Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 22.06.2016
Behandling:
Daland (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av H og FRP:
Ta bort rekkefølgekravet §1b om gang- og sykkelvei.

Votering:
Det ble bestemt å votere i følgende rekkefølge:
1. fellesforslaget fra H og FRP
2. rådmannens forslag til vedtak
Fellesforslaget ble forkastet med 5 (KRF, V, AP, MDG) mot 4 (H, FRP) stemmer.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 til detaljregulering for GB
24/14 og GB 24/60 - Amfeneset Plan ID 201508 bestående av plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse (vedlegg 3-6).
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. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 til detaljregulering for
GB 24/14 og GB 24/60 - Amfeneset Plan ID 201508 bestående av plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 3-6).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
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Ta bort rekkefølgekravet §1b om gang- og sykkelvei.

Votering:
Det ble bestemt å votere i følgende rekkefølge:
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Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 til detaljregulering for
GB 24/14 og GB 24/60 - Amfeneset Plan ID 201508 bestående av plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 3-6).
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
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Bakgrunn for saken:
Plankontoret Halvard Homme AS har på vegne av Leif Hübert fremmet forslag til
detaljregulering for gnr 24. bnr. 14 og 60 på Amfeneset.
Formålet med planarbeidet er etablering av ei ny eneboligtomt med tilhørende brygge.
Dagens situasjon:

Illustrasjon: Viser planområdet i fiolett med skråfoto i nordlig retning.
Den planlagte tomta ligger i Langviga sørvest på Amfeneset omkranset av 2 eksisterende
eneboliger i vest, og 3 fritidsboliger i nord og østlig retning. Tomta er likhet med
omkringliggende bebyggelse tilknyttet en privat vei som er koblet til den kommunale veien
Amfenesveien.
Planområdet er i dag utbygd og fungerer som grønnstruktur mellom eksisterende bebyggelse.
Fra sjøen stiger terrenget bratt opp til et høydedrag som ligger på kote +20 før det går ned til
kote +14 hvor veien ligger.

Bilde: Viser tomta fra sjøen (hentet fra planbeskrivelsen).
Melding om oppstart og offentlig ettersyn:
Det er avholdt oppstartmøte i mai 2015, og varslet oppstart av planarbeid i lokalavis og
gjennom tilskrivning av berørte i juni 2015. Innspillene er kommentert i planbeskrivelsen av
forslagsstiller.
Plan- og miljøutvalget besluttet i møtet 30. mars 2016 at to forslag til detaljregulering skulle
legges ut på offentlig ettersyn og høring. Et forslag der brygge med tilhørende atkomst skulle
inngå (heretter benevnt som forslag 1), og et forslag hvor brygge og atkomst var tatt ut i tråd
med kommuneplanen (forslag 2)
Planforslagenes innhold:
For forslag 1 vises til plankart (vedlegg 1) og bestemmelser (vedlegg 2). For planforslag 2
vises til det til plankart (vedlegg 3) og bestemmelser (vedlegg 4).
Forskjellen i forslagene er at brygge og atkomstforbindelse er tatt ut plankart og bestemmelser
for forslag 2, ellers er forslagene identisk i utforming.
Felles for begge forslagene er planbeskrivelsen med tilhørende risiko og sårbarhetsanalyse
(vedlegg 5). Som vedlegg til planbeskrivelsen er det utarbeidet situasjonsplan (vedlegg 6) og
3D/visualisering av boligen fra sjøen (vedlegg 7).

Kartutsnitt: Viser forslag 1 i transparent.
Planforslaget legger opp til at det kan etableres én enebolig med integrert garasje på den
innregulerte boligtomta BFS. Tomta er regulert til ca. 2,6 dekar, og vil kunne ha et bebygd
areal på inntil 1045m2 med 40 % BYA.
Bygget er planlagt nedfelt i terrenget over to etasjer. Fra sjøen vil bygget kun ha én synlig
etasje.

Illustrasjon: Snitt av bebyggelsen fra planbeskrivelsen med administrasjonen påtegninger av
kote høyder i samsvar med planens bestemmelser.
Bygget skal iht. bestemmelsene ha flatt eller pulttak med maksimal takvinkel på 5 grader.
Fasader er betong eller mørk tegl i nøytrale farger som skal gjenspeile de naturgitte
omgivelsene.
I forslag 1 er det langs sjøen avsatt areal til småbåtanlegg/brygge på inntil 30m2 med 12 meter
kaifront. Det vil være tillatt med utriggere på inntil 8 meter jf. bestemmelsene.
Administrasjonen gjør oppmerksom på at illustrasjon av brygge i planbeskrivelsen er vesentlig
mindre enn det reguleringsplanbestemmelsene tillater.
Mellom småbåtanlegget og boligtomta er det avsatt grønnstrukturbelte som naturområde. I
naturområdet tillates gangforbindelse fra boligtomta ned til småbåtanlegget, samt lett skjøtsel
av vegetasjon.

Atkomsten til tomta skjer fra privat vei.
Planstatus:
Gjeldende plan er kommuneplanens arealdel der arealet er avsatt til landbruk, natur og
friluftsområde.

Kartutsnitt: Til venstre utsnitt fra kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret
20.12.2012. Til høyre utsnitt fra tidligere forslag til kommunedelplan for Amfeneset.
Fylkesmannen og Fylkeskommunen hadde innsigelse til en rekke byggeområder på Amfeneset
i prosessen ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. I sluttfasen av prosessen frafalt
myndighetene innsigelser under forutsetning at kommunen skulle oppdaterte plankartet i
samsvar med tidligere forslag til KDP for Amfeneset.
Fylkesmannen og Fylkeskommunen aksepterte arealbruken som vist i utsnittet over til høyre.
Det medfører at arealene nærmest sjøen ikke skal benyttes til utbyggingsformål.
Ved det som antas å være en inkurie ble kommuneplankartet ikke oppdatert før planen ble
vedtatt i kommunestyret den 20.12.2012. Derfor viser gjeldende kommuneplan arealet som
LNF.
I administrasjonens håndtering av saken har man lagt til grunn at kommunen har ment å avsette
de nordligste delene av planområdet til boligbebyggelse med en forutsetning om god
landskapstilpasning i samsvar med meklingsprotokoll.
Andre forhold som er relevant er kommuneplanens arealdel som har en særskilt
rekkefølgebestemmelse for Amfeneset som lyder (§ 4 fjerde ledd):
Før ny boligbygging tillates på Amfeneset skal atkomstveien være opprustet og gang- og
sykkelvei fra Torvekrysset til avkjørselen øst for GB 24/51 være opparbeidet
Innspill fra høring og offentlig ettersyn:
Det ble under plan- og miljøutvalgets behandling 30. mars 2016 besluttet at det under høringen
skulle sees nærmere på rekkefølgekravet knyttet til gang- og sykkelvei. Utvalget ba om at man
vurderte et krav på deler av strekket, eksempelvis fram til Båthavna.
Ved høring av planforslagene la administrasjonen to (alternative) forslag
rekkefølgebestemmelser med høringen, som oppfølgning av utvalget vedtak:
1. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være etablert gang- og sykkelvei fra
Torvefjordkrysset fram til avkjørsel Torvefjorden båthavn (GB for 23/733).

2. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være etablert gang- og sykkelvei fra
avkjørsel Torvefjorden båthavn (GB for 23/733) fram til avkjørsel øst for GB 24/51.
Begge de alternative planforslagene med de ovenfor nevnte bestemmelsene ble lagt ut på
offentlig ettersyn og høring i perioden 18. april til 6. juni 2016. Det har kommet 4 uttalelser (se
vedlegg 7) hvor det i hovedtrekk er anført følgende:
Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, brev 12.5.2016
I respekt for tidligere meklingsresultatet i kommuneplanarbeidet så forventer Fylkesmannen at
kommunen i følger opp avtalen om at de sjønærearealene skal være LNF-område.
Fylkesmannen forutsetter derfor at kommunen alternative forslag (hvor brygge utgår) legges
til grunn i den videre behandlingen.
Fylkesmannen gir også faglig råd om at gang- og sykkelvei må være etablert på hele
strekningen som kommuneplanbestemmelsen forutsetter ut fra trafikksikkerhetshensyn for barn
og unge. Skal det gjøres en prioritering anbefaler fylkesmannen at første delen fra
Torvekrysset til båthavna bygges ut først pga. størst trafikkmengde, samt at Østre Niglus off.
friområde også ligger her med atkomst gjennom havna.
Administrasjonen kommentar:
Administrasjonen deler fylkesmannens syn på at bryggearealet langs sjøen bør utgå ut fra de
avtalene kommunen har inngått etter konkrete innsigelsesdrøftelser i kommuneplanarbeidet.
I forhold til gang- og sykkelvei er administrasjonen ikke uenig i at det beste vil være å få en
løsning som forutsatt i kommuneplanen med g/s-vei på hele strekket.
Utfordringen er at rekkefølgekrav forhindrer en mulig utbygging av boligtomta inntil kravet er
løst. Dessuten foreligger det forventinger om at området skal kunne bygges ut når planen
vedtas. Da må det være rekkefølgekrav som er reelt sett er mulig å løse innen rimelig tid.
Kommunal og moderniseringsdepartementet er klar på at det ikke er adgang til å bruke
rekkefølgekrav i detaljreguleringer uten at det både faktisk og rettslig er mulig å gjennomføre
betingelsene innen rimelig tid.
Kommunen kan derfor ikke bare avbøte eller utsette problemstillingen med å legge inn
rekkefølgekrav. I de tilfellene kommunen ser at krav verken faktisk eller rettslig er
gjennomførbare innen rimelig tid må forslaget avvises med henstilling om at planen kan tas
opp til ny vurdering når området er reguleringsmodent - det vil si når kravet er løst eller det
foreligger en løsning på hvordan kravet kan løses.
Administrasjonen mener at et rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei helt ut til Amfeneset
verken faktisk eller rettslig er gjennomførbart for ei boligtomt. Om plan- og miljøutvalget eller
kommunestyret mener at det er helt nødvendig vil administrasjonen anbefale at planen avvises
inntil man har en nærmere avklart løsning på problemet.
I forhold til å ta inn deler av kravet mener administrasjonen det er mer gjennomførbart. Det
pågår reguleringsarbeid på strekningen mellom Torvekrysset og eksisterende båthavn i
Torvefjorden som muliggjør en etablering av gang- og sykkelvei på første strekket. Som
Fylkesmannen anfører er dette den mest trafikkbelastede delen av Amfenesveien.

Administrasjonen vil derfor tilrå at det knyttes rekkefølgekrav til delstrekningen mellom
Torvekrysset – eksisterende båthavn som foreslått av Plan- og miljøutvalget.
Administrasjonen har oppdatert bestemmelsene med et slikt krav.
Vest-Agder fylkeskommune brev 1.6.2016.
Ved behandling av KDP for Amfeneset ga fylkeskommunen sterkt faglig råd om at det ikke
åpnes for økt utnyttelse i områdene LB1-LB6, samt at sørlige deler av B2 legges ut til grønne
formål. Fylkeskommunen kan ikke se at det er noe ved planforslaget som tilsier at forholdene
er endret siden sist og opprettholder derfor vår tidligere merknad.
Fylkeskommunen gir faglig råd om at kommunen går videre med sitt alternative forslag uten
gangveg og brygge. Dette er også i tråd med overordnet plan.
Viser til at det positivt at det stilles krav til opparbeidelse av lekearealer, men mener forslaget
bør vise lokalisering og størrelse på disse.
Fylkeskommunen er også positiv til at planlagt bebyggelse er lagt ned i terrenget med
tilpasning av høydebestemmelser og inngrepsfrie arealer, samt at det foreligger snitt og
illustrasjoner.
Fylkeskommunen antar at bakgrunn for rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei ut til Amfeneset
er gitt ut fra trafikksikkerhetshensyn i KP. Etablering av flere boenheter vil øke kravene til
trafikksikkerhet og trygg skolevei. Kravet bør derfor opprettholdes. En minnelig løsning kan
være å stille krav m gang- sykkelvei på strekket mest trafikk, fra krysset ved Torvesanden og
frem til småbåthavna.
Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentarer under fylkesmannen i forhold tiltakene i strandsonen som er i strid
med KP.
I forhold til opparbeidelse av lekearealer er et krav forslagsstiller selv har tatt inn og knytter
seg i realiteten til opparbeidelse av uteoppholdsarealene til boligen på egen tomt.
Administrasjonen ser ikke behovet for fastsette hvor på boligtomta eller hvor stort dette arealet
skal være. Det er krav forslagsstiller selv har tatt inn i forsøk på å kompensere for manglende
offentlig/felles leketilbud i området. Administrasjonen legger til grunn at det er tale om en
minimal opparbeidelse i form av et enkelt huskestativ og/eller liten sandkasse eller lignende.
Bruken knytter seg kun til én enkelt bolig. Det er ikke normalt stille så detaljerte krav til
opparbeidelse av uteområdene på eneboligtomter.
Angående rekkefølgekrav vises det til kommentarer under fylkesmannen.
Fiskeridirektoratet brev 29.4.2016 og Kystverket 20.5.2016
Fiskeridirektoratet har ingen merknader.
Kystverket minner om at tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
kommunes sjøområde krever tillatelse fra kommunal havnemyndighet. Det gjelder eksempel
brygger og fortøyningsinstallasjoner.
Administrasjonens kommentar:
Merknadene tas til etterretning.

