Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 02.03.2016
Behandling:
Reisvoll (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Reguleres til LNFR.
Den sydlige tomta i BF3 fjernes, reguleres til friområde. Pumpestasjonen på friområder og lek går ut
pga behovet.
Henriksen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Nytt punkt 2:
Felt BF3 reguleres til formål uten boenhet.
f-lek, o_p og o_BKT viser kart med landbruksformål.
Likebehandling i tidligere sak, omgjøring av hytte til bolig, og sak 26/16.
Det ble bestemt å votere på følgende måte:
1. Rådmannens forslag
2. AP sitt forslag
3. H sitt forslag

Votering:
1. Rådmannens forslag ble forkastet med 7 (AP, KRF, V, MDG, H) mot 2 (FRP) stemmer
2. AP sitt forslag ble forkastet med 5 (H, FRP, KRF) mot 4 (AP, V, MDG) stemmer
3. H sitt forslag ble forkastet med 6 (AP, V, MDG, FRP) mot 3 (H, KRF) stemmer.

Innstilling:

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 30.03.2016
Behandling:
Reisvoll (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 18.02.16,
jf. pbl § 12-12, med følgende endringer:
- Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Området regulerestil LNFR
- Den sydlige tomta i BF3 fjernes. Reguleres til LNFR.
- Det kan etableres tekniske anlegg i LNFR, vest for adkomstvei, hvis dette er nødvendig
for å få en hensiktsmessig plassering i forhold til fall etc.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Henriksen (AP) fremmer følgende forslag til vedtak:
Nytt punkt 2:

Felt BF3 reguleres til formål uten boenhet.
f-lek, o_p og o_BKT reguleres til LNFR-område.
Det ble bestemt å votere på følgende måte:
1. AP sitt forslag
2. H sitt forslag settes opp mot forslaget til rådmannen

Votering:
AP sitt forslag ble forkastet med 5 (H, FRP, KRF) mot 4 (MDG, V, AP) stemmer.
H sitt forslag ble satt opp mot forslaget til rådmannen.
H sitt forslag ble vedtatt med 7 (MDG, H, KRF, V, AP) mot 2 (FRP) stemmer
Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert
18.02.16,
jf. pbl § 12-12, med følgende endringer:
- Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Området regulerestil LNFR
- Den sydlige tomta i BF3 fjernes. Reguleres til LNFR.
- Det kan etableres tekniske anlegg i LNFR, vest for adkomstvei, hvis dette er
nødvendig for å få en hensiktsmessig plassering i forhold til fall etc.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 18.02.16,
jf. pbl § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 02.03.2016
Behandling:
Reisvoll (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Reguleres til LNFR.
Den sydlige tomta i BF3 fjernes, reguleres til friområde. Pumpestasjonen på friområder og lek går ut
pga behovet.
Henriksen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Nytt punkt 2:
Felt BF3 reguleres til formål uten boenhet.
f-lek, o_p og o_BKT viser kart med landbruksformål.
Likebehandling i tidligere sak, omgjøring av hytte til bolig, og sak 26/16.
Det ble bestemt å votere på følgende måte:
1. Rådmannens forslag
2. AP sitt forslag
3. H sitt forslag

Votering:
1. Rådmannens forslag ble forkastet med 7 (AP, KRF, V, MDG, H) mot 2 (FRP) stemmer
2. AP sitt forslag ble forkastet med 5 (H, FRP, KRF) mot 4 (AP, V, MDG) stemmer
3. H sitt forslag ble forkastet med 6 (AP, V, MDG, FRP) mot 3 (H, KRF) stemmer.

Innstilling:

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 30.03.2016
Behandling:
Reisvoll (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 18.02.16,
jf. pbl § 12-12, med følgende endringer:
- Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Området regulerestil LNFR
- Den sydlige tomta i BF3 fjernes. Reguleres til LNFR.
- Det kan etableres tekniske anlegg i LNFR, vest for adkomstvei, hvis dette er nødvendig
for å få en hensiktsmessig plassering i forhold til fall etc.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Henriksen (AP) fremmer følgende forslag til vedtak:
Nytt punkt 2:

Felt BF3 reguleres til formål uten boenhet.
f-lek, o_p og o_BKT reguleres til LNFR-område.
Det ble bestemt å votere på følgende måte:
4. AP sitt forslag
5. H sitt forslag settes opp mot forslaget til rådmannen

Votering:
AP sitt forslag ble forkastet med 5 (H, FRP, KRF) mot 4 (MDG, V, AP) stemmer.
H sitt forslag ble satt opp mot forslaget til rådmannen.
H sitt forslag ble vedtatt med 7 (MDG, H, KRF, V, AP) mot 2 (FRP) stemmer
Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert
18.02.16,
jf. pbl § 12-12, med følgende endringer:

-

Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Området regulerestil LNFR
Den sydlige tomta i BF3 fjernes. Reguleres til LNFR.
Det kan etableres tekniske anlegg i LNFR, vest for adkomstvei, hvis dette er
nødvendig for å få en hensiktsmessig plassering i forhold til fall etc.

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen
som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune meldte i januar 2015 oppstart av detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52,
54 m.fl. (bunkerstomta). Formålet med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende
lekeplass, og tomt til ny pumpestasjon. Som en del av reguleringsplanen inngår 2 eksisterende
eneboligtomter og landbruksarealer. For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til
planbeskrivelsen.
Planprosess:
Plan- og miljøutvalget vedtok i møte den 02.09.15 å legge forslag til detaljreguleringsplan for
Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. til offentlig ettersyn og høring.
Innspill i saken ligger vedlagt (vedlegg 5). Merknader mottatt ved varsel om oppstart av
planarbeidet er langt på vei sammenfallende med innspill i høringsrunden. Under følger en
oppsummering av merknadene og arealenhetens vurdering av innspillene.
Innspill:
Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen:
Fylkesmannen gir kommunen faglig råd om at boligtomta BF 2 reguleres til landbruksformål.
Dette fordi boligen er den eneste boligen på en landbrukseiendom med bl.a. 37 dekar fulldyrka
jord. Ved en slik regulering vil landbrukseiendommen bli stående uten bolig, som senere kan
føre til krav om oppføring av ny bolig på gården, med fare for omdisponering av dyrka mark.
Videre bør Felt BF3 reguleres til formål uten boenheter og ellers til formål som ikke kan
påvirke landbruksdriften negativt. Etablering av nye boenheter på areal omgitt av fulldyrka
jord, er i klar strid med nasjonale føringer. Følgelig bør også f_LEK, o_P og o_BKT på dyrka
mark vises med landbruksformål.
Det opplyses også om at planområdet ligger innenfor et større område på Åros med registrerte
naturforvaltningsinteresser som dreier seg om yngle-, beite-, og rasteområder for ulike
fuglearter.
Vest-Agder fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen og fylkeskonservator:
Fylkeskommunen mener det er uheldig om kommunen tillater omdisponering av
landbruksarealer til boligformål. Det er ingen sterke tetthets- eller knutepunktsinteresser i
området som skulle tilsi at omdisponering av landbruksarealer kan vurderes. Planområdet er
heller ikke pekt på som fremtidig boligutviklingsareal i kommuneplanen. Det gis faglig råd om
å regulere delfelt FB3 til formål som ikke innebærer nye boliger.
Det settes ikke krav om arkeologisk registering. Dersom en finner i forbindelse med
grunnarbeider, skal konservator kontaktes.

Agder Energi Nett AS:
Agder Energi Nett har en nettstasjon i det regulerte området. Ny bebyggelse eller andre tiltak
må ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i
dag. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger og evt. nybygging av
nettanlegg må påregnes. Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må påregne å dekke
kostnadene med tiltaket. Lokalisering av trasé til nye nettanlegg og avklaring av areal til evt.
nettstasjon må gjøres i samråd med AEN. Det må planlegges satt av tilstrekkelig areal til mulig
nettstasjon i det regulerte området. Det er etablert noe lavspent 230V jordkabel nett i området.
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.
Norsk Zoologisk Forening (NZF), Agder Botaniske Forening (ABF) og Norsk Ornitologisk
Forening ved Kristiansand (NOF)
Årosjordene er et av de viktigste fugleområdene i Søgne og Vest-Agder. Jordbrukslandskapet
og kulturlandskapet er spesielt viktig som rasteplass for trekkfugl under høst og vårtrekket. En
nedbygging av dette jordbrukslandskapet vil ha en negativ innvirkning på området som en
viktig fuglelokalitet. Flere hus vil utvilsomt føre til mer aktivitet i området som igjen vil ha
negativ innvirkning på de artene som er avhengig av relativt rolige forhold og avstand til
menneskelig aktivitet.
Det blir totalt useriøst når en ikke ser Årosjordene under ett, men velger å fokusere kun på
området der de 3 boligene er tenkt plassert. Det er klart at jo snevrere en ser området desto
lettere blir det å argumentere for nedbygging. Totalt er Årosjordene et viktig ornitologisk
område og burde ikke bebygges i det hele tatt. Vi mener Naturmangfold lovens kriterier ikke er
oppfylt i denne reguleringsplanen. En dekker seg bak at dette er en mindre utbygging, men den
kan få store negative konsekvenser for truede arter.
Bjørn Arild Stea:
Dyrket mark må beskyttes mot bebyggelse av Pumpestasjon. Han stiller også spørsmål ved
plassering av pumpestasjonen med tanke på fall på ledninger. Er videre skeptisk til å etablere
lekeområder i et åpent og forblåst område, nærme grasarealer der en skal arbeide med
landbruksmaskiner.
Andre kommuner og fylkeskommuner tar hensyn til 20 meters byggegrense til dyrket mark.
Vil kommunen gå foran med et eksempel for andre som ønsker bygging nær dyrket mark?
Arealet er pr i dag regulert offentlig (militært) formål, og dermed ikke regulert til bolig. De
husene som er der er jo naturlig at blir regulert bolig, men ikke at det blir nye boliger uten å ta
hensyn til det som er av regler.
Elin Berntsen Breisnes:
Breisnes har hatt et ønske om å få kjøpt GB 20/194 av Forsvarsbygg, slik at denne
eiendommen kunne tilbakeføres til hennes gård. Ettersom størstedelen av eiendommen nå i
hovedsak reguleres til landbruksformål, er hun av den oppfatning at Forsvarsbyggs
begrunnelse for salg til Søgne kommune ikke lenger er til stede. Hun ber om at det vurderes at
hele området, g.nr. 20 br. nr. 194, tilbakeføres til g.nr. 20, b. nr. 6 og innlemmes i det øvrige
jordbruksarealet som omkranser dette, slik det en gang var.
Hun mener videre at planen om lekeplass bør legges vekk, og viser til plandokumentet hvor det
er sagt at «mesteparten av leken foregår innenfor egne private tomter». Basert på dette synes
derfor behovet for lekeplass ikke å være stor. En lekeplass som grenser til et jordbruksareal der
det ofte kjører store landbrukskjøretøy synes heller ikke å være en sikkerhetsmessig god
løsning. Om hennes forslag om tilbakeføring vurderes, vil hun kunne stille et område til

disposisjon i utkanten av jordbruksarealet slik at pumpestasjonen kan plasseres på en måte som
gjør at vi unngår unødvendige ulemper for jordbruket.
Ole Johan Sverdrup for Søgne Senterparti:
Søgne Senterparti mener at det på arealet der bunkersen sto reguleres en boligtomt,
pumpestasjon og areal for lek. Arealet på østsiden av veien beholdes som dyrket mark.
Videre ønsker de at kommunen selger dette produktive jordet til en av gårdbrukerne i Søgne.
Tor Stea:
Stea er eier av nr. 6 i felt BF1, Gamle Årosvei 52. Han opplyser at veien i nordlig ende (f_V2)
er en servitutt for nr 54 (BF1-5 på kartet). Dette er ikke en vei, men en adkomstrett for nr. 54
Derfor kan ikke bygge grenser begrenses fra denne adkomst. De må flyttes helt ut til
eiendomsgrensen min mot LL2. Ber om at plankartet endres.
NVE
NVE Region sør vil ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av
oversendelsesbrevet eller annen direkte henvendelse at det er en konkret problemstilling
kommunen ønsker bistand med. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.
NVE Region sør har derfor ikke behandlet saken.
Administrasjonens vurdering av mottatt innspill:
I planen er det avsatt areal for ny nettstasjon sammen med kommunalteknisk anlegg. I
rekkefølgebestemmelsene pkt. 5 er det sagt at «før det kan gis rammetillatelse til opparbeidelse
av bebyggelse og anlegg, skal det foreligge godkjente tekniske planer». Innspillet fra Agder
energi er med dette tatt til etterretning.
Eiendom med GB 20/8, BF2, tas ut av planen. I høringsutkastet var et areal rundt boligen
regulert til bolig, mens resten av eiendommen lå igjen som landbruksareal i reguleringsplanen
for Åros. Vi ser at en slik løsning vil kunne føre til at boligen på sikt skilles ut som en egen
eiendom, og at landbrukseiendommen med dette blir uten bolig. Krav til ny bolig på denne vil,
som Fylkesmannen helt riktig påpeker, kunne føre til uønsket omdisponering av dyrket jord.
Dette vil være uheldig, og eiendommen tas ut av planen. Den blir da i sin helhet liggende
regulert til jordbruk i reguleringsplanen for Åros. Fylkesmannens råd imøtekommes.
Innregulering av nye boliger i området er kommentert av flere parter. Overordnede
myndigheter gir råd om at BF3 reguleres til formål som ikke er beboelse, og at areal regulert til
f_LEK, o_P og o_BKT på dyrka mark, vises med landbruksformål. Andre mener det kan
oppføres en bolig på bunkerstomta, mens arealet på østsiden reguleres til landbruksformål.
Utfordringer i forbindelse med kort avstand til dyrka mark er også nevnt.
Område BF3 er i dag regulert til offentlig formål, og bebygd med forsvarsbygg som ikke
lenger er i bruk. Oppføring av boliger i området, vil ikke kreve noen form for omdisponering
av jordbruksarealer. Omreguleringen er en transformering av arealene fra offentlig formål til
boligformål. Området ligger i nær tilknytning til en bebygd landbrukseiendom i nord, og 2
eksisterende bolighus i sør. Bruken av området endres noe, men byggegrenser på tomtene vil
etter vår vurdering ivareta landbruksinteressene. Det kan bli konflikt mellom driften av jordene
og boligbebyggelsen på grunn av lukt, støv og støy. For å unngå at bebyggelsen kommer helt i
kanten av den dyrka marka mot vest, økes byggegrensen til 3 meter fra eiendomsgrensen. For å
kunne skjerme bebyggelsen legges det inn i bestemmelsene at levegg kan bygges utenfor
byggegrensen, mot den dyrka marka.
Arealet på østsiden av veien, henholdsvis GB 20/6 og 20/194, er i dag regulert til offentlig
formål og jordbruk. Del av GB 20/6 som omfattes av planendringen, reguleres i sin helhet til

