på øya), allmenne interesser (det er i overordnet plan ikke tilrettelagt for
allmenne interesser på øya og dermed medfører ikke tiltaket betydning for allmenne
interesser).
Regionale/nasjonale interesser blir ikke skadelidende i form av tiltakets art som planlegges i
forhold til overordnet plan.
Flatholmen er allerede bebygd og privatisert tatt i betraktning av øyas størrelse og den flate
strukturen, vil ikke etablering av en ny fritidsbebyggelse utgjøre noen forskjell. Beskrevet
diabas blir i sin helhet bevart, pga. nye tiltak omfatter kun den nordlige delen av øya.
Det er avsatt 2 byggeformål på øya, eksisterende fritidsbebyggelse og fremtidig
fritidsbebyggelse. Vi ser det i denne sammenheng, og i betraktning til forhistorien ved
avståelse av grunn til skjærgårdspark fra denne eiendommen, som naturlig å gjennomføre
tiltak som det i en gjensidig avtale mellom grunneier, kommune og stat, er åpnet for i
kommuneplanens arealdel.
Registrert ålegrasseng, reguleres som naturformål i sjø.
Planen skal ta hensyn til naturmangfoldet, og forholder seg til Naturmangfoldloven § 8 – 12.
Det er varslet oppstart av planarbeid til barn og unges talsperson i Søgne kommune.
Det skal avklares om det er forurensede masser i planområdet og om det er behov for
mudring/utfylling.
ROS-analyse vil følge planen.

Merknader fra Naturvernforbundet i Søgne, v/ Dag Ø. Kerlefsen, datert mottatt 29.10.2014:
Naturvernforbundet i Søgne skriver at miljøpåvirkningene må kartlegges. Det vises til at det
er viktig ålegress på nordvest siden av øya. Øya har også en spesiell og sjelden geologisk
struktur med diabas.
Tiltakshavers kommentar:
Det skal gjennomføres en ROS-analyse i forbindelse med planen, og eventuelt
naturmangfold skal beskrives. Tiltakshaver kjenner til forekomsten av ålegress og diabasen
på søndre del av øya.

Merknader fra Kystverket Sørøst, datert 28.10.2014:
Kystverket har ingen merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
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Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ plan- og miljøseksjonen, datert 06.11.2014:
Fylkeskommunen skriver at planarbeidet gjennomføres i tråd med gjeldende kommuneplan.
Fylkeskommunen viser til allmennhetens friluftsinteresser, jf fylkesdelplan for idrett og
friluftsliv 2003. Ny fritidsbebyggelse må tilpasses landskapet, og det må vises hensyn til
interesser som er knyttet til strandsonen.
Planen må beskrive forholdet til kulturminner og kulturmiljø. Fylkeskommunen har
oversendt saken til Norsk Maritimt Museum.
Tiltakshavers kommentar:
Planarbeidet skal forholde seg til gjeldende kommuneplan og friluftsinteresser. Ny
bebyggelse skal få en god tilpasning til landskapet. Ny begynnelse skal være konsentrert for
å ivareta mest mulig av strandsonen.
En er kjent med ålegras i sjøen nordvest og geologien på den søndre delen av øya.
Det er også sendt oppstartsvarsel til Norsk Maritimt Museum.

