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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Branesveien 38 A – Plan ID 201507 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven
§ 12-12 med følgende tilleggsbestemmelse:
§ 2 pkt. 2.1:
- Topp laveste gulv skal ikke plasseres lavere enn kote + 14,0. Dersom det av
terrengmessige årsaker er fornuftig å terrassere bebyggelsen kan topp gulv for deler av
bebyggelsen legges lavere. Møne/ gesimshøyde for denne delen av bebyggelsen skal i
såfall reduseres tilsvarende.
- Ved valg av pulttak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal høyeste
gesimshøyde kote +18,5
- Ved valg av saltak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal mønehøyde kote +19,5
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.12.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag:
1. Detaljregulering alternativ 2 som lå ute til offentlig ettersyn for Branesveien 38 A – Plan ID
201507 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12

Subsidiært:
2. Detaljregulering alternativ 1 som lå ute til offentlig ettersyn for Branesveien 38 A – Plan ID
201507 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Pkt 1 i FRP sitt forslag
2. Rådmannens forslag pkt 1 satt opp mot pkt 2 (subsidiært) i forslaget fra FRP
3. Rådmannens forslag pkt 2
Pkt 1 falt med 5 mot 4 stemmer (FRP, H).
Rådmannens forslag pkt 1 vedtatt med 5 mot 4 stemmer (FRP, H).
Rådmannens forslag pkt 2 enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget innstiller rådmannens forslag til kommunestyret.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Detaljregulering for Branesveien 38 A – Plan ID 201507 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven
§ 12-12 med følgende tilleggsbestemmelse:
§ 2 pkt. 2.1:
- Topp laveste gulv skal ikke plasseres lavere enn kote + 14,0. Dersom det av
terrengmessige årsaker er fornuftig å terrassere bebyggelsen kan topp gulv for deler av
bebyggelsen legges lavere. Møne/ gesimshøyde for denne delen av bebyggelsen skal i
såfall reduseres tilsvarende.
- Ved valg av pulttak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal høyeste
gesimshøyde kote +18,5
- Ved valg av saltak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal mønehøyde kote +19,5
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Saksutredning:
Det foreligger 2 forslag til bestemmelser i det nye planforslaget.
Forslag nr. 1:
Bebyggelse (hytte, uthus og anneks) kan oppføres med maksimalt T-BRA = 138 m² inkl.
parkering.
Forslag nr. 2:
Bebyggelse (hytte, uthus og anneks) kan oppføres med maksimalt BYA = 150 m² inkl.
parkering. I tillegg kan det etableres terrasser ol. med BYA inntil 50 m². Hytte og anneks kan
oppføres i 2 etasjer.

Rådmannen innstiller på å vedta forslag nr. 1, med noen endringer. Dette er langt på vei en
videreføring av kommuneplanens bestemmelser, med unntak av at hyttas høyde kan økes noe.
Kommuneplanen sier maksimal møne- og gesimshøyder på henholdsvis 5,5 og
4 meter, regnet fra gjennomsnittlig planert terreng, mens det her åpnes opp for at høyde fra
topp laveste gulv til maksimal møne- og gesimshøyde kan bli på henholdsvis 5,5 og 4,5 meter.
Det ble i Plan- og miljøutvalgets møte den 27. april 2016, fremmet et forslag om å endre
bestemmelsene fra bruksareal (BRA) til bebygd areal (BYA). Konsekvensene av en slik
endring bør etter vår vurdering utredes ytterligere, og gjøres i forbindelse med rullering av
kommuneplanen.
Dersom det fra politisk hold likevel er ønskelig å endre praksis fra bruksareal til bebygd areal,
er det etter vår vurdering avgjørende hvordan bestemmelsene utformes. Bestemmelsene bør da
vedtas med følgende endringer:
§ 2 pkt. 2.1:
 Fritidsbolig, anneks og uthus kan oppføres med maksimalt BYA=150 m² inkl.
parkering.
 I tillegg til fritidsbolig, anneks, uthus og parkeringsareal, tillates det oppført terrasser,
trapper og andre naturlige utvendige tiltak, med maksimalt BYA=30 m².
 Topp laveste gulv skal ikke plasseres lavere enn kote + 14,0. Dersom det av
terrengmessige årsaker er fornuftig å terrassere bebyggelsen kan topp gulv for deler av
bebyggelsen legges lavere. Møne/ gesimshøyde for denne delen av bebyggelsen skal i
såfall reduseres tilsvarende.
 Ved valg av pulttak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal høyeste gesimshøyde
kote +18,5
 Ved valg av saltak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal mønehøyde kote +19,5
Følgende bestemmelse tas ut:
 Fritidsbolig og anneks kan oppføres i 2 etasjer
Det alternative forslaget vil kunne åpne opp for bebyggelse med et noe større areal enn hva
kommuneplanens bestemmelser legger opp til i dag, men vil også kunne legge større
begrensninger i så måte. Bebygd areal for bebyggelsen blir på 132 m² når man trekker fra
18 m² til parkering. Dette gir et bruksareal på ± 120 m² i første etasje (areal for yttervegger skal
trekkes bort ved beregning av bruksareal). Ved bygging av hytte med saltak, vil man i tillegg
kunne få noe måleverdig areal på loft.
Det vises for øvrig til vurderingene lenger nede i saksutredningen.
Bakgrunn for saken:
Via Nova Kristiansand AS varslet på vegne av Elin og Morten Mauritzen oppstart av
planarbeid den 17. august 2015. Formålet med planen er:
 Opprettholde 1 stk fritidseiendom.
 Sikre god atkomst til fritidseiendommen i fra øst.
 Justert byggeformålsflate med god tilpasning i terrenget.
 Opprettholde grønnstruktur som naturområde mot vest og nord.
Det foreligger i dag en reguleringsplan for område, vedtatt 15. desember 2005. I gjeldende plan
er det åpnet for oppføring av en fritidsbolig på eiendommen, med maks T-BRA = 100 m².
Planforslaget viderefører langt på vei dagens regulering. Antall fritidsboliger opprettholdes,
men størrelsen på eiendommen og bebyggelsen økes.

Planprosess:
Plan- og miljøutvalget vedtok i møte den 27. april 2016 å legge forslag til detaljreguleringsplan
for Branesveien 38 A ut til offentlig ettersyn og høring. Begge forslagene til bestemmelser
fulgte høringen.
Innspill er listet opp i kursiv skrift med administrasjonens påfølgende kommentar:
Elin og Morten Mauritzen:
Ønsker å informere om at de støtter det alternative planforslaget som ble lagt frem av Bernt
Ludvig Daland, og håper på en positiv beandling i den videre prosessen.
Planforslagene er drøftet i saksutredningen.
Fylkesmannen i Aust og Vest Agder:
Fylkesmannen gir faglig råd om at alternative reguleringsbestemmelser ikke vedtas. Ved å gi
bestemmelser som øker det bebygde preget i landskapet utover allerede gitte føringer i
gjeldende reguleringsplan (maks T-BRA=100 kvm) og kommuneplan (maks T-BRA=138 kvm
der 18 kvm er paringsareal), vil dette være i strid med de statlige planretningslinjene for
differensiert forvaltning av strandsonen. I tillegg vil de alternative reguleringsbestemmelsene
kunne skape presedens med hensyn til andre fritidseiendommer i kommunen, bl.a. ved at det
kommer krav om at kommuneplanen skal åpne for økt bygningsvolum. I 100-metersbeltet langs
sjøen bør det vises stor varsomhet med dette, selv ved bruksendring av fritidsbebyggelse til
helårsboliger. Vi viser i denne sammenheng til kommuneplanens utfyllende bestemmelser med
hensyn til bruksendring av en del fritidsbebyggelse på Amfeneset. Maks bruksareal for bolig
etter bruksendring skal her være det samme som for fritidsbebyggelsen. Fylkesmannen har ut
fra en konkret vurdering ikke vesentlige merknader til at bebyggelsen innenfor
reguleringsplanforslaget økes fra dagens maksgrense på T-BRA=100 kvm til
TBRA= 138 kvm inkl. 18 kvm parkeringsareal. Det gis faglig råd om at
reguleringsbestemmelsene entydig sikrer at bygg og anlegg skal ha mørke naturtilpassede
ikke-reflekterende farger/materialer.
Reguleringsplanen gjelder for en enkelt eiendom. Eiendommen ligger ca. 50 meter fra sjøen,
hvor de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen gjelder.
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet
langs sjøen, og hvor målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs
sjøen. De foreslåtte alternative bestemmelsene i denne saken er etter vår vurdering klart i strid
med retningslinjene, ettersom man åpner opp for fritidsbebyggelse med dobbelt så stort areal
enn det som tillates i gjeldende plan, og i kommunen forøvrig. Vi støtter således Fylkesmannen
i deres vurdering med hensyn til dette. Vi kan imidlertid ikke se behovet for en ytterligere
presisering av fargevalg, da det i planforslaget er lagt til grunn ikke reflekterende takflater, og
farger tilpasset øvrig bebyggelse i området.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet:
Planforslaget tas til etterretning.
Vest Agder Fylkeskommune:
Det gis råd om at opprinnelig sett med bestemmelser, maks BRA = 138 m², legges frem til
sluttbehandling. Ellers ingen merknader til planforslaget.
Vi støtter uttalelse, og viser til vurderingen gjort i forhold til Fylkesmannens uttalelse.
Laftekompaniet v/ Kai Korsen:
Er eier av de to mest berørte eiendommene, Branesveien 38 B og 40, og er av den oppfatning
at tiltakene en forbedring for de fleste berørte i området. Adkomst forbedres, og at GN 1 og
GN 2 blir grønt område ansees som en fordel ift dagen situasjon med helt utilgjengelige

områder og arealer. Anbefaler videre at alternativt forslag til bestemmelser vedtak da dette
oppfattes som et reguleringsmessig bedre forslag for brukerne. Det er også et enklere, klarere
og ryddigere forslag å forvalte for lokal byggemyndighet.
Vi er enig i at foreslått adkomst er bedre enn regulert adkomst, da denne vil kunne legges mer
skånsomt i terrenget pga. områdets topografi. Områdene foreslått regulert til grøntområder, er i
hovedsak regulert til friluftsområde på land gjeldende plan. Det er av den grunn vanskelig å se
hva som menes med at foreslått regulering er fordelaktig sammenliknet med dagens regulering
for disse områdene. Det er heller ikke klargjort hvorfor de alternative bestemmelsene vil være
enklere å forvalte enn opprinnelig forslag til bestemmelser, og punktet kommenteres ikke
ytterligere.
Forslagsstillers kommentar til mottatte innspill, oppsummert:
Det er etablert infrastruktur og bebyggelse mellom planområdet og sjøen. Økt bebyggelse vil
ikke få negativ påvirkning for allmennheten, da godkjente høyder ikke økes og dermed ikke vil
forringe utsikt eller sol for naboer. Bygget vil heller ikke gi negativ påvirkning for natur- og
kulturmiljø, friluftsliv eller landskap, da planområdet er regulert til fritidsbebyggelse med
tilhørende grønnstruktur. En detaljreguleringsplan er riktig verktøy i forhold til å legge til
rette for en justert bebyggelse i forhold til økt størrelse på bebyggelsen. Alternativ
bestemmelser vil gi Søgne kommune en faktisk mulighet til å få prøvd ut fritidsbebyggelse med
inntil 2 etasjer, før det gis generelle bestemmelser om fritidsbebyggelser i neste revidering av
kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver vil fremme alternative bestemmelser som
førsteprioritet. Planforslaget er meget begrenset i sin utbredelse og vil gi liten påvirkning for
allmennheten og for nærmeste naboer.
Vurdering av planforslagene:
Felles for begge planforslagene:
Planforslaget åpner ikke for flere fritidsboliger enn hva som ligger i gjeldende reguleringsplan.
Det åpnes opp for oppføring av hytte, anneks og bod. Opprinnelig plan la kun opp til oppføring
av hytte, noe som er gjeldende for eiendommer innenfor felt BHN 2-3-4 samt BHN 6. Det skal
i den forbindelse opplyses at det er gitt tillatelse til oppføring av anneks på felt BHN 4.
Hytteområdet på Braneset er tilnærmet ferdig utbygd. Området består av flere større hytter,
anneks, boder og sjøbuer. Områdets karakter vil etter vår vurdering ikke endre seg vesentlig
om det reguleres inn bod og anneks i tillegg til hytte på eiendommen.
I gjeldende plan er byggene direkteplassert. En slik regulering legger strenge føringer for
utnyttelse av tomtene, noe som i mange tilfeller kan være ønskelig. I gjeldende plan åpnes det
imidlertid, for de fleste eiendommene, også opp for oppføring av bod/ uthus eller anneks uten
at disse er tegnet inn på plankartet. Videre er enkelte av hyttene plassert i strid med
byggegrensen. Dette har ført til at bebyggelsen er noe vilkårlig plassert, særlig med tanke på
anneks/ boder og sjøbuer. Inntegnede byggegrenser vil føre til at bebyggelsen på tomta vil
fremstå som samlet.