landbruksformål, og forblir uendret sammenliknet med i dag. Største delen av GB 20/194, som
i dag er regulert til offentlig formål, reguleres til landbruksformål. Kun en mindre del på ca.
400 m² reguleres til lek, parkering og kommunaltekniske anlegg. For å begrense tapet av dyrka
mark, er lekeplassen og pumpestasjonen med tilhørende parkeringsplass plassert langs med
veien.
Det er uttrykt bekymring for etablering av lekeplass i nær tilknytning til landbruksarealene,
hvor det brukes landbruksmaskiner. Det kan i perioder bli støv, støy og lukt fra driften av
jordet. Dette vil komme i konflikt med bruken av lekearealet. Det vurderes at dette er snakk om
så korte perioder, at det likevel er forsvarlig å ha lekeplassen nær jordet. En lekeplass skal
gjerdes inne, og på den måten sikre at ulykker ikke skjer. Vi kan vanskelig se at regulerte
løsning vil medføre fare for barn. Kvaliteten på lekeplassen kan bli god, da området hvor
lekeplassen er foreslått er flatt og vil ha gode solforhold. Veien forbi lekeplassen er lite
trafikkert, og det blir en trygg atkomst til lekeplassen både fra eksisterende og nye boliger i
området.
Det gjøres ikke vurderinger i forhold til salg av eiendommene, eller overføring av arealer, da
dette er et privat anliggende.
Vei er et sentralt tema i planarbeidet. Eiendom med GB 20/132 og GB 20/487, Gamle Årosvei
52 og 54, ligger i dag innenfor område regulert til offentlig formål. Disse har ingen regulert
adkomst. GB 20/487 har veirett, og opparbeidet avkjørsel, over GB 20/132. I et
reguleringsplanarbeid ønsker kommunen å klargjøre adkomstforholdene, og regulere de
aktuelle arealene til vegformål. Dersom en åpner opp for bebyggelse over eksisterende
atkomstvei, ville en måtte regulere inn en annen atkomstvei til boligene. Dette vurderes ikke
som hensiktsmessig og foreslått plassering av f_V2 opprettholdes.
Årosjordet er registrert som et viktig beite-, raste- og yngleområde for fugl. I naturbasen er det
spesielt nevnt at området er viktig for vade-, måke og alkefugler, vipe, sørlig gulerle og
gulsanger. Det er også registrert en rekke andre arter i området. Vipe og sørlig gulerle er
registrert som arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Vipe er rødlistet med status som sterkt
truet i den nasjonale rødlista. Vipa hekker ofte i kulturlandskapsområder. Det er knyttet
usikkerhet til hvorfor vipa går tilbake, men moderne driftsformer i landbruket er pekt på som
en de viktigste årsakene til vipas tilbakegang. I tillegg er det sannsynlig at andre faktorer som
predasjon, ferdsel, utbygging og ødeleggelse av våtmark spiller inn. Sørlig gulerle foretrekker
åpent landskap, gjerne dyrket mark og beiteområder i nærheten av våtmarker. De krever også
småbusker, gjerder o.l. ved reiret. Ofte er det åpent vann eller stilleflytende elver ved
hekkeområder. (Kilde: Norsk ornitologisk forening). Kunnskapsgrunnlaget etter
naturmangfoldloven (nml) § 8, knyttet til naturverdier i planområdet vurderes som godt nok.
Bygging av de planlagte boligene beslaglegger i seg selv ikke dyrka mark eller vårmark, men
byggene vil bli liggende tett på den dyrka marka. Realisering av arealene som regulert til
lekeplass, kommunalteknisk anlegg og parkering, medfører en omdisponering av dyrka arealer
og gir en reell reduksjon av jordbruksområdene med ca. 400 m2. Flere boliger i området vil
føre til noe økt ferdsel og menneskelig aktivitet i området. Fra før av ligger det noen boliger
spredt i området som er registrert som et viktig område for fugl. Hvor grensen går med tanke
på grad av utbygging og menneskelig aktivitet, før området ikke lenger er et viktig område for
fugl, kan ikke settes nøyaktig. Den planlagte utbyggingen endrer i liten grad områdets preg. De
sammenhengende jordbruksarealene opprettholdes og det blir ingen ny oppstykking av arealer,
som fører til menneskelig aktivitet i områder hvor det ikke har vært fra før av. Ut i fra
kunnskapen vi har området vurderes det som forsvarlig med tanke på de naturverdiene som er i
området å tillate den begrenset utbygging som er i planen, jf. nml § 9 og 10.

Konklusjon:
Etter offentlig ettersyn og høring er det gjort følgende justeringer av plankartet og bestemmelsene
for å imøtekomme innsigelsen og enkelte av merknadene til planen.
-

Byggeområde BF2 er tatt ut av planen.

Tidligere forslag:
-

Revidert forslag:

Byggegrensene i BF3 mot den dyrka marka er økt til 3 meter.
Bestemmelse 1.1. Bebyggelsens plassering er supplert med: Mot dyrka mark: Tillates
etablert levegg med høyde inntil 2 meter, utenfor byggegrensen, fram til og i
formålsgrensen.

I tillegg er planbeskrivelsen oppdatert i tråd med endringene og det er gjort noen språklige rettelser
av planbeskrivelsen og bestemmelsene.
Den største endringen er gårdsbebyggelsen i BF2 er tatt ut av planen. Øvrige endringer omfatter
mindre justeringer av byggegrense og bestemmelsene. Det vurderes at endringene er av en slik
karakter at det ikke er nødvendig med en ny høring og nytt offentlig ettersyn av planen.
Med endringene som er innarbeidet i planen anbefaler administrasjonen at planen med plankart
datert 17.02.16 og planbeskrivelse og bestemmelser, datert 18.02.16, vedtas.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til saken.
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Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)
1.1

Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse (BF1, BF3)

Generelt
Innenfor hver regulert byggetomt tillates etablert én enebolig med tilhørende
utleie/sekundærleilighet.
Bebyggelsens plassering
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet med følgende unntak:
- Mot vei: Garasje som plasseres parallelt med vei tillates oppført 2 meter fra vegformål. Dersom
garasje plasseres vinkelrett på vei skal avstanden minimum være 5 meter.
- Mot tilgrensende eiendommer: Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra tomtegrensen. Mindre
Forstøtningsmurer, terrasser tillates etablert inntil tomtegrensen.
- Mot dyrka mark: Tillates etablert levegg med høyde inntil 2 meter, utenfor byggegrensen, fram til
og i formålsgrensen.
Utleie/sekundærleilighet
Det tillates én utleie/sekundærleilighet pr. tomt som ikke skal overstige 60 m² BRA. Enheten skal være
del av hovedbygningen.
Grad av utnytting
Tillatt bebygd areal for tomter innenfor BF1 skal ikke overstige %-BYA = 40 %.
Tillatt bebygd areal for tomter innenfor BF3 skal ikke overstige %-BYA = 35 %.
Uteoppholdsareal
Minste uteoppholdsareal medregnet helt eller delvis overbygd terrasse = 80 m2 pr. boenhet.
Høyder
Maks. mønehøyde for bolig = 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Maks mønehøyde for garasje = 5,7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Estetikk
Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22-40 grader.
Mindre takoppbygg, takopplett, arker kan tillates. Takopplett tillates i maks 40 % av takflatens lengde.
Situasjonsplan
Ved søknad om tiltak til ny bebyggelse skal det utarbeides situasjonsplan som skal vise; bygningers
plassering og høyder, høyder på planert terreng, utforming av murer/fyllinger og parkering.
Plassering av garasje skal fremkomme av situasjonsplan.
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Tilgjengelig boenhet
Bebyggelsen innenfor BF3 skal ha samtlige hovedfunksjoner på hovedplan og bebyggelsen skal
tilfredsstille gjeldende teknisk forskrift vedrørende tilgjengelig boenhet.
Avkjørsel
Det tillates kun en avkjørsel til hver enkelt tomt. Avkjørsel fastsettes av bygningsmyndighetene og skal
ikke ha bredde på mer enn 3 meter.
Parkering
Det skal avsettes minimum 2 biloppstillingsplasser på egen tomt der minst 1 skal være i garasje. For
utleie/sekundærleilighet er det krav om 1 biloppstillingsplass.
Garasje
Det tillates 1 garasje per tomt som ikke skal overstige verken BYA eller BRA større enn 50 m2. Garasje
skal tilpasses boligen i utforming.
1.2

Bebyggelse og anlegg – Øvrig kommunaltekniske anlegg (o_BKT)

Innenfor området tillates det oppført pumpestasjon med tilhørende byggverk, andre
kommunaltekniske anlegg, nettstasjon/transformator, o.l. offentlige anlegg.
Utnyttelsesgraden er 100 % BYA. Ved saltak skal bebyggelsen ikke overstige 5 meter. Ved flatt tak skal
gesimshøyden ikke overstige 3,5 meter.
o_BKT skal være offentlig.
1.3

Bebyggelse og anlegg – lekeplass (f_LEK)

f_LEK skal være felles sandlekeplass for samtlige boligtomter innenfor planområdet.
Lekeplass skal opparbeides for et variert leketilbud med ulike anordninger/lekeapparater, samt benk
og bord.
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)
2.1
Generelt
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Det inkluderer også tekniske planer for vann og avløp som skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende
kommunale normer.
2.2
Veg
f_V1 er felles atkomstveg for samtlige regulerte boligtomter og kommunalteknisk anlegg, samt
eiendommene 20/57, 20/546, 20/550, 20/528.
2.3
Kjøreveg
f_V2 er felles atkomstvei for tomt 5 og 6 i BF1.
2.4
Annen veggrunn – grøntareal
Området omfatter sideareal og grøfter.
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2.5
Parkering
Området omfatter parkeringsareal til kommunalteknisk anlegg.
o_P skal være offentlig.
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Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl § 12-5 nr.5)
3.1
Landbruksformål
Området skal benyttes til landbruk, og skal disponeres i samsvar med jordlovens og skogbrukslovens
bestemmelser.
Bygninger og anlegg som har direkte tilknytning til driften av området tillates.
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Hensynssoner (pbl § 12-6)
4.1
Sikringssone – Frisikt
Innenfor frisiktsonene skal terrenget planeres slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 m over
tilstøtende vegers nivå. Beplantning på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates dersom denne ikke
er høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.
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Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10)
Før det gis rammetillatelse til opparbeidelse av bebyggelse og anleggsarbeid i planområdet, skal det
foreligge godkjente tekniske planer.
Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse innenfor felt BF3 skal
nettstasjon/transformator være fjernet.
Før det gis brukstillatelse for ny boligbebyggelse innenfor planområdet skal:
- o_BKT være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent teknisk plan.
- f_LEK være ferdig opparbeidet.
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Hensikten med planen er å omregulere deler av tidligere forsvarseiendom til boliger, samt sikre nødvendig areal til
kommunalteknisk anlegg, nettstasjon og lekeplass. Deler av planområdet for øvrig foreslås regulert til LNF-formål.
Planforslaget hjemler oppføring av tre nye tomter innenfor den tidligere bunkerstomta. Her kan det bebygges eneboliger, som kan
inneha en ekstra boenhet som hybelleilighet. Videre etableres det en kloakkpumpestasjon og nettstasjon/transformator, samt at
det avsettes et mindre areal til lekeplass.
Ny bebyggelse vil bestå av 3 eneboliger med tilhørende garasje, og med avkjørsel direkte til Strandestien. De vil ligge langs
Strandestien, og i samme avstand som eksisterende bolig nord for BF3. I tillegg vil det bli en liten, lav bygning knyttet til
pumpestasjon innenfor BKT, samt nettstasjon i samme område. Planbestemmelsene angir at det tillates eneboligbebyggelse.
Utnyttelsen er satt til %-BYA = 35 %. For eksisterende boligeiendommer gjelder %-BYA = 40 %. Ny bebyggelse skal ha saltak med
vinkel mellom 22 – 40 grader. Maks tillatte mønehøyde = 8,5 meter. Mindre takoppbygg, takopplett, arker o.l. kan tillates.
Takopplett tillates i maks. 40 % av takflatens lengde. Høyder måles ut i fra gjennomsnittlig planert terreng, og må angis på
fremtidig situasjonsplan. Fremtidig situasjonsplan skal utarbeides ved søknad om tiltak forny bebyggelse. Denne skal vise
bygningers plassering og høyder, høyder på planert terreng, utforming av murer/fyllinger og parkering.
Det er i planbestemmelsene stilt krav om at før det gis rammetillatelse skal det foreligge godkjente tekniske planer. Dette ivaretar
veg-, vann- og avløpsløsningene som området skal tilknyttes. Videre er det i dag en transformatorstasjon innenfor felt BF3. Denne
må fjernes før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse. Når det gjelder brukstillatelse for ny boligbebyggelse, skal
kommunalteknisk anlegg være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent teknisk plan. Videre skal felles lekeplass være ferdig
opparbeidet.
I det aktuelle planområdet er det i dag spredt boligbebyggelse, samt anlegg fra forsvarets tidligere virksomhet. Arealene som nå
foreslås til boligformål, kommunalteknisk anlegg og lekeplass, er i dag i sin helhet regulert til byggeformål (offentlig). Et større
areal av dette offentlige byggeformålet omreguleres nå til LNF-område.
Siden jordbruk er den dominerende arealbruken rundt planområdet, er det naturlig at jordbruksinteressene veier tungt i planen. Vi
mener dette er ivaretatt ved at et område på ca. 1,8 dekar nå omreguleres til LNF-område. Dette er den vesentlige forskjellen fra
dagens plan. De tre nye boligene ligger på område som er bebygget, og der bygningene skal rives.
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1