Merknader fra Fiskeridirektoratet region sør, datert 13.11.2014:
Fiskeridirektoratet legger til grunn at detaljplanen i hovedsak vil vise dagens situasjon.
Registrert ålegress i nordvest bør ikke berøres av nye tiltak. Fiskeridirektoratet kan ikke se at
detaljplanen ellers vil medføre konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
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9 Avsluttende kommentar
Føringene gitt i kommuneplanens arealdel er videreført i detaljplanen Flatholmen. I forhold
til regulerte formål og beskrevne tiltak, er det samsvar og uten store forandringer. Det er
gjort en kartlegging av planområdet for å avdekke eventuelle forhold som en må vurdere
videre i planarbeidet.
Det er ikke avduket konfliktområder. ROS-analyse er utført. Registrert ålegras i sjøen
nordvest i planområdet er tatt hånd om i planen. Geologisk diabas på søndre del av øya blir
opprettholdt slik den fremstår i dag. Det er ikke registrert automatiske fredete fornminner i
planområdet. Hoveddelen av Flatholmen opprettholdes som grøntområde.
Hovedformålet med detaljplanen er tilrettelegging for en ny fritidsbebyggelse. Nytt planlagt
bygg følger seg godt inn i terrenget i forhold til utforming, volum, teknisk løsning og
fargevalg.
Planen gir ingen forringelse av et område som allerede er bebygd og avsatt til ny bebyggelse.
Historisk sett er planområdet en del av en større forhandlingssak i forhold til etablering av
skjærgårdspark i Søgne kommune. Det er avgitt større arealer fra tiltakshavers eiendom til
skjærgårdsparken, som har til formål å tilgodese de allmenne friluftsinteresser.
I denne sammenheng, er det uttalt at fortetting av Flatholmen med ytterligere en hytte ved
siden av den eksisterende, ikke får særlig betydning for skjærgårdsparken og det allmenne
friluftsliv, pga at holmen er for liten.
I protokollen (av 19.08.1999) fra meklingsmøtet mellom Søgne kommune og Vest-Agder
Fylkeskommune/Fylkesmannens miljøvernavdeling, er det nevnt at ny hytte på Flatholmen
mrk. «A» må gis en god landskapsmessig plassering.
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RISIKO OG SÅRBARHETSUNDERSØKELSE
FLATHOLMEN, DETALJREGULERING
SØGNE KOMMUNE.
Risiko knyttes til uønskede hendelser, begivenheter eller tilstander som i utgangspunktet ikke
skal inntreffe. Risiko er et sammensatt begrep der man vurderer muligheten (sannsynlighet)
for at en hendelse skal inntreffe, og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den likevel
skulle inntreffe.
Med sårbarhet menes her hvor robust en virksomhet er overfor uønskede ytre påvirkninger.
Denne forenklede undersøkelsen er basert på utkast til detaljregulering slik den foreligger
mars 2015. I det vesentligste omfatter planen formål for friluftsformål og fritidsbebyggelse.
Det er foretatt befaring i terrenget i august 2014.
I den etterfølgende sjekklisten er det gjort merknader ved følgende emner:
1. I h.h.t. oversiktskart for løsmasser til Norges geologiske undersøkelse (NGU), består
Flatholmen av «Tynt humus-/torvdekke». Det er ikke utført geotekniske undersøkelser
eller vurderinger av terrenget. Det foreligger ingen registreringer fra NGU vedrørende
fare for kvikkleire. Sannsynlighet for utglidning av løsmasser anses som liten.
2. Radon skyldes naturlig radioaktivitet i grunnen. I en oversikt hos Statens strålevern, er
det utført noen bolig-målinger i Søgne kommune. Snittverdien er på 101 av totalt 157
boliger som er målt. Statens strålevern sin anbefalte verdi er på 200 Bq/m3 for
bolighus. I h.h.t. NGU sitt berggrunnskart består bergarten i planområdet av
Amfibolitt, hornblendegneis, glimmergneis, stedvis migmatittisk, som er mindre utsatt
for radon. Området består også av diabas. Løsmassene består av tynt humus/torvdekke. Ved eventuell påvisning av radon må bygningsdeler under jorden
sikres/tettes, og om nødvendig må bygningene utstyres med ekstraordinær ventilasjon.
Eventuelle tiltak mot radon utføres i forbindelse med byggeprosessen.
3. I artsdatabanken er det ikke registrert planter eller dyr på svartelista (uønskede arter).
På rødlista (sårbare/truede arter) er fiskemåke registrert ute i sjøen som NT (nær truet).
Det åpnes kun for brygger og utliggere i sjøkanten, som anses som lite påvirkning for
fiskemåken. Det er mindre sannsynlighet for uønskede hendelser.
4. I Miljødirektoratet sin Naturbase, under naturtyper, er det registrert Ålegrassamfunn
nordvest for Flatholmen, med verdi lokalt viktig. Området er sårbart for inngrep.
Ålegrasset må vises med hensynssone i plankartet, for å unngå uønskede hendelser.
Sannsynligheten for uønskede hendelser anses som liten, da det ikke åpnes for tiltak i
sjøområdet.
5. Dimensjonering av brannvann må utføres i byggeprosessen. Planområdet ligger på en
liten holme i sjøen, som kan være en alternativ brannvannforsyning.
6. Planen omfatter en øy i sjøen. Det må benyttes båt ved brannredning. Sannsynligheten
til ulykke anses som liten.
ViaNova Kristiansand A/S
10.03.2015
Even Fallan Lorentsen
ViaNova Kristiansand AS