Administrasjons vurdering av planforslagene:
Vurdering av hensynet til strandsonen:
Som påpekt ved utleggelse til offentlig ettersyn er administrasjonen positiv til planløsningen
for boligen.
Boligen fremstår som godt terrengtilpasset samtidig som man oppnår gode bokvaliteter som
sjøutsikt og hovedfunksjoner på ett plan. Særlig det at man har nedfelt en etasje i terrenget gjør
at inngrepet visuelt sett blir mindre fremtredende fra sjøen.

Illustrasjon: Viser tomta fra sjøen med boligen inntegnet (hentet fra planbeskrivelsen).
I forhold til det avsatte arealet til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone er
den planlagte bruken i konflikt med de rammer som er fastsatt gjennom kommuneplanen og
den dialogen som har vært opp mot myndigheter i prosessen. De sjønære arealene er forutsatt å
være inngrepsfrie og er derfor avsatt til LNF i overordnet plan etter konkrete vurderinger.
Bakgrunn for resultatet er de hensyn som pbl § 1-8 skal ivareta (forbud mot tiltak mv. langs sjø
og vassdrag).
Lovens utgangspunkt er at det ikke skal iverksettes nye tiltak i strandsonen. I tilfeller det må
iverksettes tiltak skal det skje gjennom kommuneplanen for å sikre en helhetlig/ overordnet
vurdering jf. statlige retningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning.
For private detaljreguleringer følger det av plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd at private
forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel... Ved
vesentlige avvik gjelder kravene i §§ 4-1 og 4-2 andre ledd.
Utgangspunktet for private detaljreguleringer er da at de skal konsekvensutredes om de avviker
i vesentlig grad fra arealdelen. Om avviket er vesentlig beror på flere faktorer basert på miljø
og samfunnsinteresser jf. pbl § 4-2 andre ledd og forskrift om konsekvensutredning.
Det legges til grunn at avvikene ikke er vesentlig i denne saken, sett hen til tiltakets størrelse
og potensielle virkninger for omgivelsene.
Vurdering av naturmangfold og kulturminner:

Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke
som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er ikke
registrert kulturminner innenfor planområdet.
Vurdering av barn- og unges interesser:
Det ingen opparbeidede lekeplasser i området, men som nevnt under kommentarer til
fylkeskommunen er det lagt opp til noe mindre opparbeidelse for lek på tomta.
Det foreslås rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelvei på den mest
trafikkbelastede delen av Amfeneset.
Konklusjon:
Administrasjonen vil med bakgrunn i overnevnte vurderinger anbefale at alternativ 2 vedtas.

Vedlegg:
1. Forslag til plankart alternativ 1
2. Forslag til bestemmelser alternativ 1
3. Forslag til plankart alternativ 2
4. Forslag til bestemmelser alternativ 2
5. Planbeskrivelse med ROS-analyse
6. Situasjonsplan
7. Visualisering av boligen fra sjøen
8. Uttalelser fra offentlig ettersyn
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Saksnummer:
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Forslagsstiller:
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Nasjonal arealplan-ID
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Avkjørsel

Byggegrense
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Planens begrensning

Bestemmelser

Detaljregulering for GB 24/14 og GB 24/60 – Amfeneset
Plan ID: 201508
Dato:6.6.2016

§1. Rekkefølgebestemmelser
a) Før midlertidig brukstillatelse utstedes, skal uteoppholds- og lekearealer være opparbeidet i
samsvar med godkjent utomhusplan.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være etablert gang- og sykkelvei fra
Torvefjordkrysset fram til avkjørsel Torvefjorden båthavn (GB for 23/733).

§ 2. Generelle bestemmelser
a) Til søknad om rammetillatelse skal det utarbeides utomhusplan i målestokk 1:100. Denne
skal vise plassering av bygget og utendørs anlegg. Endret terreng skal vises med korrigerte
høydekoter og punkthøyder ved inngangsparti, terrasser, bruksplener, plantebed,
eksisterende og nyplantede trær, gangstier, trapper og murer. Inngrepsfrie areal skal
avmerkes på utomhusplanen. Det skal lages terrengsnitt, som viser forholdet mellom havet,
byggeområdet, Amfenesveien og nabobebyggelsen.
b) Forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein eller forblendet betong, og maksimum høyde
skal være 1,5 meter.
c) Det skal sikres at masser som tilføres planområdet er rene for frø av uønskede, fremmede
arter.

§ 3. Bebyggelse og anlegg
§ 3.1 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
a) Det tillates oppføring av ett boligbygg med 1 boenhet.
b) Grad av utnyttelse av boligtomta settes til %BYA = 40 % BYA.
c) MUA=80 m² per boenhet.
d) Maks gesimshøyde settes til kote +24 moh, og topp laveste gulv settes til kote +15,0 moh
med 0,5 m toleranse. Takform skal være flatt- eller pulttak med takvinkel på maksimal 5
grader.
e) Bolighuset tekkes med matt materiale.
f) Fasader skal oppføres i betong eller mørk tegl med nøytrale farger, som gjenspeiler
omgivelsene.
g) Boligen skal plasseres innenfor angitt byggegrense. Formålsgrensen er byggegrense mot
sjø jf. pbl § 1-8 tredje ledd for andre tiltak.
h) Det skal av sette 2 parkeringsplasser til pr. boenhet der 1 skal være garasje.
§ 3.2 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS)
a) Brygga skal etableres innenfor angitt byggegrense i formålet og skal ha maksimal kaifront
på 12 meter. Bryggearealet skal maks være 30 m².
b) Bryggekonstruksjonen skal festes direkte i fjellveggen med festebraketter, som boltes i fjell.

Bestemmelser
c) Det er ikke tillatt å gjennomføre inngrep i sjøbunnen.
d) Platting som del av brygge tillates ikke. Det tillates ikke gjerder, levegger og liknende. Det
tillates utriggere plassert på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge.
Utriggere skal ha maksimal bredde på 0,5 meter og maksimal lengde på 8 meter.
e) Formålet utenfor byggegrense skal brukes til fortøyning av båter.

§ 4 Grønnstruktur
§ 4.1 Naturområde (GN)
a) Det er tillatt å gjennomføre skjøtsel av naturvegetasjonen. Trevegetasjonen skal ha en
kronedekning på 50 %.
b) Det tillates etablert gangvei fra bolig til småbåtanlegg/brygge som skal tilpasses
eksisterende terreng og naturmiljø. Gangveien skal ha bredde på inntil 1,5 meter, og
plassering skal ta hensyn til fjernvirkning/eksponering fra sjøen.
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§1. Rekkefølgebestemmelser
a) Før midlertidig brukstillatelse utstedes, skal uteoppholds- og lekearealer være opparbeidet i
samsvar med godkjent utomhusplan.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være etablert gang- og sykkelvei fra
Torvefjordkrysset fram til avkjørsel Torvefjorden båthavn (GB for 23/733).