Forslag til byggegrense

Regulert byggegrense
i gjeldende plan

Deler av eiendommen reguleres til grønnstruktur, naturområde, hvor det tillates etablering av
stier gjennom område.
Atkomst til eiendommen snus. Eksisterende atkomst i sørvest er bratt, og terrenget fortsetter å
stige i området hvor fritidsboligen i dag er regulert inn. Planforslaget regulerer ny atkomstveg i
fra nordøst. Dette er gunstig i forhold til topografien i området, og veien inn til eiendommen
blir nå liggende naturlig i terrenget.
Opprinnelig planforslag (T-BRA = 138 m²):
Bebyggelsens størrelse er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser for
fritidseiendommer, med maksimalt BRA = 138 m² inkl. parkering. Dette er en utvidelse på 20
m² i forhold til dagens situasjon. Byggenes maksimale høydeplassering er i tråd med gjeldende
plan, på henholdsvis kotehøyde +19 og +20 avhengig av takform. Planeringshøyder, eller
høyde topp gulv laveste etasje, er imidlertid ikke angitt. Byggenes størrelser er i tråd med
kommuneplanens bestemmelser for fritidseiendommer. Foreslåtte byggegrenser gir en større
fleksibilitet i forhold til plassering av bebyggelsen.
Alternativt planforslag (BYA = 150 + 50 m²):
Alternativt planforslaget åpner opp for fritidsbebyggelse med maksimalt BYA=150 m² inkl.
parkering. I tillegg kan det oppføres terrasser og andre utvendige tiltak med BYA=50 m².
Byggenes maksimale høydeplassering er i tråd med gjeldende plan, på henholdsvis kotehøyde
+19 og +20 avhengig av takform. Planeringshøyder, eller høyde topp gulv laveste etasje, er
imidlertid ikke angitt. Det legges opp til at anneks og hytte kan oppføres i 2 etasjer, noe som
medfører at bebyggelsen vil kunne få omtrent dobbelt så stort bruksareal som gjeldende plan,
og kommuneplanens bestemmelser legger opp til i dag.
Samlet vurdering:
For ordens skyld vil vi først gjøre oppmerksom på at når det gjelder bestemmelsen om at det i
tillegg kan tillates utvendige tiltak med BYA = 30 m² i det alternative planforslaget m.
endringer, så er ikke dette nødvendigvis en ytterligere utvidelse av arealene sammenliknet med
opprinnelig planforslag. Eksempler på slike tiltak vil kunne være en terrasse, plassert 50 cm
over bakken. Denne skal ikke regnes med i bruksarealet, mens den skal regnes med i det
bebygde arealet. Da forslaget ble fremmet var det for å sikre at slike tiltak ikke skulle
«beslaglegge» arealene tiltenkt hytta. Man vil selvsagt kunne ha utvendige tiltak som også skal
regnes med i bruksarealet, men da må høyden under f.eks. ei trapp være over 1,9 meter. Dette
til informasjon.
Saken er av prinsipiell betydning. Kommunen har hatt enkelte saker hvor f.eks. utnyttelse av
loftsareal på hytter har vært et tema, og hvor teknisk forskrift har lagt begrensninger på bruken
av disse. Det har vært stilt spørsmål ved om kommunen skal legge føringer for hvordan folk
innreder hyttene/ boligene sine, eller om vi kun skal ta stilling til bygningenes form og volum.
Administrasjonen er langt på vei enig i at det er fornuftig å gå fra BRA til BYA, for og på den
måten dreie fokus over på bygningenes tilpasning til terreng og omgivelser, mer enn på antall
m² bruksareal innenfor ytterveggene. Fakta er likevel at bygningene må tilfredsstille teknisk
forskrift, og at kommunen plikter å sørge for at nye bygg blir i henhold til disse.
Alternativt planforslag åpner opp for at hytte og anneks kan oppføres i 2 etasjer med
BYA=150 m² inkl. parkering. Dette betyr at hytte, anneks og uthus kan ha totalt BYA=132 m².
Omregnet i bruksareal vil dette gi bebyggelse med bruksareal i størrelsesorden ± 250 m².
Bakgrunnen for at dette nevnes er for å synliggjøre hva endringen i planforslaget innebærer.
Det må vurderes hvorvidt det er ønskelig at hytter skal ha areal og størrelse på nivå med
eneboliger.

Gjeldende plan angir planeringshøyde kote +14,5. Bestemmelsene sier at det kan oppføres
hytte med saltak og mønehøyde 5,5 m. Maksimal høyde blir da på kote +20. Begge
planforslagene viderefører krav til maksimal høyde. Ingen av forslagene har imidlertid
bestemmelser om høyde på topp gulv 1 etasje eller planeringshøyder, noe som gjør det
vanskelig å forutse størrelsen på eventuelle terrenginngrep, og størrelsen på hyttene. Det er fra
forslagsstillers side opplyst at man ønsker størst mulig fleksibilitet i så måte ettersom ny hytte
ikke er ferdig prosjektert. Vi anser imidlertid dette for å være uheldig. Selv om det i
bestemmelsene § 1, pkt. 1.1 er sagt at ny bebyggelse skal ha god arkitektonisk utforming og
god tilpasning til omgivelsene, er dette er punkt som kan bli vanskelig å håndheve. Ved
regulering av en enkelt tomt slik som i dette tilfelle, bør det gis klare føringer for hva som kan
tillates.
På grunn av sakens prinsipielle betydning, ba administrasjonen forslagstiller utarbeide 3D
modeller som viste maksimal utnyttelse ved de to planforslagene. Dette for å synliggjøre de
faktiske forskjellene. Vi mottok 2 modeller. En modell av ei hytte i 1 etasje (ikke måleverdig
loft), m. saltak og BRA = 120 m², og en av ei hytte med flatt tak, delvis i 2 etasjer, med
BYA = 132 m². Fargebruk og utforming gjør imidlertid at modellene ikke synliggjør
forskjellene. Hytta m. saltak kunne vært større, både i grunnflate og antall etasjer ved
bestemmelsen om BYA, og hytta med flatt tak kunne hatt 2 etasjer i sin helhet. Vi har
forståelse for at forslagsstiller ikke ønsker å skissere værst tenkelige senario, men synes likevel
ikke vi fikk synliggjort konsekvensene ved å gå fra BRA til BYA som vi ønsket. For ordens
skyld har vi likevel lagt ved 3D modellene, se vedlegg.
Bebyggelsens plassering og størrelse har vært et aktuelt tema i prosessen. Som nevnt overfor
har vi ikke lykkes i å få dette tilstrekkelig belyst. Av den grunn finner vi det riktig å legge inn
bestemmelser som sikrer at bebyggelsen langt på vei blir i tråd med kommuneplanens
bestemmelser i forhold til høyder. Møne- og gesimshøyde er derfor redusert med 0,5 meter.
For å unngå for store terrenginngrep, er det videre fastsatt høyde for topp laveste gulv.
Anbefaling:
Administrasjonen anbefaler at opprinnelig planforslag (forslag nr. 1) legges frem til vedtak,
med tilleggsbestemmelse som angir høyde på topp laveste gulv.

Kote +15

Kote + 13

Innenfor byggegrensene varierer terrenget fra kote +13 til +15 som vist på figuren over.
Bestemmelsen om at topp laveste gulv ikke skal være lavere enn kote + 14 settes for å unngå
større terrenginngrep enn nødvendig. Det åpnes imidlertid for en lavere plassering for å tilpasse

bebyggelsen til terrenget (terrassering), men hvor kravet til maksimal møne/ gesimshøyde skal
reduseres tilvarende.
Dersom utvalget ønsker at utbygger skal beholde den fleksibiliteten de ønsker, å utelate høyde
på topp laveste gulv, er det nok likevel lite sannsynlig at bebyggelsen blir ført opp i 2 fulle
etasjer på grunn av begrensningen på BRA = 120 m². Det er videre lite sannsynlig at hytta blir
lagt lavere i terrenget enn nødvendig da man av utsiktshensyn ønsker å legges den høyest
mulig. Det er likevel etter vår vurdering ønskelig med en slik bestemmelse for å forsøke å styre
størrelsen på terrenginngrepene. For øvrig er planforslaget langt på vei i tråd med
kommuneplanens bestemmelser for hytter som tillater bebyggelse med BRA = 138 m² inkl.
parkering pr. fritidsboligtomt.
Planforslaget gjelder regulering av en enkelt tomt på Braneset. Området er ferdig utbygd, med
unntak av 5 hyttetomter. Bebyggelsen varierer både med hensyn på utforming og størrelse.
Området fremstår som et opparbeidet hyttefelt med veier, parkeringsplasser, private hager mm.
Omkringliggende bebyggelse består i hovedsak av «sørlandshytter» i 1,5 etasje, med
varierende størrelse fra 90-130 m² (arealer hentet fra matrikkelen). En endring av plan som
foreslått vil av den grunn være godt tilpasset omkringliggende bebyggelse.
Om det skal vurderes å endre bestemmelsene til BYA, mener vi det må legges inn
bestemmelser om topp laveste gulv sammen med maksimal høyde, for å styre størrelsen på
bebyggelsen. Av terrengmessige årsaker er det ikke ønskelig å senke foreslått høyde på topp
laveste gulv, men med maksimale høyder på kote + 18,5 eller +19,5 begrenses muligheten for
oppføring av hytte og anneks i 2 fulle etasjer. Muligheten for terrassering vil være til stede
også her, såfremt bestemmelsen legges inn som foreslått. Vi kan vanskelig se at det fra
kommunens side er ønskelig å legge til rette for hyttebebyggelse på størrelse med
boligbebyggelse, og bestemmelsen om at hytte og anneks kan oppføres i 2 etasjer bør tas ut.
Denne bestemmelsen bør uansett tas ut da det ikke er hjemmel for å sette høydebegrensninger i
form av etasjetall, jf. veiledningen til forståelse av regelverket om grad av utnytting § 5-9 som
sier følgende: «Er bygningers høyde ikke fastsatt i plan, gjelder bestemmelsene i pbl. § 29-4
første ledd, som angir maksimal gesimshøyde til 8 meter og maksimal mønehøyde til 9 meter.
Det er ikke hjemmel for å sette høydebegrensninger i form av etasjetall».
Vi gjør oppmerksom på at Plan- og miljøutvalget, i møte 2. mars 2016, avslo en søknad om
dispensasjon for økt areal på hytte på GB 20/50 (Braneset), men hvor tiltakshaver ble anbefalt
å endre reguleringsplanen til BYA = 120 m², med høydebestemmelser i tråd kommuneplanens
bestemmelser (vår understrekning). Her ble det altså lagt opp til bruk av bebygd areal,
BYA=120 m², men at maksimale høyder var spesifisert. Det alternative planforslaget i denne
saken vil være i strid med hva det ble lagt opp til i nevnte sak, og etter vår vurdering tyde på en
noe uryddig praksis fra kommunens side om det blir vedtatt.
Avslutningsvis vil vi si at det på sikt kan være fornuftig å endre praksis fra bruksareal til
bebygd areal. En slik endring vil i større grad kunne styre bebyggelsens utforming og
tilpasning til omkringliggende bebyggelse og terreng.
Kulturminner:
Det er mottatt uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune. Fylkeskonservator har ingen
merknader i forhold til kulturminner eller kulturmiljø. I databasen «Askeladden», er det ikke
registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
Barn- og unges interesser:
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Planområdet er ikke benyttet som friluftsinteresse, da det er eksisterende gode områder for

barn i hyttefeltet, med sandstrand, gressplener (ballspill), volleyballbane og tilstøtende
skogsområder i mot øst og sør.
Universell tilgjengelighet:
Planområdet er ikke opparbeidet pr. i dag, og således ikke tilrettelagt med universell utforming.
Naturmangfoldloven:
Innenfor planområdet består arealet av barskog med middels bonitet.
I artsdatabanken er det ikke registrert planter eler dyr på svartelista (uønsket) eller på rødlista
(sårbar/truede arter). Det er ingen drivverdige jordressurser i området.
Basert på kunnskapsgrunnlaget, er tiltaket ikke vurdert å gi store/irreversible konsekvenser for
naturmangfoldet. Vurdert ut i fra naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett derfor og ikke
gi negative konsekvenser for naturverdiene i området.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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1 Sammendrag
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Elin og Morten Mauritzen, utarbeidet
detaljregulering Branesveien 38A i Søgne kommune.
Detaljplanen er basert på gjeldende reguleringsplan.
Detaljregulering Branesveien 38A har følgende hovedmål:
 Opprettholde 1 stk fritidseiendom.
 Sikre god atkomst til fritidseiendommen i fra øst.
 Justert byggeformålsflaten med god tilpasning i terrenget.
 Opprettholde grønnstruktur som naturområde mot vest og nord.
Planområdet omfatter 1 stk. eksisterende fritidseiendom.
Detaljreguleringen omfatter et mindre areal i gjeldene reguleringsplan «Hytteområde på del
av gnr.20 bnr.554 m.fl. Åros». Planen gir en bedre arrondering av hyttetomten og atkomst til
denne. Atkomsten flyttes i fra vest til øst, hvor det er et naturlig søkk i terrenget. Dette gir
også bedre stigningsforhold. Formålsflate for fritidseiendommen trekkes østover for å gi
bedre plassering av fritidsbebyggelsen og eventuelt anneks, samt parkering på eiendommen.
Byggegrensene regulerer hvor bygget kan plasseres.
Planen opprettholder grønnstruktur i mot nord og sør. Arealet reguleres til naturområde.
Fritidsboligen skal få en god stedstilpasning, samtidig som det åpnes for et moderne
arkitektonisk utrykk.
Planforslaget gir grunnlag for erverv av areal (fritidsbebyggelse og naturområde) som skal
tilhøre den nye fritidsboligen. Tidligere eiendomsgrense på gnr/bnr 20/591 oppheves. Deler
av gnr/bnr 20/554 som omfattes av detaljplanen, slås sammen med gnr/bnr 20/591. Et
mindre areal i vest «GN2» blir i felleseiet til velforeningen.
Snarvegen/sti som er etablert vest for planområdet opprettholdes. Det er ikke registrert
spesielt naturområde eller plante- eller dyrearter i planområdet. Mellom sjøen og
planområdet er det etablert infrastruktur som veier, bebyggelse, brygger og småbåthavn.
Det er heller ikke mottatt merknader i fra naboer.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i august 2015. Det tas sikte på at planarbeidet vil bli
ferdigstilt våren 2016.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I oppstartsmøtet ble det bestemt at ønskede tiltak måtte gjennomføres med en
detaljreguleringsplan. Hovedformålet med detaljreguleringsplanen er å øke størrelsen på
fritidseiendommen og bebyggelsen, flytte atkomsten i fra vest til øst, gi mulighet for bedre
tilpasning for fritidsbebyggelse, samt vurdere taktyper og høyder.
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Detaljplanen omfatter i hovedsak arealer for fritidsbebyggelse, atkomstveg og naturområde.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
 Elin og Morten Mauritzen, Olav Nilssons gate 46, 4009 Stavanger.
Tiltakshavers kontaktperson er Morten Mauritzen.
Rådgivende ingeniørfirma:
 ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Even F. Lorentsen.
Prosjektmedarbeidere: Marry Sjøvold.
Planforslaget omfatter privat eiendom, og det blir ingen arealer som blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Oppstartsmøte mellom tiltakshaver og administrasjonen i Søgne kommune ble avholdt
09.06.2015. Søgne kommune anbefaler oppstart av planarbeid. Den 26.06.2015 ble det
avholdt et prosjektmøte mellom saksbehandler i kommunen og rådgiver, med gjennomgang
av utkast til detaljreguleringsplan og bestemmelser. Mindre justeringer ble gjennomført.