Bakgrunn for planarbeidet

Komplett planforslag er innsendt 12.5.2015 av Multiconsult AS på vegne av forslagsstiller Søgne kommune,
Enhet for eiendom. Revidert versjon ble sendt inn 1.9.2015.
Hensikten med planen er å omregulere deler av tidligere forsvarseiendom til boliger, samt sikre nødvendig
areal til kommunalteknisk anlegg, nettstasjon og lekeplass. Deler av planområdet for øvrig foreslås regulert
til LNF-formål. Multiconsult AS ble engasjert av kommunen til å stå for planarbeidet. Det ble holdt
oppstartmøte 15.1.2015. I referat fra oppstartmøte er det omtalt aktuelle utredninger og forhold som må
utredes og avklares som del av planen/planbeskrivelsen.
Planarbeidet er utført i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-3.
Planområdet omfatter følgende eiendommer:
- Gnr. 20
- Bnr. 6, 8, 32, 134, 194 og 487
Utbyggingsavtale
Med bakgrunn i forslagsstiller, Søgne kommune, Enhet for eiendom, vil det ikke være aktuelt å inngå en
utbyggingsavtale. Men det vil bli nødvendig med opparbeidelse av tekniske anlegg.
Konsekvensutredning
Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen, og konklusjonen der er at det ikke er krav om
konsekvensutredning. Det faller ikke inn under forskriftens krav.
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2

Planprosessen, medvirkning

Kunngjøring og varsling
Igangsatt regulering ble varslet i brev datert 28.1.2015 til naboer, berørte parter for øvrig og regionale
myndigheter. Videre ble varselet kunngjort i avisen Budstikka og lagt på kommunens internettside. Frist for
kommentarer ble satt til 28.2.2015.
Medvirkning
Planarbeidet startet ved et oppstartsmøte med Søgne kommune 15.1.2015, og det ble varslet oppstart av
planarbeid, jf. ovenfor. I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet elleve
brev/eposter med merknader og innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg. I
planbeskrivelsen, eget kapittel, gis et utdrag fra de ulike merknadene, samt forslagsstillers kommentar.
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3

Planstatus og rammebetingelser

Området er i gjeldende reguleringsplan for Åros fra 1987 avsatt til offentlig formål, jordbruk og felles
atkomst. I kommuneplanen (2011-2020) er området avsatt til forsvarsformål, boligbebyggelse-nåværende,
og LNF-formål. Gjeldende kommuneplan innehar planbestemmelser med retningslinjer, og disse angir krav
til utarbeidelse av reguleringsplaner, generelle krav til fremtidig boligbebyggelse o.l.
Det er ikke kjennskap til at det pågår annet reguleringsplanarbeid i området.

Figur 1. Utsnitt av reguleringsplan for Åros, vedtatt 19.11.1987.
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Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Området ligger ved Åros nær munningen av Søgneelva, og ca. 5 kilometer fra Tangvall sentrum.

Figur 2. Flyfoto over området.

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området langs Strandestien har i dag 5-6 boliger, samt bygg for forsvarets tidligere virksomhet. For øvrig er
området et typisk landbruksområde med flat og lettdrevet jord. Øst for området ligger boligfeltet langs
Årosskogen, i nord og vest ligger Søgneelva og i sør Årossanden og camping og boliger/hytter på Ytre Åros.
4.3 Stedets karakter
Innenfor planområdet er det i dag bestående to eneboliger. For disse eiendommene vil tomtene og
utnyttelsen forbli uendret. Det er i dag et område med store og viktige landsbruksarealer omkring
planområdet. Omkringliggende bebyggelse, også utenfor planområdet, består i hovedsak av mellomstore
boliger med garasje, boder o.l., samt gårdsbygninger. Hovedbebyggelsen er oppført i en eller to etasjer,
med saltak eller valmtak. Boligene er i all hovedsak trehusbebyggelse. Utearealene er pent opparbeidet, og
beliggenheten har gå- og sykkelavstand til Årossanden.
4.4 Landskap
Det flate jordbrukslandskapet liger som et landskapsrom med heia Årosskogen i øst og Daleheia i vest.
Søgneelva er en viktig del av dette landskapsrommet. Området har meget gode solforhold hele året.
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4.5 Kulturminner og kulturmiljø
Naturbasen og Askeladden er sjekket. Det er ingen registrert kulturminner i planområdet.
4.6 Naturverdier/naturmangfold
Naturbasen er sjekket. Hele planområdet er registrert med særlig stor forvaltningsinteresse for gulerle, og
stor forvaltningsinteresse for vipe. I tillegg har Fylkesmannen i sitt innspill informert om at det er del av et
større område med svært viktig beite og rasteområde for vade, måke og alkefugler, viktig yngleområde for
gulsanger og viktig rasteområde for andefugler.

Figur 3. Utsnitt fra Naturbase. Sørlig gulerle og vipe er registrert.

4.7 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv)
Innenfor planområdet er ikke registrert rekreasjonsområder eller friluftsområder. Det finnes naturlige
turområder i heiområdene rundt Åros, og det er kort vei til friluftsområder ved Årossanden.
4.8 Naturressurser, inkl. landbruk
Planområdet og nærområdene er preget av landbruk på de flate områdene. Løsmassegeologien i
planområdet består av elveavsetninger.
4.9 Trafikkforhold
Planområdet ligger ved Gamle Årosvei, der Strandestien tar av. På Strandestien er det liten trafikk, bare til
de 5-6 boligene som er knyttet til denne veien. Det går buss på Årosveien, syd for planområdet.
4.10 Barns interesser
Det er lite eller ingenting som tyder på at områdene som foreslås utbygd blir brukt aktivt av barn og unge i
dag. Arealene er enten private boligtomter, inngjerdet forsvarseiendom eller landbruksformål. Eksisterende
bebyggelse er plassert på store tomter og mesteparten av leken foregår innenfor egne private tomter. Det
8

er ikke etablert avsatte arealer til lek i dag. Men det er kort vei til friluftsområder ved Årossanden. Det er
fem kilometer til Tangvall.
Nærmeste barnehage ligger ca. 500 meter fra planområdet i Årosveien 220 (Åros barnehage). Nærmeste
barneskole ligger ca. 2 km unna (Langenes skole). Denne skolen er en 1. – 7. trinn skole. Der er det også
idrettsbaner o.l.
4.11 Teknisk infrastruktur
Planområdet er etablert i nærheten av kommunale vann og avløpsledninger. Langs Strandestien er det
etablert vann- og avløpsledninger. Noe av bakgrunnen for planen er også etablering av en ny
kloakkpumpestasjon. Etter at planen vedtas, bør det stilles krav til en teknisk plan, som blant annet viser
hvordan påkoblingen til kommunalt VA-nett er tenkt løst.
4.12 Universell tilgjengelighet
Området som planlegges er helt flatt og lett tilgjengelig. Innenfor gjeldende kommuneplan er det et eget
punkt i bestemmelsene og retningslinjene som omhandler tilgjengelig boenhet: "Minst 50% av nye
boenheter i områder med reguleringsplan vedtatt etter 2007 skal ha hovedfunksjoner som stue, kjøkken,
soverom, bad på inngangsplanet. Alle boenheter i leilighetsbygg med mer enn 10 boenheter skal ha alle
hovedfunksjoner på inngangsplanet."
4.13 Grunnforhold
Løsmassegeologien i planområdet består av elveavsetninger. Mye av området er fulldyrket mark av god
kvalitet.
4.14 Miljøfaglig forhold
Det er ikke påvist luftforurensning eller forurenset grunn i nærområdet. Både Strandestien og Gamle
Årosvei er lite trafikkert, noe som gir minimal støy fra trafikken.
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5
5.1

Beskrivelse av planforslaget
Hovedtrekk i planforslaget

Figur 4. Utsnitt av forslag til detaljregulering.

Ovenfor er vist utsnitt av planforslaget. Planforslaget legger til rette for bygging av 3 nye boliger der
forsvarets tidligere bygg/bunkers står i dag, felt BF3. For øvrig blir eksisterende boliger regulert til bolig.
Videre blir det regulert kommunalteknisk anlegg og lekeplass, mens øvrige områder blir regulert til
landbruksformål. Eksisterende veger videreføres.
10

-

Tabell som viser areal fordelt på de ulike formål:
Bebyggelse og anlegg – Frittliggende småhusbebyggelse (BF1, BF3):
Bebyggelse og anlegg – Øvrig kommunalteknisk anlegg:
Bebyggelse og anlegg – Lekeplass:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Veg:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Annen veggrunn-grøntareal:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkering:
LNF-områder – Landbruksformål:
Hensynssone – Sikringssone frisikt:

3.689 m2
80 m2
254 m2
1.716 m2
145 m2
83 m2
3.481 m2
145 m2

5.2 Planlagt arealbruk
Planforslaget hjemler oppføring av tre nye tomter innenfor den tidligere bunkerstomta. Her kan det
bebygges eneboliger, som kan inneha en ekstra boenhet som hybelleilighet. Videre etableres det en
kloakkpumpestasjon og nettstasjon/transformator, samt at det avsettes et areal til lekeplass. I forhold til
gjeldende reguleringsplan, så endres formålene til eksisterende status. Det vil si at største delen av
planområdet reguleres til landbruksformål.
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Figur 5. Skisse som viser hvordan planområdet kan bygges ut.

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Ny bebyggelse vil bestå av 3 eneboliger med tilhørende garasje, og med avkjørsel direkte til Strandestien.
De vil ligge langs Strandestien, og i samme avstand som eksisterende bolig nord for BF3. I tillegg vil det bli
en liten, lav bygning knyttet til pumpestasjon innenfor BKT, samt nettstasjon i samme område.
Planbestemmelsene angir at det tillates eneboligbebyggelse. Utnyttelsen er satt til %-BYA = 35 %. For
eksisterende boligeiendommer gjelder %-BYA = 40 %. Ny bebyggelse skal ha saltak med vinkel mellom 22 –
40 grader. Maks tillatte mønehøyde = 8,5 meter, og takvinkel avgjør gesimshøyde. Mindre takoppbygg,
takopplett, arker o.l. kan tillates på bolig. Takopplett tillates i maks. 40 % av takflatens lengde. Høyder
måles ut i fra gjennomsnittlig planert terreng, og må angis på fremtidig situasjonsplan.
Fremtidig situasjonsplan skal utarbeides ved søknad om tiltak for felt BF3. Denne skal vise bygningers
plassering og høyder, høyder på planert terreng, utforming av murer/fyllinger og parkering.
Situasjonsplanen skal vises for hele delfeltet.
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5.4 Bomiljø/kvalitet
Slik byggegrensene er vist, vil boligene bli plassert i nordre del av de regulerte tomtene, slik at utearealet
blir mot sør for hver bolig. Boligene vil ligge landlig til, og siden området er flatt, vil det være svært solrikt.
Det er liten trafikk på Strandestien, og bomiljøet vil derfor også bli godt i forhold til liten trafikkbelastning
og støy. Det kan bli noe konflikt knyttet til støv, støy og lukt fra landbruksdrifta.
5.5 Parkering
Søgne kommune har i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer krav vedrørende parkering. Det er i
planen satt krav om at det skal avsettes minimum to biloppstillingsplasser pr. boenhet på egen tomt.
Innenfor hver tomt tillates det garasje, med størrelse maks. 50 m2. Parkering i garasje er også innenfor
kravet om biloppstillingsplass. En garasje på maks. størrelse, ivaretar dermed kravet om to
biloppstillingsplasser. Dersom det etableres hybelleilighet, skal denne i tillegg ha en biloppstillingsplass.
Det er i tillegg regulert parkeringslomme ved lekeplassen og kommunalteknisk anlegg.
5.6 Trafikkløsninger
Det er ikke planlagt spesielle tiltak for trafikk i planområdet.
5.7 Støy
Det er liten biltrafikk i planområdet (Strandestien), ca. ti boliger etter at de planlagte boligene er bygget.
Det er ca. 80 meter til Gamle Årosvei, og mer enn 100 meter til Årosveien. Støy er dermed ikke noe tema i
planen.
5.8 Uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder og parker
Planforslaget legger til rette for bygging av sandlekeplass. Nærområdet med turveger og
rekreasjonsområdene ved Årossanden og i heiene rundt er lett tilgjengelig.
Erfaringsmessig foregår ofte barns lek på egne tomter, såfremt tomten har et attraktivt og stort nok
uteareal. I planområdet vil det være mulighet for å etablere gode og solrike utearealer innenfor hver enkelt
tomt.
5.9 Folkehelse
I tråd med Folkehelselovens § 4 beskrives helseeffekten av planforslaget. Av faktorer som har positiv
innvirkning på befolkningens helse, kan nevnes at etableringen fremtidige boliger gir gode boforhold,
området har nærhet til natur- og landskapskvaliteter, samt at området har en nærhet til barnehage, skole
og enkelte arbeidsplasser. Området har kort avstand til Åros camping og Årossanden, noe som vil ha positiv
innvirkning på nye beboeres helse. I forbindelse med helseeffekter i planbeskrivelsen, er det nedenfor
benyttet Kristiansand kommunes veileder for beskrivelse av helseeffekter. I denne veileder nevnes det at
følgende spørsmål skal avklares/stilles og kommenteres:
Ja
1. Vil forslaget virke negativt innen;
sammenhengende forbindelseslinjer for
gående og syklende, inkludering, hverdagsliv
og identitet/tilhørighet?
2. Vil forslaget virke negativt for spesifikke
grupper i befolkningen (jenter, gutter,
kvinner, menn, mennesker med

Nei

X

X

Ubetydelig

Kommentarer
Forslaget vil i utgangspunktet ha positiv
innvirkning på nevnte momenter.
Forslaget vil i utgangspunktet ha positiv
innvirkning på nevnte momenter. Det
kan nevnes at det etableres fortau, og
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funksjonsnedsettelse, barn, unge eller eldre
eller andre sårbare grupper)?
3. Vil forslaget kunne øke helseforskjellene
(inkludert sosiale faktorer) hos befolkningen i
området?