§ 2. Generelle bestemmelser
a) Til søknad om rammetillatelse skal det utarbeides utomhusplan i målestokk 1:100. Denne
skal vise plassering av bygget og utendørs anlegg. Endret terreng skal vises med korrigerte
høydekoter og punkthøyder ved inngangsparti, terrasser, bruksplener, plantebed,
eksisterende og nyplantede trær, gangstier, trapper og murer. Inngrepsfrie areal skal
avmerkes på utomhusplanen. Det skal lages terrengsnitt, som viser forholdet mellom havet,
byggeområdet, Amfenesveien og nabobebyggelsen.
b) Forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein eller forblendet betong, og maksimum høyde
skal være 1,5 meter.
c) Det skal sikres at masser som tilføres planområdet er rene for frø av uønskede, fremmede
arter.

§ 3. Bebyggelse og anlegg
§ 3.1 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
a) Det tillates oppføring av ett boligbygg med 1 boenhet.
b) Grad av utnyttelse av boligtomta settes til %BYA = 40 % BYA.
c) MUA=80 m² per boenhet.
d) Maks gesimshøyde settes til kote +24 moh, og topp laveste gulv settes til kote +15,0 moh
med 0,5 m toleranse. Takform skal være flatt- eller pulttak med takvinkel på maksimal 5
grader.
e) Bolighuset tekkes med matt materiale.
f) Fasader skal oppføres i betong eller mørk tegl med nøytrale farger, som gjenspeiler
omgivelsene.
g) Boligen skal plasseres innenfor angitt byggegrense. Formålsgrensen er byggegrense mot
sjø jf. pbl § 1-8 tredje ledd for andre tiltak.
h) Det skal av sette 2 parkeringsplasser til pr. boenhet der 1 skal være garasje.

§ 4 Grønnstruktur
§ 4.1 Naturområde (GN)
a) Det er tillatt å gjennomføre skjøtsel av naturvegetasjonen. Trevegetasjonen skal ha en
kronedekning på 50 %.
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1 Bakgrunn
Grunneier Leif Hübert har satt i gang arbeid
med privat regulering på Amfenesveien,
gnr/bnr 24/14,60 i Søgne kommune.
Intensjonen er å få regulert hjemmelen for
oppføring av et nytt bolighus på eiendommen.
Plankontoret Hallvard Homme AS har i den
anledning blitt kontaktet for å gjennomført en
planprosess i samsvar med PBL. Samtidig som
planprosessen pågår, er et skisseprosjekt til ny
bebyggelse blitt utarbeidet av Arkitema
Architects i København.

1.1 Lokalisering
Planområdet er lokalisert på Amfeneset,
sør for Tangvall. Teigen ligger i enden av
en
blindveg
i
Amfenesveien.
Planområdet
er
avgrenset
av
eiendomsgrenser i vest og øst, samt
vegkanten til Amfenesveien i nord. Mot
sør avgrenses planområdet et lite stykke
ut på sjøen.

Over: Bilde av planområdet.
Under: Lokalisering av planområdet i Søgne.
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2 Overordnet planverk
2.1 Kommuneplanens arealdel Søgne
Kommuneplanens arealdel for Søgne ble vedtatt 20.12.2012. Planområdet er satt av til LNF. I
tidligere utkast til kommunedelplan for Amfeneset er det aktuelle planområdet satt av til nåværende
boligområde med unntak av et belte langs sjøen som er satt av til LNF. Planområdet ligger i sin helhet
i dette LNF‐området.
Bestemmelsene sier at atkomstvei og gang‐ og sykkelsti fra Torvekrysset til avkjørselen øst for
gnr/bnr 24/51 være opparbeidet før boligbygging kan tillates på Amfeneset.

Over: Utdrag av kommuneplanens arealdel for Søgne.

2.2 Reguleringsplaner
Planområdet ligger i uregulert område. Det er ingen reguleringsplaner i nærheten.
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3 Planområdet i dag
3.1 Landskapsbilde
Planområdet hører til landskapsregionen Skagerakkysten, indre skjærgård. Neset rager litt over 70 m
over havflata og er vegetert med skog av varierende bonitet, med mye grunnlendt mark. Det er
kystsona rundt hele neset, som er bebygd og ellers bearbeidet, mens heia midt på neset fremstår
som naturlig.
Den søndre delen av Amfeneset er et spredt bebygd nes mellom Torvefjorden og Høllefjorden. Sør
for neset er vannflata i skjærgården splittet opp av et stort antall skjær og øyer. Landarealet stiger
nokså bratt opp av vannflata og danner små platå på forskjellige høydenivå. Platåene er nokså tydelig
avgrenset av terrengsprang i fjell.

Planområdet ligger på en liten Kolle, med Amfenesveien ca. 9 m under toppen på kollen.
Bebyggelsen på nabotomta i øst ligger ca. 7 m lavere enn toppen i planområdet. Tomta vest for
teigen ligger hele 14 m lavere, og mot sjøen er det i gjennomsnitt et høydesprang på 22 m. Det er en
sammenhengende skrent ned mot sjøen på 15 m.
Planområdet kan deles opp i mindre landskapsrom. I sør grenser planområdet til et
sammenhengende landskapsrom i skjærgården, der skrenten opp til kollen er en del av veggen til
dette større landskapsrommet. Nordre del av planområdet sokner til landskapsrommet rundt
Amfenesveien, som ligger i et svakt søkk. Også her vil planområdet ligge i en svak vegg, som
avgrenser dette rommet. Vest i planområdet ligger det et utydelig avgrenset landskapsrom med et
gulv, som heller mot vest. Øst i planområdet er rommet like utydelig og gulvet heller mot øst.
Vegetasjonen på stedet dominerer fullstendig over romfølelsen.
Kollen midt i planområdet er et svakt landemerke. Det er svakt, fordi vegetasjonen har større
romdannende effekt enn terrengformasjonen, dessuten overgås kollen av flere høyder i den visuelle
nærheten.

3.2 Naturmangfold
I følge gjeldende baser består området av næringsfattig gneis. Løsmasser er manglende og bart fjell
dominerer. Tresjiktet består av impediment blandingsskog. Det er ikke registrert noe i de gjeldende
basene. Det er derfor trolig at det biologiske mangfoldet ikke har blitt registrert i området tidligere.
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4 Konsept
Det er kun 1 boenhet, som planlegges i planområdet. Boligen er blitt skisseprosjektert av
arkitekthuset Arkitema i København og er tilpasset forholdene på tomta. Bygget har to funksjonelle
etasjer, som passes inn i terrenget. Dermed er det stort sett bare én synlig etasje. Bygget legges inn i
terrenget og delvis oppå, slik at det underordner seg landskapet.

