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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vedderheia B22 Plan ID 201602 bestående av plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.12.2016
Behandling:

Ingen merknader.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vedderheia B22 Plan ID 201602 bestående av plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Bakgrunn for saken:
Vianova Kristiansand AS har på vegne av Repstad Eiendom AS utarbeidet forslag til
detaljregulering for det avsatte byggefeltet B22 i reguleringsplan for Vedderheia nord.
Formålet med detaljreguleringen er etablering av nytt bolig(del)felt på Vedderheia.
Dagens situasjon og planstatus:
I reguleringsplan for Vedderheia nord, vedtatt 13.1.2010 er område B22 avsatt til fremtidig
boligformål med plankrav. I området tillates etablert inntil 20 nye boenheter jf. bestemmelsene
§ 2.3.
Arealet er ei vest/ sørvest vendt skråning mellom Repstadveien og eksisterende boligfelt.
Terrenget stiger bratt fra kote +59 til opp til kote +85 hvor dagens samlevei ligger.

Kartutsnitt: Viser gjeldende reguleringsplan med byggeområde B22 til høyre (avmerket med
rødlinje i ortofoto)
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse med tilhørende vedlegg (se
vedlegg 1-7).

Kartutsnitt: Viser planforslaget i transparent. Se vedlegg 1 for fullverdig plankart.
Forslaget legger opp til at det kan etableres 22 nye boliger langs en ny atkomstvei som er
koblet direkte på samleveien i sørøst. I nord er veien koblet sammen med eksisterende vei i det
etablerte eneboligfeltet B17. Det legges derfor opp til at det kan etableres en ring/gjennomkjøringsvei.
Nord i feltet foreslås en sandlekeplass på 435m2. Arealer som ikke er byggbart er avsatt til
formålet friområde. Det samme gjelder restarealer som er avsatt til friluftsområder i gjeldende
reguleringsplan.
Reguleringsplanen åpner for at det kan etableres 10 utleieenheter/hybelleiligheter i tilknytning
til eneboligene. Utleieenheter skal maksimalt utgjøre 60m2 BRA.
Utnyttelsesgraden er satt til 40 % BYA pr. tomt, høyden på boligene er satt til 8,5 meter (målt
fra gulv første plan) og bebyggelsen skal ha saltak mellom 20-40 grader. Tomtestørrelsen
varierer fra ca. 600 til 1000 m2.
Prosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte i januar 2016 og varslet oppstart av planarbeid i februar 2016.
Forslagsstiller har kommentert innspillene i planbeskrivelsen.
Forslag til plan ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 5.9-20.10.2016.

I forbindelse med høringen har det kommet inn 8 innspill (vedlegg 9) som oppsummeres og
kommenteres av administrasjonen under. Det vises også til vedlegg 10 hvor forslagsstiller har
kommentert innspillene.
Joachim Thorkildsen og Janne Vangen e-post datert 29.10.2016, Jan V. og Lene Hansen epost
datert 28.10.2016
Hansen og Thorkildsen/Vangen er en av de nærmeste naboene til det planlagte feltet. Hansen
eier gnr/bnr 71/577 og Thorkildsen/Vangen eier gnr/bnr 71/578 (se kartutsnitt under).

Begge eiendommene er bebygd med eneboliger i tråd med gjeldende reguleringsplan. Boligene
er etablert med sokkeletasje.
Naboene anfører at Repstad har solgt de eiendommene med forbehold om det skulle være en
ende/blind vei og er derfor bekymret for mer trafikk med en gjennomkjøringsvei. Av den grunn
ber de om at det settes opp bom der hvor dagens vei slutter.
Videre anføres det at Repstad eiendom tidligere har informert at de nye boligene ikke vil få noe
innvirkning på de bebygde eiendommene som grenser til planen. Det vil si at topp møne på
boligene ikke skulle gå høyere enn plen-nivået på de bebygde tomtene ovenfor.
Hansen viser til at den nå foreslåtte planen åpner for at boligen nedenfor vil kunne komme 4
meter over plennivå. De ber derfor om at tillatt mønehøyde nedjusteres for denne tomten med 4
meter.
Thorkilden og Vangen viser til at planen åpner for at boligen nedenfor kan komme 2 meter
over plennivået på eiendommen sin. De ber derfor om at tillatt mønehøyde nedjusteres for
denne tomten med 2 meter.
Administrasjonens kommentar:
I anførslene vises det avtalerettslige forhold mellom tomtekjøperne og selskapet Repstad
eiendom som selger. Kommunen tar ikke stilling til privatrettslige tvister. Det er heller ikke
relevante ut fra det kommunen skal ivareta etter plan- og bygningsloven. I den grad partene
ikke er enig i hva som er avtalt vises det domstolsapparatet.

Administrasjonen kun vil ta stilling til om de påståtte ulempene er for store ut fra nabo- og
nærulempehensyn. Administrasjonen vil først ta stilling om den regulerte høyden på den
underliggende bebyggelse er for høy.
De to innregulerte tomtene det gjelder er satt med laveste tillatte gulvhøyde (TLG) på kote
+71,5 og + 70,5. Maksimal mønehøyde er på kote +80 og +79 iht. de fastsatte verdiene i
plankartet. Nåværende terreng varierer fra kote + 66 til + 72.
Den planerte høyden på Hansen sin tomt er ca. kote +76 på nedre deler av tomten. Gulvhøyden
på sokkeletasjen ligger omtrent på samme nivå i følge byggetegningene. På det nærmeste er
boligen 14 meter fra regulert byggegrense på foreslått underliggende tomt.
Thorkilden og Vangen har planert terrengnivå på kote +76,5 på nedre deler av tomten i følge
innsendte tegninger byggesøknaden. I likhet med Hansen ligger gulvhøyde omtrent på samme
nivå som terrenget. Boligen er i følge matrikkelen godkjent med uteleiedel i sokkeletasje. På
det nærmeste er det 18 meter fra Thorkilden og Vangens bolig og fram til regulert byggegrense
på foreslått underliggende tomt.
Med planforslaget til offentlig ettersyn lå det et terrengsnitt som viser Hansen sin tomt i
forhold til underliggende tomt. Administrasjonen gjør oppmerksom på at snittet har en
illustrativ svakhet i at den nye bebyggelsen ikke er plassert i byggegrensen, samt at
målestokken er 1:250 meter som resulterer i at det er vanskelig å bedømme forskjeller på meter
nivå. De fleste endringer vil fremstå som bagatellmessig pga. målestokken.
Administrasjonen mener likevel det er tilstrekkelig med informasjon til å vurdere saken. Det
gjelder også for Thorkildsen og Vangen sin tomt hvor det ikke foreligger noe snitt.
Administrasjonen tar utgangspunkt i rundskriv H-8/15 for sin vurdering. Rundskrivet utdyper
det materielle innholdet i plan- og bygningsloven § 29-4 og gir klare føringer på hvordan
interesseavveiingen opp mot naboulemper skal foretas i byggesaksbehandlingen. Det kan være
et relevant utgangspunkt for reguleringssaker.
Departementet uttaler følgende i rundskrivet (side 8):
«Plan- og bygningsloven § 29-4 forutsettes praktisert slik at tiltakshavers ønske
imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner sikter
en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for f. eks. naboeiendommer
og/eller omkringliggende miljø. Det er kun i tilfeller der det objektivt sett kan konstateres
betydelig ulempe for naboeiendommer eller omkringliggende miljø at kommunen kan utøve
"kan"-skjønnet etter plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd (fritt skjønn). I praksis skal
det mye til for at naboer i tettbygd strøk blir hørt med protest eller klage over tap av utsikt
eller reduksjon i solforhold. Dette er forhold som vil være påregnelig i boligfelt, og særlig i
forbindelse med kommunal fortettingspolitikk.»

Uttalelsen gis i forhold til en konkret bestemmelse som kommunen ikke behøver å følge i
reguleringsplanleggingen. Det er likevel av interesse å vite hvor lovgiver og departementet
mener «tålegrensen» for naboulemper ligger. Ut fra det som står ovenfor skal det mye til for
bygningsmyndighetene skal gripe inn så lenge du overholder høyde og avstandsbestemmelser i
loven.
Departementet gir generelt uttrykk for at det må være betydelig ulempe for at kommunen skal
gripe inn, og at det skal mye til for at naboer i tettbebygde strøk skal vinne fram med klage
over utsikt eller reduksjon i solforhold.

I vår reguleringssak gjelder det et område som er avsatt til byggeområde bolig før naboene
bebygde sine eiendommer. Eiendommene er derfor ervervet og bebygd med viten om at
området under skal bebygges, det er detaljutformingen som bestrides.
Administrasjonen mener at høyder og volum i de foreslåtte planbestemmelsene er forutsigbar
og påregnelig. Det vises i den forbindelse til at hele Vedderheia Nord er bygd ut etter samme
prinsipp i forhold til bebyggelsestype, høyder, volum og utforming. Det burde derfor ikke
komme som noe stor overraskelse at kommunen vil kunne komme fram til at det skal være
samme krav for dette feltet.
Administrasjonen viser til at begge de berørte boligene har sokkeletasje og at viktige
oppholdsrom som stue er plassert i øverste etasjeplan hvor utsiktreduksjonen vil være minst.
Derfor er det av mindre betydning at de nye boligene går over plenhøyden til bakenforliggende
boliger. Selv i sokkeletasjen vil det være akseptable forhold som må sees i sammenheng med
den forholdsvis lange avstanden mellom boligene og regulert byggegrense i planen (14 og18
meter).
I tillegg er høyden på boligene regulert lavere enn lovens utgangspunkt. Det krav om saltak
som vil bidra til å redusere de negative virkningene for naboene. Det kan heller ikke forventes
full utsikt fra alle etasjeplan og rom når man bor så sentralt i et boligfelt.
Administrasjonen har derfor kommet fram til at merknadene om reduksjon i høyden på
boligene ikke kan føre fram, og at bruken må kunne sies å være påregnelig og kan ikke
klassifiseres som urimelig. Videre kan det legges til at den «fulle utsikten» som naboene har
hatt må betraktes å ha vært på «lån» i påvente av at utbygger skal realisere området, sett i
sammenheng med at det har vært kjent hele veien at arealet skulle bygges ut med boliger.
Hva gjelder anførsel knyttet til mer trafikk og gjennomkjøring registrerer administrasjonen
naboenes bekymring. Administrasjonen mener likevel at det etter all sannsynlighet ikke vil
være et problem da trafikkstrømmen naturlig vil fordele seg jevnt på begge veiene. Det vises til
saksutredning ved offentlig ettersyn av planen.
Unntaket vil kunne være spesielle dager vinterstid hvor veien/bakken opp fra nye boligfeltet er
glatt og mindre framkommelig. I disse tilfellene kan det være hensiktsmessig at beboerne kan
kjøre omveien via det etablerte boligfeltet B17. Administrasjonen mener det er mindre
problematisk at det kjøres gjennom boligfeltet i disse spesielle tilfellene.
Av den grunn ønsker administrasjonen å opprettholde planen med gjennomkjøringsvei. I
samråd med forslagsstiller er planen likevel justert noe for å imøtekomme bekymringen.
Det er tatt inn et bestemmelsesområde i plankartet og knyttet en særskilt bestemmelse som gir
hjemmel til å sette opp en bom eller fysisk veisperring om behovet melder seg. Dersom det
viser seg at gjennomkjøring blir et reelt problem vil kommunen kunne beslutte å sette opp en
bom for å forhindre gjennomkjøring.
Administrasjonen finner grunn til å nevne at det kun er 3 av 18 husstander langs veien som har
valgt å gi merknader til dette. Merknaden vurderes som delvis ivaretatt.
Sigurd B. og Nancy B. Aasen, brev datert 28.10.2016
Hevder Repstad har lurt omtrent samtlige av de bor i gata når det gjelder endevei. Det er ikke
naturlig for eneboligene å måtte kjøre den lange omveien.