X

at nye bebyggelse skal ivareta kravene
om tilgjengelig boenhet.
Forslaget vil i utgangspunktet ha positiv
innvirkning på nevnte momenter.

5.10 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner i naturbasen/Askeladden. Ut fra foreliggende kunnskap, er
konsekvensen for kulturminner ingen. Det er ikke utført arkeologiske undersøkelse. Vest Agder
fylkeskommune varslet at det var nødvendig i forbindelse med merknad til oppstartsvarselet. Det har vært
dialog med fylkeskonservatoren, og det er sendt inn skisse for hvordan området er tenkt utnyttet. Det er
tilsvarende skisse som vist ovenfor. I epost datert 28. april 2015 var tilbakemeldingen fra
fylkeskonservatoren da følgende:
Så lenge jeg kan se i denne ny tegningen som jeg fikk 25.04.2015, vurderer vi tiltak som minimalt og
da dropper vi krav om arkeologisk registreringen.
Dersom det ble funnet oldsaker underarbeid i områdene som skal brukes til pumpestasjon og lek,
ber vi dere om å ta kontakt med undertegnende.
5.11 Naturmangfold
Vurderinger ut fra naturmangfoldloven §§ 8-12:
En beskrivelse av hvordan Naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i planarbeidet gis i det følgende. Siden
planområdet er lite, er utredningen relativt kortfattet.
§8 Kunnskapsgrunnlaget
Naturbasen er sjekket, og lokalkunnskap sammenholdt med allerede foretatte utbygginger er vurdert. I
naturbasen er registrert sørlig gulerle med særlig stor forvaltningsinteresse, samt vipe med stor
forvaltningsinteresse. I tillegg opplyser fylkesmannen i sin uttalelse om andre registreringer i et større
område rundt planområdet. I forhold til det beskjedne omfanget utbyggingen har, anses
kunnskapsgrunnlaget å være tilstrekkelig.
§9 Føre-var prinsippet
Basert på kunnskapsgrunnlaget, er tiltaket ikke vurdert å gi store/irreversible konsekvenser for
naturmangfoldet. Det er da lagt vekt på at registreringene som er nevnt ovenfor gjelder et mye større
område enn planområdet, og at den reelle omdisponeringen fra dyrket mark til annet formål gjelder et lite
areal på cirka 400 m2.
§10 Økosystem tilnærming og samlet belastning
Siden tiltaket er relativt beskjedent, vil både påvirkning på økosystemet og samlet belastning på
naturmiljøet være minimal. Vurdert ut i fra naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett derfor og ikke gi
negative konsekvenser for naturverdiene i området.
§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Dersom tiltaket forårsaker skader på naturmangfoldet skal kostnadene dekkes av tiltakshaver. Tiltak for å
unngå skader er å benytte seg av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
NML § 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, men også vurderinger av alternative
lokaliseringer av tiltaket. Det skal i forbindelse med utbygging av tiltaket benyttes teknikker og
driftsmetoder som for dette prosjektet er best mulig egnet og miljøforsvarlige. Som nevnt i
planbeskrivelsen for øvrig, er det et større areal på 1,8 dekar som nå blir sikret som jordbruksområde ved at
det omreguleres fra byggeområde til LNF-område (landbruksformål).
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5.12 Sosial og teknisk infrastruktur. Planlagte offentlige anlegg.
Det er nærliggende kommunalt VA-nett, og boligene må koble seg på dette. De tekniske løsningene
avklares i forbindelse med teknisk plan. Denne utarbeides etter at detaljregulering er vedtatt. Det
eksisterer allerede nærliggende areal for nettstasjon/transformator, og dette videreføres.
5.13 Landbruksfaglige vurderinger
Planområdet ligger i et flatt, lettdrevet jordbruksområde med fulldyrka jord av god kvalitet. I gjeldende
reguleringsplan for Åros, er et større område regulert til offentlig byggeformål (forsvaret). Ny bebyggelse er
plassert på området der forsvarets tidligere bygninger står i dag. Forsvarets bygninger blir revet. Her blir
det dermed ikke omdisponert jordbruksareal. Kommunalteknisk anlegg og lekeplass vil legge beslag på cirka
0,4 dekar dyrket mark. Det resterende areal, cirka 1,8 dekar, som i dag er regulert til byggeområde blir nå
omregulert til LNF-område (landbruksformål). Det vises til figur nedenfor.
Vurderingen og konklusjonen er at planen er akseptabel i forhold til jordbruksinteressene. Et mindre areal
på 0,4 dekar (av tidligere regulert byggeområde) vil nå bli regulert til kommunalteknisk anlegg og lekeplass.
Mens et større areal på cirka 1,8 dekar blir omregulert fra byggeområde til LNF-område. Dette siste arealet
er dermed sikret for jordbruksdrift fremover. For resterende areal som er avsatt til byggeområde i
gjeldende reguleringsplan, foreslås dette regulert til boligformål. Det gjelder felt BF1 og BF3.

Figur 6. Utsnitt av planforslaget med gjeldende reguleringsplan som overlay (rød farge = offentlig formål i gjeldende
plan).

5.14 Teknisk infrastruktur. Planlagte offentlige anlegg.
Planforslaget legger opp til påkobling på det offentlige vann- og avløpsnettet. Det er regulert
kommunalteknisk anlegg for ny pumpestasjon for avløp. Strandestien er i dag privat vei, og er i ny plan
regulert til felles (privat) vei. Ut over det er det ikke behov for andre offentlige anlegg.

15

5.15 Universell utforming
Kommunen har krav om at minst 50 % av boligene skal ha tilgjengelig boenhet. Men i planforslaget er det
foreslått at samtlige boliger innenfor BF3 ivaretar krav om tilgjengelig boenhet. Siden planområdet er flatt,
vil alle veier, parkeringsplasser og lekearealer også få universell utforming.
5.16 Miljøoppfølging
Det er ikke gjort grunnundersøkelser eller andre undersøkelser med tanke på miljøforhold. Området som
reguleres til nye boliger er i dag bebygget. Disse bygningene skal rives. Det er utarbeidet flomsonekart for
Søgneelva. Planområdet er ikke innenfor aktuelle flomsoner som krever tiltak.
5.17 Rekkefølgekrav
Det er i planbestemmelsene stilt krav om at før det gis rammetillatelse skal det foreligge godkjente tekniske
planer. Dette ivaretar veg-, vann- og avløpsløsningene som området skal tilknyttes. Videre er det i dag en
transformatorstasjon innenfor felt BF3. Denne må fjernes før det gis igangsettingstillatelse for
boligbebyggelse. Når det gjelder brukstillatelse for ny boligbebyggelse, skal kommunalteknisk anlegg være
ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent teknisk plan. Videre skal felles lekeplass være ferdig
opparbeidet.
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6

Risiko og sårbarhet, ROS-analyse

6.1 Metode
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser for
derigjennom å identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et
akseptabelt nivå.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale risiko- og
sårbarhetsanalyser. I den forbindelse er det tatt utgangspunkt i sjekkliste for kommunale areal-,
regulerings- og bebyggelsesplaner som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapsrapport
GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (2011). Nevnte sjekkliste er gjennomgått i henhold til krav i
plan- og bygningsloven. Vurderingen er gjort for å finne mulige risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til formålet. Videre om det er behov for endringer i slike forhold som kan
komme av planlagt utbygging. Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva
ROS-analysen viser, som for eksempel grunnforurensning, støy- og luftforurensning.
6.2 Analyse
Nedenfor følger en oppsummering av de hendelsene som risiko- og sårbarhetsanalysen har påvist har en
betydning for tiltaket.
Tabell 6-1. Grønt er utenfor risiko-området, gult krever tiltak og rødt krever tiltak iverksatt.
Aktuelle tema:
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sannsynlighet

Konsekvens

10.

Sårbar fauna

Sannsynlig

Ufarlig

44.

Ulykke i av-/påkjørsler

Lite sannsynlig

Kritisk

45.

Ulykke med gående/syklende

Lite sannsynlig

Kritisk

46.

Ulykke ved anleggsgjennomføring

Lite sannsynlig

Kritisk

Risiko

Tabell 6-2. Oppsummerende ROS-matrise.

Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Meget sannsynlig
Sannsynlig

10

Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

6.3

44, 45, 46

Vurdering av risikoreduserende tiltak

110 Sårbar fauna
I et større område rundt planområdet er det registrert beite og yngleområder for sårbare arter. Planen
omfatter bare svært beskjedne arealer som omdisponeres fra jordbruk (ca, 0,4 daa). Omdisponeringen er
for øvrig til samfunnsmessig viktige formål som lekeplass for nye og eksisterende boliger, og areal til
kommunaltekniske formål; kloakkpumpestasjon og nettstasjon/transformator. Dette arealet er også
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regulert til byggeområde i gjeldende plan. Konsekvensen kommer derfor i grønn sone, og det vurderes som
ufarlig. Det vil ikke være behov for tiltak.
44 Ulykke i av-/påkjørsler
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet, og planforslaget antas dermed å ha
lite sannsynlighet for ulykker, men eventuell ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens.
45 Ulykke med gående/syklende
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet. Trafikkmengden er liten, og nye
avkjørsler vil være enkeltavkjørsler til hver enkelt tomt. Planforslaget antas dermed å ha lite sannsynlighet
for ulykker, men eventuell ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens.
46 Ulykke ved anleggsgjennomføring
Det vil være en generell ulykkesrisiko ved anleggsgjennomføring. Ulike lovverk regulerer imidlertid
virksomheter som skal operere i området. Når det gjelder ulykke ved anleggsgjennomføring vurderes det
som lite sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som kritiske. Området skal merkes/skiltes og sikres for
uvedkommende. Eventuelle sprengningsarbeider kan bare gjennomføres etter godkjent sprengningsplan og
må gjennomføres av kompetent foretak. Spesielle tiltak utover dette anses ikke å være nødvendig.
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7

