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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Høllen – Plan ID 201503 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.01.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Detaljregulering for Høllen – Plan ID 201503 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag:
Plan og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Reguleringsplanarbeidet avvises. Arbeidet med detaljplanen avsluttes.
Utviklingen av Høllen, må sees i en større sammenheng, og da sammen med Åros og Solta.
Rådmannen bes om å legge særlig vekt på planlegging ifm utvikling av Høllen, under det pågående
arbeidet med revisjonen av kommuneplanen.

Votering:
Rådmannens vedtak satt opp mot forslag fra FRP.
Forslag fra FRP vedtatt med 7 mot 2 stemmer (V, KRF).

Innstilling:
Plan og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Reguleringsplanarbeidet avvises. Arbeidet med detaljplanen avsluttes.
Utviklingen av Høllen, må sees i en større sammenheng, og da sammen med Åros og
Solta.
Rådmannen bes om å legge særlig vekt på planlegging ifm utvikling av Høllen, under det
pågående arbeidet med revisjonen av kommuneplanen.

Bakgrunn for saken:
Gunders kafe søkte kommunen om tillatelse til å bruke deler av parkeringsarealet i Høllen til
restaurantvirksomhet, sommeren 2015. Formannskapet avslo søknaden i møte den 18. februar
2015, sak 18/15, da det var ønskelig med en reguleringsmessig avklaring før det eventuelt
skulle inngås avtale om leie av kommunal grunn til publikumsrettede formål. I samme vedtak
anmodet formannskapet rådmannen om å starte utarbeidelse av en reguleringsplan for sentrale
deler av Høllen havneområde.
Planprosess:
Kommunen meldte oppstart av planarbeid den 26. mai 2015. Det ble i oppstartsvarslet opplyst
at formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for publikumsrettet virksomhet, og at
grønnstruktur, infrastruktur og plassering av funksjoner (næring, handel) vil bli viktige
momenter i planleggingen.
Formannskapet vedtok i møte 10. juni 2015 at følgende temaer skulle avklares i planarbeidet:
 arealer til restaurant på bakkeplan
 parkeringsarealer, det åpnes opp for at antall parkeringsplasser i Høllen kan reduseres
 trafikale forhold
 torg og uteoppholdsarealer
 behov for bebyggelse for lag og foreninger på eksisterende landareal
 planavgrensning kan reduseres til å omfatte deler av Høllebukta
Plan- og miljøutvalget vedtok i møte 7. oktober 2015 å legge planforslaget ut på offentlig
ettersyn og høring med følgende tillegg:

«Før planen legges ut til offentlig ettersyn endres planen til å ivareta myke trafikanter. Det
bygges ingen nye bygg».
Med bakgrunn i utvalgets vedtak ble plankartet endret, og areal til ny bebyggelse tatt ut.

Ny bebyggelse
tatt ut

Opprinnelig plankart

Plankart sendt ut på høring

Området er i regulert i dag, gjennom 4 ulike reguleringsplaner som delvis overlapper
hverandre. Arealene er regulert til parkområde, forretning, kontor, havneområde, kjøreveg og
friområde. Nytt planforslag viderefører langt på vei gjeldende formål, men med fokus på å
ivareta myke trafikanter.
Det er foretatt en oppsummering av innkomne innspill. Innspillene ligger også vedlagt i sin
helhet.
Innspill listet opp i kursiv skrift med administrasjonens påfølgende kommentar:
Ivar Borøy:
Foreslår etablering av pir fra brygga ved seilerhytta, og ut til karet. En pir med løse boder og
restaurant ytterst.
Det ble i Plan- og miljøutvalgets møte 7. oktober 2015 vedtatt at planen skulle legges ut på
høring, uten ny bebyggelse. Forslaget ligger av den grunn utenfor rammene for planarbeidet,
og kommenteres ikke ytterligere.
Agder Energi nett (AEN):
AEN har nettstasjon i det regulerte området. Det er ikke tillatt med hus eller andre
innretninger nærmere enn 2 meter, og nye tiltak må ikke gjøre adkomstmulighetene til anlegget
vanskeligere enn det er i dag. Kapasiteten er begrenset, og det må påregnes nybygging av
nettanlegg ved evt. utbygging som utløser tiltak i strømforsyningsnettet. Kostnader må dekkes
av utbygger. Det må også vurderes satt av tilstrekkelig areal til mulig nettstasjon i området.
Punktet anses for å være ivaretatt gjennom rekkefølgebestemmelsene som angir at det skal
foreligge godkjente tekniske planer tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur før
det gis byggetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. I tillegg til dette åpnes det ikke opp for ny bebyggelse i området.
Beboere i Høllen:
Det er et stort behov for å redusere biltrafikken på Høllesanden. Særlig på sommeren er
belastningen stor. Ny turvei fra Høllesanden til Åros har ført til en økning i antall gående/
løpende/ syklende. Biler som ikke skal til eiendommene skaper problemer for dem som ferdes
på veien. Det anmodes om at det settes opp skilt med innkjøring forbudt, og hvor det kun
tillates kjøring til eiendommene.
Skilting bestemmes ut fra konkrete trafikkvurderinger av veieier, i dette tilfelle ingeniørvesenet
i Søgne kommune, og er ikke et forhold som skal avklares i planarbeidet.