Det er kort vei ned til Repstadveien som bør være et alternativ. Det enkleste er å sette bom på
gjennomkjøringsveien.
Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentarer ovenfor i forhold gjennomkjøring og bom.
B22 er avsatt som en del reguleringsplan for Vedderheia Nord med plankrav. Området er
utviklet og utredet for å kobles på samleveien til Veddereheia Nord. En atkomst ut på
Repstadveien vil trolig være enda mer utfordrende i forhold til stigningskravene på boligveien.
En omlegging av veien virker som et uforholdsmessig tungt tiltak når det er lite som tyder på at
det blir problem med gjennomkjøring og trafikkøkning. Det kan nevnes at veien er
dimensjonert for å tåle belastningen fra hele det nye feltet, som betyr at all trafikken kunne blitt
lagt til den eksisterende veien. Forslagsstiller har derfor langt på vei imøtekommet beboerne
når man har valgt å lage en egen avkjørsel til feltet i sørøst. Merknaden kan derfor ikke føre
fram.
Fylkesmannens miljøvernavdeling, brev datert 7.9.2016
Viser til at atkomsten er lagt inn i friluftsområde som er en del av grøntkorridor med bekkefar
og gangvei ned til Repstadvannet med badeplass. Kommunen bør påse at planen sikrer at
veifremføringen blir bygd uten uheldige skadevirkninger for grøntkorridoren/gangvei og bekk.
Fylkesmannen gir faglig råd om at det bør opprettes en bestemmelse om at nye masser som
tilføres området skal være rene, også med hensyn til å innholde frø eller plantedeler fra
uønskede fremmede arter. Minner videre om ny forskrift om fremmede organismer kap. 5 som
har krav til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede
organismer.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener at grøntkorridoren er sikret i planen. Både stien og bekkeløpet går i
område avsatt til friområde.
I forhold til å knytte generelle bestemmelser for å forhindre at uønskede organismer sprer seg
har administrasjonen i tidligere saker fastholdt at man ikke ser helt hensikten med slike
bestemmelser. Begrunnelsen er fortsatt det samme: Et generelt hensyn som allerede er regulert
gjennom annet lovverk er ikke nødvendig å gjengi på nytt i planen.
Som Fylkesmannen selv skriver så er det vedtatt en forskrift etter naturmangfoldloven som
blant annet forbyr spredning av uønskede fremmede organismer. Det betyr at – uavhengig –
hva kommunen skriver i sine arealplaner vil det ikke være lov å bruke masser som medfører
spredning av fremmede organismer.
Om Fylkesmannen mener at det er behov for å formidle reglene til utbyggere/entreprenører bør
det iverksettes informasjonstiltak om det lovverket som allerede gjelder. Det kan eksempelvis
være informasjonsbrosjyrer til anleggsnæringen, kurs, seminarer o.l.
Å skrive generelle lovregulerte forhold inn i arealplanene kan også få en motsatt effekt.
Utbyggerne/entreprenørene vil kunne få en forståelse av at når det ikke står i planene er det lov.
De fleste planene i Søgne kommune har ikke slike bestemmelser.
Administrasjonen gjør for øvrig oppmerksom på at problemet med spredning av fremmede
(uønskede) organismer er at aktørene ikke har nødvendige kunnskapen som gjør at de kan
hensyn ta det. De fleste vet ikke hva det er slags arter som er fremmede, og har heller

kunnskapen som trengs for å kunne identifisere artene. I forhold til spredningsfare ved
massebruk er det hovedsakelig organismer/arter som ligger under fagområdet botanikk.
I tilfeller der kommunen eller fylkesmannen mener at det kan være uønskede arter i
planområdet vil det kunne stilles krav til miljøundersøkelser som en del av
reguleringsplanprosessen. I tilfeller det ikke er fanget opp tidlig i prosessen vil kommunen
også kunne knytte bestemmelser om krav til nærmere miljøundersøkelser jf. pbl § 12-7 pkt. 12
før planen kan gjennomføres.
Verdien av slike undersøkelser er man får påvist eventuelle organismer som da muliggjør at
man kan forhindre en videre spredning – fordi man er gjort kjent med problemet.
For at kommunen skal kunne stille slike krav må man ha nødvendige holdepunkter for at det
kan være et potensielt problem. Kommunen kan ikke på generelt grunnlag stille krav i alle
reguleringsplaner om miljøundersøkelser. Om hensikten var at alle planer på generelt grunnlag
skal ha slike undersøkelser ville det vært regulert direkte loven (etter dagens regelverk er det
behovsprøvd).
Fylkesmannens miljøvernavdeling kan bidra med å få frem kunnskapen som er nødvendig for å
kunne stille slike krav. Eksempel gjennom å befare områder kan danne grunnlag for en mer
konkret vurderinger som resulterer i at det behov for nærmere undersøkelser.
Administrasjonen viser i den forbindelse til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus årlig sender
ut et skriv til kommunene om generelle forventinger i plansaker. Det gjør at man i enkeltsaker
kan bruke ressursene på mer konkrete vurderinger.
Administrasjonen har gjort nærmere vurderinger om det er forhold taler for at det behov for å
stille krav om miljøundersøkelser i denne konkrete saken. Ut fra den kunnskapen man besitter
kan man ikke se at det er noen klare holdepunkter for at det kan være arter/organismer i
planområdet som gjør det nødvendig med ytterligere undersøkelser. Det vurderes som lite
sannsynlig. Det er heller ikke registrert noe i det offentlige kartgrunnlaget som tilsier at
kommunen burde stille slike krav.
Konklusjonen blir ut da at merknaden ikke kan føre fram.
Fylkeskommunen, brev datert 12.10.2016
Anser sine innspill å være ivaretatt og har ingen ny merknader.
Statens vegvesen, brev datert 12.10.2016
Har ingen merknader til planforslaget.
Vedderheia Velforening, brev datert 12.9.2016
Velforeningen finner at Detaljregulering for Vedderheia nord B22 plan ID 201602 viderefører
tidligere godkjente planer og har ingen prinsipielle kommentarer eller innvendinger ut over
tidligere innsendte svar på høringer for dette boområdet.
Viser til at en tillitsvalgt som bor i område B17 har gitt innspill (innspillene er lik de som har
kommet inn fra private parter i saker).
Administrasjonens kommentar:
Viser til kommentarer under de private innspillene.
Agder energi, e-post datert 8.9.2016

Viser til jordkabler hvor det ikke er lov å oppføre hus eller innretninger 2 meter i fra. Ny
bebyggelse eller tiltak må ikke vanskeliggjøre tilgangen til nettanlegg.
Kapasitet på anlegget i området er begrenset og det må påregnes forsterkning. Avklaring
nettanlegg må tas i samråd med AEN, må planlegges areal til nettstasjon i regulert område.
Administrasjonens kommentar:
Merknadene vurderes å være ivaretatt. Det er avsatt arealer til nettstasjon i planen.
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Forhold til overordnet plan:
Detaljreguleringen følger hovedsakelig opp gjeldende reguleringsplan for Vedderheia nord
som har avsatt område til byggefelt for bolig med inntil 20 boenheter. Forslaget avviker gjelder
reguleringsplan med 2 ekstra boliger.
Detaljreguleringen har mindre avvik fra gjeldende plankart i sørøst hvor det foretas
arronderinger av friluftsområdet for å få fram atkomstveien med stigning som oppfyller
normkravene. Arronderingen medfører at ca. 1 dekar areal regulert til friluftsområde blir
regulert til veiformål. Administrasjonen er ikke kjent med at dette arealet har spesielle
kvaliteter som tilsier at en omdisponering er problematisk.

Kartutsnitt: viser deler av planforslaget transparent med gjeldende reguleringsplan i
bakgrunn.
På nordsiden av den nye veien blir et areal på 2,5 dekar regulert fra boligformål til friområde.
Samlet sett blir det derfor mer areal til «grønt formål» enn gjeldende plan legger opp til.
Naturmangfold og kulturminner:

Det er ikke registrert lokaliteter i offentlige kartgrunnlaget innenfor planområdet eller i
tilknytning til planområdet. Administrasjonen finner kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig og
mener det ikke er behov for å gjøre noen ytterligere vurderinger iht. naturmangfoldlovens
prinsipper.
ROS:
Det er ikke påvist spesielle forhold eller elementer i tilknytning til risiko og sårbarhet. Det
vises til ROS-analysen og planbeskrivelsen.
På oppstartsmøtet ble det drøftet om veitrafikk støy fra E39 traseen vil kunne være et problem.
Ut fra støysonekartene til Nye Veier er feltet utenfor gul støysone til veien. Støy vil derfor ikke
være et problem i forhold til de nasjonale kravene til støy i arealplanlegging.
Før planen ble lagt ut på offentlig ettersyn ble det drøftet i kommunens samarbeidsgruppe
bestående av representanter fra Helse og sosialsektoren, Ingeniørvesenet, Arealenheten og
Barn og unges representant om det var behov for fortau opp bakken til samleveien pga. den
bratte stigningen på veien.
Planadministrasjonen kom fram til i sin drøftelse i saksutredningen ved offentlig ettersyn at det
var forsvarlig at det ikke var fortau på denne delen. Det ble da lagt vekt på at det gjort en
konkret vurdering når normalene ble utarbeidet. Når normalen tillater at det bygges den her
type mindre boligatkomstveier uten fortau med inntil 8 % stigning må det kunne legges til
grunn at det er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.
Det ble videre vist til at man ved «over tilretteleggelse» for myke trafikanter samtidig
tilrettelagt for økt fart på veien som heller ikke er ønskelig. Hva gjelder gjennomkjøringsvei
vises det tidligere drøftelser under kommentarer til innspill offentlig ettersyn og høring.
Barn og unge:
Det innregulert en mindre (sand)lekeplass helt nord i feltet. Størrelsen 435m2 og kravet i KP er
på minimum 250m2. Sandlekeplass er for de minste barna og skal derfor være i forholdsvis
kort avstand fra boligene. Iht. kommuneplanbestemmelse maks 100 meter i luftlinje fra
boligene.
Dersom man ser det nye feltet helt isolert fra omkringliggende bebyggelse vil det ut fra
avstandshensyn være mer hensiktsmessig å plassere lekeplassen i senter av planområdet. De
sørligste boligene er ca. 200 meter i luftlinje fra lekeplassen.
Ser man lekeplassen i sammenheng med det etablerte boligfeltet i nordøst er plasseringen mer
hensiktsmessig. Boligene i dette feltet vil få kortere vei til nærmeste lekeplass. De sydligste
tomtene vil på samme måte kunne bruke sandlekeplassen til det etablerte boligfeltet som er noe
nærmere (100-150 meter).
Kvartalslekeplassen til Vedderheia Nord ligger på østsiden av samleveien og er opparbeidet.
Nærmiljøanlegg funksjonskravet som kommuneplanen operer med er delvis løst innenfor
kvartalslekeplassområdet som er et sammenhengende lek/friområde på ca. 20 dekar. For øvrig
har man Tinnkjønn skole i nærområdet.
Rekkefølgekrav:
Forslaget har tatt inn et rekkefølgekrav om opparbeidelse av kryss på Kjellandsheia jf.
kommuneplanbestemmelsene § 4. Videre er det krav om opparbeidelse av atkomstveiene og
gjesteparkeringsplasser før det kan gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelse.

Det satt krav om at lekeplass skal være ferdig opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse
til mer enn 5 boenheter i planområdet.
Klima og miljøhensyn:
Ut fra nasjonale krav og forventinger til mer klimavennlig areal og transportplanlegging er
reduksjon i personlig transportbehov et sentralt element. Føringene er at kommunene skal
tilrettelegge for utvikling og vekst rundt kollektivpunkter og langs kollektivakser. Hensynet er
at vi skal bruke mer kollektiv og mindre ordinær persontransport som bil.
Boligveksten skal videre forgå rundt senterstrukturene hvor tjeneste- og servicetilbudet er
etablert.
I et slikt perspektiv kommer en videre utbygging av Vedderheia dårlig ut.
Området ligger som en satellitt i forhold til Tangvall som kollektivknutepunkt og senter.
Nærmeste butikk er Lunde. Vedderheia er derfor en bilbasert lokalitet, og området er samtidig
for lite til at det mulig få noe bærekraftig og funksjonelt kollektivsystem på plass (det gjelder
også om hele området bygges ut i tråd med planen).
Administrasjonen legger til grunn at strategi for fremtidig klima og miljøvennlig utvikling
hører inn under arbeidet med samfunnsdelen og kommuneplanens arealdel. I det arbeidet er
naturlig å se på alle de avsatte byggeområdene og ta stilling om alle skal videreføres ut fra de
krav samfunnet stiller.
Frem til planene er rullert forholder administrasjonen seg til de som gjelder.
Endringer av bestemmelser og presiseringer:
Som nevnt har administrasjonen opprettet et bestemmelseområde i plankartet hvor det er
knyttet en ny bestemmelse om at det kan settes opp bom eller lignende veisperring som
forhindrer gjennomkjøring (§ 7a.).
Administrasjonen har videre foretatt en presiserende endring i bestemmelsene § 4.1 k) hvor det
opprinnelig framkom «Langs veg tillates garasjen oppført inntil 2 meter fra formålsgrense for
veg dersom den står parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra formålsgrense for veg dersom
den står vinkelrett på vegen.»
Bestemmelsen stammer fra reguleringsplanarbeidet med detaljregulering for Nordalsheia.
Intensjonene med bestemmelsen er blant annet sikre at det ikke parkeres ut i veibanen eller
annen veggrunn som fungerer som grøfte- og snøopplagsarealer. Parkeres det ut i disse
arealene vil det kunne vanskeliggjøre driften av veien, ikke minst oppstå skader på biler ved
brøyting o.l.
Det er derfor ment at avstanden skal måles fra der veianlegget i sin helhet stopper. Med
veianlegg menes alt som tilhører veien eksempel grøfte- og sidearealer.
Konkret i denne planen vil det si at man må måle fra formålsgrensen «annen veggrunn –
tekniske anlegg». Ordlyden i bestemmelsen kan misforstås når det står fra «formålsgrense for
veg» ettersom veg er eget arealbruksformål i plankartet (SV1).
Av den grunn foreslås det at ordet «veg» i bestemmelsen byttes ut med «annen veggrunn –
tekniske anlegg» som er et mer presist begrep når det brukes flere arealbruksformål i
plankartet.