Over: Plantegning over kjelleretasjen (venstre) og hovedetasjen (høyre)
Under: Snitt gjennom bygningskomplekset

Adkomsten ender i en garasje for flere biler, som er
inkorporert i bygningskomplekset, og en utendørs
gjesteparkeringsplass. En gangsti fører til inngangene
til begge etasjer. Alle husets hovedfunksjoner finnes i
begge etasjer. Hovedetasjen er likevel overetasjen. Det
er flere terrasser rundt huset, som gir ulike solforhold
og utsikter.
Platået like inntil huset skal kunne brukes til
opparbeidet hageareal. Resten av tomta skal forbli
naturtomt. En gangsti med flere trapper skal slynge seg
organisk i terrenget ned til sjøkanten. Stien går
igjennom naturtomta.
I sjøkanten skal det være muligheten for å
anlegge en liten brygge. Brygga kan være inntil
2,5 m bred og skal festes i fjellveggen inntil.
Dermed unngås inngrep i sjøbunnen. Alt arbeid
skal utføres fra lekter.
Over t.h.: Illustrasjon av byggets
beliggenhet i terrenget på tomta
T.h.: Prinsippskisse brygge
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5 Prosess
5.1 Oppstartskonferanse
Søgne kommune hadde oppstartskonferanse med Leif Hübert og Plankontoret Hallvard Homme A/S
den 29. mai 2015. Flere temaer ble drøftet i møtet.
Planområdet består av eiendommene 24/14, 60. Disse er satt av til LNF i kommuneplanens arealdel. I
tidligere utkast til kommunedelplan for Amfeneset var eiendommene satt av til nåværende
boligområde, med unntak av et belte langs sjøen som var satt av til LNF. Adkomstveien og gang‐ og
sykkelstien fra Torvekrysset til avkjørselen øst for gnr/bnr 24/51 skal være opparbeidet før
boligbygging kan tillates på Amfeneset.
Virkninger på landskapet ved både størrelse på tiltak, utforming og plassering er av betydning.
Tidligere kommunedelplan for Amfeneset åpnet ikke for nye tiltak i strandsonen, da området var satt
av til LNF.
Holder man seg innenfor arealbruken som kommunedelplan for Amfeneset forutsatte mener
administrasjonen at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning. Arealbruken ble tidligere
konsekvensutredet i sammenheng med prosessen til kommunedelplanen. Kommunen har fått
medhold i at området kan nyttes som vist i tidligere utkast til KDP gjennom innsigelsesdrøftelser.
Risiko‐ og sårbarhetsanalyse må utarbeides, og havnivåstigning og stormflo har betydning for tiltak i
strandsonen.
Kommunen anbefaler å utarbeide en enkel 3D modell som viser tiltakenes høyde og volum fra sjøen
for å vise landskapsvirkningene som myndigheter tidligere har etterlyst. De er i utgangspunktet
positive til at det fremmes et reguleringsplanforslag i samsvar med tidligere skisser av den planlagte
boligen, da bygget framstår som landskapstilpasset med lav høyde og med en utforming som følger
kollen naturlig. De er også positive til å benytte areal under bakken som en erstatning for eksempel
uthus, hvis det medfører et mindre og synlig inngrep i strandsonen. Etablering av brygge er i strid
med overordna plan, men hvis forslagstiller velger å fremme forslag der brygge inngår, anbefales det
at størrelsen begrenses slik at den ikke overgår størrelser på brygge i kommuneplanen. Dvs. ikke mer
enn 12 meters kaifront og maks 30 m2 BRA.
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5.2 Innspill til planarbeid
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut den 11. juni 2015, med svarfrist 3. august. I etterkant
av varselmeldinga ble det registrert 5 innspill til planarbeid.
5.2.1 Fylkesmannen i Vest‐Agder
Det er ingen merknader mot igangsetting av planlegging av bolig, forutsatt lite synlig plassering og
utforming i landskapet. Etablering av bryggeanlegg vil være i strid med kommuneplanen. Berørte
statlige eller regionale myndigheter kan fremme innsigelse, dersom inngrepet medfører reduksjon av
natur‐ og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Bestemmelse i KP arealdel krever opprusting av adkomstveien og opparbeiding av GS‐sti fra
Torvekrysset til avkjørselen øst for gnr/bnr 24/51. Planarbeidet bør skje i samsvar med
arealutnyttelse i KP arealdel. Ved avvik må konsekvensene utredes.
Planbeskrivelsen må vurdere virkningen for interessene som finnes i området. Miljøvirkninger må
vurderes grundig, fremtidsrettet og helhetlig. Det må gjennomføres vurderinger i hht.
Naturmangfoldloven. Virkningen på barn og unge må vurderes, eventuelt tap av aktivitetsareal må
kompenseres.
Bestemmelser bør sikre universell utforming av fellesarealer, lekeplasser, boliger, parkering og
atkomst. Bestemmelser må sikre at masser tilført planområdet er rene for frø av uønskede,
fremmede arter. Forurensingsforskriften og kommunens egne regler knyttet til massedisponering må
følges. Ved inngrep i sjøen, skal sedimenter, naturforhold og biologisk mangfold undersøkes og
vurderes, inkludert spredning av forurensing. Grenseverdier for støy skal overholdes. Risiko‐ og
sårbarhetsanalyse skal gjennomføres. Fareområder skal avmerkes på plankartet som hensynssone
med bestemmelser.
Merknader:
Landskapsvirkning er dokumentert. Bryggeanlegg er vurdert særskilt. Det er ikke avdekket reduksjon i
natur‐ eller kulturmiljø, friluftsliv eller landskap.
Planbeskrivelsen vurderer relevante tema. Det er ikke registrert tap av aktivitetsareal for barn.
Areal utformes universelt tilgjengelige, unntatt brygga. Det er krav om tilgjengelig boenhet for
boligbygget. Bestemmelse om rene masser er innarbeidet. Det er forbud mot inngrep i sjøbunn,
bryggeanlegg forankres i fjell. Grenseverdier for støy er ikke relevante. ROS‐analyse er utarbeidet.
Vest‐Agder fylkeskommune
Plassering i landskapet bør visualiseres. Barn og unges interesser skal vurderes i planbeskrivelsen.
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen krever at inngrep
og ulemper i forhold til tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. Løsninger som forbedrer
tilgjengelighet og landskap skal legges vekt på.
Ingen merknader i fht kulturminner på land eller i sjøen, så lenge plangrensa ikke utvides.
Merknader:
Plassering i landskapet er dokumentert. Forhold til barn og unge er vurdert. .
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Kystverket
Brygger krever tillatelse av kommunal havnemyndighet.

Statens vegvesen
Ingen merknader

Fiskeridirektoratet
Det er ingen viktige naturtyper i sjøen, men området grenser til et viktig gytefelt for torsk. Fortøyning
av båter vil ikke være i konflikt med dette. Eventuell båtvirksomhet bør styres med rammer, spesielt
ved flytebrygge. Antall bryggemeter bør spesifiseres i planen.
Ved slipp eller utsettingsrampe bør det kreves oljeutskiller.
Merknader:
Antallet fortøyningsplasser begrenses til maks 3. Ingen båtutsett eller plass til vedlikehold på land.

