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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Langenesveien 358 – Plan ID 201007 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 16.12.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Detaljregulering for Langenesveien 358 – Plan ID 201007 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:
Pettersen (V) er inhabil ettersom hennes far har anmerkninger til saken
Egeli (AP) er inhabil siden han er samboer med Pettersen (V)
Erik Lindås (V) er vara for Pettersen (V)
Ingen vara for Egeli (AP)

Monstad (MDG) foreslår å utsette saken med ønske om befaring

Votering
Monstad (MDG) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes i påvente av befaring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.01.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
5. Detaljregulering for Langenesveien 358 – Plan ID 201007 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Behandling:
Pettersen (V) er inhabil ettersom hennes far har anmerkninger til saken
Egeli (AP) er inhabil siden han er samboer med Pettersen (V)
Utvalget var enig i at begge medlemmene var inhabile.
Erik Lindås (V) er vara for Pettersen (V)
Peder I. Alvestad (AP) er vara for Egeli (AP)
Knut Henriksen (AP) kom med følgende tilleggsforslag:
«Det planlagte bygget skal være maksimalt en etasje».

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget til AP.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 (Krf, Frp, H) mot 4 (AP, V, MDG) stemmer.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Langenesveien 358 – Plan ID 201007 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:
Møvik Byggetjenester AS har på vegne av Audun Pettersen utarbeidet detaljregulering for
Langenesveien 358. Området benyttes til fiskerivirksomhet. Utnyttelsen av området framgår av

skråfoto under. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av næringsdriften,
med utvidelse av kai og næringsbygg.

Figur 1 Skråfoto over eksisterende kai og driftsbygning, sett fra sør (Søgne kommune).

Plan- og miljøutvalget la planforslaget ut på høring i møtet den 05.11.15. I vedtaket, punkt fire,
la plan- og miljøutvalget inn et vilkår om at før planen andregangs behandles, må tiltakshaver
dokumentere behovet for leiligheter. Framleggelse av saken til andregangsbehandling har blitt
avventet til vi har mottatt en slik dokumentasjon. 27.10.15, fikk vi oversendt en uttalelse fra
Fiskeridirektoratet region Sør, hvor det vurderes at behovene framsatt i planen er berettiget
(vedlegg 5). I en tilleggsuttalelse fra Fiskeridirektoratet i e-post den 03.12.15 (vedlegg 6),
presiserer direktoratet at de har forståelse for at det kan være en fordel for de ansatte å kunne
ha et sted på kaien for overnatting. Fiskerlaget Sør begrunner behovet for leiligheter ytterligere
i e-post datert 07.12.15. (vedlegg 7).
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3).

Figur 2 Plankartet med flyfoto transparent i bakgrunnen (Søgne kommune).

Planen legger til rette for å rive eksisterende driftsbygning, og oppføre et nytt
næringsbygg i to etasjer, med en grunnflate på opptil 400 m2. Næringsbygget skal inneholde
arealer til lager/garasje/verksted i første etasje. Andre etasje ønskes tilrettelagt for overnatting
for ansatte ved landligge. Parkering er regulert inn på bakkenivå. Kaianlegget er tenkt utvidet
mot sør, for å bedre fortøyningsforholdene for store fiskebåter. Eksisterende småbåthavn er
regulert inn i planen. I bestemmelsene er det åpnet opp for at det kan etableres flytebrygger og
festeanordninger for småbåter innenfor området regulert til småbåtanlegg.
Planprosess:
Planforslaget var ute på høring i perioden 06.11.14. – 22.12.14. Det kom inn sju
høringsuttalelser til planforslaget innen høringsfristen (vedlegg 4). Høringsuttalelsene er
oppsummert og kommentert under.
Fylkesmannen i Vest-Agder, 25.11.14.
Miljøvernavdelingen har med utgangspunkt i bl.a. gjeldende reguleringsplan og avslått
dispensasjonssøknad varslet innsigelse da planarbeidet startet opp i 2010. Kommunen anfører
imidlertid nå at den ønsker å gi fiskerinæringen i kommunen gode driftsforhold. Selv om det er

et stort press på arealene i strandsonen, ser kommunen det som fornuftig å legge til rette for
utvidelse av eksisterende næringsområde framfor å etablere nye anlegg i andre
strandområder. Vi støtter denne vurderingen og fremmer derfor ikke innsigelse til
planforslaget, slik det er utformet for aktuelle planområde.
Arealenhetens kommentar:
Ingen ytterligere kommentarer.
Ove Pettersen, Langenesveien 356, 19.11.14.
 Skeptisk til at dette området skal reguleres til annet formål enn boligformål. Nåværende
reguleringsformål må være tilstrekkelig til å kunne fortsette dagens fiskerivirksomhet
på eiendommen. Jeg ønsker ikke at det skal reguleres næringsformål inn i et
boligområde.
 Jeg vil også minne om at flere av boligene i området ble tillatt fordi eierne skulle ha
kort vei til sine båter. Det skulle derfor ikke være behov for ytterligere boliger i
forbindelse med fiskeridriften.
 Hvis det skal godkjennes nytt bygg, må bruken være strengt begrenset til den type
fiskerinæring som utøves på eiendommen i dag. Det vil si: et bygg som skal betjene den
fiskerivirksomhet som eier driver nå, og ikke noe mer enn det.
 Det må settes klarere støygrenser for aktiviteten i området, særlig på kvelds- og
nattestid. Trafikkstøy i tilknytning til området må være på et minimum, av hensyn til
nabolaget.
Arealenhetens kommentar:
- Området er i dag regulert til bolig. For å kunne videreutvikle området for
fiskerivirksomhet er det nødvendig å regulere til næring. Planen åpner ikke opp for
annen næringsvirksomhet. Det er presisert i bestemmelsene at det kun er fiskerirelatert
næring som tillates innenfor området.
- Utvidelsen gir økt areal til lager og verksted for eksisterende virksomhet. Det legges
ikke til rette for etablering av ny næring, og det er derfor ikke forventet stor
trafikkøkning til området.
Eivind Pettersen, Langenesveien 354, 28.11.14
 I gjeldende reguleringsplan for Langenes er hele området regulert til boligbebyggelse,
og det er ikke lagt til rette for videre utvikling av området det nå fremmes plan for. Jeg
er skeptisk til at dette området skal reguleres til annet formål enn boligformål,
nåværende reguleringsformål er tilstrekkelig til at dagens og fremtidens behov er
dekket. Jeg ønsker ikke at det reguleres næringsformål inn i et boligområde.
 Bruken av bygningsmasse må begrenses til fiskerinæring.
 Det ble tillatt flere boliger i området for å legge til rette for at eierne skulle ha kort vei
til sine båter. Jeg kan ikke se at det skulle være behov for leiligheter i forbindelse med
fiskeridriften.
 Trafikk og støy i området vil øke med planlagte regulering. Det vil klart være uheldig
av hensyn til nabolaget.
Arealenhetens kommentar:
- Planen fremmes nettopp for å kunne legge til rette for utvikling av fiskerivirksomheten,
noe det ikke er hjemmel til i gjeldende plan. Kommunen ønsker å legge til rette for
videreutvikling av den etablerte virksomheten.
- Det er kun åpnet opp for fiskerirelatert næring, annen næring tillates ikke.
- Planen legger til rette for at det kan bygges et større næringsbygg for
fiskerivirksomheten. Utvidelsen gir økt areal til lager og verksted for eksisterende