Administrasjonen mener bestemmelsen § 4.1 i) som ligger under generelle bestemmelser for
boligbebyggelse også kan bli mer presis i sitt innhold. Bestemmelsen lyder:
«Det tillates etablert murer med høyde inntil 2,0 meter for terrengbearbeiding»
Intensjonen med reguleringsbestemmelsen er å tilsidesette plan- og bygningslovens
alminnelige bestemmelser om avstandskrav. Av pbl § 29-4 fremkommer at hvis ikke annet er
bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt
i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Lovens utgangspunkt er at det ikke er lov til å bygge mur med 2 meters høyde tett opp mot
naboeiendom med mindre reguleringsplanen gir særskilt hjemmel for det.
Selve ordlyden i reguleringsbestemmelsen angir at det kan etableres murer med høyde på inntil
2 for terrengbearbeiding på boligtomtene. Det er ingenting som kobler bestemmelsen opp mot
avstandsreglene og at det er disse reglene man har ment å tilsidesette. Heller ikke i hvilken
grad man tilsidesetter avstandsreglene.
Administrasjonen foreslår derfor at det tilføyes «helt ut i regulert tomtegrense» i
bestemmelsen. På den måten blir det klart at det kan føres opp murer i tomtegrensene til
boligtomtene der det nødvendig som ledd i terrengbearbeiding.
Bestemmelsene er oppdatert iht. vurderingene ovenfor.
Konklusjon:
Forslaget er i hovedsak i tråd med de overordnende planene kommunestyret har vedtatt.
Administrasjonen vil derfor tilrå at forslaget vedtas med de justeringer som fremkommer
ovenfor.
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§1

201602

FORMÅL MED PLANEN

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg, samt sikre
rekreasjonsområder og friområder innenfor planområdet.
Området er regulert til følgende formål og hensynssoner:

§2



BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 1)
o Boligbebyggelse, BFS1 – BFS4
o Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_BKT1
o Lekeplass, o_BLK1



SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 2)
o Kjøreveg, o_SV1 og f_SV1
o Gang/sykkelveg
o Annen veggrunn – tekniske anlegg
o Parkeringsplasser (på grunnen), o_SPP1



GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 3)
o Friområde, o_GF1 – o_GF5
o Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål, grønnstruktur/overvann,
o_GAA1

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 Veganlegg
a) Offentlige veger og gjesteparkeringsplasser skal være etablert som vist i denne planen før
det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i boligområde.
b) Nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veganlegg skal være etablert før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor planområdet.

2.2 Lekeplass
a) Område «o_BLK1» skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse til mer enn
5 boenheter i planområdet.

§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1 Generelt
Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler, telekommunikasjon og vann- og
avløpsledninger gjennom friområdene.

3.2 Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger, anlegg og vei
Atkomstveier, fellesveier og andre veitekniske anlegg skal prosjekteres og anlegges i h.h.t.
standard som fremgår av planbeskrivelsen. Der planbeskrivelsen ikke sier noe om standard
skal kommunens vegnormal legges til grunn.

3.3 Krav om utomhusplan
Ved søknad om tiltak innenfor områder regulert til friområde og lek, skal det utarbeides en
utomhusplan som skal godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise:
1. Terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder.
2. Vegetasjon/enkelttrær og andre elementer som skal bevares.
3. Ny beplantning.
4. Utforming og møblering av lekearealer.
5. Plassering og utforming av turveier.
6. Ras- og fallsikring.

3.4 Teknisk planer
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjente
tekniske planer.

§4

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)

4.1 Boligbebyggelse, generelt
a) Plassering og utforming av alle bygningsmessige tiltak (også garasje) skal være vist på
søknad om igangsettingstillatelse selv om disse arbeidene skal utføres på et senere tidspunkt.
I søknaden skal det vises biloppstillingsplasser, terrasser, murer og eventuelle andre
terrenginngrep på den enkelte tomt. Plantegningen skal utdypes ved hjelp av snitt/profiler som
viser forholdet til tilgrensende veier og eiendommer dersom det er nødvendig.
b) Betegnelsen «TLG (topp laveste gulv)» angir laveste tillatte gulvhøyde.
c) Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen innenfor planområdet
med hensyn til fasader, takform, farger og materialbruk.
d) Bygg skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer.
e) Det tillates etablert inntil 10 sekundærleiligheter innenfor planområde.
f) Sekundærleiligheter skal maksimalt utgjøre 60 m2 bruksareal og tilhøre hovedenheten.
g) Garasjens størrelse skal maksimalt utgjøre 50 m2 BYA. Mønehøyde målt fra ferdig gulv skal
ikke overstige 5,5 m. Kvist/ark/takopplett på garasjen tillates ikke.
h) Murer skal være av naturstein.
i) Det tillates etablert murer med høyde inntil 2,0 meter for terrengbearbeiding helt ut i regulert
tomtegrense.
j) Boligen skal oppføres innenfor byggegrense. Andre tiltak tillates utenfor byggegrense.
k) Garasje tillates oppført utenfor byggegrensen inntil 1 meter fra grense mot privat
naboeiendom. Langs veg tillates garasjen oppført inntil 2 meter fra formålsgrense for annen

veggrunn – tekniske anlegg dersom den står parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra
formålsgrense for annen veggrunn – tekniske anlegg dersom den står vinkelrett på vegen.
l) Det skal etableres 2 biloppstillingsplasser for hver boenhet, hvorav 1 biloppstillingsplass skal
være garasje. I tillegg skal det etableres 1 biloppstillingsplass for hver sekundærleilighet.
m) Uteoppholdsareal pr. boenhet skal minimum være 80 m2.

4.2 Boligbebyggelse, BFS1
a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 enebolig per regulert tomt.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Boligene skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan
BYA = 40% pr. regulert tomt.

4.3 Boligbebyggelse, BFS2 – BFS4
a) Det tillates 1 enebolig per regulert tomt.
b) Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
c) BYA = 40% pr. regulert tomt.

4.4 Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_BKT1
a) Område «o_BKT1» er regulert til pumpestasjon og TRAFO. Bygg kan oppføres med
mønehøyde inntil 4 meter og gesimshøyde inntil 3 meter.

4.5 Lekeplass, o_BLK1
a) Område «o_BLK1» er regulert til offentlig sandlekeplass. Sandlekeplass skal opparbeides
etter kommunal norm.

§5

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)

5.1 Kjøreveg, o_SV1
Områdene er offentlige, og skal anlegges som vist i planen.

5.2 Kjøreveg f_SV1
Område «f_SV1» er felles veg. Vegen er felles for de 3 nordligste tomtene i delfelt BFS1.

5.3 Gang-/sykkelveg
Områdene er offentlige, og skal anlegges som vist i planen.

5.4 Annen veggrunn
a) Områdene skal benyttes til grøfte- og sideareal, snøopplag, siktsone, skjæringer- og
fyllingsutslag, murer, sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, rekkverk o.l.
b) Fylling/skjæring kan anlegges på tilstøtende formål.
c) Det er ikke tillatt med parkering.

d) Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som er høyere
enn 0,5 meter over tilstøtende veibane.
e) Skjæring- og fyllingsskråninger skal dekkes med stedegen toppjord/vegetasjon.

5.5 Parkeringsplasser (på grunnen), o_SPP1
a) Områdene «o_SPP1» er offentlige og regulert til gjesteparkeringsplasser.

§6

GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)

6.1 Friområde, o_GF1 – o_GF5
a) Områdene «o_GF1 – o_GF5» er offentlig friområder. Det tillates terrengbearbeiding/
oppfylling i områdene.
b) Det tillates etablert stier i områdene «o_GF4 og o_GF5».

6.2 Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål - grønnstruktur/overvann,
o_GAA1
a) Område «o_GAA1» er offentlige, og det kan legges overvannsrør i området. Området skal
også fungere som flomløp. Nødvendig vedlikehold av OV med tilhørende behov for maskiner
tillates.
b) Det tillates etablert sti i området.

§7

BESTEMMELSESOMRÅDER
a) Innenfor område #1 kan det settes opp bom eller lignende veisperring som forhindrer
gjennomkjøring.
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1 Sammendrag
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Repstad Eiendom AS, utarbeidet detaljregulering
Vedderheia Nord felt B22 i Søgne kommune.
Detaljplanen er basert på reguleringsplan Vedderheia Nord.
Detaljregulering felt B22 har følgende hovedmål:
 Skape et godt og attraktivt boligområde.
 Sør- og vestvendte tomter
 Regulere snarveg/sti og grønnstruktur.
Planområdet omfatter 22 nye boliger.
I gjeldende reguleringsplan er hele planområdet regulert til «boligbebyggelse» og
«friluftsområde». Atkomst til planområdet er fra sørøst ved hovedvegen Vedderheia.
Planområdet er regulert med boligtomter på hver side av atkomstvegen. Boligtomtene er
vendt mot vest og sør og har utsikt utover Repstadvannet. Det reguleres også friområde med
snarveger/stier til turområder, bussholdeplass og til Repstadvannet. Planområdet har kort
avstand til et større lekeområde FR3 i reguleringsplan for Vedderheia Nord.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i februar 2016, med brev til berørte parter og
annonse i avisa Søgne- og Songdalen Budstikke.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I bestemmelsene til reguleringsplanen Vedderheia nord, kreves det detaljregulering for felt
B22. Detaljplanen tilrettelegger i hovedsak nye arealer til boligområder, infrastruktur og
grønnstruktur.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
 Repstad Eiendom AS, Birkedalsveien 80, 4640 Søgne.
Tiltakshavers kontaktperson er Ole Johan Bueklev.
Rådgivende ingeniørfirma:
 ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Anita Wiberg Gjelsten.
Prosjektmedarbeidere: Even F. Lorentsen, Tore A. Nilsen og
Marry Sjøvold.
 Feste Grenland AS, Pb. 120, 3901 Porsgrunn.
Prosjektmedarbeider landskapsarkitekt Pål Mæhlum.
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Planforslaget viser ny kommunal veg, parkeringsplass og offentlig friområde. Dette
innebærer at en del tidligere private arealer, nå blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke utarbeidet tidligere vedtak med administrasjonen i Søgne kommune.

2.4 Utbyggingsavtaler
Det er foreløpig ikke utarbeidet utbyggingsavtale. Prosessen med utbyggingsavtale mellom
tiltakshaver og Søgne kommune går parallelt med detaljplanen, og kan tidligst godkjennes
samtidig med at detaljreguleringsplanen godkjennes i kommunestyret.

2.5 Utredninger
Det er ikke behov for utredninger i detaljreguleringsplanen.

2.6 Vedlegg









Plankart
Bestemmelser
ROS
Tekniske planer for Veg og VA
Snitt av området
Illustrasjonsplan
Mottatte merknader
Oppstarts varsel (brev og annonse)

3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
 Kommunen og utbygger:
Oppstartsmøte mellom Søgne kommune og tiltakshaver og rådgiver ble avholdt den
20.01.2016.
 Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av detaljregulering. Det ble annonsert i avisen Søgne- og Songdalen
Budstikke den 10.02.2016 samt brev til berørte parter den 05.02.2016.
Grunneierliste ble oversendt av Søgne kommune.
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Figur 1, varslet planavgrensning.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
 Kommuneplanens arealdel:
I bestemmelsene og retningslinjene er det gitt generelle krav til funksjonskrav og
utbyggingsvolum. Det er rekkefølgebestemmelser for etablering av nytt kryss til E39.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplan er «Vedderheia nord», vedtatt 13.01.2010 (planID 20100113).
Detaljreguleringen omfatter felt B22 som er regulert til «boliger», samt et område i sørøst
som er regulert til friluftsområde.
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Figur 2, Gjeldende reguleringsplaner, felt B22.

4.3 Tilgrensende planer
Tilgrensende reguleringsplaner er reguleringsplanen «Vedderheia nord», vedtatt 13.01.2010
(planID 20100113). Denne omfatter tilstøtende boliger mot øst og friluftsområder mot sør,
vest og nord.
Reguleringsplan «Vedderheia felt E, F og G», vedtatt 04.04.2001 (planID 20010404). Denne
planen omfatter tilstøtende boligområde i sør.

4.4 Temaplaner
Det er ikke utarbeidet spesielle temaplaner for denne detaljreguleringsplanen.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Miljøverndepartementets retningslinje grenseverdier for støy, T-1442.
Vannressursloven.
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
 Beliggenhet
Planområdet ligger i Søgne kommune, nord for E39 og ca. 2,5 km nord for Lunde sentrum.

Figur 3, Oversiktskart av planområdet.

Figur 4, skråfoto av planområdet, vestre område
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Figur 5, skråfoto av planområdet, søndre område
 Avgrensning og størrelse på planområdet
Området er på totalt ca. 32 daa, og ligger som en bue rundt tilstøtende eksisterende
boligområde «B17». Området er skogkledd og terrenget skråner mot vest og sør, med utsikt
til Repstadvannet.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er dekket av skog, og er regulert til «bolig». Vest for planområdet ligger
Repstadveien. Øst for planområdet ligger eksisterende boligområde «B17» med tilhørende
kommunal veg.