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

2.5 Utredninger
Detaljplanen omfatter fritidsformål og grønnstruktur i et etablert område, og det er ikke
behov for utredninger i detaljplanen.

2.6 Vedlegg






Plankart
Bestemmelser
ROS
Mottatte merknader
Oppstartsvarsel (brev og annonse)
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3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
 Kommunen og utbygger:
Formeldt oppstartsmøte mellom Søgne kommune og tiltakshaver/rådgiver var den
09.06.2015.
Det har vært gjennomført drøftingsmøter mellom Søgne kommune og tiltakshaver i
planprosessen.
 Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av detaljregulering. Det ble annonsert i avisen Søgne- og Songdalen
Budstikke den 19.08.2015 samt brev til berørte parter den 17.08.2015.
Grunneierliste og naboliste ble oversendt av Søgne kommune.

Figur 1, varslet planavgrensning.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
 Kommuneplanen sin arealdel (2012 – 2020):
Planområdet er avsatt til «Fritidsbebyggelse – nåværende».
I byggeområdet er det gitt føringer for størrelsen på fritidsbebyggelsen og uthus.

Figur 2, kommuneplanens arealdel.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Følgende reguleringsplan innenfor avgrensningen til detaljplanen blir berørt:


«Hytteområde på del av gnr./bnr.554 m.fl. Åros» (ID 20051215-1). Berørt område er
regulert med formålene Fritidsbebyggelse, Felles avkjørsel og Friluftsområde.

Figur 3, gjeldende reguleringsplan.
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4.3 Tilgrensende planer
Det er følgende tilgrensende reguleringsplan:


Privat hytteplan 20/6 Åros (ID 19980514). Tilgrensende område er regulert til Jordog skogbruk.

Figur 4, tilgrensende reguleringsplan.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
 Beliggenhet
Planområdet ligger sørøst i Søgne kommune, på vestsiden av halvøya Åros og utgjør et
mindre areal i et etablert hytteområde.

Figur 5, Oversiktskart av planområdet.

Figur 6, Ortofoto av nærområdet
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 Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet er avgrenset av Branesveien i mot nord, øst, sør og i vest av en sti. Regulert
areal utgjør ca. 3,2 daa. Området er småkupert og skogkledd, med etablert atkomstveg og
sti.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i privat eie, og består av eiendommene gnr/bnr 20/554 og 20/591. Området
er regulert til fritidsbebyggelse, felles atkomstveg og friluftsområde. Vest, nord, øst og sør
for planområdet er det etablerte fritidseiendommer og atkomstveger.

5.3 Stedets karakter
Planområdet er en del av et større hyttefelt, som er tilnærmet ferdig utbygd. Bestående av
fritidsboliger, atkomstveger, bryggeanlegg og rekreasjonsområder som sandstrand,
lekeområder og gress-sletter.

5.4 Landskap
Planområdet er en fritidseiendom, samt et kupert restareal med trær og busker. Nord, øst
og sør for planområdet er det etablert atkomstveger. Mellom tilstøtende fritidseiendom i
vest, er det etablert en felles sti i friluftsområde. Området ligger solrikt til. Det er et lokalt
mildt kystklima. Det er ingen spesielle forhold angående estetiske eller andre kulturelle
verdier som utpeker seg.

Figur 7, landskapsoversikt
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er mottatt uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune. Fylkeskonservator har ingen
merknader i forhold til kulturminner eller kulturmiljø. I databasen «Askeladden», er det ikke
registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

Figur 8, kartutsnitt med fornminner fra Askeladden

5.6 Naturmangfold
GENERELT:
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av
beslutningen. Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i
innsynsløsningene landskap/kilden (www.skogoglandskap.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 middels bonitet.
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Figur 9, kartutsnitt fra skog+landskap

NATURBASE:
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturtyper, eller arter på rødlista eller svartlista
innenfor planområdet.

Figur 10, kartutsnitt, Naturbase.

ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det ikke registrert planter eler dyr på svartelista (uønsket) eller på
rødlista (sårbar/truede arter).
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Figur 11, kartutsnitt, artsdatabanken.

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

Figur 12, kartutsnitt, Miljøstatus, forurenset grunn.

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.
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Figur 13, kartutsnitt, NGU, mineralressurser.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Skogsterrenget blir ikke benyttet til rekreasjon, pga terrenget er lite, kupert og lite
fremkommelig, samt at det er regulert i gjeldende reguleringsplan til fritidsbolig.

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

5.9 Trafikkforhold
Atkomstveg inn til hytteområdet er en blindveg og betjener kun hytteområdet. Denne vegen
har også en bom. Det er i dag regulert en fritidseiendom, og det skal fortsatt være kun en
fritidseiendom. Dvs trafikken vil ikke øke.

5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Planområdet er ikke benyttet som friluftsinteresse, da det er eksisterende gode områder for
barn i hyttefeltet, med sandstrand, gressplener (ballspill), volleyballbane og tilstøtende
skogsområder i mot øst og sør.
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Figur 14, bilde, etablert gresslette og ballbane i eksisterende hyttefelt.

Figur 15, bilde, etablert sandstrand i eksisterende hyttefelt.

5.11 Sosial infrastruktur
Planområdet er en fritidseiendom, og påvirker ikke forhold til skole eller barnehage.

5.12 Universell tilgjengelighet
Planområdet med fritidseiendom er i dag ikke opparbeidet, og således ikke tilrettelagt med
universell utforming.

Figur 16, bilde, tett vegetasjon i planområdet.
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Figur 17, bilde, eksisterende bratt atkomstveg i fra sørvest.

5.13 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
I fellesvegen nord for planområdet, er det etablert vannledning (VL40) og spillvannsledning
SP110). Det er videre etablert stikkledninger mellom fritidstomtene gnr/bnr 20/591 og
20/592. Fritidseiendommen er klargjort for påkobling.
 Overvann
Det er overvannsledninger (OV160) i fellesvegen nord for planområdet. Det er også naturlig
avrenning i terrenget.

Figur 18, kartutsnitt, eksisterende VA ledninger.
 Energiforsyning
Det går en høyspentlinje som luftspenn fram til planområdet i øst. Fra her er det fordeling
med strømledninger som jordkabel.
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Figur 19, bilde høyspentlinje, overgang luftlinje/jordkabel.

5.14 Grunnforhold
 Stabilitetsforhold
Planområdet består i hovedsak av bart fjell stedvis tynt dekke, og i nordøst er det tynt
humus-/torvdekke (NGU).

Figur 20, løsmassekart fra NGU.

5.15 Støyforhold
Foruten eksisterende båttrafikk og kjøring til og fra fritidseiendommene i området, er det
liten støyskapende virksomhet innenfor planområdet.

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

Figur 21, kartutsnitt skredatlas fra NVE.

 Flomfare
Planområdet omfatter ikke sjøområder, ferskvann eller bekker. Terrenget er småkupert, og
har naturlig avrenning i terrenget. Planområdet ligger i fra kote +6 meter til +16 meter. Det
er ikke flomfare.
 Vind
Det er ikke registrert spesielle vanskelige vindforhold i planområdet.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, kjøreveg og naturområde. Dette er også
hovedformålene i gjeldende reguleringsplan.
I kommuneplanens arealdel er det avsatt til fritidsbebyggelse.
Det reguleres en utvidet formålsflate for eksisterende fritidseiendom. Det reguleres
byggegrenser for å styre beliggenheten av bygningen på tomta. I mot nord og sør
opprettholdes en grønn buffer som naturområde. De to kollene i nord ligger innenfor
formålet. Det tillates ikke etablering av bygningsmasse i formålet, men det åpnes for tynning
og skjøtsel av området.
Atkomst til eiendommen snus. Eksisterende atkomst i sørvest er bratt, og terrenget stiger
fortsatt oppover der hvor tidligere fritidsbygning var tenkt plassert. Planforslaget regulerer
ny atkomstveg i fra nordøst. Dette er gunstig i forhold til høydeforskjellen og blir liggende
naturlig i terrenget.
Lengst nordøst er det høyspentlinje. Dette arealet reguleres med faresone
høyspenningsanlegg og naturområde.
Alt areal innenfor planområdet er i privat eie.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
 Fritidsbebyggelse-frittliggende
Det er regulert eget formål «BFF1» for dette området, hvor det skal etableres en ny
fritidsbolig. Det tillates 1 boenhet i formålet. Formålsflaten er utvidet, i forhold til gjeldende
reguleringsplan som også hjemler fritidsbolig. Det åpnes for maksimal T-BRA på 138 m2(inkl.
p-plass på 18 m2), som er hjemlet i kommuneplanens arealdel. Det er gode sol og lysforhold,
og fritidsbebyggelsen grenser direkte til friluftsområdet som et lite rekreasjonsområde. Ny
fritidsbolig skal få en god tilpasning til det kuperte terrenget. Regulert byggegrense
begrenser tiltak i formålet, og begrenser bebyggelsen til sørvest i formålsflaten.
 Kjøreveg
Atkomstvegen «SKV» er regulert som en privat veg, med bredde på 3,0 meter. Denne
atkomsten gir en slak atkomstveg inn til fritidseiendommen. Atkomstvegen ligger bra
tilpasset terrenget, i en naturlig forsenkning. Kjørevegen skal erverves av tiltakshaver.
 Annen veggrunn - grøntareal
I gjeldende reguleringsplan er det disens mellom regulerte formålsflater og etablerte
eiendomsgrenser. Planforslaget retter opp i dette. Arealene reguleres som annen veggrunn
til eksisterende felles private veger i omkringliggende hyttefelt.
 Naturområde
Område «GN1 og GN2» er regulert til naturområde som i nord omfatter to koller med
vegetasjon av trær og busker. Det er noe mindre vegetasjon i området mot sør. Formålet er
mer riktig i forhold til bruken av området. Det åpnes ikke for bebyggelse i området.
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Terrenget skal bestå, men det tillates tynning og skjøtsel, samt eventuelt sikring med
gjerder. Naturområdet skal erverves av tiltakshaver.
 Hensynssone
Nordøst i planområdet er det en høyspentlinje som luftspenn. Videre fordeling i fra denne er
jordkabel. Berørt areal i planen reguleres med faresone, høyspentlinje «H370». Det skal ikke
etableres bebyggelse i dette området.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
 Fritidsbebyggelsens høyde og utforming
Planforslaget vil gi en bedre terrengtilpasning av fritidsboligen, og vil gi en stor forbedring i
forhold til atkomsten til fritidsboligen. Det er regulert byggegrenser i planforslaget. Her gis
det rom for å få en god arkitektonisk utforming i forhold til terrenget som omfatter små
koller og dalsøkk. Det åpnes ikke for bebyggelse i åsryggen nord i planområdet. Denne vil
bestå som en buffer. I tillegg vil den etablerte stien vest for planområdet opprettholdes.
Planforslaget opprettholdes også med en god avstand til felles privat veg i sør.
Planforslaget åpner for en mer fleksibel, men samtidig bedre plassering i terrenget enn hva
som ligger i gjeldende reguleringsplan med direkte plassering.
I samarbeid med administrasjonen i kommunen, er det valgt å gi bestemmelser for maksimal
høyde for høyeste gesims og mønehøyde. En låsing av høyde for topp såle for bygget gir en
mindre fleksibilitet og mindre mulighet for en god tilpasning i terrenget.
Planforslaget åpner for både pulttak og saltak. Dette gir arkitekten i byggesøknaden flere
muligheter for å gi en god landskapsmessig tilpasning.
Ved valg av pulttak, er maksimal høyeste gesims kote + 19,0 meter. Ved valg av saltak, er
maksimal mønehøyde kote +20,0 meter. Valg av høyder for taket, gir mindre behov for
sprenging av fjell. Sett fra sjøsiden vil eksisterende kolle mot nordvest skjerme mot
båthavna. Dette vil ikke gi særlige negative konsekvenser for totalinntrykket. Nord og øst på
tomta er det i dag høye trær. Høyde på taket vil slik sett ikke gi dårligere utsyn for naboene i
nord og øst.
For å ta opp høydeforskjeller i terrenget, åpnes det for terrassert bebyggelse. Dette gir en
bedre tilpasning i terrenget.
Fargevalget skal følge etablert praksis i hytteområdet, og taktekking skal ikke være
reflekterende.
Størrelsen på fritidsboligen forholder seg til gjeldende kommuneplans arealdel. Maksimal TBRA er 138 m2 for fritidseiendommen. Det åpnes for etablering av anneks (maksimalt 20 m2
BRA) og bod/uthus (maksimalt 15 m2 BRA). Dette i h.h.t. kommuneplanens arealdel.
 Arrondering
Planforslaget er regulert med byggegrenser for fritidsbebyggelsen. Dette gir mulighet for
fleksible og gode løsninger for å få tilpasset fritidsbygningen til terrenget, med minst mulig
naturinngrep.



Formålsflaten
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I gjeldene reguleringsplan, er områder som ikke er regulert til fritidsbebyggelse, regulert som
friluftsområder, selv om det i praksis er mer riktig å benevne dette som restareal, fordi
området er ufremkommelig. Formålsflaten for fritidsbebyggelsen som er økt, omfatter delvis
areal med fjellknatter som er ulendt og bevokst med tett vegetasjon. Området som erverves
innebærer ikke forringelse av den totale friluftsmuligheten for hytteområdet på Braneset. I
formålsflaten for fritidsbebyggelsen skal forskjønnes med å fjerne villnis, tilrettelegge for
beplantning og sikre bratte skråninger. Et mindre areal ved tidligere atkomstveg i sørvest,
blir naturområde som eies av velforeningen.
 Atkomstveg
Et av hovedpunktene i planforslaget er å gi en ny og bedre atkomst fram til fritidsboligen.
Eksisterende regulert atkomst i fra sørvest, er bratt og gir ikke direkte atkomst til der hvor
fritidsboligen er tenkt plassert. Denne løsningen er dårlig i vinterhalvåret. Løsning med
parkering av biler i enden av vegen i kombinasjon med sti gjennom friområdet, er ikke
gunstig. Gjeldene regulering er ikke tilfredsstillende. Det er naturlig å forvente at atkomstveg
i dag skal gi mulighet til direkte atkomst til fritidsboligen, uten bratte bakker og alternative
trappeløsninger. Tilrettelegging for alle livsfaser er viktig.
Planforslaget gir en god terrengtilpasning av den nye atkomstvegen i fra nordøst. Vegen
følger seg inn i en naturlig «kløft» og blir lite synlig. Stigningen på vegen blir slak. Parkering
av biler nær opp til fritidsboligen blir også mindre synlig i fra fellesvegen i hyttefeltet.