virksomhet. Det legges ikke til rette for etablering av ny næring, og det er derfor ikke
forventet stor trafikkøkning til området.
Statens vegvesen, 26.11.14.
Ingen merknader til saken.
Arealenhetens kommentar:
Ingen kommentar.
Vest-Agder fylkeskommune, 19.12.14.
Fylkeskommunen ga innspill ved oppstart av planarbeidet 20.10.10. Det var da ingen
merknader til forslag om regulering til næringsformål, fiskeri. Fylkeskommunen var imidlertid
kritisk til forslag om etablering av tre enheter til overnatting for mannskap og varslet at det
kunne være aktuelt å reise innsigelse til planforslag som inneholder denne typen formål.
Ved offentlig ettersyn registrerer vi at bestemmelsene inneholder begrensninger på bruken av
nevnte leiligheter. Under punkt 1.1. i bestemmelsene fremgår det at det tillates maks
bruksareal på 35 m2, samt at leilighetene kun skal benyttes til næringsformål i forbindelse med
fiskerirelatert næring. Vi anser dette for å være tilstrekkelig avbøtende tiltak og vurderer
derfor at det ikke lenger er aktuelt å reise innsigelse som tidligere varslet.
Arealenhetens kommentar:
Tas til etterretning.
Kystverket sørøst, 19.12.14.
Kystverket Sørøst minner om at tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og
farvannsloven § 27 første ledd. Eksempler på slike tiltak er etablering av flytebrygger og
kaianlegg. Av den grunn ber vi om at det i forslag til bestemmelser tas med følgende: ”Tiltak i
sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven”. Vi har ellers ingen merknader til offentlig
ettersyn av planen.
Arealenhetens kommentar:
Det er ikke nødvendig å ha bestemmelser om forhold som er hjemlet i gjeldende lover.
Tillatelse etter havne- og farvannsloven håndteres i forbindelse med behandlingen av
byggesaken. Forslaget til bestemmelse tas ikke inn i planen.
Kjell Arne Håland og Heidi Forberg, Langenesveien 352, 30.11.14.
- Vi ønsker ikke at det skal reguleres til næringsformål midt i et boligområde.
- Vi er kritisk til søknad om utvidet kaianlegg
 Eiendommen har i dag allerede et stort kaianlegg som er i direkte syn fra vår
tomt/brygge, og virker tilstrekkelig stor for nåværende fartøy – som er store
fiskebåter.
 Viser også til føringer knyttet til bevaring av strandsonen.
 Utvidet kaianlegg og drift vil også føre til betydelig større tungtrafikk og økt
trafikk generelt ved handel, avhenting av fisk og levering av utstyr. Denne
trafikken vil gå rett forbi der vi og våre og naboens barn leker i hagen.
- Vi savner dokumentasjon og tegninger på bygg som skal utvides
 Vi har ikke sett tegninger, kun mål/grunnflate, på hvordan bygget vil se ut og på
hvilken måte dette vil se ut fra vår tomt. Som nevnt tidligere, er dette noe som
mest sannsynlig vil forringe vår utsikt betraktelig, i et område som fra før er
svært oppfylt av fiskebåter og derav aktivitet/lyd/støy/lys.

 Vi savner dokumentasjon på dette med behov for landligge for mannskap, og vil
gjerne vite omfanget av dette. Per i dag er vi kjent med at alt mannskap bor i
området, og vil gjerne vite om dette vil utvides til at det vil være økt grad av
ulikt mannskap i sirkulasjon.
 Vi er gjort kjent med at det er gitt dispensasjon for økt antall boliger i
bebyggelsen nettopp for at mannskap skulle ha kortere vei til fartøyene. Ser
derfor ikke behovet for ytterligere overnattingsplasser til mannskap.
 Et planforslag som inneholder skisserte løsninger, vil være svært vanskelig, om
ikke umulig å overholde forutsetninger for den tiltenkte bruken. Mener at det er
en risiko for at bruken over tid kan endre karakter. Det kan tenkes at eierne har
dette i tankene bevisst eller ubevisst.
Arealenhetens kommentar:
- Det er ikke optimalt å ha næring og boligformål tett på hverandre. På Langenes er det
flere kaier for fiskerivirksomhet som ligger nær boligene. Kommunen har ikke noe
alternativ lokalisering for virksomheten, og finner det hensiktsmessig å legge til rette
for utvidelse av eksisterende virksomhet, hvor den er i dag, selv om dette er nær
boliger. Planen legger ikke til rette for ny virksomhet, men gir rom for større plass for
eksisterende virksomhet.
- Planen legger til rette for at eksisterende kaianlegg kan bli ca. 10 meter lengre og 160
m2 større. Behovet for større kai kommer som en konsekvens av større fiskebåter.
Anlegget ligger i strandsonen, hvor det er strenge nasjonale føringer. Fiskerivirksomhet
er en av få næringer som må ha plass ved sjøen. Vi ønsker å legge til rette for utvikling
av eksisterende anlegg framfor å etablere nye.
- Plankartet og bestemmelsene gir rammer for hvor stort bygg som kan oppføres i
næringsområdet. Byggegrensen følger formålsgrensen, slik at det kan føres opp et bygg
med en grunnflate på ca. 400 m2. Maks mønehøyde er satt til kote 12, og maks gesims
er satt til kote 10. Tegninger av bygget vil først bli lagt fram i byggesaken.
Vurdering av planforslaget:
Hovedtema i planarbeidet har vært diskusjon rundt eventuelle leiligheter i næringsbygget. Ved
oppstarten av planarbeidet ble det hevdet at det er behov for leiligheter ved landligge, blant
annet ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. Fiskeridirektoratet region sør skriver i sin uttalelse
datert 26,10.15 (vedlegg 5), at etter å ha gjennomgått saksdokumentene er det etter deres
skjønn et berettiget behov, slik saken framstilles. Uttalelsen er supplert med ytterligere
argumentasjon i e-post datert 03.12.15, (vedlegg 6). Behovet for overnattingsmuligheter er
videre presisert i uttalelsen fra fiskerlaget sør den 07.12.15. (vedlegg 7).
Tiltakshaver argumenterer i tillegg for at det er behov for leiligheter for utleie til fritidsfiskere,
som en tilleggsnæring i lavsesongen for den ordinære fiskerivirksomheten. De ønsker større
leiligheter enn 35 m2, som lå inne i planen ved offentlig ettersyn. Både fylkeskommunen og
Fylkesmannen varslet innsigelse ved oppstarten av planarbeidet. Ved offentlig ettersyn reiste
de ikke innsigelse, og viste til kommunens vurdering av saken. Tiltakshaver har på eget
initiativ hatt et møte med fylkeskommunen for å diskutere muligheten for å ha utleieleiligheter
i det planlagte bygget. Referat fra dette møtet ligger vedlagt (vedlegg 8).
Utleie til fisketurister regnes ikke som en del av den fiskerirelaterte næringen. Dette blant annet
fordi en ikke kan bestemme gjennom planen hvem som skal kunne leie leilighetene. Dersom
det skal bli aktuelt å regulere inn større leiligheter for utleie, må det stilles krav til
uteoppholdsarealer og bygget må reguleres til kombinert formål for næring og utleiehytter.
Disse endringene av planen vil medføre at planen må ut på ny høring.

Søgne kommune ønsker å legge til rette for at den eksisterende fiskerirelaterte næringen, kan
fortsette i området. Dette ved at det kan bygges et større bygg for lager og verksted til
reparasjon av utstyr, samt at kaia kan utvides. Med bakgrunn i behovet som fiskerne selv
beskriver og uttalelsene fra fiskeridirektoratet og fiskerlaget, åpnes det i planen også for at det
kan tillates overnatting i forbindelse med fiskerivirksomheten. Det åpnes ikke for utleie av
leiligheter til for eksempel fisketurisme. Flere ulike næringer i bygget, vil generere mer trafikk
gjennom boligområdet. Annen næring og tilleggsnæring, mener vi derfor at ikke bør etableres
her.
100-metersbeltet og naturmangfoldloven
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjøen. I slike områder skal en ta spesielt
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det er et
stort press på arealene i strandsonen og det er strenge føringer knyttet til bevaring av
strandsonen. Arealenheten mener det er fornuftig å legge til rette for utvidelse av eksisterende
næringsområde framfor å legge til rette for etablering av anlegg i nye områder i strandsonen.
Utvidelsene som planlegges berører i stor grad arealer som allerede er påvirket av den
aktiviteten som er i området i dag. Verdiene som skal ivaretas i strandsonen blir følgelig i liten
grad berørt av planforslaget.
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7, at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12,
skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. Det er ikke registrert sårbare
arter eller naturtyper innenfor planområdet. Ut i fra den kunnskapen vi har om området, er det
heller ikke forventninger om at det er verdier som ikke er registrert. De uberørte delene av
strandsonen bevares i stor grad som de er i dag. Planforslaget vil følgelig ikke medvirke til
skade på eventuelle naturverdier i disse områdene. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt
nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger
etter naturmangfoldloven §§ 8 -12.
Konklusjon:
Planen legger til rette for bedrede forhold for eksisterende fiskerivirksomhet. Det vises til
vurderingen av planen over. Arealenheten anbefaler at planen med plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse, datert 23.11.15, vedtas.
Etter offentlig ettersyn og høring er det er det gjort mindre språklige rettelser av bestemmelser
og planbeskrivelse.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader til saken.

Vedlegg
1 Plankart, 23.11.15.
2 Bestemmelser, 23.11.15.
3 Planbeskrivelse, 23.11.15.
4 Høringsuttalelser
5 Uttalelse fra fiskeridirektoratet region sør
6 Uttalelse fra fiskeridirektoratet knyttet til behovet for leiligheter til fiskerivirksomhet
7 Uttalelse fra Fiskerlaget Sør
8 Referat fra møte mellom tiltakshaver og fylkeskommunen
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0.0 FELLESBESTEMMELSER
Skjæringer og fyllinger som oppstår ved planering skal ligge innenfor arealet som er regulert til
byggeformål. Ved søknad om tiltak for det enkelte prosjekt skal det vedlegges målsatt situasjonsplan
som viser bebyggelsen, og disponering av den ubebygde del av tomta.
Masseuttak og sprengning skal begrenses til veiareal og fundamentering av bygg, samt nedgravd
infrastruktur.