Merknader til varsel om oppstart

7.1 Innkomne merknader i forbindelse med varsel om oppstart
I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet elleve brev/e-poster med merknader og
innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg. Nedenfor gis et utdrag fra de ulike
merknadene, samt forslagsstillers kommentar.
Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, brev datert 3.2.2015:
Miljøvernavdelingen informerer om at det innenfor del av et større område på Åros er registrerte
naturforvaltningsinteresser. Fylkesmannen ser det som uheldig om det etableres ytterligere bebyggelse på
dyrka mark. Det bes derfor om at planen primært ivaretar den dyrka marka, og at når planforslaget legges
ut til høring, så må virkningene i planen være beskrevet. Videre vises det til at det tidligst mulig i prosessen
skal det tas hensyn til naturmangfoldet. Det må tas hensyn til konsekvenser for barn og unge, samt for
funksjonshemmede. Videre bør kommunen vurdere om det er områder som kan være forurenset, jf.
forurensningsforskriftens og kommunens egne regler knyttet til massedisponering. Ved utarbeiding av
planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for
området. Når det er grunn til å tro at saken eller tiltaket vil ha vesentlige konsekvenser for befolkningens
helse eller helsens fordeling i befolkningen, skal helsekonsekvenser utredes. Videre bes det om at det i
planbeskrivelsen gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede arter innenfor planområdet.
Kommentar:
Innspillet er tatt til etterretning. Som del av planbeskrivelsen er det gjort en utredning om
jordbruksinteressene i området. Slik planen er utformet, er det kun arealet vest for Strandestien som
reguleres til boliger. Dette var tidligere bygget ut for forsvarets virksomhet. Øst for Strandestien er
foreslått areal for kommunalteknisk virksomhet/nettstasjon, samt areal til sandlekeplass.
Eksisterende boliger reguleres til bolig, og de øvrige arealene som er byggeområde for forsvarets
virksomhet i Åros-planen reguleres til LNF-område. I planbeskrivelsen er for øvrig gjort de
utredningene som Fylkesmannen krever, bl.a. i forhold til naturmangfold og de registrerte
naturforvaltningsinteressene.
Vest-Agder fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen, brev datert 24.2.2015:
Fylkeskommunen mener det er uheldig om kommunen tillater omdisponering av landbruksarealer til
boligformål. Gjennomføres reguleringsarbeidet må hensynet til landbruksinteressene ivaretas. En fortetting
på arealer som allerede er bebygd kan aksepteres. Videre minner fylkeskommunen om at deres interesser i
planarbeidet også vil gjelde barn og unges interesser, trygg skoleveg og tilgjengelighet for alle. Det gjøres
også oppmerksom på at det må foretas en arkeologisk registrering i planområdet for å avklare om tiltak i
planområdet kan være i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Til sist bør gangforbindelse/snarveg
til Årosveien, hvor det er busstopp og bussforbindelse, ivaretas.
Kommentar:
Innspillet er tatt til etterretning. Det vises til plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Når det
gjelder arkeologisk registrering, er det avklart i ettertid at det ikke er nødvendig. Men
kulturminnelovgivningen vil uansett gjelde dersom det skulle finnes noe. Da vil arbeidet bli stoppet
og fylkeskonservator vil bli varslet.
Statens vegvesen, Region Sør, brev datert 18.2.2015:
Vegvesenet opplyser om at planarbeidet ikke er av interesse for dem.
Forsvarsbygg, epost datert 9.3.2015:
Forsvaret har ingen interesser igjen i dette området.
Agder Energi Nett AS, epost datert 30.1.2015:
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Agder Energi Nett har en nettstasjon i det regulerte området. Denne er forsynt med 22 kV jordkabel, og det
er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 meter målt
horisontalt. Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg. Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre
adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag. Kapasitet på
eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger og evt. nybygging av nettanlegg må påregnes. Den som
utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må påregne å dekke kostnadene med tiltaket. Lokalisering av trase til
nye nettanlegg og avklaring av areal til evt nettstasjon må gjøres i samråd med AEN. Det må planlegges satt
av tilstrekkelig areal til mulig nettstasjon i det regulerte området. Det er etablert noe lavspent 230V
jordkabel nett i området. Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.
Kommentar:
Innspillet er tatt til etterretning. I planen er det avsatt areal for ny nettstasjon sammen med
kommunalteknisk anlegg.
Naturvernforbundet i Søgne, brev datert 28.2.2015:
Naturvernforbundet i Søgne (NiS) er imot nedbygging av dyrkbar jord innenfor planområdet. De stiller
spørsmål ved hvorfor det må tilrettelegges for blant annet boliger og lekeplass på et område som i dag er et
godt drevet jordbruksområde. Videre nevnes det at dette ligger midt i et av de viktigste fugleområdene
både for Søgne og Vest-Agder. Vi mener at Naturmangfoldsloven må legges til grunn i det videre
planleggingsarbeidet. Ut i fra denne lovens bestemmelser må planlegger sikre at det foreligger tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag slik at et eventuelt vedtak kan fattes uten at det skal være i strid med
Naturmangfoldsloven.
Kommentar:
Innspillet er delvis tatt til etterretning. Naturmangfold og jordbruk er beskrevet og avklart i
planbeskrivelsen.
Norsk Zoologisk Forening (NZF), Agder Botaniske Forening (ABF) og Norsk Ornitologisk Forening ved
Kristiansand (NOF), brev udatert:
Årosjordene er et av de viktigste fugleområdene i Søgne og Vest-Agder. Jordbrukslandskapet og
kulturlandskapet er spesielt viktig som rasteplass for trekkfugl under høst og vårtrekket. En nedbygging av
dette jordbrukslandskapet vil ha en negativ innvirkning på området som en viktig fuglelokalitet. Flere hus vil
utvilsomt føre til mer aktivitet i området som igjen vil ha negativ innvirkning på de artene som er avhengig
av relativt rolige forhold og avstand til menneskelig aktivitet. Følgende rødlistearter av fugl er registrert i
området: hønsehauk, sanglerke, sædgås, tårnseiler tornirisk, bergirisk, dverglo, sivhauk, myrhauk, varsler,
tornskate, trelerke, dvergspurv, svartrødstjert, stær, vipe, hettemåke, fiskemåke, storspove og tyrkerdue.
Årosjordene er viktige hekkeplasser for vipe og sanglerke. Dette er to arter som er i sterk tilbakegang i
Norge, og det er derfor viktig å ta vare på hekkeplassene. Vipa har sin beste og eneste gjenværende
hekkeplass i Søgne på Årosjordene. Tidligere var vipa hekkefugl i Søgnes kulturlandskap, nå er det kun
Årosjordene som har en livskraftig hekkebestand. Foruten vipe og sanglerke hekker enkelte år også Sørlig
gulerle som er en meget sjelden hekkefugl i Norge. Årosjordene fremstår i dag som et meget viktig
fugleområde som er viktig å ta vare på. Dette må medføre at området forblir jordbruksareal, slik det
fremstår i dag. Det er meget skadelig å fragmentere området slik at områdene blir for små til at fugler på
trekk ikke tør å benytte seg av jordene. Dette gjelder spesielt for rovfugl - trane og gjess. Årosjordene er i
dag også en viktig rasteplass for kvartbekkasin og enkeltbekkasin på trekk. Foreningene NOF-NZF-ABF
mener at Naturmangfoldloven bør legges til grunn, området må vurderes ut fra denne.
Kommentar:
Innspillet er delvis tatt til etterretning. Naturmangfold er beskrevet og ivaretatt, se ovenfor.
Søgne Bondelag, brev datert 25.2.2015:
Bondelaget vil presisere at forsvarets eiendommer på Åros i Søgne og slike tidligere eiendommer som
eventuelt måtte være solgt til private må reguleres til landbruksformål. Eiendommene har en beliggenhet
på dyrket jord av høg kvalitet og inngår i et større sammenhengende landbruksareal. Dyrkingsmulighetene
20

er svært gode. Bondelaget mener at det vil være i strid med nasjonale målsettinger å omdisponere disse
arealer til annet formål enn landbruk. Nedbygging av arealene vil være negativt også for omliggende
landbruksarealer, ved at det vil oppstå bebygde randsoner inn mot arealer som er i aktiv drift. I sin tid ble
disse landbruksarealer omdisponert til forsvarsformål. Det var i en tid med betydelig internasjonal
spenning. Forsvarsinteressene hadde da svært stor vekt i forhold til jordvernhensyn. Når forsvaret ikke
lenger trenger disse arealer bør disse tilbakereguleres til opprinnelige formål som er landbruk.
Kommentar:
Innspillet er delvis tatt etterretning. Store deler av arealet tilbakereguleres til landbruksformål.
Bjørn Arild Stea, epost datert 26.2.2015:
Stea slutter seg til uttalelse fra bondelaget.
Kommentar:
Innspillet er delvis tatt etterretning. Store deler av arealet tilbakereguleres til landbruksformål.
Jan Mydland, eier av Gamle Årosvei 54, epost datert 5.3.2015:
Mydland ber om å bli orientert om planprosessen og bli kontaktet når et forslag foreligger, da eiendommen
er direkte berørt av planarbeidet.
Kommentar:
Mydlands eiendom og naboeiendom reguleres til bolig. Det er dette som er gjeldende bruk, og
dette videreføres i forslag til detaljregulering.
Elin Berntsen Breisnes, epost datert 15.3.2015:
Berntsen Breisnes skriver at når det nå synes å være et faktum at forsvarets eiendom ikke vil bli tilbakeført
til landbruk er det helt klart at den stiplede linjen som er avmerket på "Varslingskart for Strandstien Åros"
markerer et helt unaturlig skille mellom øvrig bebyggelse og landbruksarealet. At deler av våre jorder skal
ligge "inneklemt" mellom to utbyggingsområder er ikke noe vi ønsker. Dersom kommunen fortsetter sitt
planarbeid er vårt forslag at den delen av våre landbruksarealer som befinner seg mellom Gnr. 20/bnr. 194
og Gnr 20/bnr. 550/57 også omreguleres til boligformål. For øvrig vil jeg gjerne få avklart hva som skal være
det offisielle navnet på «Strandstien» / «Den gamle hovedvei».
Kommentar:
Deler av gnr. 20, bnr. 194 foreslås regulert til kommunalteknisk anlegg og lekeplass. De øvrige
arealene øst for Strandestien, som er regulert til offentlig byggeformål, og som ikke er bebygget,
reguleres til LNF (landbruksformål). Det området som nevnes er heller ikke en del av planområdet.
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Landbruksavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2015/270
Vår ref.:
2015/535

Vår dato: 02.12.2015
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Strandestien, Åros - uttalelse til detaljreguleringsplan med plan ID 201418
___________________________________________________________________________
Av hensyn til jordvernet gir Fylkesmannens landbruksavdeling faglig råd om at
boligtomta BF2 reguleres til landbruksformål. Felt BF3 bør reguleres til formål uten
boenheter og ellers til formål som ikke kan påvirke landbruksdriften negativt. Følgelig
bør også f_LEK, o_P og o_BKT på dyrka mark vises med landbruksformål.
___________________________________________________________________________
Vi viser til kommunens skriv av 29.10.2015.
Planforslaget omfatter Gamle Årosvei 50, 52, 54, mfl. Planen vil erstatte deler av
reguleringsplan for Åros, vedtatt 19.11.1987. Ifølge gjeldende plan er det meste av
planområdet vedtatt som byggeområde for offentlige formål. Reguleringsbestemmelsene sier
at dette er arealer som nyttes av Forsvaret. (De har nå solgt sine arealer.) Videre heter det at
aktuelle bygg og anlegg for tekniske installasjoner i forbindelse med virksomheten tillates
oppført etter godkjenning av kommunen. Det skal ikke kunne oppføres nye bolighus innenfor
områdene.
Øvrige deler av planområdet omfatter regulerte landbruksområder med
bestemmelser om at her kan det kun oppføres tradisjonelle driftsbygninger og nødvendige
bolighus for gårdens drift.
Detaljreguleringsplanen som nå er lagt ut til offentlig ettersyn fører til at byggearealer for
Forsvaret, som i dag utgjør ubebygd jordbruksareal, reguleres til dels landbruksformål og dels
til parkering, lekeplass og byggeområde for kommunaltekniske anlegg. På allerede bebygde
regulerte forsvarsarealer er 2 eksisterende boliger regulert med hver sin tomt. Avslutningsvis
er Forsvarets tidligere «bunkerstomt» regulert til 3 boligtomter. I tillegg er eksisterende bolig
og garasje (Gamle Årosvei 50) omregulert fra landbruksformål til byggeområde for bolig.
Dette er eneste bolig på en landbrukseiendom med bl.a. 37 dekar fulldyrka jord. Ved å
regulere denne boligen til boligformål, vil landbrukseiendommen formelt bli stående uten
bolig. Dette kan igjen føre til at det seinere blir krav om å få oppført ny bolig på gården.
Faren for omdisponering av dyrka mark er da til stede. Boligtomt BF2 bør følgelig fortsatt
være del av regulert landbruksområde.
Fylkesmannen ser positivt på at jordbruksarealer som i dag formelt er regulert til
byggeområde for Forsvaret blir omregulert til landbruk. Likevel mener vi det er klart uheldig
å regulere inn 3 eneboligtomter med tilhørende utleie/sekundærleilighet på «bunkerstomta».
Besøksadr.
Postadr.
Telefon

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

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994

Side 2 av 2

Dette skyldes først og fremst at det etableres nye boenheter på areal omgitt av fulldyrka jord,
noe som er i klar strid med nasjonale føringer. Dessuten vil flere boenheter på stedet lett føre
til tiltak/konflikter som bidrar til å hemme landbruksdriften. Dersom «bunkerstomta» fortsatt
skal være bebygd, bør det kun være til formål uten boformål og som ikke kan virke negativt
på landbruksdriften. Slik sett bør også areal for lek, parkering og kommunaltekniske anlegg
på dyrka mark være regulert til landbruksområde.
Konklusjon
Av hensyn til jordvernet gir Fylkesmannens landbruksavdeling faglig råd om at boligtomta
BF2 reguleres til landbruksformål. Felt BF3 bør reguleres til formål uten boenheter og ellers
til formål som ikke kan påvirke landbruksdriften negativt. Følgelig bør også f_LEK, o_P og
o_BKT på dyrka mark vises med landbruksformål.
Med hilsen

Unni Svagård (e.f.)
fung. landbruksdirektør

Jørgen Sæbø
senioringeniør

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

Postboks 517 Lund

4605
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Landbruksavdelingen
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Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2015/270
Vår ref.:
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Vår dato: 02.12.2015
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Strandestien, Åros - uttalelse til detaljreguleringsplan med plan ID 201418
___________________________________________________________________________
Av hensyn til jordvernet gir Fylkesmannens landbruksavdeling faglig råd om at
boligtomta BF2 reguleres til landbruksformål. Felt BF3 bør reguleres til formål uten
boenheter og ellers til formål som ikke kan påvirke landbruksdriften negativt. Følgelig
bør også f_LEK, o_P og o_BKT på dyrka mark vises med landbruksformål.
___________________________________________________________________________
Vi viser til kommunens skriv av 29.10.2015.
Planforslaget omfatter Gamle Årosvei 50, 52, 54, mfl. Planen vil erstatte deler av
reguleringsplan for Åros, vedtatt 19.11.1987. Ifølge gjeldende plan er det meste av
planområdet vedtatt som byggeområde for offentlige formål. Reguleringsbestemmelsene sier
at dette er arealer som nyttes av Forsvaret. (De har nå solgt sine arealer.) Videre heter det at
aktuelle bygg og anlegg for tekniske installasjoner i forbindelse med virksomheten tillates
oppført etter godkjenning av kommunen. Det skal ikke kunne oppføres nye bolighus innenfor
områdene.
Øvrige deler av planområdet omfatter regulerte landbruksområder med
bestemmelser om at her kan det kun oppføres tradisjonelle driftsbygninger og nødvendige
bolighus for gårdens drift.
Detaljreguleringsplanen som nå er lagt ut til offentlig ettersyn fører til at byggearealer for
Forsvaret, som i dag utgjør ubebygd jordbruksareal, reguleres til dels landbruksformål og dels
til parkering, lekeplass og byggeområde for kommunaltekniske anlegg. På allerede bebygde
regulerte forsvarsarealer er 2 eksisterende boliger regulert med hver sin tomt. Avslutningsvis
er Forsvarets tidligere «bunkerstomt» regulert til 3 boligtomter. I tillegg er eksisterende bolig
og garasje (Gamle Årosvei 50) omregulert fra landbruksformål til byggeområde for bolig.
Dette er eneste bolig på en landbrukseiendom med bl.a. 37 dekar fulldyrka jord. Ved å
regulere denne boligen til boligformål, vil landbrukseiendommen formelt bli stående uten
bolig. Dette kan igjen føre til at det seinere blir krav om å få oppført ny bolig på gården.
Faren for omdisponering av dyrka mark er da til stede. Boligtomt BF2 bør følgelig fortsatt
være del av regulert landbruksområde.
Fylkesmannen ser positivt på at jordbruksarealer som i dag formelt er regulert til
byggeområde for Forsvaret blir omregulert til landbruk. Likevel mener vi det er klart uheldig
å regulere inn 3 eneboligtomter med tilhørende utleie/sekundærleilighet på «bunkerstomta».
Besøksadr.
Postadr.
Telefon