Figur 22, bilde ny atkomstveg i fra nordøst følger en «kløft» i terrenget.
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Figur 23, bilde ny atkomstveg følger «kløft» i terrenget.

Figur 24, bilde eksisterende sti vest for planområdet, opprettholdes.

6.4 Boligmiljø
Fritidsboligen får en bra beliggenhet. Den ligger luftig og solrikt til. Fritidsboligen er sentrert
mot vest og med fin utsikt. Samtidig ligger bygningene skjermet innunder kollene mot nord. I
dette området og i sørvest, åpnes det ikke for bebyggelse. Området reguleres til
naturområde som opprettholdes. Planområdet er en liten del av et større tilnærmet ferdig
utbygd hytteområde. Det er etablert gode fasiliteter som badeområde ved sjøen, og det er
store rekreasjonsområder på Røynåsen og Årosveten i mot sør og øst.

6.5 Universell utforming
Planområdet er forholdsvis ulendt, og i gjeldende reguleringsplan er det ikke tatt hensyn til
universell utforming, i forhold til kjøreatkomst eller vider atkomstløsning til selve
fritidsboligen. Planforslaget har en god kjøreatkomst og gir totalt sett en forbedret atkomst
til selve fritidsboligen i forhold til terrenghøyder. Området skal tilstrebes en best mulig
tilgjengelighet. Etablering av fritidsbolig må forholde seg til byggetekniske forskrifter.
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6.6 Uteoppholdsareal
Fritidseiendommen får gode uteoppholdsareal som blir opparbeidet. Naturområdet blir en
god buffersone, og som er tilknyttet fritidsboligen. Alt areal er i privat eie.
Snarveg og sti vest for planområdet opprettholdes.

6.7 Landbruksfaglige vurderinger
Det er ingen landbruksarealer innenfor planområdet.

6.8 Kulturminner
Det er ikke registrert automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet.
Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator har ingen merknader i forhold til
kulturminner og kulturmiljø. Detaljplanen er dermed ikke i konflikt i forhold til kulturminner.

6.9 Vann- og avløp samt tilknytning
Vann og avløp er etablert i bakenforliggende reguleringsplan.
 Vann
Eksisterende vannledning i vegen nord for planområdet skal benyttes.
 Avløp
Eksisterende spillvannsledning i vegen nord for planområdet skal benyttes. Avløpet pumpes
videre i eksisterende avløpsledning som ligger i sjøen.
 Overvann
Overvann tilbakeføres i terreng og videre til sjøen.

6.10 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet.
Det er ikke avdekket spesielle emner som krever avbøtende tiltak/løsninger innenfor
planområdet. Det bør derimot vurderes oppføring av gjerde der hvor det er bratte skrenter
innenfor planområdet.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Forslaget til detaljplan følger i hovedsak overordnet plan. Formål til fritidsbebyggelse
utvides, og grønnstrukturen reguleres til naturområde.

7.2 Landskap/bebyggelse
Planområdet er småkupert med en del vegetasjon av trær og busker. Mot nord er det to
koller, og terrenget skråner i hovedsak i mot sør. I tillegg er det et lite dalsøkk som går
gjennom planområdet.
Det er viktig med en god tilpasning til terrenget ved etablering av fritidsbolig og atkomstveg.
Atkomstvegen legges i en naturlig forsenkning (kløft), og vegen ligger sentralt i planområdet
som gjør den lite synlig fra tilstøtende område.
Fritidsboligen er regulert med utgangspunkt i flaten mot øst, og langs skråningen mot vest
og mot kollen i nord. Dette minimaliserer behovet for sprengning, og byggeområdet ligger
mer sentralt på tomta. Samtidig gir dette kontakt mellom fritidsbolig og atkomstveg.
Det åpnes også for terrassering av gulvnivået som gir bedre tilpasning av bygningen.
Dette gjør at det blir mindre behov for større terrenginngrep med sprengning av fjell.
Plasseringen gir også gode lys og solforhold. I mot nord og sør beholdes naturområde som
en buffersone.

Figur 25, bilde planområdet sett i fra sør.

7.3 Stedets karakter
Stedets karakter blir lite endret. Det skal fortsatt etableres fritidsbebyggelse, og det vil
opprettholdes en randsone som grønnstruktur i nord og vest.
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7.4 Estetikk
Forslag til bestemmelser gir føringer for god tilpasning av fritidsboligen til terrenget.
Atkomstveg blir liggende lite synlig i terrenget. Farge på bygg skal følge tilstøtende
fritidsboliger i eksisterende hytteområde.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdier
Det er ikke registrert kulturminner. 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 ikke registrert spesielle naturverdier.
 Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturverdier, fugler eller planeter i artsdatabanken.
Det anses at planforslaget ikke vil påvirke naturmangfoldet.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Tilstøtende areal til fritidseiendommen er ikke et rekreasjonsområde, men mer å regne som
en buffer. Planforslaget regulerer denne grønnstrukturen som et naturområde. Dette vil ikke
innebære noe forringelse av de totale friluftsmulighetene i planområdet eller i eksisterende
etablert hyttefelt, selv om tilstøtende arealet rundt tiltakshavers eiendom ikke lenger blir
definert som friluftsområde. Det er liten forandring/konsekvens for rekreasjonsinteressene.

7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med uteoppholdsareal tilknyttet fritidsboligen.

7.9 Trafikkforhold
Den totale trafikksituasjon vil ikke bli forandret. Planforslaget opprettholder kun en
fritidsbolig og gir ingen konsekvens/forandring.

7.10 Barns interesser
Hyttetomta er i privat eie. Omkringliggende areal rundt fritidseiendommen er ikke i bruk av
barn- og unge. Snarvegen (stien) som er etablert vest for planområdet opprettholdes.
I tilstøtende hyttefelt er det etablert store felles grøntområder på land og langs sjøen. Hele
hyttefeltet ligger i umiddelbar nærhet til sjøen og tilstøtende store rekreasjonsområder i øst
og sør. Barns interesser i planområdet blir ikke forringet.
Det er ikke mottatt merknader i fra naboer eller i fra vellet i hytteområdet.
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7.11 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.

7.12 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
Ny fritidsbolig tilkobles eksisterende vann- og avløpsledninger i etablert hyttefelt.
 Overvann
Det er fortsatt kun en fritidsbebyggelse i planområdet/tomten, og ingen forandring i forhold
til eksisterende reguleringsplan. Overvann overføres til terrenget.

7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Alt areal i detaljplanen er privat. Fritidseiendommen vil gi økte skatteinntekter, samt
inntekter i form av tilkoblingsavgifter og byggesaksgebyr. Ut over dette vil ikke etablering av
fritidsbolig medføre økonomiske konsekvenser for kommunen.
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8 Innkomne innspill
Det er varslet oppstart av detaljplan, med svarfrist 17.09.2015. Merknadene er samlet som
vedlegg til planbeskrivelsen. Merknader er oppsummert og kommentert nedenfor.

Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø, datert 15.09.2015:
Fylkeskommunen mener at hovedtrekkene fra gjeldende reguleringsplan bør følges opp ved
utarbeidelse av ny plan.
Det må utarbeides om hvordan barn og unge interesser ivaretas i planarbeidet.
Varsel om planoppstart er forelagt Fylkeskonservatoren. Det er ingen merknader i forhold til
kulturminner og kulturmiljø.
Tiltakshavers kommentar:
Elementene i gjeldende reguleringsplan skal i hovedsak opprettholdes. Atkomstveg skal
flyttes, og del skal vurderes endring av friluftsområde til et mer dekkende arealformål.
Fritidstomta er ikke spesielt stor, og vurderes økt noe i areal. Det skal fortsatt være en
boenhet på tomta, men volumet skal vurderes opp mot kommuneplanens arealdel, og det
skal gis en bedre plassering på tomta
Barn og unges interesser skal beskrives.
Uttalelser vedr kulturminner og kulturmiljø tas til etterretning.

Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, v/ miljøvernavdelingen, datert 26.08.2015:
Fylkesmannen i Vest-Agder skriver at planforslaget ikke bør føre til vesentlige avvik fra
gjeldende reguleringsplan. Dersom planforslaget avviker vesentlig, må det utredes hvilke
konsekvenser avvikene medfører.
Planforslaget må beskrive virkningene av planen.
Det må tas hensyn til naturmangfoldet, og det vises til Naturmangfoldloven §§ 8 til 12.
Barn og unge samt funksjonshemmede skal gis anledning til å delta. Konsekvenser for barn
og unge samt funksjonshemmede skal beskrives. Det vises til rundskriv T-2/08 og T-5/99B.
Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. De arealer som det
knytter seg fare, risiko eller sårbarhet, avmerkes i planen som hensynssone med
bestemmelser.
Tiltakshavers kommentar:
Detaljplanen tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan, og kommuneplanens arealdel.
Hovedtemaet for planen er å snu atkomstvegen. Videre å åpne for bebyggelse på BRA på
120 m2, jf kommuneplanen sin arealdel. Det skal også vurderes om det er riktig bruk av
friluftsområde, og det skal se på en bedre plassering av fritidsboligen. Eventuelle større avvik
skal begrunnes og utredes. Virkningene av planen skal beskrives.
Planen skal ta hensyn til naturmangfoldet, og forholder seg til Naturmangfoldloven § 8 – 12.
ROS-analyse vil følge planen. Eventuelle hensynssoner reguleres med tilhørende
bestemmelser.
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Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert 21.08.2015:
Planarbeidet berører ikke Statens vegvesen sine interesseområder.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
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9 Avsluttende kommentar
Planområdet utgjør en av de siste fritidstomtene i et større etablert hytteområde. Det er
fortsatt kun 1 stk fritidsbebyggelse (og tilhørende anneks og bod/uthus) som skal bygges.
Formålsflaten for bygget er justert for å få en bedre terrengtilpasning, samt å gi mulighet for
opparbeidelse og forskjønning av området som en naturlig del av eiendommen. Størrelsen
på bygget er på maksimalt T-BRA 138 m2(inkl. parkering 18 på m2), som er i h.h.t.
kommuneplanens arealdel.
Det opprettholdes en grønnstruktur mot nord og sør, og denne reguleres til naturområde
som er en mer riktig betegnelse for dette skogsområdet. Størrelsen på grøntarealet er
begrenset, samtidig som det er omkranset av etablerte veger og en fritidseiendom. Dette til
sammen, gjør at grøntarealet er lite egnet som rekreasjon-/friluftsområde for resterende
etablerte hytteområde. Dette er en mer nærliggende buffersone for regulerte
fritidseiendom.
Planforslaget gir en mye bedre atkomstveg, i forhold til vinterbruk og universell utforming.
Atkomstvegen får en god stedtilpasning og blir lite synlig.
Det er gjort en kartlegging av planområdet for å avdekke eventuelle forhold som en må
vurdere videre i planarbeidet.
Det er ikke avduket konfliktområder, og det er ikke registrert automatiske fredete
fornminner i planområdet. ROS-analyse er utført.
Hovedformålet med detaljplanen er å få en bedre tilrettelegging for fritidsbebyggelsen med
tilhørende atkomstveg, samt mulighet til erverv av en større eiendom.
Planen gir ingen forringelse av et område som allerede er regulert til bebyggelse, og
terrenget med vegetasjonen i mot nord og vest opprettholdes.

EFL, 25.11.2015
VNK

Detaljplan for Branesveien 38A, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 29

REGULERINGSBESTEMMELSER, DETALJREGULERING BRANESVEIEN 38A
Plan-ID: 201507
Dato godkjent:
Dato revidert: 24.11.2016

§1

FELLESBESTEMMELSER

1.1

Generelt.
Reguleringsplanen er vist på 1 stk. kartblad i A3-format, målestokk 1 : 500.
Det tillates fremføring av nedgravd strømkabel og vann- og avløpsledninger gjennom
formål bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, og
grønnstruktur.
Det skal foreligge teknisk plan for vann og avløp, før det gis byggetillatelser i
planområder.

1.2

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

§2

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

2.1

Fritidsbebyggelse - frittliggende, BFF1
 Maksimal T-BRA er 138 m2 inkl. parkering for fritidseiendommen.
 Ved valg av pulttak, er maksimal høyeste gesimshøyde kote +19,0 meter.
 Ved valg av saltak, er maksimal mønehøyde kote +20,0 meter.
 Maksimal takvinkel skal være 30 grader for pulttak og saltak.
 Det tillates terrassert bebyggelse eller underetasje.
 Det kan etableres anneks med maksimal BRA=20 m2, med maksimal
mønehøyde på 4,0 meter og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter.
 Det kan etableres bod/uthus med maksimal BRA=15 m2, med maksimal
mønehøyde på 3,5 meter.
 Endelig plassering og utforming av fritidsbebyggelse skal fremgå av
situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse.
 Farge på bygget skal følge etablert praksis i hytteområdet. Taktekking skal
ikke være reflekterende.
 Det tillates maksimalt 1 stk. boenhet.
 Det skal etableres minimum 1 p-plass.
 Det tillates etablert atkomstveg, parkering og sikringsgjerde, utenfor
byggegrensen.
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§3
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5, 2.
ledd)
3.1

Kjøreveg, SKV
Område «SKV» er regulert til privat kjøreveg for fritidseiendommen «BFF1».

3.2

Annen veggrunn - grøntareal
Område er regulert til privat felles annen veggrunn som omfatter grøft og sideareal til
tilstøtende felles veg.

§4

GRØNNSTRUKTUR (Pbl § 12-5, 3. ledd)

4.1

Naturområde, GN1, GN2 og f_GN1
 Det kan utføres vanlig vegetasjonsskjøtsel og tynning av trær.
 Stier kan etableres gjennom området.
 Sikringsgjerder mot skrenter kan etableres.
 Område «f_GN1» er felles naturområde.

§5

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

5.1

Faresone, høyspentlinje H370 (PBL § 12-6)
Fareområdet «H370» omfatter høyspentlinje.