1.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1)
1.1

NÆRING

Innenfor området kan det føres opp bygg for fiskerirelatert næring. Byggegrensen følger
formålsgrensen. Det tillates 3 leiligheter med maksimalt bruksareal på inntil 35 m² pr. enhet.
Leilighetene skal kun benyttes i tilknytning til næringsdrift og ikke ligge i 1. etasje av bygget.
Utnyttelsesgrad: Unyttelsen er 100 % BYA. Byggegrensen er sammenfallende med formålsgrensen.
Høyder: Maksimal mønehøyde er kote +12,0. Maksimal gesimshøyde er kote +10,5. Bygg skal
plasseres og / eller dimensjoneres for stormflo, jf. byggeteknisk forskrift.
Estetikk: Bygningen skal i hovedsak ha saltak med takvinkler over 18 grader. Terrasser og atkomster
kan legges på underliggende etasje. Lyse og sterkt reflekterende farger tillates ikke, med unntak av
vinduer og vindusomramming.
1.2

SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE

I området kan oppføres anlegg for småbåter, som flytebrygge og festeanordninger for småbåter.
Området er felles for gnr. 13 bnr. 40, 49 og 60.

2.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2)
2.1

KJØREVEI

Kjørevei er felles for adkomst til bnr. 13 bnr. 20, 40, 49 og 60. Veiskuldre, fyllinger og lave skjæringer
i forbindelse med opparbeidelse av veg skal jordkles og tilsås etter ferdigstillelse.
2.2

PARKERINGSPLASSER

SPA1 og SPA2 er felles for næringsformålet.
1

2.3

KAI

Nødvendige innretninger for bruk og drift av kaianlegg og fiskerivirksomhet kan oppføres / utføres
innenfor formålet.

3.0 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 3)
3.1

NATUROMRÅDE

Eksisterende vegetasjon og markflater skal bevares, skjøtsel er tillatt.

4.0 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, nr. 6)
4.1

HAVNEOMRÅDE I SJØ

I området kan oppføres fortøyningsanordninger som er nødvendig for landligge. Arealet er avsatt til
båter som er knyttet til næringsvirksomheten.
4.2

FERDSEL

Området skal være åpent for ferdsel. Det skal ikke gjøres tiltak eller inngrep i området.

5.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjent teknisk plan
for vann og avløp.
Før det gis brukstillatelse for nye bygg skal det være opparbeidet parkeringsplasser som vist i
plankart.
Området skal tilkoples offentlig vann og avløpsnett før utbygging av nye tiltak finner sted. Før det gis
igangsettingstillatelse til ny næringsbebyggelse skal gang- og sykkelveien fra avkjøringa ned til
næringsområdet og vestover til eksisterende gang- og sykkelveg på Langenes, være ferdig
opparbeidet.

Søgne, den: …………………..

………………………………………..
Ordfører

2

Planbeskrivelse for detaljregulering for
Langenesveien 358
Plan ID 201007
Revidert: 23.11.15

Flyfoto over Langenesveien 358 sett fra nord (Søgne kommune).
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1 Sammendrag
Fiskerivirksomheten på Langenes har lange tradisjoner. Familien Pettersen har vært etablert
her i planområdet fra langt tilbake i tid. De ønsker å fortsette virksomheten herfra.
Eiendommen ligger i byggeområde for bolig, i dagens reguleringsplan. For å legge til rette
med nødvendige næringsfasiliteter, har kommunen pålagt eiere å regulere til riktige formål.

2 Bakgrunn
Bakgrunnen for planen er å kunne utvikle og opprettholde næringsdelen av området til
fiskeriformål, samt å legge til rette for arbeidstakerne ved landligge. Det skal legges til rette
for næringen i 1. etasje med tilhørende fasiliteter for de ansatte. Ved landligge er det også
behov for overnatting på land, dette er tenkt i byggets øvrige etasjer.
Fiskerivirksomheten består i dag av 3 brødre med hver sin næring. Tidligere var det deres far
som drev virksomheten. Med bakgrunn i arbeidsmiljølovens bestemmelser samt krav til HMS
på arbeidsplassen er intensjonen med planen at det gjennom ny plan kan legges til rette for
arbeidstakerne på tilfredsstillende måte. Dagens forhold er ikke akseptable. Det skal også
reguleres inn parkeringsplasser og kaianlegg m.m.

2.1 Hensikten med planen, Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Planforslaget er utarbeidet av:

Møvik Byggetjenester AS

På vegne av utbygger:

Audun Pettersen.

Pettersen og 3 sønner driver næringsvirksomhet på stedet og har drevet herfra med lange
tradisjoner.
Eiendommene har matrikkelnummer gnr. 13, bnr. 20,22 og del av 60 i Søgne kommune.

2.2 Utbyggingsavtaler
Det er ikke krav til utbyggingsavtale.

2.3 Krav om konsekvensutredning
Det er ikke krav til konsekvensutredning.

3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart
Møvik Byggetjenester varslet oppstart av planarbeidet i august 2010 med frist for innspill 25.
september 2010. Næringsområde, fiskeri med tilhørende formål. Det ble samtidig varslet om
mulig utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
Fylkeskommunale planer
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan for Langenes er gjeldende plan.

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger på sydsiden av fylkesvei 456, vest for Rona. Området er i dag i privat bruk
og i bruk for fiskerinæringen til utbyggere. Eiere er også bosatt på stedet og grenser opp til
planområdet.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Reguleringsplanen som er gjeldende her i dag angir området til byggeområde for boliger.
I kommuneplanens arealdel er området definert som byggeområde. Bruken på eiendommen
er næringsformål.

5.3 Stedets karakter og landskap, kulturmiljø
Området er utbygd med boliger i et kystmiljø. Eiendommene bærer preg av flere år med
fiskeri og havrettet virksomhet. Eksisterende bebyggelse består stort sett av trebygninger
med saltak.

5.4 Grunnforhold
Grunnforholdene på stedet er stabile, området er bebygd.

5.5 Støyforhold
Det er ikke støyforhold som må utredes. Noe støy ved lasting og lossing fra båt blir som før.

5.6 Risiko- og sårbarhet
Det foreligger egen ROS analyse. Se vedlegg.

5.7 Næring
Bakgrunnen for planen er å kunne utvikle og opprettholde næringsdelen av området til
fiskeriformål, samt å legge til rette for arbeidstakerne ved landligge. Det skal legges til rette
for næringen i 1. etasje med tilhørende fasiliteter for de ansatte. Ved landligge er det også
behov for overnatting på land, dette er tenkt i byggets øvrige etasjer.
Med bakgrunn i arbeidsmiljølovens bestemmelser samt krav til HMS på arbeidsplassen er
intensjonen med planen at det gjennom ny plan kan legges til rette for arbeidstakerne på en
mer tilfredsstillende måte enn i dag. Dagens forhold er ikke akseptable. Det skal også
reguleres inn parkeringsplasser og kaianlegg m.m.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Reguleringsformål
1.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, NR. 1)
1.1 NÆRINGSBEBYGGELSE (BN)
1.2 SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (BBS)
2.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, NR. 2)
2.1 KJØREVEI (SKV)
2.2 ANNE VEGGRUNN (SBT)
2.3 PARKERING (SPA)
2.3 KAI (SK)
3.0 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, NR. 3)
3.1 NATUROMRÅDE (GN)
4.0 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, NR. 6)
4.1 HAVNEOMRÅDE I SJØ (VHS)
4.2 FERDSEL (VFE)
5.0 OMRÅDER MED HENSYNSSONE I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6 JF § 11-8)
5.1 SIKRINGSSONE FRISIKT (H140)
Arealer:
Planområdets utstrekning er 8062,3 m².

6.2 Bebyggelsens plassering og utforming
Planområdet ligger på sydsiden av fylkesvei 456, vest for Rona. Området er i dag i privat bruk
og i bruk for fiskerinæringen til utbyggere. Eiere er også bosatt på stedet og grenser opp til
planområdet.
Overnattingsdel som skal etableres i bygget vil være til bruk for næringen blant annet ved
landligge. Virksomheten er væravhengig og landligge kan være uforutsett og må legges til
rette for. Det må være tilsyn med båter og fortøyninger ved landligge. Det er også mye
reparasjonsarbeid på nøter og utstyr som foregår når båtene ligger til kai. Det er en
kjensgjerning at mer ekstremvær og reguleringer i bransjen gir utfordringer på dette
området. Også ubekvem arbeidstid medfører behov for overnatting.
Det er ikke kjente biologiske forhold som påvirker innholdet i planen eller gjør det vanskelig
å bygge ut. Det vises til Artsdatabanken og Naturbase, det er ikke gjort funn i disse.
Det er gode siktforhold ved avkjørsel til fylkesveien. Planen er sømmet opp mot
reguleringsplan som gjelder i området. Der er det innregulert gang- og sykkelvei, denne skal
bygges ut i nær framtid.
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6.5 Parkering
Kommunen stiller krav til 1 parkeringsplass for leiligheter og 1 plass pr 150 m² næringsareal.
Totalt er det regulert inn 11 plasser. Dette er mer enn tilstrekkelig.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann. Eiendommen skal ved utbygging også tilkoples
kommunalt avløpsanlegg.