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

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994
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Dette skyldes først og fremst at det etableres nye boenheter på areal omgitt av fulldyrka jord,
noe som er i klar strid med nasjonale føringer. Dessuten vil flere boenheter på stedet lett føre
til tiltak/konflikter som bidrar til å hemme landbruksdriften. Dersom «bunkerstomta» fortsatt
skal være bebygd, bør det kun være til formål uten boformål og som ikke kan virke negativt
på landbruksdriften. Slik sett bør også areal for lek, parkering og kommunaltekniske anlegg
på dyrka mark være regulert til landbruksområde.
Konklusjon
Av hensyn til jordvernet gir Fylkesmannens landbruksavdeling faglig råd om at boligtomta
BF2 reguleres til landbruksformål. Felt BF3 bør reguleres til formål uten boenheter og ellers
til formål som ikke kan påvirke landbruksdriften negativt. Følgelig bør også f_LEK, o_P og
o_BKT på dyrka mark vises med landbruksformål.
Med hilsen

Unni Svagård (e.f.)
fung. landbruksdirektør

Jørgen Sæbø
senioringeniør

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

Postboks 517 Lund
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Kristiansand S

Fra: alf.petter.mollestad@multiconsult.no[alf.petter.mollestad@multiconsult.no]
Dato: 05.01.2016 15:00:24
Til: Anne Marit Tønnesland
Kopi: Ola Frøysland
Tittel: FW: 15/00559-4 - Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune

Hei Anne Marit.
Nedenfor er eposten fra Ghattas Sayej som etterspurt. Legger også ved eposten og skissen som han viser til.
PS: Godt nyttår!

Vennlig hilsen
Alf Petter Mollestad
Gruppeleder Areal og utredning
(+47) 99 63 76 43 | www.multiconsult.no
Multiconsult
-----Original Message----From: Sayej, Ghattas [mailto:Ghattas.Sayej@vaf.no]
Sent: 28. april 2015 08:55
To: Mollestad, Alf Petter <alf.petter.mollestad@multiconsult.no>
Cc: Ola.Froysland@sogne.kommune.no
Subject: 15/00559-4 - Detaljregulering for Strandestien, Åros, Søgne kommune
Hei Alf og Ola,
Så lenge jeg kan se i denne ny tegningen som jeg fikk 25.04.2015, vurderer vi tiltak som minimalt og da dropper vi krav om arkeologisk registreringen.
Dersom det ble funnet oldsaker underarbeid i områdene som skal brukes til pumpestasjon og lek, ber vi dere om å ta kontakt med undertegnende.
Hilsen
Ghattas Sayej
----------------------------------------------------------------------Ghattas Jeries Sayej (Ph.D.)
Arkeolog/konservator
Fylkeskonservatoren
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand
(Besøksadresse Tordenskjoldsgate 65)
Tlf. 38 07 45 00 (sentralbord)
Mobil: 47 05 59 07
e-post: gjs@vaf.no<mailto:gjs@vaf.no>
------------------------------------------------------------------------

Fra: Lohne, Gunnar[Gunnar.Lohne@ae.no]
Dato: 16.11.2015 14:32:46
Til: Postmottak
Tittel: SV: Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Gamle Årosvei 50,52,54 m.fl. - Plan id 201418

Agder Energi Nett AS (AEN) har en nettstasjon i det regulerte området (21063-Årossletta). Denne er forsynt med 22 kV jordkabel (røde stiplede streker i kartet)
Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt horisontalt.
Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.
Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og
vedlikehold av nettanleggene.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger og evt nybygging av nettanlegg må påregnes. Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må påregne å dekke
kostnadene med tiltaket.
Lokalisering av trase til nye nettanlegg og avklaring av areal til evt nettstasjon må gjøres i samråd med AEN.
Det må vurderes/planlegges satt av tilstrekkelig areal til mulig nettstasjon i det regulerte området.
Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/
Det er etablert noe lavspent 230V blandet nett i området. (jordkabel og luftnett vist som blå streker i kartet)
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.
Dette til orientering.

Med vennlig hilsen
Gunnar Lohne | Senioringeniør
Agder Energi Nett
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00 | fax: +47 38 60 79 00 www.aenett.no
God kraft. Godt klima.

Fra: Fellespostboks.AE Firmapost
Sendt: 30. oktober 2015 12:57
Til: Fellespostboks.AE Nett Firmapost
Emne: VS: Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Gamle Årosvei 50,52,54 m.fl. - Plan id 201418

Fra: Anne Marit Tønnesland <Anne.Marit.Tonnesland@sogne.kommune.no>
Sendt: 30. oktober 2015 12:40
Til: 'fmvapostmottak@fylkesmannen.no'; 'postmottak@vaf.no'; 'firmapost‐sor@vegvesen.no'; 'rs@nve.no'; 'post.agder@politiet.no'; Anette Skeime; Liv Tone Askildsen; Vegard Nilsen;
Paal Kristensen; Fellespostboks.AE Firmapost; 'dag@pkas.no'; 'jorgen.lovdal@losmail.no'; 'sognejff@njff.org'; 'jorundtry@hotmail.com'; 'okindb@powermail.no'; 'post@kristiansand‐
chamber.no'; 'post@avfallsor.no'
Emne: Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Gamle Årosvei 50,52,54 m.fl. ‐ Plan id 201418
Søgne kommune har vedtatt og legge overnevnte plan ut på offentlig ettersyn og høring.
Vedlagt oversendes kommunens vedtak, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.
Frist for å komme med merknader er satt til 14. desember 2015.10.30
mvh
Anne Marit Tønnesland
saksbehandler

Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne
postmottak@sogne.kommune.no

Søgne den 7.12- 2015

Norsk Zoologisk
Forening
Sørlandsavdelingen
Teglverksveien 30, 4632
Kristiansand

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Gamle Årosvei 50,
52, 54 m.fl. - ÅROS - Plan ID 201418 (Strandestien / Strandstien

Om Norsk Zoologisk Forening (NZF)
Norsk zoologisk forening er en landsomfattende forening for zoologisk
interesserte. Foreningen omfatter et antall lokallag, hvorav et på Sørlandet.
Zoologisk forenings medlemmer omfatter typisk både fagfolk (forskere,
universitetslektorer, forvaltning og lærerkrefter) og interesserte amatører, en
kombinasjon som gir foreningen betydelig zoologisk fagkompetanse så vel
som omfattende kunnskap om de naturfaglige verdiene som eksisterer lokalt.

Agder Botaniske
Forening
Postboks 1887
Gimlemoen,
4686 Kristiansand

Om Norsk Botanisk Forening / Agder Botaniske Forening (ABF)
Norsk Botanisk forening er foreningen for planteinteresserte i Norge Den
samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfot botanikere og andre
med interesse for norsk flora. Foreningen ble startet i 1935, og har i dag ca
1500 medlemmer over hele landet. Lokalavdelingen på Sørlandet heter
Agder Botaniske Forening.
God naturforvaltning krever kunnskap og engasjement. Norsk Botanisk Forening bidrar til dette
viktige arbeidet. Medlemmer i lokalforeningene besitter svært mye kunnskap om forekomst av
plantearter, og det utføres florakartlegging i stor stil.
Om Norsk Ornitologisk Forening ved Kristiansand
Norsk Ornitologisk Forening - populært kalt NOF eller fugleforeningen - er en
landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte, med fylkeslag alle fylker og mer enn
50 lokalforeninger rundt omkring i landet. Foreningen har på landsbasis rundt 6000
medlemmer. NOF Kristiansand og omegn lokallag er lokalforeningen for kommunene
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Fugleforeningen er møtested for alle som
liker å se på fugl, uansett kjønn, alder og kunnskapsnivå. Kulturlandskapet i Søgne er et
yndet og populært område for våre medlemmer hvor vi studerer fugletrekket, spesielt
Søgnejordene, Tjomsemoen og Årosjordene. Våre medlemmer har en unik kunnskap om
arter og trekkforhold i nevnte områder.

4.6 Kommentarer til Naturverdier/naturmangfold
De tre lokale naturfagelige foreningene reagerer sterk på at Søgne kommune vil regulere inn
3 nye boliger på Årosjordene. Dette er et regionalt viktig ornitologisk område.
Foreningene kom med innspill til Multiconsult ved oppstart av reguleringsplanen, vi kan ikke
se at denne høringsuttalelsen er tatt til følge på noe punkt i reguleringsplanen.

Årosjordene er den siste hekkeplassen for vipe i Søgne kommune.
Sommeren 2015 hekket 6 par med vipe nært opp til det området Søgne kommune ønsker å
regulere inn 3 boliger. Det er meget uheldig å plassere boliger i kantvegetasjonen til dyrket
mark. Boliger i dette området vil føre til mer menneskelig aktivitet og dette er ikke forenelig
med å ta vare på hekkefugl i dette viktige området.
Hekkefugl på Årosjordene fra den Norske rødlista av 2015.
Vipa (Vanellus vanellus) er oppført på den norske rødlista av 2015 med kode (EN) sterkt
truet og på den Globale rødlista NT nærtruet.
Sanglerka(Alauda arvensis)er i norsk rødliste 2015 oppført med (VU) sårbar.
Stær(Sturnus vulgaris) (NT) nær truet.
Gulspurv Emberiza citrinella (NT) nær truet.
Sørlig Gulerle er en sjelden hekkefugl i Norge og er registrert hekkende på Årosjordene.
Trekkfugl som bruker Årosjordene på høst og vårtrekket oppført på Norsk Rødliste av 2015
Myrhauk Circus cyaneus EN
Svarthalespove Limosa limosa EN
Brushane Calidris pugnax EN
Sædgås Anser fabalis VU
Sivhauk Circus aeruginosus VU
Storspove Numenius arquata VU
Hettemåke Chroicocephalus ridibundus VU
Svartrødstjert Phoenicurus ochruros VU
Rosenfink Carpodacus erythrinus VU
Lappspurv Calcarius lapponicus VU
Vepsevåk Pernis apivorus NT
Hønsehauk Accipiter gentilis NT
Fiskeørn Pandion haliaetus NT
Dverglo Charadrius dubius NT
Dobbeltbekkasin Gallinago media NT
Fiskemåke Larus canus NT
Tyrkerdue Streptopelia decaocto NT
Gjøk Cuculus canorus NT
Trelerke Lullula arborea NT
Sandsvale Riparia riparia NT
Taksvale Delichon urbicum NT
Kornkråke Corvus frugilegus NT
Bergirisk Carduelis flavirostris NT
Gulspurv Emberiza citrinella NT
Sivspurv Emberiza schoeniclus NT
Det fins også tilgjengelig en imponerende mengde data samlet av lokale ornitologer gjennom
årene til alle årstider på Årosjordene.
Rapporteringssystem for fugler har i dag over 2000 observasjoner registrert på Årosjordene.
http://artsobservasjoner.no/fugler/default.asp

NOF har registrert i egen database: 250 observasjoner.
Min private database Odd Kindberg inneholder 490 observasjoner
Databasene kan dokumenteres med XL om ønskelig.

Foreningene NOF-NZF-ABF mener at Naturmangfoldloven bør legges til grunn, området
må vurderes ut fra denne. Naturmangfoldloven har blitt etablert som hovedverktøy for å
ivareta naturvernhensyn i planlegging. Ut fra naturmangfoldslovens bestemmelser om at
planlegger må sikre at det foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag (§8) til å fatte
vedtak som ikke er i strid med hensyn til naturmangfoldet, og på bakgrunn av samme
lovs §6 om generell aktsomhetsplikt, så anmodes om at kommunen sikrer at det fremlegges
tilstrekkelig undersøkelse/dokumentasjon vedrørende de biologiske verdiene.

Konflikt med Naturmangfoldlovens § 9 - føre-var prinsippet.
I noen tilfeller vil ikke kunnskapen være tilstrekkelig til å vite hvilke virkninger
beslutningen har for naturmangfoldet. Føre-var prinsippet i § 9 skal da brukes. Dette
prinsippet tilsier videre at når det tas en beslutning uten at det finnes tilstrekkelig
kunnskap om virkningene for naturmiljøet, skal mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet unngås.
Vi kan ikke se at noe av dette er belyst og kommet fram i reguleringsplanen, den har store
mangler i så måte.
Punkt 5.11 Naturmangfold
Det blir totalt useriøst når Multiconcult ikke ser Årosjordene under ett, men velger å fokusere
kun på området der de 3 boligene er tenkt plasser. Det er klart at jo snevrere en ser
området desto lettere blir det å argumentere for nedbygging. Totalt er Årosjordene et viktig
ornitologisk område og burde ikke bebygges i det hele.
Vi mener Naturmangfold lovens kriterier ikke er oppfylt i denne reguleringsplanen. En dekker
seg bak at dette er en mindre utbygging, men den kan få store negative konsekvenser for
truede arter.
§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Dersom tiltaket forårsaker skader på naturmangfoldet skal kostnadene dekkes av
tiltakshaver. Tiltak for å unngå skader er å benytte seg av miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

Punkt 7 Merknader til varsel om oppstart
Innspillet fra NZF-NOF–ABF er ikke tatt til etterretning i det hele, det forligger ingen tiltak i
reguleringsplanen som ivaretar naturmangfoldet.
Sitat: Multiconsult.
Kommentar:
Innspillet er delvis tatt til etterretning. Naturmangfold er beskrevet og ivaretatt, se ovenfor.