EFL, 25.11.2015
ViaNova Kristiansand AS
Even F. Lorentsen
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RISIKO OG SÅRBARHETSUNDERSØKELSE
BRANESVEIEN 38A, DETALJREGULERING
SØGNE KOMMUNE.
Risiko knyttes til uønskede hendelser, begivenheter eller tilstander som i utgangspunktet ikke
skal inntreffe. Risiko er et sammensatt begrep der man vurderer muligheten (sannsynlighet)
for at en hendelse skal inntreffe, og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den likevel
skulle inntreffe.
Med sårbarhet menes her hvor robust en virksomhet er overfor uønskede ytre påvirkninger.
Denne forenklede undersøkelsen er basert på utkast til detaljregulering slik den foreligger
november 2015. I det vesentligste omfatter planen formål for fritidsbebyggelse,
uteoppholdsareal og atkomst.
I den etterfølgende sjekklisten er det gjort merknader ved følgende emner:
1. I h.h.t. oversiktskart for løsmasser til Norges geologiske undersøkelse (NGU), består
Branesveien 38A av «bart fjell, stedvis tynt dekke», samt et mindre areal i øst med
tynt husmus-/torvdekke. Det er ikke utført geotekniske undersøkelser eller vurderinger
av terrenget. Det foreligger ingen registreringer fra NGU vedrørende fare for
kvikkleire. Sannsynlighet for utglidning av løsmasser anses som liten.
2. Radon skyldes naturlig radioaktivitet i grunnen. I en oversikt hos Statens strålevern, er
det utført noen bolig-målinger i Søgne kommune. Snittverdien er på 102 av totalt 157
boliger som er målt. Statens strålevern sin anbefalte verdi er på 200 Bq/m3 for
bolighus. I h.h.t. NGU sitt berggrunnskart består bergarten i planområdet av Diorittisk
til granittisk gneis, migmatitt, som er mindre utsatt for radon. Løsmassene består av
tynt humus-/torvdekkebart fjell, stedvis tynt dekke, samt noe tynt humus-/torvdekke.
Ved eventuell påvisning av radon må bygningsdeler under jorden sikres/tettes, og om
nødvendig må bygningene utstyres med ekstraordinær ventilasjon. Eventuelle tiltak
mot radon utføres i forbindelse med byggeprosessen.
3. I artsdatabanken er det ikke registrert planter eller dyr på svartelista (uønskede arter),
og det er ikke registrert planter eller dyr på rødlista (sårbare/truede arter), innenfor
planområdet. Det er liten sannsynlighet for uønskede hendelser.
4. I Miljødirektoratet sin Naturbase, er det ikke registrert spesielle naturtyper,
friluftsformål eller kulturlandskap. Sannsynligheten for uønskede hendelser er liten,
og det er liten konsekvens.
5. Helt i ytterkanten av planområdet i nordøst er det en høyspentmast. Det er en 22 kV
høyspentlinje. Under denne er det en 16 meters byggeforbudssone. Klatring i
høyspentmast kan få store konsekvenser, som i verste fall kan medføre død. Pga
mastene utforming, er det ingen stor fare for uønskede hendelser.
6. Planområdet omfatter et mindre areal, som er en del av en godkjent reguleringsplan.
Området er tilnærmet ferdig utbygd, til tilhørende vannledninger. Dimensjonering av
brannvann må utføres i byggeprosessen. Det er kort avstand til sjøen, som kan brukes
som alternativ brannvannforsyning.
7. Planområdet ligger på vestsiden av halvøya Åros. Inn til selve planområdet er det kun
en atkomstveg, via Krossnesveien og Årosveien. Sannsynligheten til ulykke anses som
liten.
Detaljreguleringsplan for Branesveien 38A
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8. Planområdet omfatter en fritidseiendom. Planområdet er småknattete, med høyder i fra
ca. kote +6 meter til ca. kote +17 meter. Det forholdsvis bratt ned mot veien i sørøst.
Det bør vurderes om det er behov for sikring for å unngå fallulykker, der hvor det skal
etableres nye tiltak.

ViaNova Kristiansand A/S
25.11.2015
Even Fallan Lorentsen
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SJEKKLISTE ROS, BRANESVEIEN 38A, SØGNE KOMMUNE.
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Naturgitte forhold

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

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

X
X
X
X
X
X
X
X

Se tekst 5

X
X
X
X
X
X

Se tekst 6
Se tekst 7

X
X
X
X
X
Se tekst 8
X
X
X
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Even Fallan Lorentsen
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1 Sammendrag
Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune vedtok i møte den 27. 04.2016 å legge forslag til
Detaljregulering for Branesveien 38 A ut til offentlig ettersyn og høring.
Det er mottatt merknader i forbindelse med offentlig ettersyn, og tiltakshaver har
kommentert disse merknadene. Det er også utarbeidet alternative
reguleringsbestemmelser. Selve plankartet er uforandret.
Denne planbeskrivelsen er tilpasset det alternative planforslaget.
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Elin og Morten Mauritzen, utarbeidet
detaljregulering Branesveien 38A i Søgne kommune.
Detaljplanen er basert på gjeldende reguleringsplan, og supplert med det vedtaket i Plan- og
miljøutvalget den 27.04.2016, i forhold til utnyttelsesgrad og høyder. Plan og miljøutvalget
ønsker å tilrettelegge for at det skal kunne bygges tilnærmet i tråd med de utvendige
rammer kommuneplanen åpner for, men samtidig å åpne opp for at det skal kunne etableres
soverom, og andre rom for varig opphold i 2 etasje.
Detaljregulering Branesveien 38A har følgende hovedmål:
 Opprettholde 1 stk. fritidseiendom.
 Sikre god atkomst til fritidseiendommen i fra øst.
 Justert byggeformålsflaten med god tilpasning i terrenget.
 Åpner for bygg i 2 etasjer, u-grad på BYA 150 m2.
 Opprettholde grønnstruktur som naturområde mot vest og nord.
Planområdet omfatter 1 stk. eksisterende fritidseiendom.
Detaljreguleringen omfatter et mindre areal i gjeldene reguleringsplan «Hytteområde på del
av gnr.20 bnr.554 m.fl. Åros». Planen gir en bedre arrondering av hyttetomten og atkomst til
denne. Atkomsten flyttes i fra vest til øst, hvor det er et naturlig søkk i terrenget. Dette gir
også bedre stigningsforhold. Formålsflate for fritidseiendommen trekkes østover for å gi
bedre plassering av fritidsbebyggelsen og eventuelt anneks, samt parkering på eiendommen.
Byggegrensene regulerer hvor bygget kan plasseres.
Planen opprettholder grønnstruktur mot nord og sør. Arealet reguleres til naturområde.
Fritidsboligen skal få en god stedstilpasning, samtidig som det åpnes for et moderne
arkitektonisk utrykk.
Alternative bestemmelser i planforslaget åpner for etablering av fritidsbygning i 2 etasjer, og
for maksimal BYA på 150 m2. Dette fotavtrykket omfatter også arealet av yttervegger, og den
totale flaten er tilnærmet lik som er beskrevet i kommuneplanens arealdel. Kotehøyde for
møne og gesims økes ikke. Dette gir en god utnyttelse av fritidsboligen, uten at de ytre
høydene forandres.
Bebyggelse kan etableres som ett bygg, eller som en fritidsbebyggelse med tilhørende
anneks og uthus/bod.
Planforslaget gir grunnlag for erverv av areal (fritidsbebyggelse og naturområde) som skal
tilhøre den nye fritidsboligen. Tidligere eiendomsgrense på gnr/bnr 20/591 oppheves. Deler
av gnr/bnr 20/554 som omfattes av detaljplanen, slås sammen med gnr/bnr 20/591. Et
mindre areal i vest «GN2» blir i felleseiet til velforeningen. Parallelt
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Snarvegen/sti som er etablert vest for planområdet opprettholdes. Det er ikke registrert
spesielt naturområde eller plante- eller dyrearter i planområdet. Mellom sjøen og
planområdet er det etablert infrastruktur som veier, bebyggelse, brygger og småbåthavn.
Det er mottatt positive merknader i fra nabo i forbindelse med offentlig ettersyn av planen.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i august 2015. Det tas sikte på at planarbeidet vil bli
ferdigstilt høsten 2016.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I oppstartsmøtet ble det bestemt at ønskede tiltak måtte gjennomføres med en
detaljreguleringsplan. Hovedformålet med detaljreguleringsplanen er å øke størrelsen på
fritidseiendommen og bebyggelsen, flytte atkomsten i fra vest til øst, gi mulighet for bedre
tilpasning for fritidsbebyggelse, samt vurdere taktyper og høyder.
Etter vedtak i Plan- og miljøutvalget den 27.04.2016, er det nå utarbeidet en
detaljreguleringsplan som åpner for fritidsbebyggelse i 2 etasjer, og utnyttelsesgraden (Ugrad) er forandret fra BRA til BYA. Bebyggelse kan enten være som en bygningsmasse, eller
fordeles på fritidsbebyggelse, anneks og uthus/bod.
Detaljplanen omfatter i hovedsak arealer for fritidsbebyggelse, atkomstveg og naturområde.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
 Elin og Morten Mauritzen, Olav Nilssons gate 46, 4009 Stavanger.
Tiltakshavers kontaktperson er Morten Mauritzen.
Rådgivende ingeniørfirma:
 ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Even F. Lorentsen.
Prosjektmedarbeidere: Marry Sjøvold.
Planforslaget omfatter privat eiendom, og det blir ingen arealer som blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Oppstartsmøte mellom tiltakshaver og administrasjonen i Søgne kommune ble avholdt
09.06.2015. Søgne kommune anbefaler oppstart av planarbeid. Den 26.06.2015 ble det
avholdt et prosjektmøte mellom saksbehandler i kommunen og rådgiver, med gjennomgang
av utkast til detaljreguleringsplan og bestemmelser. Mindre justeringer ble gjennomført.
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2.4 Utbyggingsavtaler
Hele planområde er i privat eie, og det er ingen bebyggelse eller anlegg som skal overdras til
det offentlige. Det utarbeides dermed ingen utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Søgne
kommune.

2.5 Utredninger
Detaljplanen omfatter fritidsformål og grønnstruktur i et etablert område, og det er ikke
behov for utredninger i detaljplanen.

2.6 Vedlegg






Plankart
Bestemmelser
ROS
Mottatte merknader
Oppstartsvarsel (brev og annonse)
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3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
 Kommunen og utbygger:
Formeldt oppstartsmøte mellom Søgne kommune og tiltakshaver/rådgiver var den
09.06.2015.
Det har vært gjennomført drøftingsmøter mellom Søgne kommune og tiltakshaver i
planprosessen.
 Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av detaljregulering. Det ble annonsert i avisen Søgne- og Songdalen
Budstikke den 19.08.2015 samt brev til berørte parter den 17.08.2015.
Grunneierliste og naboliste ble oversendt av Søgne kommune.

Figur 1, varslet planavgrensning.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
 Kommuneplanen sin arealdel (2012 – 2020):
Planområdet er avsatt til «Fritidsbebyggelse – nåværende».
I byggeområdet er det gitt føringer for størrelsen på fritidsbebyggelsen og uthus.

Figur 2, kommuneplanens arealdel.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Følgende reguleringsplan innenfor avgrensningen til detaljplanen blir berørt:


«Hytteområde på del av gnr./bnr.554 m.fl. Åros» (ID 20051215-1). Berørt område er
regulert med formålene Fritidsbebyggelse, Felles avkjørsel og Friluftsområde.

Figur 3, gjeldende reguleringsplan.
Detaljplan for Branesveien 38A, alternativ planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 8

4.3 Tilgrensende planer
Det er følgende tilgrensende reguleringsplan:


Privat hytteplan 20/6 Åros (ID 19980514). Tilgrensende område er regulert til Jordog skogbruk.

Figur 4, tilgrensende reguleringsplan.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
 Beliggenhet
Planområdet ligger sørøst i Søgne kommune, på vestsiden av halvøya Åros og utgjør et
mindre areal i et etablert hytteområde.

Figur 5, Oversiktskart av planområdet.

Figur 6, Ortofoto av nærområdet
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 Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet er avgrenset av Branesveien i mot nord, øst, sør og i vest av en sti. Regulert
areal utgjør ca. 3,2 daa. Området er småkupert og skogkledd, med etablert atkomstveg og
sti.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i privat eie, og består av eiendommene gnr/bnr 20/554 og 20/591. Området
er regulert til fritidsbebyggelse, felles atkomstveg og friluftsområde. Vest, nord, øst og sør
for planområdet er det etablerte fritidseiendommer og atkomstveger.

5.3 Stedets karakter
Planområdet er en del av et større hyttefelt, som er tilnærmet ferdig utbygd. Bestående av
fritidsboliger, atkomstveger, bryggeanlegg og rekreasjonsområder som sandstrand,
lekeområder og gress-sletter.

5.4 Landskap
Planområdet er en fritidseiendom, samt et kupert restareal med trær og busker. Nord, øst
og sør for planområdet er det etablert atkomstveger. Mellom tilstøtende fritidseiendom i
vest, er det etablert en felles sti i friluftsområde. Området ligger solrikt til. Det er et lokalt
mildt kystklima. Det er ingen spesielle forhold angående estetiske eller andre kulturelle
verdier som utpeker seg.

Figur 7, landskapsoversikt
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er mottatt uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune. Fylkeskonservator har ingen
merknader i forhold til kulturminner eller kulturmiljø. I databasen «Askeladden», er det ikke
registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

Figur 8, kartutsnitt med fornminner fra Askeladden

5.6 Naturmangfold
GENERELT:
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av
beslutningen. Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i
innsynsløsningene landskap/kilden (www.skogoglandskap.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 middels bonitet.
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Figur 9, kartutsnitt fra skog+landskap

NATURBASE:
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturtyper, eller arter på rødlista eller svartlista
innenfor planområdet.

Figur 10, kartutsnitt, Naturbase.

ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det ikke registrert planter eler dyr på svartelista (uønsket) eller på
rødlista (sårbar/truede arter).
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Figur 11, kartutsnitt, artsdatabanken.

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

Figur 12, kartutsnitt, Miljøstatus, forurenset grunn.

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.
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Figur 13, kartutsnitt, NGU, mineralressurser.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Skogsterrenget blir ikke benyttet til rekreasjon, pga terrenget er lite, kupert og lite
fremkommelig, samt at det er regulert i gjeldende reguleringsplan til fritidsbolig.