6.7 Trafikkløsning / Trafikkforhold
Ingen endring fra i dag, bortsett fra oppgradering i henhold til plan og bestemmelser.
Avkjøring fra fylkesvei 456 blir uforandret. Siktforhold er også ivaretatt i reguleringsplan for
Langenes. Eiendommene Langenesveien 358, 360, 362 og 364 er brukere av regulert vei.
Eksisterende regulerte frisikt er videreført i denne planen.
I forbindelse med utbygging av privat boligområde øst for Rona er det planlagt bygging av
gang- og sykkelvei.
Veien inn i planområdet er privat. Den er i bruk av næringen og 3 boligeiendommer.
Planen grenser opp til regulert frisiktsone på 4x20 meter og til planlagt gang- og sykkelvei
(reguleringsplanen for Langenes). ÅDT = ca. 3000. Planforslaget inneholder oppstramming av
parkeringsforhold for ansatte, samt muligheter for næringen til å etablere fasiliteter som er i
tråd med gjeldende krav til arbeidsplasser og virksomheten. Det er også lagt vekt på å skille
private brygger fra næringen av sikkerhetshensyn etter råd fra kommunen.

6.8 Kollektivtilbud
Tilbudet er tilfredsstillende, det er bussforbindelse på fylkesveien.

6.9 Rekkefølgebestemmelser
Det er tatt inn følgende rekkefølgebestemmelser i planbestemmelsene:
6.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjent
teknisk plan for vann og avløp.
Før det gis brukstillatelse for nye bygg skal det være opparbeidet parkeringsplasser som vist i
plankart.
Området skal tilkoples off. vann og avløpsnett før utbygging av nye tiltak finner sted.
Før det gis brukstillatelse til ny næringsbebyggelse skal gang- og sykkelveien fra avkjøringa
ned til næringsområdet og vestover til eksisterende gang- og sykkevei på Langenes være
ferdig opparbeidet.
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7 Konsekvensutredning
Detaljreguleringsplanen er ikke konsekvensutredningspliktig. Området er definert som
byggeområde.

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Konsekvenser av planforslaget, vil i denne planen handle om at næringsformålet som har
vært i området i flere årtier, og som i dag avviker fra gjeldende plan, nå får riktig planstatus.
Det er lange tradisjoner for fiskerinæring på eiendommen, og det er ikke næringstomter i
kommunen som passer bedre, enn å fortsette virksomheten her. Eiendommen har i dag et
stort kaianlegg for store fiskebåter. Eiere er etablert på stedet, for å drive virksomheten på
en trygg og forsvarlig måte. Det er kort vei til farleden i sjø. Fylkesvei 456 passerer
eiendommen i nord. Det er gjort en analyse av risiko som følger i eget vedlegg.
Planlagt gjennomføring:
Området planlegges gjennomført ved at stedet blir tilrettelagt etter de krav som settes av
Arbeidstilsyn og Fiskerimyndighetene. Det er viktig at næringen kan fortsette her på stedet i
riktige former. Eksisterende næringsbygg skal rives og erstattes med nytt bygg. Det må
prosjekteres ut fra nye kotehøyder /havnivåverdier. Planen er en privat detaljregulering,
som har 10 års frist for gjennomføring. Ved søknad om igangsetting av tiltak 10 år etter
vedtak av planen, skal kommunen vurdere om det er behov for oppgradering av planen før
det gis igangsettingstillatelse til tiltak.
Risiko i anleggsperiode
Ingen særlige farer / sårbarheter er identifisert, eller endres som følge av planen i
anleggsperioden. Det er i dag noe tungtrafikk til virksomheten som er på stedet, dvs.
avhenting av fisk, levering av utstyr mv. Denne fortsetter som før.
Samlet vurdering av risiko
Vi kan ikke se at planen endrer risikonivået for identifiserte hendelser verken i
anleggsperiode, eller etter gjennomført plantiltak. Forholdene vil bli bedre enn i dag, med
hensyn på stormflo og havnivåstigning, parkeringsforhold m.m.
Avbøtende tiltak
Heving av innvendig golv for oppholdsrom, legges inn i planbestemmelsene for området.
Det kan bli nødvendig å la noen lagerrom bli plassert i kaihøyde på grunn av bruk av truck
ved lasting og lossing. Slike rom vil i så fall bli bygd slik at de tåler en stormflo.
Konsekvenser for natur og miljø / biologisk mangfold:
Planen er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven, kap II, § 8 - 12.
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget:
§ 9 Føre-var prinsippet
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
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Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til
at planområdet fra før innehar de formål og den aktivitet det her legges opp til. Selv om
planforslaget arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en
utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart, jf. at
tiltaket berører natur. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller
nær truede arter eller naturtyper på Norsk rødliste for arter og naturtyper innenfor
planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det
kan befinne seg arter eller naturtyper i planområdet, som ikke er fanget opp av ovennevnte
registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på
naturmangfoldet.
Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed
for oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget, og det ikke kan
påvises effekter av tiltak på verdifull natur, kan vi ikke se at det er nødvendig å foreta
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 – 12.
Vi vil allikevel kommentere at utbyggingen gir bedre miljøforhold vedrørende avløp/
forurensing. Kloakk skal pumpes opp til offentlig nett (§ 12). Når gang- og sykkelvei er ferdig
opparbeidet, vil det være en styrke for trafikalt miljø på stedet.

8.1 Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel, Søgne kommune
Reguleringsplan for Langenes

8.2 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Det er ikke kjente forhold på stedet som kan hindre reguleringen, se avsnitt ovenfor.

8.3 Barns interesser
• RPR for barn og planlegging, kommer ikke til anvendelse for tiltak i planen. Området som
reguleres har atkomst til 3 eneboliger. Boligene tilhører utbyggere som også er
næringsdrivende i planområdet. Tomtene inntil planområdet er store, og eiere har
opparbeidede tomter. Det er lagt til rette for barns lek og opphold på den enkelte tomt.
Tomtene ligger innerst i blindvei og sjøarealene for privat bruk er separert fra næringsdelen.
Det skal framføres gang- og sykkelvei langs fylkesveien. Skoleveien blir da tryggere enn i dag.
Det er gode muligheter for utfoldelse og lek. Både på land og i sjø.

8.4 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen

8.5 Konsekvenser for næringsinteresser
Det er positivt for etablert næring å kunne tilrettelegge i tråd med gjeldende bestemmelser
og krav.
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9 Innkomne innspill
9.1 Merknader ved oppstart:
Etter varslingen ble det mottatt slike innspill:
A: Fylkesmannen i Vest-Agder, ref: 2010/6012:
Fylkesmannen varsler innsigelse dersom planen inneholder utbygging som er i konflikt med
gjeldende reguleringsplan.
Kommentar: Tiltakene i planområdet er tilpasset næringen på stedet. Det er nettopp fordi
næringen skal beholdes her på stedet at det må tilrettelegges for driften. En av de viktige
tilretteleggingene er at ekstremvær og reguleringer kan medføre mer landligge. Det er ikke
alle fiskebåtene som har fasiliteter for overnatting ved landligge.
B: Vest-Agder Fylkeskommune, ref. 10/05190, dato 20.10.2010:
Fylkeskommunen har ingen merknader til at det blir regulert til næringsformål, men mener
at det kun bør åpnes for ren fiskerivirksomhet. Konservatoren har ingen merknader i forhold
til kulturminner og miljø.
Kommentar: Tiltakene i planområdet er tilpasset næringen på stedet. Det er nettopp fordi
næringen skal beholdes her på stedet at det må tilrettelegges for driften. En av de viktige
tilretteleggingene er at ekstremvær og reguleringer kan medføre mer landligge. Det er ikke
alle fiskebåtene som har fasiliteter for overnatting ved landligge.
C: Statens vegvesen: ref. 2010/192145, dato 08.10.2010.
Ingen merknader men vektlegger sikten i avkjørsel til fylkesvei 456.
Kommentar: Sikten til avkjørsel blir opprettholdt som i overordnet plan.
D: Uttalelse fra Søgne Eldreråd, ref. 2010/2779, dato 26. oktober 2010.
Avgrensing av planområdet må ikke gå så langt ut at den hindrer for annen båttrafikk, blant
annet andre fiskebåter.
Kommentar: Avgrensing er foreslått som vist i samarbeid med planavdelingen i kommunen.
E: Agder Energi Nett AS, mail av 20. oktober 2010:
Innenfor planområdet er det kun lavspent luftnett.
Kommentar: Evt. oppgradering for utbygging vil bli tatt opp med Agder Energi i forbindelse
med planlegging av byggearbeidet.