5.3 Stedets karakter
Planområdet består av et skogkledd område, skrånende mot vest og sør. Det er ingen
eksisterende bebyggelse innenfor planområdet.

5.4 Landskap
Området er typisk sørlandsk med fine utsiktsforhold mot Repstadvannet. Området ligger
solrikt til. Det er et lokalt mildt kystklima og kan være vindutsatt fra vest. Det er ingen
spesielle forhold angående estetiske og kulturelle verdier som utpeker seg.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Fylkeskonservator har tidligere uttalt seg i gjeldende reguleringsplan «Vedderheia nord», og
har ingen merknader i forhold til kulturminner og kulturmiljø.
I databasen for kulturminner «Askeladden», er det ikke registrert automatisk fredete
fornminner i området.
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Figur 6, kartutsnitt databasen for kulturminner, Askeladden

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

NATURTYPER OG VEGETASJON:
Innenfor planområdet består arealet av barskog med lav til middels bonitet.

Figur 7, kartutsnitt skog og bonitet, NIBO
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NATURBASE:
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturtyper, eller arter på rødlista eller svartlista
innenfor planområdet.

Figur 8, kartutsnitt Naturbase

ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det ikke registrert planter eller dyr på svartelista (uønsket) eller på
rødlista (sårbar/truede arter).

Figur 9, kartutsnitt Artsdatabanken

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

Figur 10, kartutsnitt forurenset grunn, Miljøstatus
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NATURRESURSER:
I h.h.t. databasen til NGU for mineralressurser, er det ingen konflikt med registrerte
mineralressurser av nasjonal eller regional verdi. Det vises til kart nedenfor.
Det er ingen drivverdige jordressurser i området.

Figur 11, kartutsnitt mineralressurser, NGU

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Naturområdene hvor boligene blir regulert, benyttes i liten grad til nærrekreasjon som
turgåing i dag. Mens områdene i sør som reguleres til friområde, benyttes i dag som
gangatkomst til Repstadvannet.

5.8 Landbruk og kulturlandskap
Det er steingjerder i sørøstlige del av planområdet, men ellers er det ingen registrerte
kulturlandskapselementer i planområdet.

5.9 Trafikkforhold
 Vegsystem
For å komme til området, kjører man av fra E39 i Lundekrysset, og følger fv. 204 og fv. 114
vestover til kryss fv. 302. Deretter følges fv. 302 nordover til kryss kommunal veg Vedderheia
som følges videre inn til feltet. Bredden på kommunal atkomstvegen fram til planområdet
varierer, men er ca. 5,5 meter. Det siste vegstykket før nytt kryss til Felt B22 ble etablert for
noen få år siden da boligområdet Vedderheia Nord ble etablert.
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Figur 12, ny atkomstveg, mot vest fra hovedvegen.
 Trafikkmengde og skiltet hastighet
Skiltet hastighet i Vedderheia er 30 km/t.
 Ulykkessituasjon
Det er ingen registrerte trafikkulykker på kommunal veg i Vedderheia.
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er atskilt gang- og sykkelveg langs kommunal veg i Vedderheia helt frem til avkjørsel til
felt B22. Videre er det atskilt gang- og sykkelveg langs fv. 302 til Tinntjønn skole og videre til
Lunde.
 Kollektivtilbud
I dag går det bussrute til Vedderheia nord. Ruta har endepunkt like nord for planområde
«Felt B22».

5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Det er etablert en atkomststi i søndre del av planområdet som går ned til Repstadvannet og
en som går til et stort lekeområde på østsiden av hovedvegen i Vedderheia.

5.11 Sosial infrastruktur
 Skolekapasitet
I år 2009 ble det utarbeidet en skolebruksplan for Søgne kommune. Prognosene er
utarbeidet i samarbeid med rådmannens stab i Kristiansand kommune.
Lunde skole bygges ut nå, og forventes å stå ferdig ved årsskiftet 2016/2017. Kapasiteten på
Lunde skole er bra.
Ungdomsskolen Tinntjønn har også god kapasitet. I tillegg pågår det nå planlegging av nytt
skolesenter på Tangvall. Dette vil gi god kapasitet for ungdomsskolen i nærmeste fremtid.
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 Barnehagedekning
Innenfor planområdet er det ingen barnehager. Men i Vedderheia er det 2 barnehager.
Espira Vedderheia barnehage består av 3 avdelinger og ligger i Skytterveien ca. 700 meter fra
planområdet. Det pågår planlegging om utvidelse med flere nye avdelinger for barnehagen.
Dette vil gi god kapasitet.
Lisebo familiebarnehage har 10 plasser og ligger i Vedderheia 20 ca. 1100 meter fra
planområdet.

5.12 Universell tilgjengelighet
Området er ikke opparbeidet i dag og således ikke tilrettelagt med universell utforming.

5.13 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
I planområdet er det ingen vann eller spillvannsledninger. Det går en vannledning (VL160)
gjennom boligfeltet «B17». Spillvann fra boligfelt «B17» m.fl. går i pumpeledning fra
kommunal pumpestasjon ved vendehammer, og ut til hovedvegen i Vedderheia Nord.
 Overvann
Det er ingen overvannsledninger i planområdet, men det er overvannsutløp til terreng ved
snuhammer i «B17». Planområdet skråner mot vest og sør, med tilsvarende eksisterende
avrenning.
 Trafo
Innenfor planområdet er det ingen trafo, men Agder Energi nett AS (AEN) har en nettstasjon
(23004-Vedderheia Nord) øst for planområdet. Denne er forsynt med 22 kV jordkabel, og
videre som jordkabel i tilstøtende boligfelt «B17» med lavspent 400V. Kapasiteten på
eksisterende anlegg er begrenset og må sannsynligvis forsterkes.
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Vest for planområdet langs Repstadveien har AEN en 22 kV linje som luftspenn.
Det eksisterer ikke alternativ energikilde i planområdet.

5.14 Grunnforhold
 Stabilitetsforhold
Planområdet i vest består av tynt humus-/torvdekke, og søndre del består av bart fjell med
stedvis tynt dekke (NGU).
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Figur 14, Løsmassekart fra NGU.

5.15 Støyforhold
Det er liten trafikkmengde på de kommunale veger inn til planområdet, og det vil ikke være
målbare verdier for støy på disse vegene.
Det er gjennomført støyvurderinger i forbindelse med reguleringsplan/byggeplan
Vedderheia Nord som viser at planområdet ikke er berørt.
Kommunedelplan for E39 Volleberg-Døle bru er vedtatt. Det pågår nå utarbeidelse av
reguleringsplan for denne parsellen med tilhørende støysoneutredning. Foreløpig utredning
viser at planområdet Felt B22 vil ligge utenfor støysonen fra ny E39-trase.
Statens vegvesen har utarbeidet støysonekart for fv. 302. Støy fra fylkesvegen vil ikke få
innvirkning på planområdet.

Figur 15, støysonekart fra Statens vegvesen.

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Det er ikke avdekket spesielle forhold innenfor risiko- og sårbarhets analysen i planområdet.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, samferdsel og grønnstruktur. Dette er i
samsvar med reguleringsplan Vedderheia Nord.
Hovedatkomsten til feltet blir fra eksisterende veg Vedderheia. Dette er i samsvar med
overordnet reguleringsplan.
Sørøst i planområdet ligger et stort offentlig friområde, med lett atkomst fra nord, vest og
sør. Den ene delen ligger i tilknytning til eksisterende friområde i mot nord, og andre ligger i
tilknytning til en stor grønn korridor fra boligfeltet og videre mot vest og ned til
Repstadvannet.
Det er i tillegg 3 mindre friområder som er fordelt i planområdet. Ny sandlekeplass er
plassert i nordre del som også gir kort avstand til tilstøtende boligfelt i øst. For å lette
atkomsten til tilstøtende friluftsområder i vest, er det midt i planområdet regulert en
kombinert grønnstruktur overvann/grønnstruktur som kan benyttes til snarveg/gangtråkk.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
 Boligbebyggelse
Det er i planen regulert for 22 boenheter, og mulighet for inntil 10 sekundærleiligheter. Alle
boligene har nærhet til rekreasjonsområder. Lys og sol er viktige elementer i forhold til
områdenes beliggenhet.
Det åpnes for en maksimal utnyttelsesgrad på BYA = 40 % BYA.
 Øvrige kommunaltekniske anlegg
Området er offentlig og skal benyttes til pumpestasjon for spillvann og til trafo.
 Lekeplass
Det etableres en sandlekeplass som legges i tilknytning til friområde. Lekeplassen får en
sentral beliggenhet mellom planforslaget og tilstøtende boligfelt (B17).
 Veg
Veg «o_SV1» er kommunal veg og går gjennom planområdet og forbinder eksisterende
hovedveg i Vedderheia Nord og Felt B17. Vegen ligger sentralt i planområdet og godt i
terrenget uten stor eksponering.
Veg «f_SV1» er felles privat veg og er atkomst til de 3 nordligste boligtomtene i «BFS1». Det
er regulert snø opplag i enden av vegen.
 Gang-/sykkelveg
I forbindelse med nytt kryss fra hovedveg gjennom Vedderheia Nord, må fortauet legges om.
Pga få boliger er det ikke regulert fortau langs atkomstvegen inn til selve boligtomtene.
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 Annet veggrunn – teknisk anlegg
Arealene omfatter nødvendig sideareal til vegene slik som rekkverksrom, grøft,
skråning/skjæring mm. Inne i selve boligfeltet er det avsatt 1,5 meter på hver side av
kjørevegen.
 Parkering
I planområdet er det sentralt i søndre del av planområdet regulert offentlig gjesteparkering
«o_SPP1». Til sammen 6 parkeringsplasser, hvorav 1 er HC-parkering.
 Friområde
Områdene «o_GF1 - o_GF5» er regulert til grøntområde og det åpnes for tilrettelegging med
stier og rekreasjon i områdene.


Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål
(overvann/grønnstruktur)
Område «o_GAA1» er regulert til kombinert overvann/flomveg. Det tillates gangtråkk til
tilstøtende friluftsområde i området.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Boligfeltet ligger vest for eksisterende boligfelt i et skrånende terreng.
Boligstrukturene følger etter samme prinsipp som tilgrensende boligfelt med boligene
orientert rundt lett tilgjengelig vegsystem. Adgang til boligfeltet skjer i nytt kryss fra sør.
Man kan også komme til feltet via det allerede etablerte boligområdet i øst, B17.
Alle boligene, både øst og vest for adkomstvegen har inngangssone med garasje fra vegen.
De fleste boligene ligger slik at de tar opp terreng. Boligene vest for vegen har en
underetasje. Mens boligene øst for vegen har en andre etasje.
Bebyggelsen er tenkt plassert slik på tomtene at det dannes hage /oppholdssoner mot sør og
vest. Tomtene vest for vegen blir liggende på fylling. Det etableres en natursteinmur i
fyllingsfoten med synlig høyde 2 meter. Fyllingsskåningen har helning 1:1,5 som angitt i
illustrasjonsplanen.

Figur 16, Snitt av tomter og veg.
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Bestemmelsene sikrer en enhetlig utforming av bebyggelsen med hensyn til fasader,
takform, farger og materialbruk innenfor planområdet. Bebyggelsen skal ha matte, ikke
reflekterende tak. BYA er 40% pr regulert tomt.
Reguleringsplanen legger opp til 22 boligtomter. I felt BFS1 er det tillatt med en
sekundærleilighet pr tomt. Boligene må plasseres innenfor byggegrense. Det tillates etablert
terrasser, murer, garasje, gjerder og boder utenfor byggegrense.
Reguleringsplanen oppgir høyde laveste gulv «TLG» og høyeste tillatte mønehøyde «M».
Murer på boligtomter skal utformes i naturstein og ikke være høyere enn 2 meter.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Boligene er plassert slik at det skapes et felles gateløp som alle boligene henvender seg til.
Samtidig har alle tomtene muligheten for å opparbeide en solrik uteplass som vil være
relativt usjenert og ha god utsikt. Dette er med på å øke bokvaliteten i området.
Boligfeltet har direkte kontakt med skogområder med stier som gir videre koblinger til større
friområder, lekeplasser og interne gangveier. Det er også kort avstand ned til Repstadvannet
som er godt egnet som badevann.
Innenfor planområdet er det lagt opp til ny sandlekeplass. Det etableres gangveier mot sør
som er en videreføring av eksisterende løsninger i boligområdene mot øst. Disse binder
skogområdene og eksisterende boligfelt sammen med det nye boligområdet

6.5 Folkehelseloven
Det er gode rekreasjonsområder tilknyttet planområdet. Lekeplassen (o_BLK1) ligger i
nordre del av planområdet og i tilknytning til friområde (o_GF2), og er samtidig nær opp til
tilstøtende boligfelt. Lekeplassen er et godt treffsted for barnefamilier. Den ligger lyst og
solrikt til, med utsikt utover vannet.
Det er regulert 2 store friområde i sørøst (o_GF4 og o_GF5) med gode rekreasjonsmuligheter
sommer og vinter. Denne er i direkte tilknytning til et stort friområde mot nord, og en
forlengelse av tilstøtende friluftsområde mot vest og ned til Repstadvannet. Det er etablert
turdrag vestover. Vannet egner seg som rekreasjonsområde for bading, padling, fisking og
spaserturer langs vannkanten.
Øst for planområdet er det etablert en større kvartalslekeplass med bl. skatebane, stier for
terrengsykling mm.
Det er svært gode turmuligheter i nærområdet. Tinntjønnløypa (4km lang) og merkede
turstier og turveger til Repstad, Lindåsen og Tangvall.
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Figur 17, rekreasjon ved Repstadvannet.