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

5.9 Trafikkforhold
Atkomstveg inn til hytteområdet er en blindveg og betjener kun hytteområdet. Denne vegen
har også en bom. Det er i dag regulert en fritidseiendom, og det skal fortsatt være kun en
fritidseiendom. Dvs trafikken vil ikke øke.

5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Planområdet er ikke benyttet som friluftsinteresse, da det er eksisterende gode områder for
barn i hyttefeltet, med sandstrand, gressplener (ballspill), volleyballbane og tilstøtende
skogsområder mot øst og sør.
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Figur 14, bilde, etablert gresslette og ballbane i eksisterende hyttefelt.

Figur 15, bilde, etablert sandstrand i eksisterende hyttefelt.

5.11 Sosial infrastruktur
Planområdet er en fritidseiendom, og påvirker ikke forhold til skole eller barnehage.

5.12 Universell tilgjengelighet
Planområdet med fritidseiendom er i dag ikke opparbeidet, og således ikke tilrettelagt med
universell utforming.

Figur 16, bilde, tett vegetasjon i planområdet.
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Figur 17, bilde, eksisterende bratt atkomstveg i fra sørvest.

5.13 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
I fellesvegen nord for planområdet, er det etablert vannledning (VL40) og spillvannsledning
SP110). Det er videre etablert stikkledninger mellom fritidstomtene gnr/bnr 20/591 og
20/592. Fritidseiendommen er klargjort for påkobling.
 Overvann
Det er overvannsledninger (OV160) i fellesvegen nord for planområdet. Det er også naturlig
avrenning i terrenget.

Figur 18, kartutsnitt, eksisterende VA ledninger.
 Energiforsyning
Det går en høyspentlinje som luftspenn fram til planområdet i øst. Fra her er det fordeling
med strømledninger som jordkabel.
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Figur 19, bilde høyspentlinje, overgang luftlinje/jordkabel.

5.14 Grunnforhold
 Stabilitetsforhold
Planområdet består i hovedsak av bart fjell stedvis tynt dekke, og i nordøst er det tynt
humus-/torvdekke (NGU).

Figur 20, løsmassekart fra NGU.

5.15 Støyforhold
Foruten eksisterende båttrafikk og kjøring til og fra fritidseiendommene i området, er det
liten støyskapende virksomhet innenfor planområdet.
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5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
 Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas sitt skredatlas, er det ikke registrert fare for snøskred, steinsprang eller
jord/steinskred.

Figur 21, kartutsnitt skredatlas fra NVE.
 Flomfare
Planområdet omfatter ikke sjøområder, ferskvann eller bekker. Terrenget er småkupert, og
har naturlig avrenning i terrenget. Planområdet ligger i fra kote +6 meter til +16 meter. Det
er ikke flomfare.
 Vind
Det er ikke registrert spesielle vanskelige vindforhold i planområdet.

Detaljplan for Branesveien 38A, alternativ planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS Side 19

6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, kjøreveg og naturområde. Dette er også
hovedformålene i gjeldende reguleringsplan.
I kommuneplanens arealdel er det avsatt til fritidsbebyggelse.
Det reguleres en utvidet formålsflate for eksisterende fritidseiendom. Det reguleres
byggegrenser for å styre beliggenheten av bygningen på tomta.
I dette alternative planforslag går utnyttelsesgrad fra å være BRA til BYA, og forskjellen er
følgende:
Bruksareal for bebyggelsen (BRA) på en tomt er summen av bruksarealet for alle bygninger
og åpent overbygd areal på tomten.
Bebygd areal (BYA) for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler
og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for
biloppstillingsplasser på tomta.
Alternativt planforslag tillater fritidsbebyggelse med 2 etasjer.
I mot nord og sør opprettholdes en grønn buffer som naturområde. De to kollene i nord
ligger innenfor formålet. Det tillates ikke etablering av bygningsmasse i formålet, men det
åpnes for tynning og skjøtsel av området.
Atkomst til eiendommen snus. Eksisterende atkomst i sørvest er bratt, og terrenget stiger
fortsatt oppover der hvor tidligere fritidsbygning var tenkt plassert. Planforslaget regulerer
ny atkomstveg i fra nordøst. Dette er gunstig i forhold til høydeforskjellen og blir liggende
naturlig i terrenget.
Lengst nordøst er det høyspentlinje. Dette arealet reguleres med faresone
høyspenningsanlegg og naturområde.
Alt areal innenfor planområdet er i privat eie.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
 Fritidsbebyggelse-frittliggende
Det er regulert eget formål «BFF1» for dette området, hvor det skal etableres en ny
fritidsbolig. Det tillates 1 boenhet i formålet. Formålsflaten er utvidet, i forhold til gjeldende
reguleringsplan som også hjemler fritidsbolig.
Det åpnes for maksimal BYA på 150 m2. Dette omfatter fotavtrykk for all bebyggelse på
fritidstomta, som også inkl. p-plass på 18 m2. I forhold til opprinnelig planforslag (BRA på 138
m2), blir det totale fotavtrykket av fritidsbebyggelsen tilnærmet lik ved de to alternativene.
Det er gode sol og lysforhold, og fritidsbebyggelsen grenser direkte til friluftsområdet som et
lite rekreasjonsområde. Ny fritidsbolig skal få en god tilpasning til det kuperte terrenget.
Regulert byggegrense begrenser tiltak i formålet, og begrenser bebyggelsen til sørvest i
formålsflaten.
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 Kjøreveg
Atkomstvegen «SKV» er regulert som en privat veg, med bredde på 3,0 meter. Denne
atkomsten gir en slak atkomstveg inn til fritidseiendommen. Atkomstvegen ligger bra
tilpasset terrenget, i en naturlig forsenkning. Kjørevegen skal erverves av tiltakshaver.
 Annen veggrunn - grøntareal
I gjeldende reguleringsplan er det disens mellom regulerte formålsflater og etablerte
eiendomsgrenser. Planforslaget retter opp i dette. Arealene reguleres som annen veggrunn
til eksisterende felles private veger i omkringliggende hyttefelt.
 Naturområde
Område «GN1 og GN2» er regulert til naturområde som i nord omfatter to koller med
vegetasjon av trær og busker. Det er noe mindre vegetasjon i området mot sør. Formålet er
mer riktig i forhold til bruken av området. Det åpnes ikke for bebyggelse i området.
Terrenget skal bestå, men det tillates tynning og skjøtsel, samt eventuelt sikring med
gjerder. Naturområdet skal erverves av tiltakshaver.
 Hensynssone
Nordøst i planområdet er det en høyspentlinje som luftspenn. Videre fordeling i fra denne er
jordkabel. Berørt areal i planen reguleres med faresone, høyspentlinje «H370». Det skal ikke
etableres bebyggelse i dette området.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
 Fritidsbebyggelsens høyde og utforming
Planforslaget vil gi en bedre terrengtilpasning av fritidsboligen, og vil gi en stor forbedring i
forhold til atkomsten til fritidsboligen. Det er regulert byggegrenser i planforslaget. Her gis
det rom for å få en god arkitektonisk utforming i forhold til terrenget som omfatter små
koller og dalsøkk. Det åpnes ikke for bebyggelse i åsryggen nord i planområdet. Denne vil
bestå som en buffer. I tillegg vil den etablerte stien vest for planområdet opprettholdes.
Planforslaget opprettholdes også med en god avstand til felles privat veg i sør.
Planforslaget åpner for en mer fleksibel, men samtidig bedre plassering i terrenget enn hva
som ligger i gjeldende reguleringsplan med direkte plassering.
I samarbeid med administrasjonen i kommunen, er det valgt å gi bestemmelser for maksimal
høyde for høyeste gesims og mønehøyde. En låsing av høyde for topp såle for bygget gir en
mindre fleksibilitet og mindre mulighet for en god tilpasning i terrenget.
Planforslaget åpner for både pulttak og saltak. Dette gir arkitekten i byggesøknaden flere
muligheter for å gi en god landskapsmessig tilpasning.
Ved valg av pulttak, er maksimal høyeste gesims kote + 19,0 meter. Ved valg av saltak, er
maksimal mønehøyde kote +20,0 meter. Alternativ planforslag gir valg om å bygge
fritidsbebyggelse i 2 etasjer. Denne muligheten gir en bedre funksjonalitet og
brukervennlighet for rom i begge etasjene i fritidsbebyggelsen. Nye bygg tilpasses ned og i
terrenget, uten å gå på bekostning med større høyder i terrenget. Dette vil ikke gi dårligere
forhold for naboer opp mot sol eller utsikt. Bygg vil heller ikke få større eksponering sett fra
sjøsiden. Sett fra sjøsiden vil eksisterende kolle mot nordvest skjerme mot båthavna. Dette
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vil ikke gi særlige negative konsekvenser for totalinntrykket. Nord og øst på tomta er det i
dag høye trær. Høyde på taket vil slik sett ikke gi dårligere utsyn for naboene i nord og øst.
For å ta opp høydeforskjeller i terrenget, åpnes det for terrassert bebyggelse. Dette gir en
bedre tilpasning i terrenget.
Fargevalget skal følge etablert praksis i hytteområdet, og taktekking skal ikke være
reflekterende.
Definisjonen på bebyggelsens størrelse går fra bruksareal (BRA) til bebygd areal (BYA). Dette
gir en bedre og mer fleksibel bebyggelse, da en forholder seg til «fotavtrykket» til
bygningene. Den øvre ramme er satt til maksimalt BYA 150 m2. Dette gir ingen økning i
fotavtrykket av fritidsbebyggelsen (da yttervegger er med i beregningen av BYA. Bruk av BYA
inkluderer selve fritidsboligen, anneks, uthus og parkering. Det er mange fritidsbebyggelse
som i dag har fritidsbolig over 2 etasjer, men 2. etasje er ikke målbar høyde. Eksisterende
rom i 2. etasje er dermed meget upraktisk, da en ikke kan gå oppreist.
I denne detaljreguleringsplanen er den ytre høyde for møne og gesims uforandret.
Planforslaget åpner for at bygningsmasse kan deles opp i fritidsbebyggelse, anneks og
eventuelt uthus/bod innenfor samme totalramme på BYA 150 m2. Maksimalt areal endres
for anneks fra BRA 20 m2 til BYA 24 m2, og uthus/bod fra BRA 15 m2 til 18 BYA m2.
Dette er en liten økning i forhold til gjeldende arealdel i kommuneplanen. Høyden på uthus
opprettholdes med en maksimal mønehøyde på 3,5 meter og maksimal gesimshøyde på 3,2
meter.
 Arrondering
Planforslaget er regulert med byggegrenser for fritidsbebyggelsen. Dette gir mulighet for
fleksible og gode løsninger for å få tilpasset fritidsbygningen til terrenget, med minst mulig
naturinngrep.
 Formålsflaten
I gjeldene reguleringsplan, er områder som ikke er regulert til fritidsbebyggelse, regulert som
friluftsområder, selv om det i praksis er mer riktig å benevne dette som restareal, fordi
området er ufremkommelig. Formålsflaten for fritidsbebyggelsen som er økt, omfatter delvis
areal med fjellknatter som er ulendt og bevokst med tett vegetasjon. Området som erverves
innebærer ikke forringelse av den totale friluftsmuligheten for hytteområdet på Braneset. I
formålsflaten for fritidsbebyggelsen skal forskjønnes med å fjerne villnis, tilrettelegge for
beplantning og sikre bratte skråninger. Et mindre areal ved tidligere atkomstveg i sørvest,
blir naturområde som eies av velforeningen.
 Atkomstveg
Et av hovedpunktene i planforslaget er å gi en ny og bedre atkomst fram til fritidsboligen.
Eksisterende regulert atkomst i fra sørvest, er bratt og gir ikke direkte atkomst til der hvor
fritidsboligen er tenkt plassert. Denne løsningen er dårlig i vinterhalvåret. Løsning med
parkering av biler i enden av vegen i kombinasjon med sti gjennom friområdet, er ikke
gunstig. Gjeldene regulering er ikke tilfredsstillende. Det er naturlig å forvente at atkomstveg
i dag skal gi mulighet til direkte atkomst til fritidsboligen, uten bratte bakker og alternative
trappeløsninger. Tilrettelegging for alle livsfaser er viktig.
Planforslaget gir en god terrengtilpasning av den nye atkomstvegen i fra nordøst. Vegen
følger seg inn i en naturlig «kløft» og blir lite synlig. Stigningen på vegen blir slak. Parkering
av biler nær opp til fritidsboligen blir også mindre synlig i fra fellesvegen i hyttefeltet.
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Figur 22, bilde ny atkomstveg i fra nordøst følger en «kløft» i terrenget.

Figur 23, bilde ny atkomstveg følger «kløft» i terrenget.

Figur 24, bilde eksisterende sti vest for planområdet, opprettholdes.
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6.4 Boligmiljø
Fritidsboligen får en bra beliggenhet. Den ligger luftig og solrikt til. Fritidsboligen er sentrert
mot vest og med fin utsikt. Samtidig ligger bygningene skjermet innunder kollene mot nord. I
dette området og i sørvest, åpnes det ikke for bebyggelse. Området reguleres til
naturområde som opprettholdes. Planområdet er en liten del av et større tilnærmet ferdig
utbygd hytteområde. Det er etablert gode fasiliteter som badeområde ved sjøen, og det er
store rekreasjonsområder på Røynåsen og Årosveten mot sør og øst.

6.5 Universell utforming
Planområdet er forholdsvis ulendt, og i gjeldende reguleringsplan er det ikke tatt hensyn til
universell utforming, i forhold til kjøreatkomst eller vider atkomstløsning til selve
fritidsboligen. Planforslaget har en god kjøreatkomst og gir totalt sett en forbedret atkomst
til selve fritidsboligen i forhold til terrenghøyder. Området skal tilstrebes en best mulig
tilgjengelighet. Etablering av fritidsbolig må forholde seg til byggetekniske forskrifter.

6.6 Uteoppholdsareal
Fritidseiendommen får gode uteoppholdsareal som blir opparbeidet. Naturområdet blir en
god buffersone, og som er tilknyttet fritidsboligen. Alt areal er i privat eie.
Snarveg og sti vest for planområdet opprettholdes.