10 Avsluttende kommentar
Det foreligger en overvekt av hensyn som taler for å tillate planendringer på stedet.
Næringen kan da drive etter pålegg og krav som settes fra overordnede myndigheter, krav til
arbeidsplasser og nødvendige fasiliteter.
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Kilder:
Kommuneplanen i Søgne kommune
Lover og forskrifter:
•
Plan- og bygningsloven 2008 (Lovdata)
•
Naturmangfoldsloven
•
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging
•
Samvirkeforskriften (Lovdata)
•
Forskrift om konsekvensutredninger (Lovdata)
•
Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til
detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven (Lovdata)
•
Kart- og planforskriften (Lovdata)
•
Ot. prp. nr. 32 om plandelen
•
Statlig planretningslinje for strandsonen
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2010/2779
Vår ref.:
2010/6012

Vår dato: 25.11.2014
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Langenesveien 358 - uttalelse til detaljreguleringsplan ved offentlig ettersyn
Vi viser til kommunens skriv av 06.11.2014.
Planforslaget legger til rette for utvikling av pågående fiskerivirksomhet, samt å bedre
forholdende for arbeidstakerne ved landligge. Planen legger derfor opp til å rive eksisterende
driftsbygning og føre opp et nytt næringsbygg i 2 etasjer med grunnflate på inntil 400 kvm
Næringsbygget skal inneholde arealer til lager/garasje/verksted i første etasje. Andre etasje
tenkes tilrettelagt for overnatting for ansatte ved landligge.
Eksisterende kaianlegg for store fiskebåter er foreslått utvidet mot sør. Øst for kaianlegget
ligger ei småbåthavn som er regulert inn med bestemmelser som åpner for etablering av
flytebrygger og festeanordninger for småbåter innenfor avsatt sjøareal til formålet.
Miljøvernavdelingen har med utgangspunkt i bl.a. gjeldende reguleringsplan og avslått
dispensasjonssøknad varslet innsigelse da planarbeidet startet opp i 2010. Kommunen anfører
imidlertid nå at den ønsker å gi fiskerinæringen i kommunen gode driftsforhold. Selv om det
er et stort press på arealene i strandsonen, ser kommunen det som fornuftig å legge til rette for
utvidelse av eksisterende næringsområde framfor å etablere nye anlegg i andre strandområder.
Vi støtter denne vurderingen og fremmer derfor ikke innsigelse til planforslaget, slik det
utformet for aktuelle planområde.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Postboks 517 Lund

Tordenskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 61 00

4605

Kristiansand S

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994
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Avsender:
Ove Pettersen
Langenesveien

356

4640 Søgne

sinnet»
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Til
Søgne

kommune,

arealenheten,

postboks

1051

4682 Søgne
Langenes,

19. november

2014

Sak 2010/277936275/20l4

Gnr.

I3 bnr. 20, 22 og del av bnr.60

Jeg viser til reguleringsforslag
Planen

er utlagt til offentlig

Undertegnede
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358.
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2014.
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.leg er i utgangspunktet
boligformål.

- Langenesveien

skeptisk

Nåværende

fiskerivirksomhet

til at dette området

reguleringsformål

på eiendommen.

skal reguleres
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til annet formål
til å kunne
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fortsette

dagens

næringsformål

inn i et

boligområde.

Jeg vil også minne om at flere av boligene i området ble tillatt fordi eierne skulle ha kort vei
til sine båter. Det skulle derfor

ikke være behov for ytterligere

boliger

i forbindelse

med

ñskeridriften.
Hvis det skal godkjennes

liskerinæring

må bruken
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til den type
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Ove Pettersen

356

for aktiviteten

til området

Med hilsen

Langenesveieri

være strengt
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som eier driver nå, og ikke noe mer enn det.

Det må settes klarere
Traftkkstøy
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i området,

særlig på kvelds-

må være på et minimum,

av hensyn

og nattestid.

til nabolaget.

Avsender:
Eivind Pettersen
Langenesveien 346
4640 Søgne

Til
Søgne kommune
Arealenheten
Pb. 1051
4682 Søgne
Langenes, 28.november 2014
Sak nr. 2010/2779-36275/2014
REGULERINGSFORSLAG
GNR. 13, BNR. 20, 22 OG DEL AV BR. 60- ADRESSE: LANGENESVEIEN 358, 4640 SØGNE
Jeg viser til detaljreguleringsforslag for Langenesveien 358.
Planen er utlagt til offentlig ettersyn, og fristen er 22. desember 2014.
Jeg er eier av Gnr. 13, Bnr. 42 og nabo til reguleringsområdet.
I gjeldende reguleringsplan for Langenes er hele området regulert til boligbebyggelse, og det er ikke
lagt til rette for videre utvikling av området det nå fremmes plan for.
Jeg er skeptisk til at dette området skal reguleres til annet formål enn boligformål, nåværende
reguleringsformål er tilstrekkelig til at dagens og fremtidens behov er dekket. Jeg ønsker ikke at det
reguleres næringsformål inn i et boligområde.
Bruken av bygningsmasse må begrenses til fiskerinæring.
Det ble tillatt flere boliger i området for å legge til rette for at eierne skulle ha kort vei til sine båter.
Jeg kan ikke se at det skulle være behov for leiligheter i forbindelse med fiskeridriften.
Trafikk og støy i området vil øke med planlagte regulering. Det vil klart være uheldig av hensyn til
nabolaget.

Med hilsen

Eivind Pettersen
Langenesveien 354

Statens

s:

vegvesen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
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.`___

Behandlendeenhet:

Saksbehandlerfinnvalgsnr:

Region sør

Steinar Ánesland

Uttalelse

til reguleringsplan

- 38121525

_ ____,_

_

_

_i

wF

_.. _

Vår referanse-

Deresreferanse:

Vår dato

2010/192145005

2010/2779

26.11.2014

for Langenesveien

358 i Søgne

kommune

Vi viser til brev fra dere av 6.1 1.2014.
Statens vegvesen har ingen merknader til saken.

Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

s /“

m ./ow

L)é/16?/"(.3:Sg\/—

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Steinar Ånesland

Kopi:

Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen

Fakturaadresse

Postadresse

Telefon: 02030

Kontoradresse

Statensvegvesen

Telefaks.37 01 98 01

Rigedalen5

Statensvegvesen

Region rør

firmapost-sor@vegvesen.no

4626 KRISTIANSAND S

Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

0rg.nr: 971032081

9815 Vadsz
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:

Vår ref.:
2014/5228-2

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

Dato:
19.12.2014

Vedrørende offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for
Langenesveien 358 - Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 6.11.2014 vedrørende offentlig ettersyn og høring av
detaljreguleringsplan for Langenesveien 358 i Søgne kommune.
Formålet med planen er å kunne utvikle og opprettholde næringsdelen av området til
fiskeriformål, samt legge til rette for arbeidstakerne ved landligge.
Kystverket Sørøst minner om at tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27 første ledd. Eksempler på slike tiltak er
etablering av flytebrygger og kaianlegg. Av den grunn ber vi om at det i forslag til
bestemmelser tas med følgende: ”Tiltak i sjø krever tillatelse etter havne- og
farvannsloven”.
Vi har ellers ingen merknader til offentlig ettersyn av planen

Med hilsen

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:

+47 07847
+47 70 23 10 08
7694 05 06766

Internett:
E-post:
Org.nr.:

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

www.kystverket.no
post@kystverket.no
NO 874 783 242

Avsender:
Kjell Arne Håland/
Heidi Forberg
Langenesveien 352
4640 Søgne

Søgne Kommune
Arealenheten
Pb 1052
4682 Søgne

Langenes, 30.11.14

Saks nr. 2010/2779-36275/2014
Henviser herved til dette saksnummer, gjeldende omreguleringsforslag for Langenesveien 358.
Planen er utlagt til offentlig ettersyn, og fristen er 22. desember 2014
Vi er eiere av Langenesveien 352, og vil bli berørt i direkte skue mot den gjeldende tomten.
Vi anser dette forslaget som tiltak som vil både forstyrre med lyd, lys, redusert utsikt, samt tap av verdi
på vår egen eiendom. Vi er meget kritiske til at dette området reguleres til annet formål enn
boligformål, og ifølge gjeldende reguleringsplan for Langenes, er området regulert nettopp til
boligformål. Det er ikke lagt tilrette for videre utvikling av området som det her fremlegges plan for.
Det sies at formålet med planarbeidet er å legge tilrette for utvikling av næringsdriften og bedre forhold
for arbeidstakere ved landligge. Slik vi anser næringsdriften i dag, vil ikke denne typen utbyggelse være
nødvendig. Heller ikke ønskelig for vår part å ha et verksted, med tilhørende støy, lys og næringsdrift
midt i vårt boligområde. Støy bærer godt ved vann, og dette bør tas hensyn til.
Vi vil fremheve mine innsigelser til reguleringsforslaget med vekt på følgende punkter:
-

Vi ønsker ikke at det skal reguleres til næringsformål midt i et boligområde

-

Vi er kritisk til søknad om utvidet kaianlegg
o Eiendommen har i dag allerede et stort kaianlegg som er i direkte syn fra vår
tomt/brygge, og virker tilstekkelig stor for nåværende fartøy – som er store fiskebåter.
o Viser også til føringer knyttet til bevaring av strandsonen.
o Utvidet kaianlegg og drift vil også føre til betydelig større tungtrafikk og økt trafikk
generelt ved handel, avhenting av fisk og levering av utstyr. Denne trafikken vil gå rett
forbi der vi og våre og naboens barn leker i hagen.