Vi håper de folkevalgte i Søgne ser verdien av Årosjordene og lar dette viktige hekke
og trekkområde for fugl får ligge i fred slik det gjør i dag.
Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i dag er nettopp fragmentering
og nedbygging av slike rike områder.

Sørlig gulerle Årosjordet 2013

Vi minner om en tidligere uttalelse fra plan‐ og miljøutvalget og håper på at Søgne blir en
mer miljøvennlig kommune som tar vare på sine viktigste naturverdier.

Fra plan‐ og miljøutvalget
Oppsummering:
Plan‐ og miljøutvalget har eksistert i 4 år. Det ble opprettet med det formål at miljøsaker
skulle få en fremtredende plass i kommunens avgjørelser og forvaltning.
Utvalget har ikke i tilstrekkelig grad svart til hensikten fordi miljøsaker i stor grad har vært
fraværende i den omfattende saksmengden utvalget har hatt. Av nærmere 1000 saker
utvalget har behandlet, kan bare 3‐4 saker sies å være utpregede miljøsaker, og av 2500
delegasjonssaker har ingen vært miljøsaker. Utvalget har for det meste fungert som et
planutvalg.
Utvalget vil også peke på at informasjonen fra miljøforvaltningen til utvalget har vært
mangelfull.
Forslag til tiltak:
Utvalget vil understreke betydningen av en sterkere miljøforvaltning
Miljøforvaltningen bør samarbeide tettere med plan‐ og miljøutvalget
Kommunen bør være åpen for at frittstående, ”grønne” organisasjoner trekkes nærmere
med i kommunens beslutninger
Saksutredningen i arealsaker bør synliggjøre miljøutfordringene bedre
Kommunen bør i større grad ha miljøsaker som tema i politiske utvalg
Søgne 22.09.2011
Torfinn Kleivset
Peder Johan Pedersen

Vipe med nyklekt kylling mai 2014

Med vennlig hilsen

Norsk Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen

Agder B otaniske Forening.

Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokkallag

Kopi: Fylkesmannen i Vest Agder.

Bjørn Arild Stea
Gamle Årosvei 64
4640 Søgne

Søgne 07.12.15

Arealenheten
Søgne Kommune
Pb 1051
4640 Søgne

Åros plan bunkers Gamle Årosvei 50-52-54 m. flere. Åros plan I D 201418

Dyrket mark må beskyttes mot å ta hull på ved bebyggelse av Pumpestasjon , og hvorfor bygge
pumpestasjon på et av de høyeste punktene ? er det for at alle andre og må ha pumpe fra husene ?
Lekeplass ute på et så åpent landskap , forblåst og kaldt ??
Den lille masta stod der det nå ønskes lekeplass , masta er for lengst fjernet og arealet er tilbakeført
dyrket jord i praksis , bare ikke i dokumenter. Er det ikke da lurere å ta vare på det som allerede er
tilbakeført og tatt vare på til matproduksjon .
Er skeptisk til å etablere lekeområder for nærme grasarealer der en skal arbeide med
landbruksmaskiner .

20 meters byggegrense til dyrket mark , er dette noe kommunen vil gå foran med et eksempel for
andre som ønsker det samme ? dette er noe andre kommuner og fylkeskommuner tar hensyn til ved
bygging nær dyrket mark.
Da kjøp av bunkers ble gjort var det fordi det var fare for aktiviteter som ikke var ønsket i området av
bla Søgne og Songdalen Lensmannskontor,
Arealet er pr i dag regulert offentlig (militært) formål , og dermed ikke heller regulert til bolig . de
husene som er der er jo naturlig at blir regulert bolig , men ikke at det blir nye uten å ta hensyn til det
som er av regler

Mvh
Bjørn Arild Stea

Fra: Elin Berntsen Breisnes[elinbb@lyse.net]
Dato: 13.12.2015 22:30:18
Til: Postmottak
Tittel: Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52. 54 m.fl. - ÅROS - Plan ID 201418 (Strandestien / Strandstien)

Viser til forslag til Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52 54 m.fl. som er framlagt til offentlig ettersyn og høring.
Jeg vil med dette benytte meg av min rett til å komme med mine synspunkter i sakens anledning.
Vil før jeg direkte kommenterer sakens hovedkjerne belyse noen punkter som har vært med på å prege mitt syn.
I 2014 var jeg i dialog med kommunen fordi de ønsket å kjøpe et lite stykke av mitt jordbruksareal med formål å anlegge pumpestasjon. Min intensjon på det tidspunktet var å inngå en avtale.
Før det kom så langt varslet kommunen at de ønsket å få matrikkelført eierforholdet til veien som i henviste detaljregulering omtales som Strandestien/Strandstien.
Marnar Jordskifterett ivaretok arbeidet med å få avklart eierforholdet. Det ble anført at g.nr. 20, br.nr. 6 er eier av veien men at selve «veilegemet» må betraktes som et eget «anlegg" og felleseie mellom de
som benytter veien. Det ble med bakgrunn i dette oppfordret fra Marnar Jordskifterett få opprettet et veilag - Årosveien veilag. Dette ble tatt til etterretning og siden jeg tidvis bruker veien til traktorkjøring er jeg
også en del av dette veilaget. Kommunen har vært involvert i hele denne prosessen.
I rettsboken relatert til matrikkelføringen av veien omtales den som «Den Gamle Hovedvei». Som eier av veien hadde jeg satt pris på å få avklart hva veien skal hete i offentlige papirer heretter - er det «Den
Gamle Hovedvei», eller er det Strandestien eller Strandstien (mener at det finnes en annen vei/sti som omtales som «Strandstien» like i nærheten - langs Søgneelva).
Hvorfor drar jeg dette inn i denne saken?
Rettsboken fra Marnar Jordskifterett er datert 12.12.2014.
I løpet av saksgangen om eierskap/veilag ble det ikke lagt skjul på fra min side at jeg var i dialog med forsvaret fordi jeg ønsket at Forsvarsbyggs eiendom, g.nr. 20 br.nr. 194, skulle tilbakeføres til min gård,
g.nr. 20 b.nr. 6, hvor den en gang ble rekvirert/kjøpt i fra. Det er denne eiendommen som skal benyttes til pumpestasjon samt lekeplass.
Første varsel om «Detaljregulering Strandstien - Åros i Søgne» er datert 28.01.2015.
Da jeg etter mottak av første varsel kontaktet Forsvarsbygg v/Trond K. Nordby fordi jeg ble svært forundret over at området jeg trodde jeg skulle få tilbakeført, nå var tiltenkt overført til kommunen, fikk jeg
følgende svar (datert 10.03.2015):
«Vi kan opplyse at i henhold til vårt regelverk for salg av Statens eiendommer er eiendommen blitt sendt ut på utvidet offentlig avklaring i forhold til offentlig behov for etterbruk av eiendommen». I den
forbindelse har Søgne kommune meldt sitt behov og interesse for å kunne overta eiendommen til takst innen den gitte tidsfrist. Dette vil innebære at eiendommen vil bli solgt til Søgne kommune med
overtakelse innen den 1. april d.å.»
Til tross for gjentatte henvendelser til Forsvarsbygg med tilhørende mottak av tilbakemelding om at jeg ville bli varslet når det var noe nytt relatert til salget av den angitte eiendommen ble jeg aldri varslet om
den planlagte overføringen, verken fra Forsvarsbygg eller Søgne kommune. Dette finner jeg meget beklagelig.
Etter mitt og andres tidligere innspill til denne saken er det nå tatt til etterretning at en stor del av eiendommen g.nr. 20, br. nr. 194 skal omreguleres (tilbake) til LFN område. Det er kun en liten del som skal
benyttes til offentlig formål. Forsvarsbyggs argument for å selge eiendommen til Søgne kommune, istedet for tilbake til meg slik praksis har vært for andre områder som har tilhørt andre gårdsbruk, synes
derfor ikke å være oppfylt. I den fremlagte detaljbeskivelsen fremgår det av "Planbeskrivelsens punkt 4.10 Barns interesser" at «Det er lite eller ingenting som tyder på at områdene som foreslås utbygd blir
brukt aktivt av barn og unge idag». Hvorfor skal det da brukes midler til å anlegge lekeplass på et område som i aller høyeste grad bør benyttes som jordbruksareal?
En lekeplass som grenser til et jordbruksareal der det ofte kjører store landbrukskjøretøy synes heller ikke å være en sikkerhetsmessig god løsning.
Jeg ber derfor om at det vurderes at hele området, g.nr. 20 br. nr. 194, tilbakeføres til g.nr. 20, b. nr. 6 og innlemmes i det øvrige jordbruksarealet som omkranser dette, slik det en gang var. Planen om
lekeplass bør legges vekk. Det er jo også anført i plandokumentet at «mesteparten av leken foregår innenfor egne private tomter». Basert på dette synes derfor behovet for lekeplass ikke å være stor. Skulle
mitt forslag til ny vurdering tas til etterretning vil jeg i kunne stille et område til disposisjon i utkanten av jordbruksarealet slik at pumpestasjonen kan plasseres på en måte som gjør at vi unngår unødvendige
ulemper for jordbruket.
Med vennlig hilsen
Elin Berntsen Breisnes

Ole Johan Sverdrup
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av av arealet der bunkersen sto er det i dagens forslag lagt inn 3 boenheter.

På andre siden av veien tas det « hull » på dyrket mark, jord av beste kvalitet, som er lett å drive.
Bjørn Arild Stea har forvaltet dette arealet i mange år.
Søgne Senterparti mener at arealet der bunkersen sto reguleres
areal for lek.
Arealet på østsiden av veien beholdes som dyrket mark.

Videre ønsker vi at kommunen

For Søgmvelnter

rti

J «SQ

Olehohan Sverdrup
Sekretær

I)

en boligtomt,

pumpestasjon

selger dette produktive jordet til en av gárdbrukerne

i Søgne.
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Fra: Tor Stea[tor.stea@tine.no]
Dato: 18.11.2015 08:25:54
Til: Postmottak
Tittel: Plan ID 201418

Hei
Merknad til plan for Gamle Årosvei 50, 52, 54, m.fl.
Saksbehandler Anne Marit Tønnesland
Jeg ble oppmerksom på en feil i reguleringen for min eiendom da jeg så over planen.
Sender derfor denne henvendelse før fristen 14 desember 2015
Nr. 6 i BF1 = gamle årosvei 52.
Veien i nordlig ende (f_V2) er en servitutt for nr 54 (BF1-5 på kartet)
Dette er ikke å regne som en vei, men en adkomstrett for nr. 54
Derfor kan ikke bygge grenser begrenses fra denne adkomst, men helt ut til eiendomsgrensen min mot LL2 .
Kan dere retter opp dette i planen, og fjerne f_V2 som er vist på kartet.
Servitutten må gjerne være markert på kartet, og den står fast så lenge behovet er der.

Utsnitt fra Plankart for gamle årosvei
Ber dere vennligst om å få dette rette opp.
mvh
Tor Stea

18.11.15

/ +47 906 26 325
Mail: tor.stea@tine.no

**** Bemerk: Denne forsendelse kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis du har mottatt forsendelsen feilaktig, vennligst gi avsender beskjed og tilintetgjør forsendelsen inkl. alle evt. vedlegg uten å kopiere
eller offentliggjøre innholdet. Vennligst merk at TINE SA og avsender fraskriver seg ethvert ansvar for virus, og andre evt. feil ved meldingen, samt for skade eller tap som meldingen måtte medføre.Takk for
hjelpen.
*** NOTICE: This communication may contain privileged or other confidential information. If you have received it in error, please advise the sender by reply email and immediately delete the message and any
attachments without copying or disclosing the contents. Please note that neither TINE SA nor the sender accepts any responsibility for viruses, errors and losses incurred by this communication.

Fra: Lohne, Gunnar[Gunnar.Lohne@ae.no]
Dato: 16.11.2015 14:32:46
Til: Postmottak
Tittel: SV: Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Gamle Årosvei 50,52,54 m.fl. - Plan id 201418

Agder Energi Nett AS (AEN) har en nettstasjon i det regulerte området (21063-Årossletta). Denne er forsynt med 22 kV jordkabel (røde stiplede streker i kartet)
Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt horisontalt.
Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.
Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og
vedlikehold av nettanleggene.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger og evt nybygging av nettanlegg må påregnes. Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må påregne å dekke
kostnadene med tiltaket.
Lokalisering av trase til nye nettanlegg og avklaring av areal til evt nettstasjon må gjøres i samråd med AEN.
Det må vurderes/planlegges satt av tilstrekkelig areal til mulig nettstasjon i det regulerte området.
Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/
Det er etablert noe lavspent 230V blandet nett i området. (jordkabel og luftnett vist som blå streker i kartet)
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.
Dette til orientering.

Med vennlig hilsen
Gunnar Lohne | Senioringeniør
Agder Energi Nett
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00 | fax: +47 38 60 79 00 www.aenett.no
God kraft. Godt klima.