Figur 18, eksisterende sti fra boligområdet og ned til Repstadvannet.
Figur 19, eksisterende rekreasjonsområde mellom boligområdet og vannet.
Nærmeste matbutikk er ved området Lunde. Litt øst for Lunde sentrum ligger Søgne kirke,
Heimklang og andre forsamlingshus.
Planområdet er tilrettelagt for gående og syklende til og fra skolene og barnehage. Myke
trafikanter har trygg ferdsel i sitt nærområde med godt utbygd gang-/sykkelnett.
Det er meget kort avstand til kollektivtrafikk. Buss kjører på hovedveien i Vedderheia Nord
og det er bussholdeplasser på begge sider av veien rett øst for planområdet ved nytt kryss til
området.
Planområdet ligger vestvendt i god avstand til havet. Åsryggene mot vest og øst er høyere
enn boligområdet, og blir dermed noe skjermet for vær og vind. Nærmeste registreringer for
klimastatistikk er Oksøy fyr. Vindrosen nedenfor viser fordeling av vind gjennom en periode
på 30 år.
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Figur 20, vindrose for Oksøy fyr.

I h.h.t. databasen miljøstatus, er grunnen ikke forurenset.
De viktigste kildene til lokal luftforurensning er veitrafikk, vedfyring, industri og bygg- og
anleggsarbeid, med veitrafikk som den største årsaken til lokal forurensning. Det er særlig
svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksider (NO2 og NO) som bidrar til lokal luftforurensning og som er de største helsetruslene.
Det er ikke industri med forurensning til luft i nærområdet. Avstand til næringsområdet på
Lohnelier er ca. 2 km. Hele nærområdet er i hovedsak boligområder med kort avstand til
skogsområder og nærhet til vann som rekreasjonsområder. Vedderheia, Repstadveien,
Lundeveien og Leireveien er hovedatkomstvegen ut til E39. Det en avstand på ca. 3 km.
Planområdet er ikke støyutsatt.
Det er ingen serveringsvirksomheter innenfor eller i nærheten av planområdet som kan
medføre lukt eller støy. Det er heller ikke større arrangementsarenaer, foruten Tinntjønn
ungdomsskole skole med tilhørende fotballbane. Skolen ligger bak en åsrygg sørøst for
planområdet med en luftlinje på 800 meter. Eventuell støy vil ikke påvirke planområdet.
Ved skolen ligger Tinntjønnhallen, som brukes til forskjellige ballaktiviteter gjennom hele
året.
Planforslaget forholder seg til overordnet plan, og tilstøtende rekreasjonsområder blir ikke
negativt påvirket.

6.6 Parkering
Det skal avsettes 2 parkeringsplass pr. boenhet med mulighet for minst en garasjeplass pr.
boenhet på egen tomt. Der hvor det er sekundærleilighet skal det i tillegg avsettes 1
parkeringsplass på boligtomta.
Sentralt i feltet er det regulert 6 gjesteparkeringsplass hvorav 1 er HC-plass.
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6.7 Tilknytning til infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende kommunale retningslinjer.
I planområdet reguleres en ny kommunal veg med nytt kryss til vegen i Vedderheia Nord.
Den nye vegen tilkobles også eksisterende boligfelt B17 slik at det blir mulig å komme til
feltet via B17.

6.8 Trafikkløsning
 Kjøreatkomst
Boligområdene «BFS1-4» tilknyttes regulert kommunal veg vedderheia i fra sør/øst.
De 3 nordligste boligtomtene i «BFS1» tilknyttes kommunal veg med felles privat veg.
 Utforming av veger
Vegene er dimensjonert etter vegnormal for Søgne kommune.
Kommunal veg «o_SV1» er regulert som atkomstveg med vegbredde 5,0 meter. Inne i
boligområdet er maksimal stigning på vegen 5%, minste vertikalkurvatur 700 meter og
minste horisontalkurvatur er 20 meter. Fra eksisterende kjøreveg og til boligene har vegen
maksimalt 8 % fall dersom det nye krysset benyttes. Dersom krysset til eksisterende Felt B17
benyttes, har vegen maksimalt 5 % fall.
Felles privat veg «f_SV1» er regulert som med vegbredde 3,5 meter. Maksimal stigning på
vegen i området er 5%.

Figur 21, typisk normalprofil av ny kommunal veg (o_SV1).

Detaljregulering for Vedderheia nord felt B22, planbeskrivelse – ViaNova Kristiansand AS

Side 21

Figur 22, lengdeprofil ny kommunal veg (o_SV1).
 Tilgjengelighet for gående og syklende
Øst for planområdet langs hovedatkomstvegen «Vedderheia» er det etablert fortau. Inn ii
planområdet er det ikke regulert fortau da det er få boliger og trafikkmengden er liten.
I tillegg er det lagt opp til turstier i friluftsområdet som kan benyttes som snarveier i
området.
 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Veg «f_SV1» privat felles atkomstvei til 3 boliger er felleseie.

6.9 Planlagte offentlige anlegg
Foruten ny kommunal veg, parkeringsplasser, lekeplasser, friområde og trafo/pumpestasjon,
er det ikke planlagt andre offentlige anlegg i planområdet.

6.10 Miljøoppfølging
Den enkelte boligtomt holder renovasjonsdunker, som settes ut mot veg på tømmedag.
Sortering av avfall som plast, metall og klær leveres ved etablerte returpunkt i kommunen.
Plan for avfallshåndtering i Søgne kommune skal følges.

6.11 Universell utforming
Veien er universell utformet og minimum 50 % av boligene blir utformet med universell
atkomst til bolig og med hovedfunksjonene på inngangsplan. Dette er sikret gjennom
bestemmelsene og gjelder felt BFS1.

6.12 Uteoppholdsareal
Innenfor planområdet er det regulert et fellesareal o_BLK1 som er en sandlekeplass.
Sandlekeplass er plassert på en lett tilgjengelig flate med innkjøring i nord og er
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dimensjonert slik at den kan inneholde huske, sandbasseng, sklie og oppholdssone med
benk.
Alle tomtene har mulighet for å opparbeide en solrik uteplass som vil være relativt usjenert
og ha utsikt.

6.13 Landbruksfaglige vurderinger
Det er ingen landbruksarealer innenfor planområdet.

6.14 Kollektivtilbud
I detaljreguleringsplanen er det ikke tilrettelagt for kollektiv. I overordnet reguleringsplan
Vedderheia Nord er det tilrettelagt satsing på kollektivtilbudet. Nærmeste bussholdeplass
ligger i tilknytning til hovedvegen ved nytt kryss til Felt B22. Her er det bussholdeplass på
begge sider av vegen. Avstand fra nærmeste nye boligtomt er ca. 100 meter. Tilrettelegging
for bruk av buss fremmer miljøet.

6.15 Kulturminner
Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator har gjennomført befaring i forbindelse med
reguleringsplan Vedderheia Nord og avklart dette planområdet. Det er ikke registrert
automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet, og fylkeskonservator har ingen
andre merknader.
Detaljplanen er dermed ikke i konflikt i forhold til kulturminner.

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
 Vann
Hovedvannledningene i området skal dimensjoneres for å kunne tilfredsstille krav til
brannvann på 20 l/s (småhusbebyggelse). I tillegg foreslås å etablere ringledning gjennom
området for å gi en ytterligere sikring av både drikkevann og brannvannforsyning.
 Avløp
Spillvann (avløpet) føres til pumpestasjon via selvfallsledninger. Det foreslås å flytte
eksisterende spillvannpumpestasjon i vendhammer i «B17» til ny plass i «B22». Dette betyr
at det legges ny pumpeledning i veg ut til hovedveg.
 Overvann
Overvann vil bli ført via ledninger til terreng. Tomter på innsiden av ny veg tillates å føre
overvann via kommunalt ledningsnett til terreng (o_GAA1), øvrige tomter skal fordrøye
lokalt/infiltrasjon.
Det er regulert inn eget flomløp (o_GAA1) som skal sikre at tomter/bygninger ikke blir
vesentlig berørt dersom øvrig overvannsnett blir tett/overbelastet.
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Eksisterende overvannsledning (OV600) som kommer ut i terreng rett ved ny avkjørsel i øst,
forlenges.

6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet. Det er ikke avdekket spesielle emner som
krever avbøtende tiltak/løsninger innenfor planområdet, foruten aktsomhet for radon. I
byggeperioden bør det etableres radonsperre for hver bolig.

6.18 Rekkefølgebestemmelser
Det stilles krav om opparbeidelse av lekeplass og atkomstveg, samt nytt kryss på
eksisterende E39. Det vises for øvrig til reguleringsbestemmelsene.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Forslaget til detaljregulering følger reguleringsplan for Vedderheia Nord.

7.2 Landskap/bebyggelse
For å kunne opparbeide et tilfredsstillende uteareal på tomtene og et helhetlig boligområde,
foreslås det å etablere en sammenhengende natursteinmur mot eksisterende terreng i vest.
Utformingen av muren er avgjørende for hvordan det nye landskapet vil framstå for
omgivelsene.
Vegforbindelsen i sør vil reduserer kontakten mellom eksisterende grøntdrag og lekeplass til
stisystem og grøntdrag i sydøst. Det er viktig at stisystem beholdes.

7.3 Stedets karakter
Skogsterrenget transformeres til et rent boligområde med eneboligfelt, jf overordnet paln.

7.4 Estetikk
Det er tatt hensyn til den tilgrensende bebyggelsen i utforming av planen.
Bestemmelsene sikrer at utformingen skal gi en visuell helhet for hver av de nye feltene
gjennom bevisst materialbruk, fargebruk og takform.
Det planlagte inngrepet medfører forandring i skråningen mot vest. Det vil være avgjørende
for boligområdets uttrykk at man får til en sammenhengende og helhetlig terrengbehandling
av skråningene – særlig mot vest, og sammenhengende grønne drag med stedlige masser og
vegetasjon.
Boligområdets utforming der boligene plasseres inn i terrenget og tar opp en etasjehøyde er
godt tilpasset det eksisterende landskapet.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdier
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø, og planforslaget gir dermed heller ingen
påvirkning/konsekvens.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet.
 Naturverdier
Det er ingen registrerte naturverdier innenfor planområdet.
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 Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiell verdifull naturverdi, fugler eller planter i artsdatabanken.
 Verdifull vegetasjon
Det er ikke registrert spesiell verdifull vegetasjon i artsdatabanken.
 Viltinteresser
Det er ikke registrert spesielle viltinteresser, og planforslaget medfører ikke konsekvenser
for natur og miljø.
 Økologiske funksjoner osv
Det er ikke registrert noen spesielle økologiske funksjoner i planområdet.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Boligfeltet har gode rekreasjonsmuligheter. Det er direkte kontakt med skogområder med
stier som gir videre koblinger til større friområder, lekeplasser og interne gangveier.
Innenfor planområdet er det lagt opp til ny sandlekeplass. Det etableres gangveier mot sør
som er en videreføring av eksisterende løsninger i boligområdene mot øst. Disse binder
skogområdene og eksisterende boligfelt sammen med det nye boligområdet.

7.8 Uteområder
Da bebyggelsen henvender seg mot felles gateløp og nabofelt, gir det grobunn for et godt
bomiljø.
Boligområdet har gode uteområder både på hver enkelt tomt og fellesareal.
Sandlekeplass er plassert sentralt på en lett tilgjengelig flate.
Alle tomtene har muligheten for å opparbeide en solrik uteplass som vil være relativt
usjenert og ha utsikt. Garasjene er plassert slik at de er med på å skape naturlige
avgrensninger mot nabotomtene.
Boligområdet ligger godt med tanke på tilgang til omkringliggende skog/grøntdrag og
omkringliggende opparbeidede soner med lek og gangveier.

7.9 Trafikkforhold
 Vegforhold
Infrastrukturen gir sikre og gode forhold for både kjørende og gående i området.
 Trafikkøkning/reduksjon
Det er planlagt 22 nye boliger som påkobles eksisterende kommunal veg Vedderheia. Dette
er i tråd med overordnet reguleringsplanen.
Nytt kryss i sør medfører at eksisterende boligfelt B17 vil få liten endring av trafikk i feltet.
 Kollektivtilbud
Ingen endring av eksisterende løsning for kollektivtrafikken i området.
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7.10 Barns interesser
Barns interesser er ivaretatt i planen gjennom å tilrettelegge for trygg skoleveg, lekeplass, og
gangveier med kopling til eksisterende boligområder. I tillegg er området knyttet sammen
med flere andre etablerte boligfelt. Dette er positivt med tanke på at det vil være mange
barn i nærområdet.