SJEKKLISTE ROS, FLATHOLMEN, SØGNE KOMMUNE.
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Naturgitte forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred?
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?
Er det radon i grunnen?
Fremmede/truede arter
Naturtyper
Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?
-hendelser på veg
-hendelser på jernbane
-hendelser på sjø/vann/elv
-hendelser i luften
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for
området?
-utslipp av giftige gasser/væsker
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området:
-elektrisitet
-teletjenester
-vannforsyning
-renovasjon/spillvann
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for
gående, syklende og kjørende innenfor området:
-til skole/barnehage?
-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?
-til forretning etc.?
-til busstopp?
Brannberedskap
-omfatter området spesielt farlige anlegg?
-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde
og trykk)?
-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
Tidligere bruk
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?
-gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.
-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering
-annet (fornminne, kultur)
Omgivelser
Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare
for usikker is?
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare
(stup etc.)
Annet ?
Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

Vurdering
Nei
Merknad
X
X
Se tekst 1
X
X
Se tekst 2
Se tekst 3
Se tekst 4
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Se tekst 5

X

Se tekst 6

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dato 10.03.2015
Even Fallan Lorentsen
ViaNova Kristiansand AS
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Tanya Boye Worsley
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Høringsuttalelse til forslag til detaljregulering - Flatholmen - Hallandvik Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev datert 30.04.2015 vedrørende offentlig ettersyn av overnevnt
reguleringsplan.
Av bestemmelsenes § 2.4, 2. kulepunkt går det frem at det kan etableres utriggere,
moringer og bølgedemper. Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at dette er tiltak som
krever tillatelse etter havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd.

Med hilsen

Geir Egil Solberg
senioringeniør

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Detaljregulering Flatholmen - oversendelse av innsigelse fra fylkesmannens
miljøvernavdeling
Fylkesmannen i Vest-Agder deltar i Regjeringens forsøksprosjekt med samordning av statlige
innsigelser.
Fylkesmannens kompetanse
Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen som fagmyndighet skal
med sine fagavdelinger påse at planer ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale
interesser innen miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges
interesser, mens Fylkesmannen som samordningsmyndighet skal påse at innsigelser også fra
øvrige statlige fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinje. Fylkesmannen
skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelsene og ta stilling til hvilke som skal fremmes.
Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men Fylkesmannen
har myndighet til å avskjære den.
I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet.
Det er fremmet innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling til planforslaget. Vi har
ikke mottatt innsigelser fra andre statsetater til planforslaget.
Samordning av innsigelser
Grunnlaget for miljøvernavdelingens innsigelse er at Fylkesmannens miljøvernavdeling er gitt
i oppdrag å påse at de nasjonale føringene knyttet til viktige regionale- og nasjonale
naturforvaltningsinteresser følges opp gjennom kommunens arealforvaltning i strandsonen.
Miljøvernavdelingen frarår på dette grunnlaget at det åpnes for nye tiltak på holmen.
Innsigelse fremmes til sjøbodene som planen åpner for innenfor områdene SBU1 og SBU2.
Det vises til vedlagte brev fra miljøvernavdelingen for nærmere begrunnelse.
Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen. På vegne av
miljøvernavdelingen oversendes innsigelsen i sin helhet.Kommunen og miljøvernavdelingen
oppfordres til å arbeide aktivt for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det
miljøvernavdelingen som har myndighet til å trekke innsigelsen. Dersom partene ikke blir
enige, kan saken fremmes for mekling etter de ordinære rutinene.
Med hilsen
Tom Egerhei (e.f)
ass. fylkesmann
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
Vedlegg: Innsigelsesbrev fra fylkesmannens miljøvernavdeling
Besøksadr.
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Fylkesmannen i Vest-Agder