6.7 Landbruksfaglige vurderinger
Det er ingen landbruksarealer innenfor planområdet.

6.8 Kulturminner
Det er ikke registrert automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet.
Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator har ingen merknader i forhold til
kulturminner og kulturmiljø. Detaljplanen er dermed ikke i konflikt i forhold til kulturminner.

6.9 Vann- og avløp samt tilknytning
Vann og avløp er etablert i bakenforliggende reguleringsplan.
 Vann
Eksisterende vannledning i vegen nord for planområdet kan benyttes.
 Avløp
Eksisterende spillvannsledning i vegen nord for planområdet kan benyttes. Avløpet pumpes
videre i eksisterende avløpsledning som ligger i sjøen.
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 Overvann
Overvann tilbakeføres i terreng og videre til sjøen.

6.10 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet.
Det er ikke avdekket spesielle emner som krever avbøtende tiltak/løsninger innenfor
planområdet. Det bør derimot vurderes oppføring av gjerde der hvor det er bratte skrenter
innenfor planområdet.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Forslaget til detaljplan følger i hovedsak overordnet plan. Formål til fritidsbebyggelse
utvides, det åpnes for fritidsbebyggelse på 2 etasjer og en utnyttelsesgrad på BYA 150 m 2, og
grønnstrukturen reguleres til naturområde.

7.2 Landskap/bebyggelse
Planområdet er småkupert med en del vegetasjon av trær og busker. Mot nord er det to
koller, og terrenget skråner i hovedsak mot sør. I tillegg er det et lite dalsøkk som går
gjennom planområdet.
Det er viktig med en god tilpasning til terrenget ved etablering av fritidsbolig og atkomstveg.
Atkomstvegen legges i en naturlig forsenkning (kløft), og vegen ligger sentralt i planområdet
som gjør den lite synlig fra tilstøtende område.
Fritidsboligen er regulert med utgangspunkt i flaten mot øst, og langs skråningen mot vest
og mot kollen i nord. Dette minimaliserer behovet for sprengning, og byggeområdet ligger
mer sentralt på tomta. Samtidig gir dette kontakt mellom fritidsbolig og atkomstveg.
Det åpnes også for terrassering av gulvnivået som gir bedre tilpasning av bygningen.
Dette gjør at det blir mindre behov for større terrenginngrep med sprengning av fjell.
Plasseringen gir også gode lys og solforhold. I mot nord og sør beholdes naturområde som
en buffersone. Alternativ detaljreguleringsplan gir liten landskapsmessige konsekvens.

Figur 25, bilde planområdet sett i fra sør.

7.3 Stedets karakter
Stedets karakter blir lite endret. Det skal fortsatt etableres fritidsbebyggelse, og det vil
opprettholdes en randsone som grønnstruktur i nord og vest.
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7.4 Estetikk
Forslag til bestemmelser gir føringer for god tilpasning av fritidsboligen til terrenget.
Alternativ detaljregulering åpner for 2 etasjer, men vil ikke bli mer synlig i terrenget, pga
høyder for gesims og møne opprettholdes er lik i begge planforslagene. I forhold til volum, er
det heller ikke stor forandring i fra BRA 138 m2 til BYA 150 m2. Atkomstveg blir liggende lite
synlig i terrenget. Farge på bygg skal følge tilstøtende fritidsboliger i eksisterende
hytteområde.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdier
Det er ikke registrert kulturminner. 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 ikke registrert spesielle naturverdier.
 Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturverdier, fugler eller planeter i artsdatabanken.
Det anses at planforslaget ikke vil påvirke naturmangfoldet.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Tilstøtende areal til fritidseiendommen er ikke et rekreasjonsområde, men mer å regne som
en buffer. Planforslaget regulerer denne grønnstrukturen som et naturområde. Dette vil ikke
innebære noe forringelse av de totale friluftsmulighetene i planområdet eller i eksisterende
etablert hyttefelt, selv om tilstøtende arealet rundt tiltakshavers eiendom ikke lenger blir
definert som friluftsområde. Det er liten forandring/konsekvens for rekreasjonsinteressene.

7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med uteoppholdsareal tilknyttet fritidsboligen.

7.9 Trafikkforhold
Den totale trafikksituasjon vil ikke bli forandret. Planforslaget opprettholder kun en
fritidsbolig og gir ingen konsekvens/forandring.

7.10 Barns interesser
Hyttetomta er i privat eie. Omkringliggende areal rundt fritidseiendommen er ikke i bruk av
barn- og unge. Snarvegen (stien) som er etablert vest for planområdet opprettholdes.
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I tilstøtende hyttefelt er det etablert store felles grøntområder på land og langs sjøen. Hele
hyttefeltet ligger i umiddelbar nærhet til sjøen og tilstøtende store rekreasjonsområder i øst
og sør. Barns interesser i planområdet blir ikke forringet.
Det er ikke mottatt negative merknader i fra naboer eller i fra vellet i hytteområdet.

7.11 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.

7.12 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
Ny fritidsbolig tilkobles eksisterende vann- og avløpsledninger i etablert hyttefelt.
 Overvann
Det er fortsatt kun en fritidsbebyggelse i planområdet/tomten, og ingen forandring i forhold
til eksisterende reguleringsplan. Overvann overføres til terrenget.

7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Alt areal i detaljplanen er privat. Fritidseiendommen vil gi økte skatteinntekter, samt
inntekter i form av tilkoblingsavgifter og byggesaksgebyr. Ut over dette vil ikke etablering av
fritidsbolig medføre økonomiske konsekvenser for kommunen.
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8 Innkomne innspill
Det er varslet oppstart av detaljplan, med svarfrist 17.09.2015. Merknadene etter
oppstartsvarsel er samlet som vedlegg til planbeskrivelsen. Merknader er oppsummert og
kommentert nedenfor.
Det ble vedtatt i Plan- og miljøutvalget i møte 27.04.2016 at detaljreguleringsplanen skulle
legges ut med 2 forslag til bestemmelser. Frist for å komme med merknader var 06.07.2016.
Merknader etter offentlig ettersyn og tiltakshavers kommentar på disse, er vedlagt i eget
vedlegg.

Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø, datert 15.09.2015:
Fylkeskommunen mener at hovedtrekkene fra gjeldende reguleringsplan bør følges opp ved
utarbeidelse av ny plan.
Det må utarbeides om hvordan barn og unge interesser ivaretas i planarbeidet.
Varsel om planoppstart er forelagt Fylkeskonservatoren. Det er ingen merknader i forhold til
kulturminner og kulturmiljø.
Tiltakshavers kommentar:
Elementene i gjeldende reguleringsplan skal i hovedsak opprettholdes. Atkomstveg skal
flyttes, og del skal vurderes endring av friluftsområde til et mer dekkende arealformål.
Fritidstomta er ikke spesielt stor, og vurderes økt noe i areal. Det skal fortsatt være en
boenhet på tomta, men volumet skal vurderes opp mot kommuneplanens arealdel, og det
skal gis en bedre plassering på tomta
Barn og unges interesser skal beskrives.
Uttalelser vedr kulturminner og kulturmiljø tas til etterretning.

Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, v/ miljøvernavdelingen, datert 26.08.2015:
Fylkesmannen i Vest-Agder skriver at planforslaget ikke bør føre til vesentlige avvik fra
gjeldende reguleringsplan. Dersom planforslaget avviker vesentlig, må det utredes hvilke
konsekvenser avvikene medfører.
Planforslaget må beskrive virkningene av planen.
Det må tas hensyn til naturmangfoldet, og det vises til Naturmangfoldloven §§ 8 til 12.
Barn og unge samt funksjonshemmede skal gis anledning til å delta. Konsekvenser for barn
og unge samt funksjonshemmede skal beskrives. Det vises til rundskriv T-2/08 og T-5/99B.
Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. De arealer som det
knytter seg fare, risiko eller sårbarhet, avmerkes i planen som hensynssone med
bestemmelser.
Tiltakshavers kommentar:
Detaljplanen tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan, og kommuneplanens arealdel.
Hovedtemaet for planen er å snu atkomstvegen. Videre å åpne for bebyggelse på BRA på
120 m2, jf kommuneplanen sin arealdel. Det skal også vurderes om det er riktig bruk av
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friluftsområde, og det skal se på en bedre plassering av fritidsboligen. Eventuelle større avvik
skal begrunnes og utredes. Virkningene av planen skal beskrives.
Planen skal ta hensyn til naturmangfoldet, og forholder seg til Naturmangfoldloven § 8 – 12.
ROS-analyse vil følge planen. Eventuelle hensynssoner reguleres med tilhørende
bestemmelser.

Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert 21.08.2015:
Planarbeidet berører ikke Statens vegvesen sine interesseområder.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
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9 Avsluttende kommentar
Planområdet utgjør en av de siste fritidstomtene i et større etablert hytteområde. Det er
fortsatt kun 1 stk. fritidsbebyggelse (og tilhørende anneks og bod/uthus) som skal bygges.
Det åpnes for å etablere bygningsmassen som ett bygg, eller etablere fritidsbebyggelse med
tilhørende anneks og uthus/bod.
Formålsflaten for bygget er justert for å få en bedre terrengtilpasning, samt å gi mulighet for
opparbeidelse og forskjønning av området som en naturlig del av eiendommen. Størrelsen
på bebyggelsen er på maksimalt BYA 150 m2 (inkl. parkering 18 på m2), som er tilnærmet likt
det som er beskrevet i kommuneplanens arealdel (areal av yttervegger må trekkes fra),
dersom en velger å bygge alt på en flate. Selv om det åpnes for etablering av 2 etasjer, så må
fritidsbebyggelse og anneks forholde seg til samme ytre høyder på gesims og møne i begge
planforslagene. Totalt sett gir dette liten forandring i forhold til volum av bygg, tilstøtende
landskap eller naboer.
Det opprettholdes en grønnstruktur mot nord og sør, og denne reguleres til naturområde
som er en mer riktig betegnelse for dette skogsområdet. Størrelsen på grøntarealet er
begrenset, samtidig som det er omkranset av etablerte veger og en fritidseiendom. Dette til
sammen, gjør at grøntarealet er lite egnet som rekreasjon-/friluftsområde for resterende
etablerte hytteområde. Dette er en mer nærliggende buffersone for regulerte
fritidseiendom.
Planforslaget gir en mye bedre atkomstveg, i forhold til vinterbruk og universell utforming.
Atkomstvegen får en god stedtilpasning og blir lite synlig.
Det er gjort en kartlegging av planområdet for å avdekke eventuelle forhold som en må
vurdere videre i planarbeidet.
Det er ikke avduket konfliktområder, og det er ikke registrert automatiske fredete
fornminner i planområdet. ROS-analyse er utført.
Hovedformålet med detaljplanen er å få en bedre tilrettelegging for fritidsbebyggelsen med
tilhørende atkomstveg, samt mulighet til erverv av en større eiendom.
Planen gir ingen forringelse av et område som allerede er regulert til bebyggelse, og
terrenget med vegetasjonen mot nord og sør opprettholdes.

EFL, 07.09.2016
VNK
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ALTERNATIVE REGULERINGSBESTEMMELSER,
DETALJREGULERING BRANESVEIEN 38A
Plan-ID: 201507
Dato godkjent:
Dato revidert: 07.09.2016

§1

FELLESBESTEMMELSER

1.1

Generelt.
Reguleringsplanen er vist på 1 stk. kartblad i A3-format, målestokk 1 : 500.
Det tillates fremføring av nedgravd strømkabel og vann- og avløpsledninger gjennom
formål bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, og
grønnstruktur.
Det skal foreligge teknisk plan for vann og avløp, før det gis byggetillatelser i
planområder.

1.2

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

§2

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

2.1

Fritidsbebyggelse - frittliggende, BFF1
 Fritidsbolig, anneks og uthus kan oppføres med maksimalt BYA=150 m2.
 Bebyggelse kan føres opp som 1 bygning, eller deles opp med
fritidsbebyggelse, anneks og uthus.
 Fritidsbolig og anneks kan oppføres i 2 etasjer.
 I tillegg til fritidsbolig, anneks, uthus og parkeringsareal, tillates det oppført
terrasser, trapper og andre naturlige utvendige tiltak, med maksimalt BYA=50
m2 .
 Før byggetillatelse gis, kan kommunen stille vilkår i h.h.t. PBL § 29-2, visuelle
kvaliteter.
 Ved valg av pulttak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal høyeste
gesimshøyde kote +19,0 meter.
 Ved valg av saltak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal mønehøyde
kote +20,0 meter.
 Maksimal takvinkel skal være 30 grader for pulttak og saltak.
 Det tillates terrassert bebyggelse eller underetasje.
 Anneks kan oppføres med maksimalt BYA=24 m2.
 Uthus kan oppføres med maksimal BYA=18 m2, med maksimal mønehøyde på
3,5 meter, og maksimal gesimshøyde på 3,2 meter.
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Endelig plassering og utforming av fritidsbebyggelse skal fremgå av
situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse.
Farge på bygget skal følge etablert praksis i hytteområdet. Taktekking skal
ikke være reflekterende.
Det tillates maksimalt 1 stk. boenhet.
Det skal etableres minimum 1 p-plass.
Det tillates etablert atkomstveg, parkering og sikringsgjerde, utenfor
byggegrensen.

§3
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5, 2.
ledd)
3.1

Kjøreveg, SKV
Område «SKV» er regulert til privat kjøreveg for fritidseiendommen «BFF1».

3.2

Annen veggrunn - grøntareal
Område er regulert til privat felles annen veggrunn som omfatter grøft og sideareal til
tilstøtende felles veg.

§4

GRØNNSTRUKTUR (Pbl § 12-5, 3. ledd)

4.1

Naturområde, GN1, GN2 og f_GN1
 Det kan utføres vanlig vegetasjonsskjøtsel og tynning av trær.
 Stier kan etableres gjennom området.
 Sikringsgjerder mot skrenter kan etableres.
 Område «f_GN1» er felles naturområde.

§5

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

5.1

Faresone, høyspentlinje H370 (PBL § 12-6)
Fareområdet «H370» omfatter høyspentlinje.