7.11 Sosial infrastruktur
 Skolekapasitet
Søgne kommune har gjennomført en utredning i forhold til kapasitet og behov for utvidelse
av eksisterende skoler / etablering av ny skole.
Forslag til detaljregulering er en del av Vedderheia Nord utbyggingen og utgjør en del av det
totale boligbyggeprogrammet. Kapasitet for skolene Lunde og Tinntjønn tar høyde for hele
Vedderheia Nord. Størrelse og tidspunkt for en eventuell utbygging/ombygging av skolene
må vedtas av Søgne kommune.
 Barnehagekapasitet
Da eksisterende barnehage Espira skal bygges ut, vil barnehagekapasiteten være god i
området.

Figur 23, oversikt barnehager og skoler ved planområdet.
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7.12 Universell tilgjengelighet
Universell tilgjengelighet er sikret gjennom bestemmelsene ved at FELT BFS1 har alle
hovedfunksjoner på inngangsplan. Lekeplassen er lokalisert på et flatt område slik at den kan
utformes etter kravene for universell utforming.

7.13 Energibehov - energiforbruk
Energibehov for boligområdene er i hovedsak strøm og vedfyring. Nye boliger skal kunne
klare seg med mindre energibruk, og nye boliger skal kunne bruke fornybar energi til
oppvarming. Transport for lengre avstander foregår med bil og buss. Transport for kortere
avstander er med sykkel.

7.14 ROS
Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket
spesielle virkninger/konsekvenser i forbindelse med planforslaget. Det vises til analysen som
vedlegg til plan.

7.15 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
Etablering av ringledning på vann vil forbedre sikkerheten ved eventuell brann.
Planforslaget omfatter flytting av eksisterende spillvannpumpestasjon. Det må etableres
større nødoverløpstank da det nå blir ca. 20 ekstra boliger tilknyttet anlegget.
 Overvann
Overvann i utbyggingsområdet føres til terreng.

7.16 Drift og vedlikehold
Vegen gjennom området er en gjennomkjørbar og vil således være lett å brøyte. Det er
regulert 1,5m annet vegareal på begge sider av vegen gjennom feltet som kan benyttes til
snø opplag. I nord er det er regulert en felles veg med snø opplag i enden av vegen.
I forbindelse med kryss og parkeringsplass er det arealer som kan benyttes til snø opplag.

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Detaljregulering Vedderheia nord felt B22 vil tilføre markedet tomter som vil være attraktive
både for personer som bor i Søgne eller som vurderer å flytte til Søgne.
Økonomisk vil nye innbyggere gi kommunen vekst, derav økte skatteinntekter, men også økt
tjenestebehov som skole, barnehage osv.
Under utbyggingen vil området gi kommunen inntekter i form av tilkoblingsavgifter og
byggesaksgebyrer.
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8 Innkomne innspill
Det ble varslet oppstart av detaljreguleringsplan. Nedenfor er det et sammendrag av
merknader som berører planområdet.

Merknader fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, v/ miljøvernavdelingen, datert
10.02.2016:
Fylkesmannen kommenterer at virkningene av planen må være beskrevet. Det vises til
Naturmangfoldlover § 8 – 12, og det må tas høyde for å begrense risiko for spredning av
fremmede arter. Dette må innarbeides i bestemmelsene.
Det vises til FN´s Barnekonvensjonen. Barn og unge skal gis anledning til deltakelse i
planprosessen. Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. I planen
skal det beskrives konsekvenser for barn og unge, samt funksjonshemmede.
Det vises til rundskriv T-2/08 om barn og planlegging, og rundskriv T-5/95B om
tilgjengelighet for alle.
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften. Dette må knyttes opp
mot massedisponering gjennom planen.
Grenseverdier for støy må overholdes. Det vises til Klima- og miljødepartementets
retningslinje T-1442.
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. De arealer det knytter
seg fare, risiko eller sårbarhet til i planen, avmerkes som hensynssoner med bestemmelser.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.

Merknader fra Avfall Sør, datert 11.02.2016:
Avfall Sør anbefaler nedgravd løsning for nye boligområder med mer enn 20 boenheter. Det
vises til «Utkast ny Avfallsteknisk norm». Foreløpig er det ingen formelle krav til annet enn
dunkrenovasjon.
Tiltakshavers kommentar:
I planforslaget legges det opp til dunkrenovasjon slik som i eksisterende boligfelt.

Merknader fra Agder Energi Nett AS, datert 17.02.2016:
AEN har en nettstasjon i nærheten (23004-Vedderheia nord), forsynt med jordkabel 22kV.
Byggegrense til jordkabel er 2 meter fra senterlinje. Atkomst til eksisterende anlegg må
opprettholdes.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkning og eventuelt nybygg av
nettanlegg må påregnes. Trase for nettanlegg og areal til nettstasjon må gjøres i samråd med
AEN.
Tiltakshavers kommentar:
Det er satt av areal for ny nettstasjon i planområdet.
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Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert 22.02.2016:
Statens vegvesen forutsetter at atkomst til området skal være i samsvar med
reguleringsplanen for vedderheia nord. Statens vegvesen har ellers ingen merknader i
forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet.
Tiltakshavers kommentar:
Atkomst forholder seg til overordnet reguleringsplan.

Merknader fra Vedderheia nord velforening, styret ved Brede Apland, mottatt 02.03.2016:
Beboerne i boligfelt B17 er positiv til utbygging av felt B22.
Det forutsettes at atkomst til feltet blir lagt inn fra busslomma på sletta før innkjøring til felt
B17 og B18, og at det skal etableres 20 boenheter.
Repstad Eiendom har uttalt at nye boliger skal ha topp tak lavere enn boligene i felt B17,
men at atkomst til felt B22 ikke er bestemt.
Tiltakshavers kommentar:
Atkomst inn til felt B22 reguleres inn fra sør-øst. Det reguleres 22 boenheter.
Det er regulert mønehøyder, se plankart.

Merknader fra ingeniøravdelingen i Søgne kommune, mottatt 08.03.2016:
Det er utarbeidet en ny norm for vann, avløp og overvann som snart er klar for bruk.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.

Merknader fra Vedderheia velforening, ved leder Asbjørn Sørfonden, mottatt 09.03.2016:
Hovedinnkjøring til det nye feltet bør legges direkte i ny avkjøring fra fv. 302, ca. 1 km vest
for krysset inn til vedderheia boligfelt.
Det er i dag mye trafikk i vedderheia boligfelt. Tidligere barnehagetomt er under
omregulering til boligformål, som vil øke trafikken i området. Dette gir større trafikk enn hva
som lå til grunn i 2010. En ny avkjøring til Vedderheia vil øke trygghet og sikkerhet.
Tiltakshavers kommentar:
Tiltakshaver forholder seg til gjeldende reguleringsplan. Det er ikke åpnet for ny avkjøring fra
fv. 302. Atkomst forutsettes gjennom eksisterende vegnett i Vedderheia. Trafikk er vurdert i
tidligere planprosess.

Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ plan- og miljøseksjonen, datert 09.03.2016:
Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til varsel om oppstart av arbeid med ny
reguleringsplan, så fremt den er i tråd med overordnet plan.
Det må beskrives hvordan barn og unges interesser blir ivaretatt. Det forutsettes arealmessig
tilstrekkelige, attraktive og trygge lekeområder for barn og unge i ulike aldersgrupper. Det
bør stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse. Snarveger bør opprettholdes.
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Fylkeskonservator har foretatt befaring i forbindelse med Vedderheia nord, og avklart hele
denne delen. Det er ingen andre merknader.
Tiltakshavers kommentar:
Planforslaget forholder seg til overordnet plan.
Tas til etterretning.

9 Avsluttende kommentar
Føringene gitt i reguleringsplanen Vedderheia Nord er videreført i detaljreguleringen
Vedderheia nord felt B22.
I planområdet er det ikke avduket konfliktområder. ROS-analyse er utført. Det anbefales å
legge radonsperre for hver bolig. Det er ikke registrert automatiske fredete fornminner i
planområdet, og ingen landbruksareal går tapt.
Hovedformålet med detaljreguleringen er tilrettelegging for nye boliger, som vil gi gode
oppvekst og bokvaliteter. Området har nærhet til rekreasjonsområder som vann og
skogsområder, samt kort avstand til barnehager og skoler. Det er åpnet for snarveger til
tilstøtende boligområder og rekreasjonsområder. I tilstøtende planområde mot øst er det
tilrettelagt for busskommunikasjon. Universell atkomst er nøkkelord ved prosjektering av
nye veger og områder for bebyggelse.
Det er en god balanse mellom boligformål og rekreasjonsområder, samt nødvendig
infrastruktur.
Detaljregulering Vedderheia nord felt B22 vil gi Søgne kommune gode, attraktive og
kvalitetsrike boligtomter.
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ROS – analyse for Vedderheia Nord – felt B22

ROS-ANALYSE, VEDDERHEIA NORD FELT B22

REV.A 28.06.2016

BAKGRUNN
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles
politisk. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.
ViaNova Kristiansand AS har gjennomført analyse.

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
I gjeldende reguleringsplan er hele planområdet regulert til «boligbebyggelse» og «friluftsområde».
Detaljreguleringsplan «Vedderheia Nord – felt B22» har 3 hovedformål; bebyggelse, samferdsel og
grønnstruktur. Det vises til planbeskrivelsen.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planområdet omfattes av NGU sitt aktsomhetskart for radon.
Den viktigste uønskete hendelsen for planen vil være radon. Det anbefales å legge radonsperre for hver
bolig.

BESKRIVELSE AV METODE
Analysen er gjennomført i h.h.t. veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-ogkommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vedderheia Nord – felt B22 og
tilhørende illustrasjoner.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Meget sannsynlig (4)

kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Sannsynlig (3)

kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang
hvert 10. år

Mindre sannsynlig (2)

kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år

Lite sannsynlig (1)

hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre
enn en gang hvert 50. år

ROS analyse Vedderheia Nord - felt B22.docx

ViaNova Kristiansand AS
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ROS – analyse for Vedderheia Nord – felt B22
Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ingen personskader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke
behov for reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller få/små
miljøskader

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem/ alternativer
ikke fins. Omkostninger opp
til NOK 3 millioner.

Alvorlig/farlig (3)

Inntil 4 døde og /eller få
men alvorlig
(behandlingskrevende)
personskader

Større skader på
miljøet med opptil 10
års restaurering

System settes ut av drift
over lengre tid (flere døgn).
Omkostninger opp til NOK
30 millioner.

Meget alvorlig/meget
farlig (4)

Under 25 døde og/eller
Alvorlige skader på
inntil 10 farlige skader,
miljøet med opptil 25
mange alvorlige og lettere
års restaurering.
skader.

Systemer settes ut av drift
over lengre tid; andre
avhengige systemer rammes
midlertidig. Omkostninger
opp til NOK 500 millioner.

Katastrofalt (5)

Over 25 døde og/eller
mer enn 10 farlige skader
og et stort antall andre
skader.

Hoved- og avhengige
systemer settes permanent
ut av drift. Omkostninger
over NOK 500 millioner.

Meget alvorlige og
omfattende skader på
miljøet med over 25
års restaurering.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1.

Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

ROS analyse Vedderheia Nord - felt B22.docx

ViaNova Kristiansand AS

28.06.2016

Side 3 av 8

ROS – analyse for Vedderheia Nord – felt B22

UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.

Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

Sjekkliste:
Natur- og
miljøforhold
Ras/skred/flom/brann
1.

Steinsprang

X

1

2

I en oversikt på nettsiden til NVE
Atlas (Norges vassdrag- og
energidirektorat), viser kartutsnitt
med aktsomhetsområder for
snøskred. Planområdet er ikke
utsatt for snøskred, steinsprang
eller jord- og flomskred.

NVE
Atlas

2.

Masseras/
leirskred

X

1

2

NGU sitt løsmassekart, består
søndre del av planområdet av bart
fjell med stedvis tynt dekke, og
nordre del av tynt humus/torvdekke. Området ligger over
marin grense.

NGU

3.

Snø-/isras

X

1

2

4.

Dambrudd

1

1

Ikke aktuelt

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

1

1

Ikke aktuelt

6.

Skogbrann
(større/farlig)

1

1

X

NVE
Atlas

Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

1

1

8.

Nedbørutsatte
områder

1

1

1

1

Ikke aktuelt

Natur- og
kulturområder
9.