5.3 Avklaring om rekkefølgebestemmelsens betydning
Den 20. januar 2016 gir planadministrasjonen i Søgne kommune tilbakemelding til et spørsmål fra
planlegger angående relevansen til rekkefølgebestemmelsen i kommuneplanens areal om
opparbeiding av GS‐sti langs Amfenesveien før videre boligbebyggelse kan tillates påbegynt.
Plansaksbehandler er av den oppfatning at kravet vil være urimelig å opprettholde i forbindelse med
denne planen, da det er snakk om bare én enhet. Den vil i seg selv ikke kunne bære utbygging av GS‐
sti. Dersom rekkefølgekravet likevel opprettholdes, vil muligheten for utbygging i praksis utsettes til
ubestemt tid. Planlegger velger på bakgrunn av denne tilbakemeldingen å ikke legge inn krav om
rekkefølge her.
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6 Vurderinger
6.1 Konsekvenser for barn, unge og funksjonshemmede
Bygget i planforslaget har potensial for at flere barn kan bo i det. Det er romslig areal på tomta for
utelek. Det er 1,4 km til nærmeste friluftsområde med badestrand og lekefasiliteter. Nærmeste
barneskole er Nygård skole, nesten 4 km unna. Ungdomsskolen ligger på Tangvall, snaue 5 km fra
planområdet. Her ligger også idrettsanlegget. Det er separate GS‐stier fra og med friluftsområdet.
Amfenesveien kan være noe trafikkert om sommeren i forbindelse med lystbåttrafikk til/fra
småbåthavna Torvefjorden. Kommuneplanen har en rekkefølgebestemmelse, som krever
opparbeiding av GS‐sti langs Amfenesveien frem til gnr/bnr 24/51, før flere boliger kan etableres.
Foreliggende plan viderefører ikke dette kravet, dermed forblir trafikksikkerheten for barn og unge
uløst langs denne vegparsellen. Dette vil ikke øke problemet, da barna i husholdningen bor på
nabotomta per i dag. Planen inneholder bestemmelser som sikrer at fellesarealer, bolig, parkering og
atkomst får universell utforming.
Konsekvensene for barn, unge og funksjonshemmede vil være nøytrale.

6.2 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Etter Naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippa i lovens §§8‐12 legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet. Følgende vurderinger er gjort:
6.2.1 KUNNSKAPSGRUNNLAGET (§8):
Disse basene er sjekka: Miljødirektoratets naturbase, artsdatabankens artskart, NVE, nasjonal
arealinformasjon og skog og landskap. Det er ingen registreringer innenfor eller i nærheten av
planområdet. Det er derfor trolig at det biologiske mangfoldet ikke har blitt registrert i området
tidligere. Området er ifølge basene næringsfattig og bestående av en del bart fjell og uproduktiv
skog. Disse opplysningene tilsier at det er lite trolig at en kan finne trua eller sårbare arter i området.
6.2.2 FØRE VAR PRINSIPPET (§9):
Området for ønska utbygging var tidligere satt av til byggeområde i kommuneplanen, men er i dag
satt av til LNF. Amfenes‐området er allerede godt utbygd og det planlegges bare 1 ny tomt. På
bakgrunn av at området allerede er bygd mye ut, og at den nye tomten vil være i et allerede
eksisterende utbyggingsområde er det lite trolig at arbeidet vil påvirke naturmangfoldet i en
betydelig grad.
6.2.3 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING (§10):
Vi har ikke undersøkt det biologiske mangfoldet i området og det er lite trolig at det har blitt
undersøkt tidligere også, da det ikke finnes noen registreringer i de aktuelle basene. Vurderingene er
derfor gjort på bakgrunn av hva en kan finne av kunnskap i de offentlige basene. En kan ikke være
sikker på hva betydningen av planarbeidet vil være for det biologiske mangfoldet uten å ha vært i
området, men etter vurderingene ut fra basene er det lite trolig at det finnes viktige naturtyper/arter
innenfor planområdet. Dette på bakgrunn av det skal være mye bart fjell, næringsfattig grunn og
uproduktiv skog. Det er lite trulig at utbygginga vil føre til tap av biologisk mangfold.

6.2.4 KOSTNADENE VED MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV TILTAKSHAVER (§11):
Det ligger ikke forslag til tiltak mot miljøforringelse som har noen kostnad i seg.
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6.2.5 MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODE (§12):
Da det planlagte planarbeidet ligger i et allerede godt utbygd område mener planlegger at det vil
være et område som er godt egnet til utbygging. Det er også snakk om et lite område.
6.2.6 VURDERING:
Da det ikke er utført kartlegging av biologisk mangfold i området kan en ikke med sikkerhet si hvilken
konsekvens planarbeidet vil ha for det biologiske mangfoldet, men informasjonen i de offentlige
basene tilsier at det er lite trolig at en kan finne noe verdifullt i området. Naturmangfoldlovens §§8‐
12 ses med dette som oppfylt.
Konklusjon: Konsekvensen for naturmangfoldet vil trolig være nøytral.

6.3 Landskapsbilde
Den er den øverste delen av planområdet, som vil bli bygget ned. Bygget legges lavt i terrenget, slik
at det ikke vil rage særlig høyere enn dagens terrengnivå. Det opprettholdes et belte med naturlig
vegetasjon på nedsiden av bygget, dette vil medføre en demping av inngrep. Vegetasjonen rundt
bygget vil i tillegg være såpass høyvokst at den vil rage over boligen. Dermed vil boligbygget ikke
komme i silhuetten heller.

Over: Dagens situasjon (august 2015) Under: fotomanipulert situasjon fremtid ©Arkitema architects
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Bebyggelsen passes inn i landskapet. Inntilliggende bygningsmiljøer gjør at nytt bygg ikke vil virke
fremmed. Det vil være nøytral konsekvens for landskapsvirkningen.

6.4 Risiko‐ og sårbarhetsanalyse
Analysen har avdekt følgende forhold/hendelser:
Grønn kategori (trenger ikke særskilte tiltak i plankart eller bestemmelser)
1)
2)
3)
4)
5)

Radon
Brann – kun 1 adkomstveg
Ulykker i av‐/påkjørsler
Ulykke med gående/syklende
Forurensning til sjø/vassdrag

Gul kategori (beskrives særskilt)
1) Ulykke med gående/syklende (46)
6.4.1 Metode og forutsetninger
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på
foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.
Informasjon om hvor data og informasjon er hentet fra er oppført for hver risikovurdering.
Mulige uønskede hendelser er sortert etter tema. Videre er hendelsene sortert i to hovedgrupper; de
som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og
kun
unntaksvis
kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
-

Svært sannsynlig (4)
Sannsynlig (3)
Mindre sannsynlig (2)
Lite sannsynlig (1)

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)
kan skje, ikke usannsynlig; ca. hvert 10 år
en teoretisk sjanse for hendelsen; sjeldnere enn hvert 50 år
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Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom, forsyning
med mer