Flatholmen - uttalelse til detaljreguleringsplan for gnr. 32 bnr. 113
___________________________________________________________________________
Fylkesmannen er gitt i oppdrag å påse at de nasjonale føringene knyttet til viktige
regionale- og nasjonale naturforvaltningsinteresser følges opp gjennom kommunens
arealforvaltning. Miljøvernavdelingen frarår på dette grunnlaget at det åpnes for nye
tiltak på holmen. Innsigelse fremmes til sjøbodene som planen åpner for innenfor SBU1
og SBU2.
___________________________________________________________________________
Vi viser til kommunens skriv av 30.04.2015.
Flatholmen er en liten holme på ca. 7,5 dekar som ligger mellom Oftenes og Rivenes.
Holmen er blitt bygd med en hytte på nordspissen med tilhørende brygge. Resten av holmen
er uberørt. Planforslaget legger opp til at det kan bygges ytterligere en hytte her, samt 2
bryggeanlegg med hver sin sjøbu. Miljøvernavdelingen har ved oppstart av planarbeidet gitt
råd om at planarbeidet ble avsluttet, eller at eksisterende bebyggelse ble gitt en
reguleringsmessig forankring der resten av holmen ble regulert til natur-/friluftsformål.
Tiltakshaver viser til at utbygging vil skje på areal som i kommuneplanen er vedtatt som
henholdsvis eksisterende og framtidig fritidsbebyggelse. Videre anføres:
«Vi ser det i denne sammenheng, og i betraktning til forhistorien ved avståelse av grunn til
skjærgårdspark fra denne eiendommen, som naturlig å gjennomføre tiltak som det i en
gjensidig avtale mellom grunneier, kommune og stat, er åpnet for i kommuneplanens
arealdel.»
Til dette er å anføre at Sivilombudsmannen i liknende plansak i Kristiansand har konkludert
med at det kun er anledning til å benytte planfaglig argumentasjon når det skal tas tilling til
arealbruk i planer. Man har derfor ikke anledning til å legge til grunn avtalen om
skjærgårdspark. Forøvrig har miljøvernavdelingen til forrige kommuneplan hatt innsigelse til
alle byggeområder i 100-metersbeltet langs sjøen. Ved mekling ble det bestemt at
byggeområdene kunne beholdes, men at spørsmålet om bygging først kunne bli avklart
gjennom reguleringsplan. Da gjeldende kommuneplan (utarbeidet etter ny pbl 2008) var lagt
ut til offentlig ettersyn, ville byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen etter pbl § 1-8
gjelde for alle avsatte byggeområde langs sjøen. Grunnet byggeforbudet fremmet avdelingen
ikke innsigelse til verken eksisterende eller planlagt byggeområde på Flatholmen.
Byggeforbudet gjør at ingen har krav på å få bygge her. Planforslaget som nå er lagt ut til
offentlig ettersyn, åpner i tillegg til en ekstra hytte også for tiltak som ikke er avklart i
kommuneplanen. Dette gjelder bryggeanlegg med sjøboder. For øvrig er det for
bryggeanleggene åpnet for etablering av permanent og midlertidig flytende bølgedemper.
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Konklusjon
Planforslaget fører til at nordenden av holmen blir nedbygd på en slik måte at naturverdiene i
landskapet blir vesentlig redusert, samt at det bebygde preget med sjøboder og bryggeanlegg
vil være landskapsmessig uheldig. Selv om det er positivt at den øvrige del av holmen er
regulert til formål som bevarer naturverdiene, mener vi at ytterligere utbygging på holmen er i
vesentlig strid med de nasjonale føringene for bygging i strandsonen, jf. bl.a. statlige
planretningslinjer av 25.03.2011. Nye tiltak på holmen frarådes derfor. Innsigelse fremmes
til etablering av sjøboder innenfor SBU1 og SBU2.
Med hilsen