-

Vi savner dokumentasjon og tegninger på bygg som skal utvides
o Vi har ikke sett tegninger, kun mål/grunnflate, på hvordan bygget vil se ut og på hvilken
måte dette vil se ut fra vår tomt. Som nevnt tidligere, er dette noe som mest sansynlig
vil forringe vår utsikt betraktelig, i et område som fra før er svært oppfylt av fiskebåter
og derav aktivitet/lyd/støy/lys.
o Vi savner dokumentasjon på dette med behov for landligge for mannskap, og vil gjerne
vite omfanget av dette. Per i dag er vi kjent med at alt mannskap bor i området, og vil
gjerne vite om dette vil utvides til at det vil være økt grad av ulikt mannskap i
sirkulasjon.
o Vi er gjort kjent med at det er gitt dispansasjon for økt antall boliger i bebyggelsen
nettopp for at mannskap skulle ha kortere vei til fartøyene. Ser derfor ikke behovet for
ytterligere overnattingsplasser til mannskap.
o Et planforslag som inneholder skisserte løsninger, vil være svært vanskelig, om ikke
umulig å overholde forutsetninger for den tiltenkte bruken. Mener at det er en risiko for
at bruken over tid kan endre karakter. Det kan tenkes at eierne har dette i tankene
bevisst eller ubevisst.

Fra vår side ville det vært ønskelig med en skisse over eksisterende og planlagt driftsbygning, for å få en
utfyllende beskrivelse av formålet – og en detaljert oversikt/beskrivelse av hvordan dette bygget vil
benyttes.
Vi har forståelse for at eksisterende bygning har behov for oppgradering til nyere standard, men slik
planene nå ser ut, så vil dette bety både økt trafikk av beboere i bygningen – og økt støy dersom dette
betyr økt aktivitet eller tilgang til verksted som vil føre til forstyrrelse for boligområdet.

Med vennlig hilsen

Kjell Arne Håland/
Heidi Forberg
Langenesveien 352
4640 Søgne
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Fra: Anne Karén Birkeland[anne@arkmovik.no] Dato: 27.10.2015 17:06:55 Til: Vibeke Wold
Sunde; Postmottak Kopi: poseidon.neptun@outlook.com Tittel: VS: Søgne kommune Vest-Agder Anmodning om uttalelse til regulerinsplanarbeid for Langenesveien 358 - uttalelse fra
fiskeridirektoratet region sør
Oversender endelig uttale fra Fiskeridirektoratet som etterspurt. Fint om saken kan behandles.
Med vennlig hilsen
Anne Karén Birkeland
Møvik Byggetjenester A/S
Tlf.: 38 01 02 84 / 975 87 172

Adr. Andøyfaret 19B, 4623 Kristiansand

Fra: Signe Tønnessen [mailto:Signe.Tonnessen@fiskeridir.no]
Sendt: 27. oktober 2015 08:29
Til: anne@arkmovik.no
Emne: Søgne kommune Vest-Agder - Anmodning om uttalelse til regulerinsplanarbeid for Langenesveien 358
- uttalelse fra fiskeridirektoratet region sør

Møvik Byggetjenester A/S
Andøyfaret 19B

Saksbehandler:
Telefon:
Seksjon:

4623 KRISTIANSAND S

Vår referanse:

Signe Tønnessen
41421518
Region Sør forvaltningsseksjon
14/15394

Deres referanse:
Vår dato:
Deres dato:

26.10.2015
13.10.2015

Att: Anne Karén Birkeland

SØGNE KOMMUNE VEST-AGDER - ANMODNING OM UTTALELSE TIL
REGULERINSPLANARBEID FOR LANGENESVEIEN 358 - UTTALELSE FRA
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR
Det vises til e-post med anmodning om uttalelse til ovennevnte av 13. oktober 2015.
Saken består i nytt næringsbygg for virksomheten til Ingvar Pettersen, Oddvin Pettersen og
Kjetil Pettersen alle oppført i fiskermanntallet på blad B, heltids yrkesfiskere.
Dagens lager og bryggeanlegg har ikke tilfredsstillende størrelser eller kvaliteter. Det er
ønske om forbedring av arbeidsvilkårene, tilrettelegging for bøting samt forlengelse av kai.
I tillegg er det ønske om å drive opplæring, kurs etc., samt å tilrettelegge for
overnattingsmuligheter for ansatte ved landligge.
Statlig sektormyndighet
Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for den marine ressursforvaltningen hjemlet i
lov av 6. juni 2008 nr. 37: «Lov om forvaltning av viltlevande marine
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ressursar» (havressurslova).
I tillegg kommer føringer gitt hvert år i statsbudsjettet og i tildelingsbrevet til
Fiskeridirektoratet der målsettingen for direktoratet skal være å bidra til å oppfylle
departementets overordnede mål som er å sikre rammebetingelsene for en lønnsom og
bærekraftig fisker- og havbruksnæring samt annet marint basert næringsliv.
Vurdering
Søkere fyller vilkårene for å stå på blad B i fiskermanntallet og er eiere / medeiere i
fiskebåtene, VA-3-S, VA-15-S, VA-9-S og VA-24-S.
Området brukes i dag til fiskerivirksomhet.
Det er ikke registrert marine naturtyper av slik verdi at inngrep frarådes i forbindelse med
eventuelle tiltak i sjø.
Etter at Fiskeridirektoratet region Sør har gjennomgått mottatte saksdokumenter, og
omsøkte, er dette etter vårt skjønn et berettiget behov slik saken fremstilles. Vi mener
reguleringene gagner og er positive med hensyn til å opprettholde det lokale fiskeriet i
Søgne kommune. Vi leser også ut av saksdokumentene i forbindelse med
detaljreguleringen, at Søgne kommune ønsker å legge til rette for gode driftsforhold for
fiskerne i kommunen.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Signe Tønnessen
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
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Mottakerliste:
Møvik Byggetjenester A/S

Andøyfaret 19B

4623

KRISTIANSAND S

Kopi til:
Fiskerlaget Sør

Kirkegata 8

4611

KRISTIANSAND S
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Fra: Signe Tønnessen[Signe.Tonnessen@fiskeridir.no]
Dato: 03.12.2015 11:06:06
Til: Vibeke Wold Sunde
Kopi: Anne Brit Fjermedal; 'Fiskerlaget Sør'
Tittel: SV: Detaljregulering for Langenesveien 258 - deres ref. 14/15394

Hei!
Hei igjen!

Ref. til tidligere medvirkning i saken og til telefonsamtale, i går 2. desember i forbindelse med detaljregulering for Langenesveien 258.
Det er vanskelig for Fiskeridirektoratet region Sør å kunne gi noen solid bekreftelse på at det er behov for leiligheter for ansatte ved landligge, men vi ser at det kan være en gunst å kunne tilby
innleid arbeidskraft
og de fiskerne som måtte ha lang arbeidsvei et sted for overnatting ved behov. Fiskere har hjemstedskommune også i den indre del av landet.
Fiskerne drar grytidlig, men også seint kveldstid på ut på fiskefeltet. Noen har rimelig gode fasiliteter om bord, mens andre ikke. Vi har forståelse for at det kan være en fordel for de ansatte å
kunne ha et sted på kaien for overnatting.
Søgne er en av to kommuner i regionen som har størst rekruttering til fiskeryrket. Vi mener det er fornuftig av kommunen å bygge opp under det å være en god kommune som ivaretar fiskerne
på best mulig måte.
Ellers er det opp til planmyndigheten å sette bestemmelser som regulerer bruken av bygningsmassen, altså overnatting skal være knyttet til fiskerirelatert virksomhet, i forbindelse med
«leilighetsvirksomheten».