Fra: Fellespostboks.AE Firmapost
Sendt: 30. oktober 2015 12:57
Til: Fellespostboks.AE Nett Firmapost
Emne: VS: Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Gamle Årosvei 50,52,54 m.fl. - Plan id 201418

Fra: Anne Marit Tønnesland <Anne.Marit.Tonnesland@sogne.kommune.no>
Sendt: 30. oktober 2015 12:40
Til: 'fmvapostmottak@fylkesmannen.no'; 'postmottak@vaf.no'; 'firmapost‐sor@vegvesen.no'; 'rs@nve.no'; 'post.agder@politiet.no'; Anette Skeime; Liv Tone Askildsen; Vegard Nilsen;
Paal Kristensen; Fellespostboks.AE Firmapost; 'dag@pkas.no'; 'jorgen.lovdal@losmail.no'; 'sognejff@njff.org'; 'jorundtry@hotmail.com'; 'okindb@powermail.no'; 'post@kristiansand‐
chamber.no'; 'post@avfallsor.no'
Emne: Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Gamle Årosvei 50,52,54 m.fl. ‐ Plan id 201418
Søgne kommune har vedtatt og legge overnevnte plan ut på offentlig ettersyn og høring.
Vedlagt oversendes kommunens vedtak, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.
Frist for å komme med merknader er satt til 14. desember 2015.10.30
mvh
Anne Marit Tønnesland
saksbehandler

RAPPORT

ROS-analyse – Detaljregulering for Strandestien,
Åros, Søgne kommune
OPPDRAGSGIVER

Søgne kommune v/Enhet for eiendom
EMNE

ROS-analyse
DATO / REVISJON: 11.mai 2015 / 00
DOKUMENTKODE: 313482-RAP-ROS-001

RAPPORT
OPPDRAG

Detaljregulering for Strandestien, Åros

DOKUMENTKODE

313482-RAP-ROS-001

EMNE

Risiko- og sårbarhetsanalyse

TILGJENGELIGHET

Åpen

OPPDRAGSGIVER

Søgne kommune v/Enhet for eiendom

OPPDRAGSLEDER

Alf Petter Mollestad

KONTAKTPERSON

Ola Frøysland

UTARBEIDET AV

Alf Petter Mollestad

ANSVARLIG ENHET

2043 Sør Kristiansand
Samferdsel og Infrastruktur

GNR./BNR./SNR.

SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av detaljregulering
for Strandestien, Åros, Søgne kommune.
Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser
Konsekvens
Sannsynlighet
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

10
44, 45, 46

Det er identifisert fire hendelser/situasjoner, alle med lav risiko. Disse er:
Sårbar fauna (lav risiko)
-Ulykke i av-/påkjørsler (lav risiko)
Ulykke med gående/syklende (lav risiko)
Ulykke ved anleggsgjennomføring (lav risiko)
Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen viser, som for eksempel
grunnforurensning, støy- og luft forurensning.
Konklusjon:
Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall uønskede
hendelser, eller redusere konsekvensen av disse. God planlegging av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av
eventuelle ulykker.
Det kan konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre større farer enn hva som kan aksepteres. Med
andre ord kan vi ikke se noen grunn til at det er spesielle farer eller risikomomenter her sammenliknet med de fleste
andre plan- og byggeprosjekter.
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1

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Plan- og bygningslovens § 4-3 krever risiko- og sårbarhets analyse (ROS-analyse) for alle planer for
utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål, og evt. endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Hensikten med planen er å legge til rette for tre boligtomter innenfor en eiendom, tidligere
Forsvarets eiendom. Videre skal det legges til rette lekeplass, kloakkpumpestasjon og
nettstasjon/transformator. Eksisterende atkomstveg vil bli videreført.
Ytterligere redegjørelse for planforslaget og overordnete planer framgår av planbeskrivelsen.

1.2

Metode
Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse
med tiltaket. Analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser skade
på mennesker, miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at
omfang og skader av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet
eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og danner grunnlag for de valgte
løsningene og avbøtende tiltakene som inngår i reguleringsplanen.
Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på kjennskap til lokale
forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen er det benyttet
klassifisering som vist i DSBs veileder.
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:
Begrep

Frekvens

Vekt

Lite sannsynlig

Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men
det er en teoretisk sjanse, sjeldnere enn hvert 50. år

1

Mindre sannsynlig

Hendelsen kan skje, mellom én gang hvert 10. år og én gang hvert 50.
år

2

Sannsynlig

Hendelsen kan skje av og til, mulig periodisk hendelse, mellom én
gang hvert år og én gang hvert 10. år

3

Meget sannsynlig

Hendelsen kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede, mer
enn én gang hvert år

4

Tabell 1-1 Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad (konsekvens) er klassifisert som:
Begrep

Vekt

Konsekvens

Ufarlig

1

Ingen personskader eller miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen
direkte skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer.

En viss fare

2

Få eller små personskader. Mindre miljøskader. Systemer settes midlertidig ut av drift.
Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer.

Kritisk

3

Få, men alvorlige personskader. Omfattende miljøskader. Driftsstans i flere døgn, f. eks.
ledningsbrudd i grunn og luft.

Farlig

4

Opp til fem døde. Alovrlige skader på miljøet. System settes ut av drift for lengre tid.
Andre avhengige systemer rammes midlertidig.

Katastrofalt

5

Over fem døde og tjue alvorlig skadde. Svært alovrlige og langvarige skader på miljøet.
Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. Kombinasjon av flere
viktige funksjoner ute av drift. Adkomst, strømforsyning, vannforsyning m.m.

Tabell 1-2 Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse
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Sannsynlighet og konsekvens av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en
hendelse representerer.
Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise, hvor farge angir
risiko av uønsket hendelse. Hendelser som kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt
område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt
område) er mindre farlige og lite sannsynlige.
Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Meget sannsynlig
Sannsynlig

Hendelse x

Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Hendelse y

Uakseptabel risiko – Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn
Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko
Akseptabel risiko

Tabell 1-3Tabell som viser samlet risikovurdering

Risikomatrisen beskriver risikoen etter at mottiltaket er vurdert.
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til meget sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
virkninger, krever tiltak. Forslag til tiltak er nevnt i høyre kolonne i tabell i kap. 2.
Analysen er basert på kjent kunnskap ut fra tilgjengelige kilder, samt tilhørende planbeskrivelse.

1.3

Forutsetninger for ROS-analysen
Hensikten med en risiko- og sårbarhetsanalyse er å gi et grunnlag for å integrere beredskapsmessige
hensyn i arealplanleggingen. ROS-analysen legger vekt på temaer som representerer en spesiell risiko
i forbindelse med planforslaget. Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten
lokaliseres som foreslått, og ikke generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering.
Hendelser som vurderes i analysen er forhold som kan oppstå plutselig og uforutsett, og ha store
konsekvenser for mennesker, miljø og samfunn.
Vi forutsetter at planlegging og prosjektering av tiltaket gjøres i henhold til gjeldende lover og
forskrifter, også utover plan- og bygningslovgivningen. ROS-analysen vurderer derfor ikke temaer
som er sikret gjennom i annet regelverk med krav til utredning, eller inngår i planbeskrivelsen.
Eksempler på dette er radon og brannsikkerhet i bygg, som forutsettes ivaretatt iht. byggteknisk
forskrift (TEK 10). Sårbare naturområder omtales heller ikke, da dette er et utredningskrav i
planbeskrivelsen, jf. naturmangfoldloven. Fornminner (automatisk fredete kulturminner) ivaretas
gjennom kulturminneloven, og må belyses i planbeskrivelsen. Forurenset grunn ivaretas gjennom
forurensningsforskriften, og inngår derfor heller ikke i ROS-analysen. Luftforurensning og støyforhold
anses heller ikke som et risikofylt tema, og forutsettes belyst i planbeskrivelsen. Disse temaene
omtales derfor ikke i ROS-analysen.
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2

Risikoforhold

2.1

Uønskede hendelser, virkninger og tiltak
Tabell med mulige uønskede hendelser.

Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Natur og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/-skred

Nei

2. Snø-/isras

Nei

3. Flomras

Nei

4. Elveflom

Nei

5. Tidevannsflom

Nei

6. Radongass

Usikkert

Løses i henhold til TEK10 § 13-5.

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt

Nei

8. Nedbørutsatt

Nei

Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora

Nei

10. Sårbar fauna/fisk

JA

11. Verneområder

Nei

12. Vassdragsområder

Nei

13. Forminner (afk)

Nei

14. Kulturminne/-miljø

Nei

Sannsynlig

Ufarlig

Menneskeskapte forhold

Se vurdering nedenfor.

Vest Agder fylkeskommune,
fylkeskonservatoren, varslet at det
måtte foretas kulturhistoriske
registreringer. Det er vist skisse, og
på bakgrunn av det, frafalt
fylkeskonservatoren krav om
arkeologisk registrering

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Vei, bru, knutepunkt

Nei

16. Havn, kaianlegg

Nei

17. Sykehus/-hjem, kirke

Nei

18. Brann/politi/sivilforsvar

Nei

19. Kraftforsyning

Nei
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

20. Vannforsyning

Nei

21. Forsvarsområde

Nei

22. Tilfluktsrom

Nei

23. Område for idrett/lek

Nei

24. Park/rekreasjonsområde

Nei

25. Vannområde for friluftsliv

Nei

Sanns.

Kons.

Lite
sannsynlig
Lite
sannsynlig

Kritisk

Risiko

Kommentar/Tiltak

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning

Nei

27. Permanent forurensning

Nei

28. Støv og støy; industri

Nei

29. Støv og støy; trafikk

Nei

30. Støy; andre kilder

Nei

31. Forurenset grunn

Nei

32. Forurensning i sjø

Nei

33. Høyspentlinje (em stråling)

Nei

34. Risikofylt industri mm.
(kjemikalier/eksplosiver, olje/gass,
radioaktivitet)
35. Avfallsbehandling

Nei

36. Oljekatastrofeområde

Nei

Nei

Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt forurensning

Nei

38. Støy og støv fra trafikk

Nei

39. Støy og støv fra andre kilder

Nei

40. Forurensning i sjø

Nei

41. Risikofylt industri mm.
(kjemikalier/eksplosiver osv.)

Nei

Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods

Nei

43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet
44. Ulykke i av-/påkjørsler

JA

45. Ulykke med gående/syklende

JA

Kritisk

Generell ulykkesrisiko. Det blir økt
trafikkbelastning.
Generell ulykkesrisiko. Det blir økt
trafikkbelastning.
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring
47. Andre ulykkespunkter

JA

Lite
sannsynlig

Kritisk

Nei

Risiko

Kommentar/Tiltak
Generell ulykkesrisiko. Det blir økt
trafikkbelastning i anleggsperioden.

Andre forhold
48. Sabotasje og terrorhandlinger

Nei

-Er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål?
-Er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?
49. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm.
50. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup etc.)
51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.
52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Tabell 2-1 Tabell som viser mulige uønskede hendelser.
Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser
Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Meget sannsynlig
Sannsynlig

10

Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

2.2

44, 45, 46

Vurdering av behov for risikoreduserende tiltak
Hendelser som i tabell 2-1 er vurdert å være sannsynlige til meget sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser (gul og rød risikokategori), krever tiltak. Nærmere angitte hendelser
kommenteres nedenfor. For hendelser i grønn sone, se også kommentarer nedenfor.
2.2.1 Hendelser med lav risiko __________

10 Sårbar fauna
I et større område rundt planområdet er det registrert beite og yngleområder for sårbare arter. Planen
omfatter bare svært beskjedne arealer som omdisponeres fra jordbruk (ca, 0,4 daa). Omdisponeringen er
for øvrig til samfunnsmessig viktige formål som lekeplass for nye og eksisterende boliger, og areal til
kommunaltekniske formål; kloakkpumpestasjon og nettstasjon/transformator. Dette arealet er også
regulert til byggeområde i gjeldende plan. Konsekvensen kommer derfor i grønn sone, og det vurderes som
ufarlig. Det vil ikke være behov for tiltak.
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44 Ulykke i av-/påkjørsler
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet, og planforslaget antas dermed å ha
lite sannsynlighet for ulykker, men eventuell ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens.
45 Ulykke med gående/syklende
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet. Trafikkmengden er liten, og nye
avkjørsler vil være enkeltavkjørsler til hver enkelt tomt. Planforslaget antas dermed å ha lite sannsynlighet
for ulykker, men eventuell ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens.
46 Ulykke ved anleggsgjennomføring
Det vil være en generell ulykkesrisiko ved anleggsgjennomføring. Ulike lovverk regulerer imidlertid
virksomheter som skal operere i området. Når det gjelder ulykke ved anleggsgjennomføring vurderes det
som lite sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som kritiske. Området skal merkes/skiltes og sikres for
uvedkommende. Eventuelle sprengningsarbeider kan bare gjennomføres etter godkjent sprengningsplan og
må gjennomføres av kompetent foretak. Spesielle tiltak utover dette anses ikke å være nødvendig.
2.2.2 Hendelser med middels risiko __________
Det er ikke påvist noen hendelser som er vurdert med middels risiko.
2.2.3 Hendelser med høy risiko __________
Det er ikke påvist noen hendelser som er vurdert med middels risiko.

3

Usikkerhet ved analysen
Klassifisering av risiko vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. Dette
skyldes flere forhold:
- For mange typer hendelser finnes ikke erfaringer eller etablerte metoder for å beregne frekvens,
eller modeller og metoder som kan beregne sannsynlighet. I slike tilfeller må sannsynligheten
vurderes ut fra et faglig skjønn. Selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse
innen det fagområdet som er aktuelt, vil det være usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder
for vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak.
- Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig
prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike
løsninger i byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har
forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man
ikke har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen.
- Hendelsene som er vurdert i analysen er ikke uttømmende. Det kan være uforutsette hendelser
som man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige arbeidet med ROS-analysen.
- Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli
annerledes. Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør
oppdateres. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og
prosjektering.
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