Ørnulf Haraldstad (e.f.)
miljøverndirektør

Magnus Thomassen
ass. miljøverndirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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SØGNE KOMMUNE VEST-AGDER - OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING AV
DETALJREGULERING FOR FLATHOLMEN GNR32 BNR113. INNSPILL FRA
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR PLAN ID 201410
Det vises til oversendelse av 30.04.2015 fra Søgne kommune med høring av
detaljreguleringsplan for Flateholmen gnr.32 bnr.113 i Søgne kommune, samt innspill
fra Fiskeridirektoratet Region Sør til melding om oppstart av planarbeidet av
13.11.2014.
Formål og planstatus
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av en fritidsbolig i samsvar med
kommuneplanen. Reguleringsformålet er i hovedsak i samsvar med
kommuneplanen.
Innspill fra Fiskeridirektoratet Region Sør
Fiskeridirektoratet Region Sør fremsatte ingen vesentlige merknader til planarbeidet
i ovennevnte uttalelse til oppstartsmeldingen. Fiskeridirektoratet Region Sør kan ikke
se at planforslaget har vesentlige konsekvenser for de interesser direktoratet skal
ivareta, og har således ingen vesentlige merknader til planforslaget.
Det bes om kopi av vedtatt plan.
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Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Alfred Omdal
rådgiver
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Vi viser til kommunens skriv av 15.10.2015.
Miljøvernavdelingen har den 29.05.2015 konkludert med at ytterligere utbygging på
Flatholmen er i vesentlig strid med de nasjonale føringene for bygging i strandsonen, jf. bl.a.
statlige planretningslinjer av 25.03.2011. Vi gav derfor faglig råd om at nye tiltak på holmen
ikke ble godkjent. I tillegg fremmet avdelingen innsigelse til etablering av sjøboder/uthus på
brygge innenfor SBU1 og SBU2.
Etter møte med kommunen 23.09.2015 er planforslaget noe endret ved at bl.a. uthusene vi
hadde innsigelse til nå kreves bygd som ett samlet bygg. Maks bebygd areal er fortsatt 15
kvm for hver enhet. Det vil si at bygningsmassen på brygga kan bli på maks 30 kvm. For
øvrig er det valgfritt om uthusene bygges med sal- eller pulttak.
Miljøvernavdelingen mener uthusene får en framskutt lokalisering på nordsiden av holmen.
Landskapsmessig er dette uheldig, spesielt ved valg av saltak orientert mot nord. Dessuten er
en bygningsmasse på inntil 30 kvm mye.
For best mulig å ivareta de nasjonale føringene med hensyn til landskapstilpasning i
strandområdene mener vi eventuelle uthus bør halveres i størrelse og bygges med pulttak.
Høyeste gesims bør vende mot sør/inn mot holmen. Vi gir kommunen råd om å korrigere
planforslaget i samsvar med dette. Dersom kommunen kun endrer planen slik forslaget vi fikk
oversendt etter møtet den 23.09.2015 viser, finner vi imidlertid også at vi kan trekke
innsigelsen.
Med hilsen
Ørnulf Haraldstad (e.f.)
miljøverndirektør

Magnus Thomassen
ass. miljøverndirektør
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