Med vennlig hilsen
Signe Tønnessen
rådgiver
Fiskeridirektoratet region Sør, Kristiansand
Telefon 41421518 / 90512037

Fra: Vibeke Wold Sunde [mailto:Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no]
Sendt: 30. november 2015 10:01
Til: Signe Tønnessen <Signe.Tonnessen@fiskeridir.no>
Emne: VS: Detaljregulering for Langenesveien 258 ‐ deres ref. 14/15394
Hei, har du fått sett på denne saken?
Med vennlig hilsen
Vibeke Wold Sunde
Arealplanlegger
Søgne kommune, arealenheten
Postadresse: Postboks 1051, 4682 Søgne
Besøksadresse: Søgne Rådhus, Rådhusveien 1
Telefon direkte: +47 99 76 61 73
E-post: Vibeke.Sunde@sogne.kommune.no
Hjemmeside: sogne.kommune.no

Fra: Vibeke Wold Sunde
Sendt: 24. november 2015 15:23
Til: 'signe.tonnessen@fiskeridir.no'
Kopi: 'anne-brit.fjermedal@fiskeridir.no'
Emne: Detaljregulering for Langenesveien 258 - deres ref. 14/15394

Hei.
Viser til deres uttalelse til detaljregulering for Langenesveien 358 i Søgne kommune, og takker for tilbakemeldingen til planforslaget.
I planforslaget er det lagt opp til at det kan etableres leiligheter til overnatting for ansatte ved landligge. Ved utleggelse av saken til offentlig ettersyn, ber plan‐ og miljøutvalget om
dokumentasjon på behovet for leiligheter.
Kan dere svare på om det er behov for denne typen overnattingsmulighet, for denne typen næring i dag?
Med vennlig hilsen
Vibeke Wold Sunde
Arealplanlegger
Søgne kommune, arealenheten
Postadresse: Postboks 1051, 4682 Søgne
Besøksadresse: Søgne Rådhus, Rådhusveien 1
Telefon direkte: +47 99 76 61 73
E-post: Vibeke.Sunde@sogne.kommune.no
Hjemmeside: sogne.kommune.no

Fra: Signe Tønnessen[Signe.Tonnessen@fiskeridir.no]
Dato: 07.12.2015 14:14:05
Til: Vibeke Wold Sunde
Kopi: Erlend Grimsrud
Tittel: VS: Fiskerne i Søgne - Langenes

Takk skal du ha Erlend.
Det ble liten tid og jeg måtte svare kommunen, men jeg videresender dette i håp om at kommunen vil ta hensyn til budskapet og det du skisserer.

Med vennlig hilsen
Signe Tønnessen
rådgiver
Fiskeridirektoratet region Sør, Kristiansand
Telefon 41421518 / 90512037

Fra: Erlend Grimsrud [mailto:Erlend.Grimsrud@fiskarlaget.no]
Sendt: 7. desember 2015 13:34
Til: Signe Tønnessen <Signe.Tonnessen@fiskeridir.no>
Emne: Re: Fiskerne i Søgne ‐ Langenes
Viktighet: Høy

Hei Signe
Beklager sent svar. Formann i lokallaget har vært ute i stormen på fiske ved Skottland.
Fiskerinæringa i Søgne er spesiell. Flere unge har slått seg opp stort på både kystnært reketrål i stor skala, partrål i Nordsjøen og Raudåtetråling til helsekost/marin ingrediens.
Fartøyene er store med mannskap opp til 12 i rederiene. Turene kan gjerne vare to uker og mer. Derfor er innleid arbeidskraft viktig både som mannskap og til vedlikehold.
Jeg syntes du skrev et godt svar til kommunen, men send gjerne litt utfyllende kommentarer om den spesielle driften i Søgne. Dette er fremtidsrettet- og økonomisk fornuftig drift etter min vurdering.
Vi ser også sterk rekruttering fra ungdom til lokallaget.
Se uttalelse fra Carl Aamodt:
Hei igjen!
Vedr behov for overnattingsmuligheter i tilknytning til driften, i fiskerinæringen:
Det er ingen tvil om at det er behov for å ha mulighet til å innlosjere arbeidere for overnatting på land, ifm driften av fiskebåter.
Enkelte bruker idag hoteller til dette, med påfølgende kostnader og praktiske utfordringer med behov for transport til/fra båt.
Båtene sysselsetter mannskap, men også andre arbeidere, (reise)reperatører mm, og driften er i konstant bevegelse, og ofte påvirket av mange variable faktorer.
Effektiv drift er derfor prisgitt et fungerende og tilpassningsdyktig apparat på landsiden, hvor alt er klart, når båtene kommer til kai.
Båtene bemannes med mannskaper fra hele landsdelen, også utlandet. Ved landligge, som følge av vær eller annet, innlosjeres mannskap på land.
Ved mannskapskifte, møter påtroppende mannskap opp ved båtens anløp, mens Avmønstrende mannskap ikke reiser hjem, før båten drar igjen. Om det blir behov for stopp i
operasjonen (noe det oftest gjør), ved at den går over natt, må det være senger tilgjengelig, til dobbelt mannskap.
Som det fremgår av overnevnte, et det helt nødvendig å ha muligheten til å innlosjere personer for overnatting, i tilknytning til drift av fartøyene. Om man har denne muligheten i
umiddelbar nærhet av fartøyet, er dette praktisk svært nyttig, og en stor driftsmessig fordel.
I dette konkrete tilfellet, dreier det seg om et fiskerimiljø i sterk vekst, med et vesentlig større fartøy enn dagens, nylig kontrahert.
I denne forbindelsen økes bemanningen, størrelsen av driften, og behovet for overnattingsmuligheter blir spesielt styrket.
Med vennlig hilsen
Erlend Grimsrud
Fiskerlaget Sør

3. des. 2015 kl. 09.06 skrev Signe Tønnessen <Signe.Tonnessen@fiskeridir.no>:
Hei Erlend!
Kan du gi meg tilbakemelding på denne henvendelsen, asp, i dag.
Saken gjelder vår ref 14/15394 med kopi til dere – Reguleringsplan for Langenesveien 358 .
Kommunen spør nå om vi kan si noe om behov for leiligheter for ansatte og innleid arbeidskraft i forbindelse med regulering av eiendommen.

Med vennlig hilsen
Signe Tønnessen
rådgiver
Fiskeridirektoratet region Sør, Kristiansand
Telefon 41421518 / 90512037

Møte med Fylkes Kommunen ang nybygg Gnr 358 Sjøbu/leiligheter
27.01.2015

Oddvin, Ingvar og Kjetil Pettersen fikk et møte med Morten stallemo ang. planene vi har for nybygg og
bruk av sjøbu.
Vi redgjorde for ønsket at næringsbygget skulle bli funksjonelt tilrettelagt slik at vi 3 brødre som alle
driver aktivt fiske kan få inndelt 3 verksted/lager i nedre delen kombinert med 3 adskilte leiligheter oppe.
Det er viktig at vi får utnyttet muligheten for leiligheter da vi vil at dette skal gå inn som en del av våres
næringsutøvelse. Det vi nevnte da spesielt er at ved størrelses begrensningen som nå var foreslått ville
det vanskeliggjøre formålet.
Vi ønsker tilrettelagt for at bygget skal kunne leies ut i perioder i tillegg må man kunne ha mulighet for
tilrettelegge for fisketurisme som er blitt en ny kombinasjonsnæring i fiskeriene. Videre mulighet for
verkstedsfolk fra Danmark eller andre plasser skal ha mulighet til å bo samtidig som reprasjoner på båten
og boplass for mannskap ved landligge når man måtte ha behov for det.
Stallemo sa under møtet at de var positiv til næringsutøvelse og at bygget måtte ha den størrelse som
var planlagt. Videre hadde han ingen innvendinger mot størrelsen på leilighetene. Det de var litt opptatt
av var at slik utleie ikke måtte hindre fiskeri utøvelsen. Men forstod at det er nettopp denne
kombinasjonen som nå er mer og mer utbrett, han viste til liknende næringsbygg som var lagt til rette for
fiske og turister.
Han anbefalte å legge dette frem på beste mulig måte for kommunen, og at han ikke
kommunen skulle være negativ til dette.

kunne se at fylkes
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Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)
til Detaljreguleringsplan for: Langenesveien 358

Utarbeidet av :
Tiltakshaver:
Forslagsstiller/Konsulent:
Dato:

Audun Pettersen, Langenesveien 364, 4640 Søgne
Møvik Byggetjenester AS
27. juni 2013

1. INNLEDNING.
Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi leve med, men vi kan i større grad
forebygge mot uheldige konsekvenser. Utviklingen viser at det er behov for at det offentlige innpasser beredskapsmessige hensyn i
planleggingen etter plan- og bygningsloven som et sårbarhetsreduserende tiltak, og at sårbarhetsvurderinger bør inngå som et sentralt element i
all planlegging. Også vi som lager planer er pålagt å utarbeide dette. En ROS analyse skal følge reguleringssaken og lages normalt parlallelt med
planbeskrivelsen. Dette understrekes i plan og bygningslovens § 4-3, hvor det bl.a. står:
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv
foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.”
Planmyndigheten har derfor en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde. Risiko og sårbarhet kan på den ene
siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en
følge av arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan arealene brukes. Innspill til
arealplanleggingen om slike forhold må komme fra de relevante plan- og tilsynsmyndigheter. Analysen vil inngå som et viktig grunnlag for
planarbeidet.
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2. KORT BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Området Langenesveien 358 er i dag omfattet av reguleringsplan for Langenes. I denne planen er hele området vist med formål boliger. På nr.
358 er det etablert et eldre fiskerimottak/ kaianlegg for fiskeri. Eiere bor på stedet.
Når det er landligge skal ansatte kunne oppholde seg nær båten. Det søkes derfor om leiligheter over lager og arbeidsrom.
Arbeidslokalene tilfredsstiller ikke krav fra myndigheter og lovverk som settes til slike. Hele bygget skal derfor rives og bygges opp til dagens
standard.
I tillegg reguleres inn kai, småbåtanlegg og parkeringsplasser for området. Plankravet til søknadspliktige tiltak blir derfor gjeldende.
3. METODE
Analysen er basert på metodebeskrivelse fra DSB-rundskriv ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging” (rev. jan 2010). Mulige uønskede hendelser
er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan
påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller
i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
Katgori
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet
5. Svært sannsynlig/ vedvarende