1. Ubetydelig

Ingen skade

Ingen skade

Uvesentlig

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

Ikke varig skade

Skade dersom reservesystem
ikke finnes

3. Alvorlig

Behandlingskrevende skader

Behandlingskrevende
skade

System settes ut av drift over
lengre tid; alvorlig skade på
eiendom

4. Kritisk

Personskade som med‐fører Langvarig miljøskade
død eller varig mén; mange
skadd

System settes varig ut av drift;
uopprettelig skade på eiendom

Beregnet risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i følgende tabell:
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Kritisk

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

-

Hendelser i røde felt:

Tiltak nødvendig

-

Hendelser i gule felt:

Tiltak vurderes ifht nytte

-

Hendelser i grønne felt:

Rimelige tiltak gjennomføres
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Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes
tiltak som begrenser konsekvensene.
6.4.2 Overordnet risikovurdering
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell.
Hendelse/situasjon

Aktuelt Sanns. Kons. Risiko

Kommentar/tiltak

Kilde

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

NVE atlas

Skred
fra
fjell
(steinsprang, stein‐ og
fjellskred)

Nei

2.

Jordskred

Nei

NVE atlas

3.

Flomskred

Nei

NVE atlas

4.

Kvikkleireskred

Nei

NVE atlas

5.

Nei

NVE atlas

6.

Snøskred (løssnø‐, flak‐
og sørpeskred)
Elveflom

Nei

NVE atlas

7.

Radongass

Ja

1

3

Det er moderat til lav aktsomhet
for radon i området.

NGU

Vær, vindeksponering. Er området utsatt for:
8.

Vind (lokalklimatisk)

Nei

Eklima.no

9.

Nedbør (lokalklimatisk)

Nei

Eklima.no

10. Springflo

Nei

11. Havnivåstigning

Nei

Det er bratt opp fra sjøen og den
aktuelle tomta vil ligge mange
meter og havnivå.

NVE

Natur‐ og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
12. Viktige naturtyper
sårbare arter

og

Nei
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13. Verneområder

Nei

Naturbase

14. Vassdragsområder

Nei

Naturbase

15. Fornminner (afk)

Nei

Vest‐Agder
fylkeskommune

16. Kulturminne/‐miljø

Nei

Vest‐Agder
fylkeskommune

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

Nei

18. Havn, kaianlegg

Nei

19. Sykehus/‐hjem, kirke

Nei

20. Brann/politi/sivilforsvar

Ja

21. Kraftforsyning

Nei

22. Vannforsyning

Nei

23. Forsvarsområde

Nei

24. Tilfluktsrom

Nei

25. Område for idrett/lek

Nei

26. Rekreasjonsområde

Nei

1

3

Kun en adkomstvei. Ellers sjøvei og
helikoptermulighet

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
27. Akutt forurensning

Nei

Lokal kunnskap

28. Permanent forurensning

Nei

Lokal kunnskap

29. Støv og støyindustri

Nei

Lokal kunnskap

30. Støv og støytrafikk

Nei

Lokal kunnskap

31. Støy andre kilder

Nei

Lokal kunnskap

32. Forurenset grunn

Nei

Lokal kunnskap

33. Forurensning
i
sjø/vassdrag
34. Høyspentlinje (stråling)

Nei

Lokal kunnskap

Nei
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35. Risikofylt industri mm ‐
kjemikalier/eksplosiver
36. Avfallsbehandling

Nei

Lokal kunnskap

Nei

Lokal kunnskap

37. Oljekatastrofeområde

Nei

Lokal kunnskap

Forurensningskilder. Medfører planen/tiltaket:
38. Fare
for
akutt
forurensning
39. Støy og støv fra trafikk
40. Støy og støv fra andre
kilder
41. Forurensning
til
sjø/vassdrag

Nei
Nei
Nei

Ja

2

2

Ved olje/bensin/diesel‐ lekkasje fra
båter ved brygga. Mindre omfang.

42. Risikofylt industri mm ‐ Nei
kjemikalier/eksplosiver
Transport. Er det risiko for:
43. Ulykke med farlig gods

Nei

44. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet
til
området

Nei

Trafikksikkerhet
45. Ulykke i av‐/påkjørsler

Ja

1

1

46. Ulykke
gående/syklende

Ja

1

3

med

47. Andre ulykkespunkter

Amfenesveien forblir usikret, men
ikke økt trafikk

Nei

Andre forhold
48. Er tiltaket i seg selv et Nei
sabotasje‐/terrormål
49. Er
det
potensiell Nei
sabotasje‐/terrormål
i
nærheten?
50. Naturlige
Nei
terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup
etc)
51. Gruver, åpne sjakter, Nei
steintipper etc.
Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
52. Trafikkulykke
ved
anleggsgjennomføring

Lokal kunnskap

Nei
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53. Ulykke ved sprengning

6.4.3

Nei

Endelig risikovurdering

Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

41

46

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

45

7, 20,

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser krever tiltak. Én hendelse vurderes å være tiltakskrevende og beskrives nærmere
nedenfor.
6.4.4 Hendelse 46, Ulykke med gående/syklende
Amfenesveien mellom Torvekrysset og gnr/bnr 24/51 er sterkt trafikkert om sommeren. Dette utgjør
et trafikksikkerhetsproblem for barn og unge (og andre myke trafikanter) på vei til friluftsområdet i
Torvekrysset. Problemet er identifisert av kommunen, og KP arealplan krever etablering av GS‐sti før
videre utbygging av skje på Amfeneset. Etablering av boligen i planområdet vil imidlertid ikke
medføre økning av antallet ferdende, i hvert fall ikke i første omgang. Dermed vil problemet ikke
skjerpes. Kravet i KP arealplan vil bli innfridd så snart det kommer et større utbyggingsvolum p
åAmfeneset. Det vurderes som akseptabelt å frafalle kravet i forbindelse med foreliggende plansak.
6.4.5 Kilder til analysen:
Askeladden
https://askeladden.ra.no/
Artsdatabanken
http://artsdatabanken.no/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
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http://www.dsb.no/
eKlima.no
http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,39035,73_39049&_dad=portal&_schema=PORT
AL
Naturbase
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester‐og‐verktoy/Database/Naturbase/
Norges geologiske undersøkelse
http://www.ngu.no/no/hm/Kart‐og‐data/
Norges vassdrags‐ og energidirektorat, ulike kartdata nevnes spesifikt i kildeopplysning
http://www.nve.no/
Retningslinje 2/2011: Flom‐ og skredfare i arealplaner
Veileder 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred
Veileder 8/2014: Sikkerhet mot skred i bratt terreng
NVE atlas
http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas
Statens strålevern
http://www.nrpa.no/