EFL, 25.11.2015
ViaNova Kristiansand AS
Even F. Lorentsen
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MOTTATTE MERKNADER ETTER 1. GANGS HØRING

DETALJREGULERING BRANESVEIEN 38A,
SØGNE KOMMUNE
Detaljreguleringen har vært ute til 1. gangs behandling. Frist for eventuelle merknader til
planen var 06.07.2016.
Det er mottatt 6 merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av planen. På vegne av
tiltakshaver Elin og Morten Mauritzen har ViaNova Kristiansand AS nedenfor oppsummert og
utarbeidet kommentarer på mottatte merknader.
Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø,
datert 31.05.2016:
- Det er mottatt to sett med bestemmelser.
- Ved utarbeidelse av detaljreguleringer skal overordnede planer som kommuneplanen
følges opp.
- Fylkeskommunen vil derfor gi kommunen råd om å legge til grunn opprinnelig sett
med bestemmelser til sluttbehandling, dvs med maks BRA 138 m2.
Tiltakshavers kommentar:
- Tiltakshaver vil fremme alternative bestemmelser som førsteprioritet. Planområdet er
meget begrenset i sin utbredelse og vil gi liten påvirkning for allmennheten og for
nærmeste naboer.
Merknader fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, v/ miljøvernavdelingen,
datert 23.05.2016:
- Det er fremmet alternativt forslag til bestemmelser, som øker samlet bebyggelse til TBYA = 150 m2, og fritidsbolig og anneks kan oppføres i 2 etasjer, samt at anneks og
uthus kan gis en større grunnflate enn det kommuneplanen åpner for.
- Fylkeskommunen gir faglig råd om at alternative reguleringsbestemmelser ikke
vedtas. Det vises til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen. Det skal unngås bygging på arealer som har betydning fir natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Øking av bebyggelsen
vil være i strid med retningslinjene. Det er ikke gitt bestemmelser for mørke
naturtilpassede farger/materialer. Alternative reguleringsbestemmelser vil kunne
skape presedens med hensyn til andre fritidseiendommer i kommunen. Det bør vises
stor varsomhet i 100-metersbeltet. Det vises til kommuneplanens bestemmelser i
forhold til bruksendring av fritidsbebyggelse til helårsboliger på Amfeneset.
- Fylkesmannen har ikke vesentlige merknader til at bebyggelsen innenfor
reguleringsplanforslaget økes fra dagens maksgrense på T-BRA = 100 m2 til T-BRA =
138 m2 inkl 18 m2 parkeringsareal.
- Det gis faglige råd om at bygg og anlegg skal ha mørke naturtilpassede ikkereflekterende farger/materialer.
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Tiltakshavers kommentar:
- Det er etablert infrastruktur og bebyggelse mellom planområdet og sjøen. Økt
bebyggelse vil ikke få negativ påvirkning for allmennheten, da godkjente høyder ikke
økes og dermed ikke vil forringe utsikt eller sol for naboer. Bygget vil heller ikke gi
negativ påvirkning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv eller landskap, da planområdet er
regulert til fritidsbebyggelse med tilhørende grønnstruktur. En detaljreguleringsplan er
riktig verktøy i forhold til å legge til rette for en justert bebyggelse i forhold til økt
størrelse på bebyggelsen. Tiltakshaver ønsker å tilpasse fritidsbebyggelse slik at den
står i stil med nabobebyggelse i forhold til farger og materialer. Planforslaget kan
være starten til forandringer i Søgne kommune. Alternative bestemmelser gir
mulighet for å få etablere fritidsboliger med inntil 2 etasjer. Der er i dag mange
varierende løsninger i eksisterende hyttefelt i forhold til alternative løsninger med 1
1/2 og med tilnærmet 2 etasjer. Tiltakshaver ser ikke dette som en stor forandring
opp mot dagens samfunnsutvikling. Alternativ bestemmelser vil gi Søgne kommune
en faktisk mulighet til å få prøvd ut fritidsbebyggelse med inntil 2 etasjer, før det gis
generelle bestemmelser om fritidsbebyggelser i neste revidering av kommuneplanens
arealdel. I dette tilfellet er det viktig å påpeke at ny bebyggelse skjer bak etablert
infrastruktur og bebyggelse som ligger nærmere sjøen. Tiltakshaver ser det som
positivt å åpne for økt bebyggelse i denne planen, og kan ikke se at dette vil gi
negative virkninger for planområdet eller naboer.
- Det er positivt at Fylkesmannen åpner for bebyggelse til T-BRA 138 m2 i opprinnelig
forslag til bestemmelser.
- Tiltakshaver ser det som gunstig å opprettholde eksisterende fargevariasjoner som
allerede er brukt i hyttefeltet. Taket bør ha ikke-reflekterende farge/materiale.
Merknader fra Eldrerådet, datert 30.05.2016:
- Eldrerådet tar planforslaget til etterretning.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RFF),
datert 31.05.2016:
- RFF tar forslaget til detaljregulering til etterretning.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.
Merknader fra Morten Mauritzen, gnr/bnr 20/591 (Branesveien 38A), datert 27.06.2016:
- Morten Mauritzen skriver det var et svært positivt forslag som ble fremlagt av Bernt
Ludvig Daland. Forslaget støttes og håper på positiv behandling i den videre
prosessen.
Tiltakshavers kommentar:
- Tiltakshaver vil fremme det alternative planforslaget til politiker Bernt Ludvig Daland,
som førsteprioritet.
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Merknader fra Kai Korsen, gnr/bnr 20/592 og 191 (Branesveien 38B og 40),
datert 27.06.2016:
- Kai Korsen er grunneier av gnr/bnr 20/529 og 191.
- Det er ingen motforestillinger til foreslåtte tiltak. Tiltakene vi gi en forbedring for de
fleste berørte parter.
- Dette gir en mer hensiktsmessig atkomstveg til tomt 38B.
- Fordel at GN1 og GN2 blir grøntområder.
- Det anbefales sterkt at en går inn for alternativ forslag til Bernt Ludvig Daland.
- Dette er et reguleringsmessig bedre forslag for brukerne, og er enklere, klarere og
ryddigere forslag å forvalte for lokale byggemyndigheter.
Tiltakshavers kommentar:
- Tiltakshaver stiller seg positiv til mottatte merknader.

Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS

Kristiansand 07.09.2016

Even Fallan Lorentsen
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VIANOVA KRISTIANSAND AS
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4665 KRISTIANSAND S
Att. Even Lorentzen
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Vår ref:
2015/1813 38658/2016

Saksbehandler:
Anne Marit Tønnesland

Arkivkode:
L13

Dato:
26.09.2016

Tilbakemelding på revidert planforslag - Detaljregulering - Branesveien 38 A –
plan ID 201507
Viser til innsendt forslag. Kommunen mener det er gjort for lite vurderinger av hvilke
konsekvenser de nye bestemmelsene vil ha for området og eiendommen. Det er sagt at:
"Planforslaget åpner for en mer fleksibel, men samtidig bedre plassering i terrenget enn hva
som ligger i gjeldende reguleringsplan med direkte plassering. I samarbeid med
administrasjonen i kommunen, er det valgt å gi bestemmelser for maksimal høyde for
høyeste gesims og mønehøyde. En låsing av høyde for topp såle for bygget gir en mindre
fleksibilitet og mindre mulighet for en god tilpasning i terrenget."
Vi har som tidligere nevnt at en bestemmelse om maksimal BYA bør ha bestemmelser om
både maksimal høyde, og høyde topp gulv. Som nevnt overfor, var det ikke ønskelig fra
deres side å legge inn en slik begrensning, og det er kun maksimal høyde som ligger inne i
forslaget. Det legges med dette til rette for større terrenginngrep, ved at bebyggelsen nå kan
oppføres i 2 etasjer, uten at byggene blir liggende høyere i terrenget. For å få synliggjort
konsekvensene ved å endre bestemmelsene fra BRA til BYA, ber vi om at det lages
fotomontasjer som viser maksimal utnyttelse, ved begge de to forslagene.
Ut over dette har vi ingen kommentarer til det alternative forslaget. Forslagene vil bli lagt
frem for politisk behandling etter mottak av etterspurt dokumentasjon.
Med hilsen
Anne Marit Tønnesland
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift
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Detaljregulering Branesveien 38A, svar på tilbakemelding
Viser til tilbakemelding i brev fra Søgne kommune datert 26.09.2016, i forhold til innsendt
alternativt planforslag for detaljregulering Branesveien 38A. Administrasjonen i Søgne
kommune ønsker en fotomontasje som viser maksimal utnyttelse, ved begge de to
forslagene. Tiltakshaver har diskutert dette med saksbehandler, og mener det er urimelig og
prøve å fremstille et volum som ikke vil gi et riktig bilde av situasjonen. En visualisering av et
volum i lengde, bredde og høyde vil gi et misvisende bilde av faktiske forhold. Både volumet
og innlegging i terreng blir feil. Fritidsboligen er tross alt ikke prosjektert/tegnet.
Det er en balansegang mellom detaljeringsgraden i en detaljreguleringsplan og påfølgende
mere detaljer i en byggesøknad.
Tiltakshaver mener en viktig del av ny reguleringsplan er mulighet for fleksibilitet til enten å
ha saltak eller pulttak, og å kunne vurdere om det blir bedre med anneks og eventuelt uthus
eller å slå dette sammen til kun en større enhet. Når den tid kommer at man vil engasjere
arkitekt, så vil ulike alternativer kunne vurderes, også med tanke på å få en best mulig
tilpasning til terrenget. Det er derfor vanskelig, og lite hensiktsmessig på dette stadiet i
prosessen å forsøke å tegne skisser av bygningsmassen ved de to alternativene (120 m2 TBRA og 132 m2 T-BYA, eks parkering).
Fotavtrykket av bygningene blir tilnærmet det samme i de to alternativene med BRA og BYA.
Dette er illustrert i vedlagte skisse, hvor 20 cm veggtykkelse er tatt med i beregning av BYA.
Maks kotehøyde for tak er også gitt og er den samme i begge alternativene. Som et enkelt
eksempel kan man tenke seg en terningformet hytte som har samme fotavtrykk og høyde i
de to alternativene. Forskjellen er bare at i det ene tilfelle er det kun en innvendig etasje og
høyt under taket, mens i det andre tilfelle er det to etasjer innvendig. Men utvendig vil
bygningsmassen se like stor ut i de to alternativene.
Tiltakshaver og rådgiver mener at alternativt planforslag er godt nok illustrert i forhold til
hvilket plannivå en befinner seg.
Det er viktig med en mest mulig riktig fremstilling av hva som kan etableres i h.h.t.
detaljreguleringsplanen. Men, det er tross alt ikke noe krav til å prosjektere og tegne ferdig
fritidsboligen i planprosessen. For å videreføre denne ideen og bevisstgjøring av viktigheten,
er dette fremhevet i reguleringsbestemmelsene pkt. 1.2, som lyder slik: «ny bebyggelse skal
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ha god arkitektonisk utforming og god tilpasning til omgivelsene». Dette vil fange opp det
som etterlyses av kommunen i forhold til utforming, tilpasning til terreng og volum i eventuelt
2 etasjer. En låsing av høyde for topp såle vil gi en mindre fleksibilitet og mindre mulighet for
god tilpasning i terrenget. Fritidstomten er heller ikke sterkt eksponert ut mot sjøen, da det er
etablert infrastruktur og annen bebyggelse og hytter nærmere sjøen.
Denne bestemmelsen vil fortsatt gi kommunen et styringsverktøy i forhold til å drøfte og
vurdere om den nye fritidsbebyggelsen har en god utforming, tar hensyn til eksisterende
terreng og omgivelser. En fotomontasje kan gi et riktig bilde i en byggesøknad når
fritidsboligen er prosjektert, men den egner seg ikke som et konsept i en detaljregulering.
Vi vil også fremheve at for det alternative planforslaget, er det ikke mottatt protester i fra
naboeiendommer eller innsigelser i fra offentlige etater.
Vi tror ikke at slike fotomontasjer vil være avgjørende for politikernes valg. Det er mer en
prinsippsak om de ønsker å kunne tillate to etasjer innenfor en bygningsmasse som har
samme fotavtrykk og samme høydebegrensning.
Vi mener at Søgne kommune har et godt belyst og diskutert planforslag, som er klar for
politisk behandling. Tiltakshaver foretrekker det alternative forslaget dersom det er politisk
flertall for dette. Hvis ikke så ønskes det opprinnelige forslaget godkjent.
På vegne av tiltakshaver ønskes det at detaljregulering Branesveien 38A med begge
alternative (BRA/BYA og høyder) fremlegges for politisk sluttbehandling i Plan- og
miljøutvalget med påfølgende innstilling til kommunestyret.

Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS

Even F. Lorentsen

Vedlegg: BRA-BYA beregning

Kopi:
Morten Mauritzen
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Branesveien 38A
Arealberegning for alternative forslag

T-BYA
(m)
(m2)
10,4 x 10,4
108
5,4 x 4,4
24
18
150
10,40 m

10,00 m

Hytte

6,00 m

Anneks

Parkering

4,40 m

5,00 m

3,00 m

5,40 m

10,40 m

10,00 m

4,00 m

Hytte:
Anneks:
Parkering:
Totalt:

T-BRA
(m)
(m2)
10 x 10
100
5x4
20
18
138
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Svar på brev av 7. oktober 2016 - Detaljregulering - Branesveien 38 A - plan ID 201507
Dere stiller spørsmål ved kommunens krav til visualisering av bebyggelsen, og mener at en
visualisering av et volum i lengde bredde og høyde vil gi et misvisende bilde av de faktiske
forholdene ettersom fritidsboligen ikke er prosjektert/ tegnet.
Kommunen er ikke enig i denne vurderingen. Vi krever ikke at bebyggelsen skal
prosjekteres, men at det lages en fotomontasje som viser maksimal utnyttelse ved de to
planforslagene. Det er som dere skriver ønskelig med størst mulig fleksibilitet, noe vi ønsker
synliggjort. Opprinnelig planforslag åpner opp for bebyggelse med maksimalt bruksareal på
120 m². Alternative bestemmelser legger opp til omtrent det dobbelte. Ved å tillate
bebyggelse med BYA = 150 m² og hvor både anneks og fritidsbolig kan føres opp i 2 etasjer,
vil volumet av bebyggelsen endres, og det det er sannsynlig at det gjennomføres større
terrenginngrep. Med bakgrunn i dette ønsker kommunen en reell visualisering av hva de to
planforslagene åpner opp for, og vi ber om at dokumentasjon som viser dette sendes
kommunen så snart som mulig slik at planen kan legges frem for behandling.
Med hilsen
Anne Marit Tønnesland
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift
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