Sårbar flora

X

ROS analyse Vedderheia Nord - felt B22.docx

I artsdatabanken (nasjonal
kunnskapskilde for biologisk
mangfold) er det ikke registrert
planter eller dyr på rødlista

Artsdatab
anken
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

(sårbare/truede arter). Av arter som
er uønskede (svartelista), er det
heller ikke registrert arter.
10. Sårbar fauna
/fisk, verneområder og
vassdrags
områder

X

1

1

I naturbasen til
Miljøverndirektoratet, er det ikke
registrert spesielle naturtyper,
verneområder, kulturlandskap,
friluftsområder eller andre
miljøregistreringer av rik
bakkevegetasjon, liggende død ved
og hultrær.

Naturbase
n

11. Fornminner
(Afk)

X

1

1

I databasen for kulturminner
Askeladden er det ikke registrert
fornminner i planområdet.

Askeladd
en

12. Kulturminne/miljø

X

1

2

Beholder deler av steingjerde

1

1

Ikke aktuelt

14. Kjemikalie/
eksplosiv
(kjemikalieutslip
p på land og sjø)

1

1

Ikke aktuelt

15. Olje- og
gassindustri
(olje-og
gassutslipp på
land og sjø)

1

1

Ikke aktuelt

16. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

1

1

Ikke aktuelt

17. Avfallsbehandling
(ulovlig
plassering/
deponering/
spredning farlig
avfall)

1

1

Ikke aktuelt

13. Grunnvann-stand
Menneskeskapte
forhold
Risikofylt industri
mm

Strategiske områder
18. Vei, bru,
knutepunkt

Ikke aktuelt

19. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)

Ikke aktuelt
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

20. Svikt i
fjernvarme

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Ikke aktuelt

21. Vannforsyning
(Svikt/forurensni
ng av
drikkevannsforsy
ning)

X

1

2

22. Avløps-systemet
(Svikt eller
brudd)

X

1

2

23. Forsvars-område

Ikke aktuelt

24. Tilfluktsrom

Ikke aktuelt

25. Eksplosjoner

Ikke aktuelt

26. Terror/sabotasje/
skadeverk

Ikke aktuelt

27. Vold/rans og
gisselsituasjon-er
(eller trusler om)

Ikke aktuelt

28. Tele/
Kommunikasjon
s samband
(sammenbrudd)

Ikke aktuelt

29. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)

Ikke aktuelt

30. Samfunnsviktige
funksjoner
(bortfall av
tjenester ved
streik, sykdom
osv.)

Ikke aktuelt

31. Brann (med
større
konsekvenser)

Kilde

X

1

2

32. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner

Ikke aktuelt

33. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter

Ikke aktuelt

Andre
forurensningskilder
34. Boligforurensning

Ikke aktuelt

35. Landbruks-

Ikke aktuelt
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

forurensning
36. Akutt
forurensning

Ikke aktuelt

37. Støv og støy;
industri

Ikke aktuelt

38. Støv og støy;
trafikk

Ikke aktuelt

39. Støy; andre
kilder

Ikke aktuelt

40. Forurensning i
sjø/vassdrag

Ikke aktuelt

41. Forurenset grunn

Ikke aktuelt

42. Smitte fra dyr og
insekter

Ikke aktuelt

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

Ikke aktuelt

44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler

Ikke aktuelt

45. Radongass

X
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3

2

Radon skyldes naturlig
radioaktivitet i grunnen. I en
oversikt hos Statens strålevern, er
det utført bolig-målinger i Søgne
kommune. Snittverdien er på 102
ved 157 målte boliger. Statens
strålevern anbefaler at radonnivåer
alltid skal være lavere enn
maksimumsgrensen på 200 Bq/m3
for bolighus, og at tiltak bør
utføres når radonnivået i ett eller
flere oppholdsrom overstiger 100
Bq/m3. I h.h.t. NGU sitt
berggrunnskart består bergarten i
planområdet av Øyegneis, granitt
og foliert granitt, som kan være
utsatt for radon. Løsmasser i
planområdet består av bart fjell
med stedvis tynt dekke i sør, og
nordre del av tynt humus/torvdekke, i.h.h.t. NGU sitt
løsmassekart. Planområdet
omfattes av NGU sitt
aktsomhetskart for radon. Ved
eventuell påvisning av radon må
bygningsdeler under jorden
sikres/tettes, og om nødvendig må
bygningene utstyres med
ekstraordinær ventilasjon.

ViaNova Kristiansand AS

Statens
strålevern
og NGU
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

46. Høyspentlinje

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

Ikke aktuelt

Transport
47. Ulykke med
farlig gods

Ikke aktuelt

48. Brudd i
transportnettet (i
store
infrastruktur
traséer)

Ikke aktuelt

49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)

Ikke aktuelt

50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til
området

Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
51. Større
trafikkulykke
(land,sjø og luft)

X

1

2

52. Ulykke i av-/
påkjørsler

X

1

2

53. Ulykke med
gående/ syklende

X

1

2
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Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr med
konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er ført inn i aktuell rute.):
Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget
sannsynlig

5. Katastrofalt

12

3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

45
1, 2, 3, 12, 21, 22,
31, 51, 52, 53

1. Lite sannsynlig



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. Forhold som i hht tabell
3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er gitt nedenfor:
Hendelse nr 45: Tiltak mot radon må utføres i forbindelse med byggeprosessen.
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Ang detaljregulering av Vedderheia Nord B22 i Søgne Kommune

Vi som er beboere av felt B17 er positive til utbygging av felt B22.
Dette er under forutsetning av veien til feltet blir lagt inn fra busslomma på sletten før innkjøring til
felt B17 og B18.

I reguleringsplanen står det 20 enheter, dette forventer vi at fortsatt vil være gjeldende.

Topp tak på husene er blitt lovet av Repstad Eiendom, vil bli under toppen på tomtene i felt B17. Ole
Johan Bueklev forslo i møte med styret i Vedderheia Nord i 2014 at husene bygges med flate tak.
Vi er noe bekymret over at Repstad Eiendom i møtet med styret i 2014, ikke hadde bestemt seg hvor
veien til det nye feltet skulle gå. Det går tydelig fram i vedlagt reguleringsplan hvor veien er planlagt.
Det er hva som står i denne reguleringsplanen vi som beboere av felt B17 hele tiden har forholdt oss
til.

Med hilsen
Styret i Veddherheia Nord
Beboere i B17

Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Asbjørn Sørfonden <as@nordvik.dk>
9. mars 2016 19:18
Even F. Lorentsen
redaksjonen@n247.no
Detaljregulering Vedderheia Nord B22

Viser til Varsel om igangsetting av detaljregusleing Vedderheia Nord B22, Søgne kommune, datert 05.02.16.
Vedderheia Velforening har lest gjennom varselet og styrebehandlet dette og har en kommentar til kommende
regulering.


Hovedinnkjøring til det nye feltet bør legges direkte i ny avkjøring fra riksvei 302, Repstadveien ca en km vest
for krysset inn i Vedderheia boligfelt, og ikke kun gjennom etablert boligfelt på Vedderheia.

Begrunnelse:
Vedderheia boligfelt har allerede i dag meget stor trafikk inn i 30 sone gjennom et eneste kryss hvor all trafikk skal
ut/inn gjennom dette eneste krysset til/fra riksvei 302.
Trafikkmengden er økende og allerede i dag større enn hva veikvaliteten inn i boligfeltet skulle tilsi.
Tidligere tomt til planlagt ny barnehage i Vedderheia Nord er under omregulering til boligformål, noe som ytterligere vil
øke trafikken mer enn det som lå til grunn i 2010 da Reguleringsplan for Vedderheia Nord ble vedtatt.
I og med en forventet omregulering av denne tomten, er forutsetningene for mengde trafikk inn fra riksvei 302 inn i
Vedderheia i reguleringsplanen fra 2010 endret og videre utbygging med påfølgende trafikkøkning forventet endret
tilsvarende. Reguleringsplanen for Vedderheia Nord bør vurderes på nytt vedrørende adkomst med bil kun via kryss
fra riksvei 302 inn i Vedderheia boligområde.
En ny avkjøring vil også øke trygghet og sikkerhet for de mer enn 1 200 beboerne som etter hvert vil bo innenfor
dagens veistruktur med kun et og samme kryss.

Med vennlig hilsen
_______________
Asbjørn Sørfonden
Leder Vedderheia Velforening
Telefon: +47 41 42 43 11
E‐mail: as@nordvik.dk
Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tiltenkt de rettmessige mottakere, og skal/må derfor ikke videresendes til tredjepart.
Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker av meldingen er det strengt forbudt å dele, distribuere eller kopiere denne meldingen og dens innhold.
Hvis du har mottatt denne meldingen ved en feiltagelse, vennligst meld fra til avsender øyeblikkelig og slett meldingen fra ditt epostsystem
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Miljøvernavdelingen

ViaNova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 KRISTIANSAND S
Deres ref.
3647

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/4385

Dato
10.02.2016

Vedderheia nord B22 - uttalelse til varsel om igangsetting av detaljregulering
Vi viser til skriv datert 05.02.2016.
Planområdet omfatter boligfeltet B22 og del av friluftsområde i reguleringsplan for
«Vedderheia Nord», vedtatt 13.01.2010. Formålet med planarbeidet er oppgitt å legge til rette
for boligbebyggelse, fortrinnsvis småhusbebyggelse/rekkehus o.l. med tilhørende infrastruktur.
Innenfor medtatt friluftsområde planlegges stier/snarveier.
Da planarbeidet skal skje i samsvar med gjeldende reguleringsplan, har vi ikke spesielle
merknader til at planarbeidet igangsettes. Ut fra topografiske forhold og nærheten til
Repstadvannet, bør det tilstrebes god naturtilpasning.
Når planforslag legges ut til høring, må virkningene av planen være beskrevet, jf. pbl. § 4-2.
Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser som gjør seg gjeldende i
området. Miljøvirkningene av en eventuell utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i
en helhetlig sammenheng. Vi påpeker at mangler ved planbeskrivelsen kan føre til
saksbehandlingsfeil.
Naturmangfold
Vi minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturmangfoldet.
Naturmangfoldloven har i §§ 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i
arealplanleggingen. I henhold til § 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentet.
Fremmede arter
Spredning av fremmede arter en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem. Vi
ber derfor om at planarbeidet tar høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede arter i
forbindelse
med
massetransport
i
anleggsfasen.
Det
må
innarbeides
i
reguleringsbestemmelsene at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med
hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede plantearter.

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

Barn og unge og universell utforming
Miljøvernavdelingen minner om FN`s barnekonsvensjon som bl.a. sier at barn har rett til å si
sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. Barnekonvensjonen
går foran norsk lov. Det er derfor viktig at planprosessen organiseres slik at synspunkter fra
barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge gis anledning til å delta.
Planbeskrivelsen må omtale denne delen av planarbeidet, samt resultatene av barn og unges
medvirkning.
Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. Vi viser spesielt til at
dersom arealer som i dag brukes av barn og unge omdisponeres til andre formål, skal
fullverdige erstatningsarealer skaffes (jf. RPR pkt. 5d). Videre bør planen inneholde
bestemmelser som sikrer at fellesarealer, lekeplasser, boliger, parkering og atkomst får
universell utforming. Det vises i denne sammenheng til de vurderinger/beskrivelser som skal
følge planer etter PBL med hensyn til konsekvenser for barn og unge, samt for
funksjonshemmede, jfr. Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging,
samt rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle.
Forurensning
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften kapittel 2 (bygge- og
graveforskriften) som kommunen har fått delegert. Både ved utarbeiding og gjennomføring av
planer skal det tas hensyn til eventuelle forurensede masser og hvor overskuddsmasser
hentes og dumpes. Vi ber derfor om at forurensningsforskriften og kommunens egne regler
knyttet til massedisponering følges ved gjennomføring av planen.
Grenseverdier for støy må overholdes. Vi minner i denne sammenheng om at Klima- og
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, datert
02.07.2012, skal legges til grunn for planarbeidet.
Risiko og sårbarhet
Ved utarbeiding av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risikoog sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl. § 4-3. Risiko- og sårbarhet kan knytte seg til
naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. For
øvrig kan det også være virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av
arealbruken, f. eks ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et
viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til
avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser, jf. pbl. §§ 12-6 og 12-7.
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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Statens vegvesen
ViaNova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 KRISTIANSAND S

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/20937-2

3647

22.02.2016

Varsel om igangsetting av detaljregulering - Vedderheia Nord B22 i Søgne
kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 5.2.2016.
Det varsles om oppstart av reguleringsarbeid for Vedderheia Nord – B22.
Statens vegvesen forutsetter at atkomst til området skal være i samsvar med reguleringsplan
for Vedderheia nord, planID 20100113.
Vi har eller ingen merknader til varselet.
Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Steinar Ånesland

Kopi
Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 SØGNE
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Paal.Kristensen@sogne.kommune.no
8. mars 2016 07:42
Even F. Lorentsen
Vedr. varsel om igangsetting av detaljregulering - Vedderheia Nord B22 Ingeniørvesenet

Hei
Kan orientere om at en ny veileder for å ivareta vann, avløp og overvann i planer snart er klar for bruk.
Utkast sendes pr. egen epost slik at dere ser hva som kreves. Veileder er pt. til godkjenning hos kommunens
planavdeling.
Hilsen Paal M. Kristensen - Ingeniørvesenet
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Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lohne, Gunnar <Gunnar.Lohne@ae.no>
17. februar 2016 11:41
Even F. Lorentsen
SV: Detaljregulering - Vedderheia Nord B22, Søgne kommune

Agder Energi Nett AS (AEN) har en nettstasjon i nærheten til regulerte området (23004-Vedderheia Nord).
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 planlegges satt av tilstrekkelig areal til mulig ny nettstasjon i det regulerte området.

Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/
Det er etablert noe lavspent 400V jordkabel nett i området. (lilla streker i kartet)
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.

Dette til orientering.
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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.
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Fra: Joachim Thorkildsen[joachim.thorkildsen@hotmail.com]
Sendt: 29.10.2016 23:48:47
Til: Postmottak
Tittel: Ref. 16/455

Viser til "offentlig ettersyn og høring -Detaljregulering for Vedderheia Nord B22 plan ID 201602"
Vi har et par merknader til planen.
Da vi kjøpte tomt nr 181 i felt B17 av Repstad eiendom i 2011 sa Bjørn Stephansen at det var endevendt ved tomt nr 185.
Dette var et stort kriteria da vi kjøpte tomt.
I Detaljreguleringen som nå er kommet er ikke dette blitt ivaretatt. Der er satt opp gjennomkjøring . Dette gjør jo at det vil
bli mer trafikk. Vi ønsker derfor at det blir satt opp en bom ved dagens veislutt for å ivareta det som ble sagt ved tomtekjøp.
I møte med Repstad Eiendom høsten 2014 sa Ole Johan Bueklev at husene i felt B22 ikke ville få noen innvirkning på
husene i felt B17. At topp mønehøyde i felt B22 ikke ville overstige etablert plenhøyde til husene i felt B17. Dette er heller
ikke ivaretatt i Detaljreguleringen. Foran vårt hus i nr 181 vil topp mønehøyde kunne komme 2 meter over plenen vår .
Vi ber derfor om at topp mønehøyde blir senket 2 meter.
Mvh Joachim Langfeldt Thorkildsen og Janne Vangen
Sendt fra min iPhone

Fra: jan vidar Hanssen[jallasmsn@hotmail.com]
Sendt: 28.10.2016 17:59:08
Til: Postmottak
Tittel: ref. 16/455

Viser til utsendt "offentlig ettersyn og høring ‐Detaljregulering for Vedderheia Nord B22 plan ID 201602.
Vi har et par merknader til planen.
Da vi kjøpte tomt nr 183 i felt B17 av Repstad Eiendom i 2011 sa Bjørn Stephansen at det var ende vei ved
tomt nr 185.
Dette var et stort kriteria da vi kjøpte tomt.
I Detaljreguleringen som nå er kommet er ikke dette blitt ivaretatt. Det er satt opp gjennom kjøring. Dette
gjør jo
at det vil bli mer trafikk. Vi ønsker derfor at det blir satt opp en bom ved dagens vei slutt for å ivare ta det
som ble sakt
ved tomtekjøp.
I et møte med Repstad Eiendom høsten 2014 sa Ole Johan Bueklev at husene i felt B22 ikke ville få noe
innvirkning på
husene i felt B17. At topp møne høyde i felt B22 ikke ville overstige etablert plenhøyde til husene i felt B17.
Dette er heller ikke ivaretatt i Detaljreguleringen. Foran vårt hus i nr 183 vil topp møne høyde kunne komme
4 meter
over plenen vår.
Vi ber derfor om at topp møne høyde på denne tomta blir senket 4 meter.
Mvh.
Jan Vidar Hanssen og Lene Hanssen.

Sigurd Berg Aasen og Nancy Beate Aasen
Vedderheia 189
4640 SØGNE

Søgne, 28.10.2016

Søgne kommune
v/ Daniel Holm, Ref. 16/455

Detaljregulering for Vedderheia nord B22 Plan ID 201602
Mitt navn er Sigurd Berg Aasen og jeg bor sammen med min kone og to barn her i Vedderheia
189. For ca to år siden kjøpte vi dette huset da vi likte både huset men ikke minst området
rundt. Vi ble fortalt av selger at de kjøpte tomten her, nettopp fordi Repstad Eiendom
«reklamerte» med at veien forbi oss var endevei, og det derfor ville bli et rolig område med
tanke på trafikk. Omtrent samtlige andre naboer rundt oss ble fortalt det samme av Repstad
eiendom da de kjøpte tomtene her.
At det nå skal komme 22 nye eneboliger nedenfor oss er synes jeg er helt greit, men at disse
skal ha muligheten til å kjøre veien forbi våre hus synes jeg ingenting om av flere grunner.
1. Repstad eiendom har lurt omtrent samtlige av de som bor i gata vår når det gjelder
endevei.
2. Det er ikke naturlig for disse eneboligene å måtte kjøre den lange omveien det blir å
kjøre forbi gata vår, i stedet for å kjøre opp midt på sletten der det er tegnet inn
nedkjørsel på kartene vi har mottatt.
3. Det er vanvittig kort vei ned til Repstadveien. Det må være mulig å lage en veistubb for
biler ned dit, og la fotgjengerne gå opp gjennom Vedderheia.
Men den enkleste og billigste løsningen må være å sette opp bom nedenfor husene våre. Da
vil gående og syklende kunne ta denne veien, samt at man kan åpne bommen vinterstid ved
brøyting o.l.
Repstad Eiendom har gjort en fabelaktig jobb med utvikling av Vedderheia de senere år, men
vi som beboere kommer aldri til å godta å bli lurt på denne måten, dersom det ikke blir satt
opp bom her nede.

Med vennlig hilsen
Sigurd Berg Aasen og Nancy Beate Aasen

Fra: Asbjørn Sørfonden[aso@transmedica.dk]
Dato: 27.10.2016 15:36:53
Til: Postmottak
Tittel: ref.16/455

Viser til utsendt «Offentlig ettersyn og høring – Detaljregulering for Vedderheia nord B22 plan ID 201602»
Vedderheia Velforening har sendt ut høringen til våre tillitsvalgte og har fått inn 1 svar fra den av våre tillitsvalgte som bor
tettest på angjeldende område.
Velforeningen finner at Detaljregulering for Vedderheia nord B22 plan ID 201602 viderefører tidligere godkjente planer og har
ingen prinsipielle kommentarer eller innvendinger ut over tidligere innsendte svar på høringer for dette boområdet.
Det er viktig for oss at videre utbygging av feltet gjøres i tråd med vedtatte planer og bestemmelser, og at denne
videreutviklingen særlig ivaretar nåværende nærmeste beboere av B22.
Særskilt må det da tas hensyn til de boliger som vil bli tettest berørt.
Velforeningen i aktuelle boområdet var ved sist høringsrunde Vedderheia Nord Velforening.
Deres høringssvar er langt på vei ivaretatt i Detaljplanen, men tillitsvalgte som bor i området har imidlertid kommet med nye
kommentarer.
Her er deres nye innspill til videre planlegging:
·

Dagens eiere av tomter i felt B17 ble opplyst at området var regulert med endevei ved hus nr. 185. Dette var et
tungtveiende argument for flere tomtekjøpere for valg av nettopp tomt i B17. Dette synes nå ikke videreført i
aktuelle Detaljregulering.
Dagen beboere ønsker ikke gjennomkjøring, men ser at vei kan anlegges hvis trafikken reguleres med bom ved
dagens veiavslutning.

·

Topp møne-høyde er tidligere presentert som lavere, eller med maks høyde tilsvarende etablert plenhøyde i felt
B17. Dette synes ikke ivaretatt i vedlagte detaljplan eksemplifisert ved at foran hus nr. 181 vil topp møne kunne
komme 2 m over plen, og foran hus nr. 183 vil møne kunne komme den 4 m over plen.
Vi ber om at tidligere signaler om skrånende bebyggelse ivaretas i videre regulering av området.

Vedderheia Velforening imøteser den videreutvikling denne Detaljreguleringen vil avstedkomme for vårt boområde.
Med vennlig hilsen
_______________________________
Asbjørn Sørfonden
Leder Vedderheia Velforening

Mobil: +47 41 42 43 11
E‐mail: aso@transmedica.dk

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2016/455 -35809/2016

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/4385

Dato
07.09.2016

Vedderheia nord B22- uttalelse til detaljreguleringsplan med plan ID 201602
Vi viser til kommunens skriv av 05.06.2016.
Det foreligger nå til offentlig ettersyn detaljregulering av boligfelt B22 innenfor reguleringsplan
for Vedderheia Nord. Planforslaget åpner for utbygging av 22. eneboliger. Dette er 2 mer
enn gjeldende plan tillater. Samtidig er atkomstveien inn til boligfeltet innledningsvis lagt noe
inn i gjeldende spesialområde – friluftsområde. Dette er del av en grøntkorridor med bekkefar
og gangvei ned til Repstadvannet med badeplass.
Kommunen bør derfor påse at
reguleringsplanen sikrer veifremføringen her bygd uten uheldige skadevirkninger for
grøntkorridoren/ gangvei og bekk.
Fylkesmannen har ved oppstart av planarbeidet bl.a. fokusert på risikoen for spredning av
fremmede arter. Planen måtte derfor sikres bestemmelser om at nye masser som tilføres
planområdet skal være rene, også med hensyn til å inneholde frø og eller plantedeler fra
uønskede fremmede arter. Vi kan ikke se at dette er direkte etterkommet og gir derfor faglig
råd om at reguleringsbestemmelsene sikrer dette. I denne sammenheng minner vi om ny
nasjonal Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) som i kap. 5 har krav til
aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer.
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

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

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

4605

KRISTIANSAND S

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

Fra: Fossnes, Arve[Arve.Fossnes@ae.no]
Sendt: 08.09.2016 08:18:27
Til: Postmottak
Tittel: Deres ref.16/455

Agder Energi Nett AS (AEN) har en 22 kV jordkabel (røde stiplede streker i kartet) i det regulerte området.
Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt
horisontalt.
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 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 400V nett i området. (jordkabel vist som lilla streker i kartet)
Dette til orientering.
Med vennlig hilsen
Arve Fossnes| Prosjektingeniør
tlf: +47 906 51 377

Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
Kjøita 18 | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00
www.aenett.no

Statens vegvesen
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/20937-4

Deres referanse:

Vår dato:
12.09.2016

Høring av detaljreguleringsplan for Vedderheia Nord - område B22 i Søgne
kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 5.9.2016.
Oversendelsen gjelder høring av detaljreguleringsplan for Vedderheia Nord – område B22.
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.

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

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Steinar Ånesland

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

VEDDERHEIA B22
INNKOMNE MERKNADER – kommentar fra utbygger
Avsender
Statens Vegvesen
Agder Energi

Fylkesmannen

Vest Agder
Fylkeskommune
Vedderheia
Velforening

Dato
Merknad
12.09.16 Ingen merknader
08.09.16 Må påregne nybygg av
nettanlegg

Kommentar

Må sette av areal til tomt
07.09.16 Kommunen bør sikre at
veiføring ikke fører til uheldige
skadevirkninger for
grønnkorridor, gangvei og bekk.

Arealer er satt av i plan

Faglig råd om å sikre i
bestemmelsene at nye masser
som tilføres området er rene
12.10.16 Tidligere innspill er ivaretatt

Ikke gjennomførbart å
kontrollere om dette settes inn i
bestemmelsene

27.10.16 Mottatt 1 internt høringssvar
Har ingen prinsippielle
innvendinger eller
kommentarer til forslaget.
Referer til innspill som er sendt
fra beboere

Jan Vidar og Lene
Hanssen

28.10.16 Ønsker bom ved Vedderheia
185

Tas til etterretning

Dette er ivaretatt

Tas til etterretning

Se svar under Hanssen
Ny vei fra sør er klart korteste
vei for beboerne i det nye feltet
og vil være den som blir brukt.
Atkomsten fra nord er ment å
være en alternativ trafikal
løsning vinterstid.
Det er fornuftig å ha veien til
eksisterende felt åpen, så kan
det være opptil kommunen å
sette opp bom. Dette kan legges
inn i bestemmelsene.

Ønsker topp møne på hus foran
under plen nivå - kjeller

Gulvnivået i hovedetasjen hos
Hanssen er kote 79, mens
mønet på huset foran er kote
80. Naboene kan i hovedtasjen
se over mønet på huset foran g
ønsket om å senke
mønehøyden bør avvises.

Joachim
Torkildsen og
Janne Vangen

29.10.16 Ønsker bom ved Vedderheia
185
Ønsker topp møne på hus foran
under plen nivå - kjeller

Sigurd Berg Aasen
og nancy Beate
Aasen

28.10.16 Ønsker bom ved Vedderheia
185
Ønsker atkomst fra feltet fra
Repstadveien

Likelydende kommentar som
Hanssen.
Gulvnivået i hovedetasjen hos
Torkildsen er kote 79,7 mens
mønet på huset foran er kote
79.
Se kommentar Hansen vedr vei
Ikke gjennomførbart, i strid med
overordnet reguleringsplan