6.5 Bryggeanleggets virkning på landskap og strandsone
Bryggeanlegget legges lengst sør og vest i planområdet, tett inntil gnr/bnr 24/9. Denne eiendommen
eies også av grunneieren i planområdet. Bryggeanlegget i BBS skal være et selvstendig anlegg, men
vil visuelt ha samhørighet med naboanlegget. Visuelt vil det virke som om dagens brygge utvides.
Brygga vil ligge lavt over havflata og ikke ha element, som strekker seg i høyden. Fjellet bak brygga vil
forbli urørt, unntatt adkomsten via en terrengtrapp. Den naturlige, vegeterte lia vil gi et urørt og
offentlig preg til vannkanten. Begrensningen til 12 m kaifront gjør at det vil være mye fritt terreng
igjen, som faller naturlig ned i sjøen. Inngrepet vurderes totalt sett som tilpasset landskapet og
reversibelt.
Strandsonen i planområdet er ikke tilgjengelig per i dag. Fjellet stuper rett ned i sjøen, dermed er
ferdsel i området utelukket. Det er heller ikke naturlig å ferdes fra Amfenesveien og over
planområdet ned til sjøen, på grunn av høydeforskjellen og det ulendte terrenget. Strandsonen er
fullstendig privatisert på naboeiendommene i vest og øst. Tiltaket i vannkanten vil dermed ikke
forverre dagens situasjon for tilgjengeligheten av strandsonen.
Bryggeanlegget vil ha en nøytral til svak negativ konsekvens for landskap g strandsone.
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7 Planomtale
7.1 Bebyggelse og anlegg
Planlagt bolig reguleres til bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse ‐ frittliggende småhusbebyggelse
og merkes BFS på plankartet.
Planlagt brygge og vannareal rundt brygga reguleres til bebyggelse og anlegg – småbåtanlegg i sjø og
vassdrag og merkes BBS på plankartet.

7.2 Grønnstruktur
Resterende grøntområder reguleres til grønnstruktur ‐ naturområde og merkes GN på plankartet.

7.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag
Vannareal som ikke blir berørt av bryggeområdet reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag –
friluftsområde i sjø og vassdrag og merkes VFV på plankartet.
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2015/1883 -5714/2016

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/7805

Dato
12.05.2016

Amfeneset - gnr/bnr 24/14 og 24/60 - uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan
ved off. ettersyn
Vi viser til kommunens skriv av 18.04.2016.
Planområdet utgjør ca. 3 dekar på vestre del av Amfenesets sørende. Arealet strekker seg fra
sjøen og opp til ca. 20 m.o.h. innenfor en avstand på ca. 35 meter. På toppen åpnes det for
oppføring av en større bolig for en boenhet og best mulig tilpasset landskapet. Planforslaget
omfatter 2 alternativer: Utbyggers planforslag og kommunens alternative planforslag.
Utbyggers forslag omfatter i tillegg til bolig også gangvei med bredde på inntil 1,5 meter ned til
sjøkanten der brygge på 30 kvm og kaifront på 12 meter tillates.
I respekt for tidligere meklingsresultat - i forbindelse med både kommunedelplanforslag for
Amfeneset og deretter for kommuneplanen som nå gjelder - har kommunen lagt ut til høring
alternativt planforslag der gangveien ned til sjøen og brygge er tatt ut. Da Fylkesmannens
miljøvernavdeling var en av partene i meklingen, mener vi det ikke må skje ytterligere inngrep
enn hva alternativ 2 legger opp til.
Meklingsresultatet i forbindelse med
kommunedelplanforslaget for Amfeneset var at eiendommen skulle ligge som LNF-område.
Dette ble også resultatet i kommuneplanmeklingen, men i meklingsprotokollen fra 15.11.2012
heter det likevel at både «fylkeskommunen og miljøvernavdelingen aksepterer at området A
tas opp til ny vurdering med tanke på innarbeiding av en bolig». Det var da grunnleggende at
terrenget ned mot sjøen skulle bevares ubebygd som LNF-område. Fylkesmannen
forutsetter derfor at kommunens alternative planforslag legges til grunn for den videre
behandling av planforslaget.
Rekkefølgebestemmelser
Ved oppstart av planarbeidet minnet vi om kommuneplanens utfyllende bestemmelse § 4,
siste ledd, der det framgår at «før ny boligbygging tillates på Amfeneset skal atkomstveien
være opprustet og gang- og sykkelvei fra Torvekrysset til avkjørselen øst for GB 24/51 være
opparbeidet».
Utbyggers planforslag har ingen rekkefølgebestemmelse om dette.
Kommunen har derfor utarbeidet alternative forslag til bestemmelser om dette som del av
høringen. Alternativ 1 går at det skal være etablert gang- og sykkelvei fra Torvekrysset fram til
avkjørsel Torvefjorden båthavn før det kan gis igangsettingstillatelse. Alternativ 2 går ut på at

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

det først skal være etablert gang- og sykkelvei fra avkjørsel Torvefjorden båthavn og fram til
avkjørsel øst for GB 24/51, dvs. til avkjørsel for privat vei ut til bl.a. planlagte bolig.
Fylkesmannen gir faglig råd om at begge forslagene innarbeides i planen ut fra hensynet til
bl.a. trafikksikkerheten for barn og unge. Gang- og sykkelveien fra Torvekrysset til
Torvefjorden båthavn kan gis prioritet da det her er størst trafikk, samt at Østre Niglus off.
friområde også ligger her med atkomst gjennom havna.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
fagdirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf: 38 17 62 07
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Saksbehandler:
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Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Vår referanse:
11/11820
Deres referanse: 2015/1883
Vår dato:
29.04.2016
Deres dato:
18.04.2016
Telefon:

Att: Daniel Holm

SØGNE KOMMUNE VEST-AGDER - OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING
FOR DETALJREGULERING FOR GNR24 BNR14 & BNR60 AMFENESET PLAN
ID 201508
Vi viser til mottatt høring om detaljregulering for bygging av hytte og brygge på
Amfeneset i Søgne kommune.
Fiskeridirektoratet region Sør har ikke registrert viktige nasjonale eller regionale
fiskeri- eller akvakulturinteresser i området.
Vi har derfor ingen merknader eller innspill til forslaget.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Kari Grundvig
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
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Søgne kommune
Postboks 1051
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2015/2541-5

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
20.05.2016

Høringsuttalelse til forslag til detaljregulering for gnr 24 bnr 14 og 60 Amfeneset - Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 18.4.2016 vedrørende høring av overnevnt planforslag.
Søgne kommune har besluttet å legge ut to forslag til reguleringsplan til høring. Begge
forslagene legger til rette for at det kan bygges én ny enebolig med tilhørende garasje.
Forskjellen i forslagene er at det ene forslaget i tillegg tillater brygge med tilhørende
gangforbindelse.
Vi minner om at tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens
sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven §
27, 1. ledd. Eksempler på slike tiltak er brygger og fortøyningsinstallasjoner.
Vi har ellers ingen vesentlige merknader til høringen.
Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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