Forklaring
Mindre enn en hendelse per 1000 år
En hendelse per 200 – 1000 år.
En hendelse per 20 – 200 år / kjenner til tilfeller med kortere varighet
En hendelse per 2- 20 år / forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder
En hendelse per 2 år eller oftere / forhold som er kontinuerlig tilstede i området.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Kategori
1. Ubetydelig/ ufarlig:
2. Mindre alvorlig/ en viss fare
3. Betydelig/ kritisk

Forklaring
Ingen person- eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
Skader for inntil kr. 30.000
Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.
Skader mellom kr 30.000 og 300.000
Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer.
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Skader mellom kr 300.000 og 3.000.000
Behandlingskrevende person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.
Skader mellom kr 3.000.000 og 30.000.000.
Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd eller langvarige
miljøskader. Skader for mer enn kr 30.000.000.

4. Alvorlig/ farlig
5. Svært alvorlig/ katastrofalt

Beregning av risiko
I risikobergningen er uønskede hendelser plassert inn i ei matrise som viser sum av sannsynlighet x konsekvens. Denne summen viser samlet
risikoverdi. Eksempel: Sannsynlighetsgrad 3 (sannsynlig/flere tilfeller) x Konsekvens 4 (alvorlig farlig) gir risikoverdi 12.
Konsekvens:
1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig / en
viss fare

3. Betydelig / kritisk

4. alvorlig / farlig

5. Svært alvorlig /
katastrofalt

5

10

15

20

25

4. Meget sannsynlig /
periodevis, lengre varighet

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig / flere
tilfeller

3

6

9

12

15

2. Mindre sannsynlig /
kjenner tilfeller

2

4

6

8

10

1. Lite sannsynelig / ingen
tilfeller

1

2

3

4

5

Sannsynlighet:
5. Svært sannsynelig /
kontinuerlig

De ulike risikoverdiene må i tillegg gis risikofarge som vist i tabellen ovenfor. Merk at risikoverdier kan ha forskjellig farge avhengig av graden
av konsekvens og/eller sannsynlighet.
For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må utføres risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor
akseptable rammer (helst grønn sone). Dette kan innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og lages
bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god nok kunnskap om risikoen, kan det stilles krav om nærmere
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undersøkelser i sammenheng med byggetiltak eller reguleringsplan, slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at eventuelle forebyggende
eller avbøtende tiltak kan planlegges.
Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal være et mål å få risikoen så lav som praktisk mulig.
Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er
mulig ut ifra økonomiske og praktiske vurderinger.
4. IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER
Hendelse / Situasjon
Naturrelatert risiko
Er planområdet utsatt for risiko som:
- Flom: elv, sidevassdrag
- Stormflo

Aktuelt?

Anleggsp.

Sanns.

Kons.

Risiko

Ja / Nei
Nei
Ja

Ja / Nei

1 -5

1-5

Farge

Nei

2

2

grønn
sone

- Havnivåstigning

Ja

Nei

2

2

grønn
sone

- Overvann / vanninntrenging
- Grunnforhold
- Radon
- Kvikkleireskred
- Jord- og flomskred
- Snøskred
- Steinsprang
- Fjellskred
- Skogbrann
- Gressbrann
- Endret lokalklima (f.eks. fjerning av

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Kommentarer Tiltak

Kommuneplanens høyder til innvendig
golv følges. Noe av lagerfasiliteter må
legges på kainivået. Konstruksjonen
tåler flo.
Viser til høyder i kommuneplanens
arealdel. Disse blir å følge for
hoveddeler av bygget.
Fast fjell og det er bygg på stedet i dag.
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vegetasjonssoner, bygninger som gir
ugunstige vindforhold)
- Påvirkes planområdet av naturlige
terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare.
- Spesielt vindutsatt
- Spesielt nedbørutsatt
- annet (fyll ut)

Nei
Nei
Nei
nei

Virksomhetsrelatert risiko
Er planområdet i fare pga. risiko som:
- Industrianlegg (brann/eksplosjon,
kjemikalieutslipp / forurensninger)
- Lagringsplasser for farlige stoffer
(industri, bensinstasjoner)
- Veitrafikk/ transportnett
- Påkjørsel av myke trafikanter
- Møteulykker
- Utforkjøring
- Anleggstrafikk
- Trafostasjoner

Aktuelt?
Ja / Nei
Nei

- Elektromagnetisk felt fra
kraftledninger
- Elektrisitet / ledningsbrudd
elektrisitetsforsyningsområde
- Nærhet til jernbane
- Risiko for vannledningsbrudd
- Dambrudd
- Avrenning fra fyllplass / tidligere
avfallsdeponi.

Nei

Anleggsp.
Ja / Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentarer Tiltak

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
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- Utslipp til sjø og vassdrag
- Utslipp til grunn
- Transport av farlig gods (spesielle
traséer)
- annet

Nei
Nei
Nei

Beredskapsrelatert risiko
Er området utsatt for risiko knyttet til
beredskap og infrastruktur:
- Utrykningstid for brannvesen
- Slukkevannskapasitet /vanntrykk
- Manglende avløpskapasitet /sårbart
vassdrag
- Manglende alternativ vegforbindelse
- annet

Aktuelt?
Ja / Nei

Nei
Anleggsp.
Ja / Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentarer tiltak

Anleggsp.
Ja / Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentarer tiltak

Anleggsp.
Ja / Nei

Sanns.
1 -5

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentar tiltak

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Infrastruktur
Vil planen utgjøre en risiko for
eksisterende infrastruktur som:
- Vannledninger
- Spillvannsledninger
- Overvannsledninger
- veier
- gangveier / fortau
- Telekommunikasjon
- annet

Aktuelt?
Ja / Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Støy og forurensing
Kan tiltaket medføre:
- Luftbåren støy
- Vibrasjoner

Aktuelt?
Ja / Nei
Nei
Nei
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- Forurensing av luft
- Forurensing av grunn
- Forurensing av sjø og vassdrag
- Forurensing av drikkevannskilde
- annet

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Sårbare objekter
Vil planforslaget påvirke sårbare
objekter i nærområdet som:
- barnehage
- Skole
- Helse- og omsorgsinstitusjoner
- andre viktige offentlige bygg (brannog politistasjon, rådhus, etc.)
- barns leke- og oppholdsarealer
- kulturminner /kulturmiljøer
- kulturlandskap
- jordbruksarealer
- viktige naturområder: (biomangfold)
- Sårbar flora / rødlistearter
- sårbar fauna / fisk / rødlistearter
- viktige friluftsområder
- viktige oppholdsområder og
trekkveien for vilt
- drikkevannskilder
- vernede vassdrag (innenfor 100 m
sonen)
- andre viktige vassdrag
- øvrig sårbar infrastruktur
- annet

Aktuelt?
Ja / Nei

Anleggsp. Sanns.
Ja / Nei
1 -5

Kons.
1-5

Risiko
Farge

Kommentar tiltak

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei

Området er utbygd fra før. Det er snakk
om bygging på allerede bebygd tomt.
Området ligger i 100m beltet, men er
bebygd fra før.
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(
Planer som påvirker naturområder skal alltid vurderes etter §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Vurderingen skal vises i planbeskrivelsen.

5. ANALYSE AV RISIKO
Anleggsperiode
Ingen særlige farer / sårbarheter som er identifisert, eller som endres som følge av planen i anleggsperioden.
Etter gjennomføring
Det er i dag noe tungtrafikk til virksomheten som er på stedet, dvs. avhenting av fisk, levering av utstyr mv.
6. SAMLET VURDERING AV RISIKO
Vi kan ikke se at planen endrer risikonivået for identifiserte hendelser verken i anleggsperiode eller etter gjennomført plantiltak. Forholdene vil
bli bedre enn i dag (mhp stormflo og havnivåstigning).
7. AVBØTENDE TILTAK
Heving av innvendig golv for oppholdsrom, legges inn i planbestemmelsene for området.
Men det kan bli nødvendig å la noen lagerrom bli plassert i kaihøyde på grunn av bruk av truck ved lasting og lossing. Slike rom vil i så fall tåle
en stormflo.
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