Fylkesmannen i Vest Agder:
I vårt innspill av 18.06.2015 til planarbeidet nevnte vi bl.a. at biltrafikken i Høllen utgjør en
miljøbelastning på et ellers attraktivt havne.- og friområdet, samt for deler av
boligbebyggelsen. Det ble derfor primært anbefalt å finne løsninger som kan stanse
hovedtyngden av trafikken før den kommer helt ned til havna. Planforslaget som nå er lagt ut
til offentlig ettersyn gir ikke føringer for å begrense biltrafikken. Vi gir derfor faglig råd om at
kommunen vurderer dette nærmere. Miljøvernavdelingen ser positivt på at planforslaget
ivaretar myke trafikanter ved at deler av dagens arealer som benyttes til vei og
parkeringsformål er regulert til offentlig torg, åpent for allmennheten.
Reguleringsplanen fører ikke til mindre trafikk ned i Høllen, med bedrer de trafikale
forholdene innenfor området. Videre bedres også forholdene for myke trafikanter ved at kjøre,og parkeringsarealer er mer avgrenset enn i dag. Om man ønsker å redusere den totale
biltrafikken område, må dette ses på i en større sammenheng enn ved regulering av selve
Høllen brygge.

Statens Vegvesen:
Byggegrense langs fv. 165 er for deler av område FKT markert nærmere fylkesvegen
enn eksisterende bygg. Kommunedelplan for sykkel viser sykkelfelt på denne strekningen av
fylkesvegen og det er viktig at det settes av tilstrekkelig areal for dette, samt gangareal og
vegutvidelse. Vi kan følgelig ikke tillate at byggegrensen trekkes nærmere fylkesvegen enn
eksisterende bygg.
Kommunen var i kontakt med vegvesenet i den forbindelse, og fikk en ny tilbakemelding hvor
det var sagt at byggegrensen kunne godkjennes som inntegnet jf. e-post av 5. oktober 2016.
Avkjørsel til o_SSP1kommer i konflikt med eksisterende gangfelt. Kan opprettholdes om det
legges inn i bestemmelsene at gangfeltet fjernes ved opparbeidelse av avkjørselen. Endret
plassering av kollektivholdplass forutsetter en forlengelse av fylkesveien med tilhørende
omklassifisering.
Det anses for unødvendig å legge dette inn i bestemmelsene, da vegvesenet selv styrer dette i
forbindelse med gjennomføring av endringer i tilknytning til fylkesveien.
Avkjørsel fra fylkesvei til område FKT må utgå da det ikke er tilstrekkelig snuareal inne på
området.
Avkjørselen er fjernet, og kravet imøtekommet.
Det må reguleres inn bredere areal til annen veggrunn mellom o_SSP1 og adkomstvei,
minimum 1,5 meter.
Kartet er revidert, og avstanden er nå 1,5 meter.
Det må legges inn areal til leskur i tilknytning til bussholdeplassen.
Areal tilhørende kollektivholdeplass er utvidet, med plass for leskur tilhørende holdeplassen
Frisikt i avkjørsler til fylkesvei må fremgå av planen.
Disse er lagt inn på plankartet.
Jostein Andreassen:
Stiller spørsmål ved at reguleringsplanen er navngitt detaljregulering for Høllen brygge, og
mener den burde vært benevnt detaljregulering for Høllebrygga.
Administrasjonen tar ikke stilling til dette, og overlater til utvalget å bestemme hvorvidt
planens navn skal endres.
Ingeniørvesenet i Søgne kommune:

Stiller spørsmål til hvordan adkomst til kaia skal opprettholdes med tanke på vareleveranser,
fiske, rutebåt og beredskap, og ber administrasjonen om å sjekke opp hvorvidt der hviler
heftelser på kaia fra den gang den ble bygget.
Vi kan ikke, i henhold til informasjon fra tinglysningen, se at foreligger tinglyste heftelser på
kaia. Når det gjelder adkomst til selve kaia, opprettholdes denne, da torgarealene også kan
benyttes til nødvendig kjøring. Det er imidlertid ønskelig å redusere biltrafikken i størst mulig
grad, og å åpne opp for et levende torg. Kommunen er grunneier og vil kunne styre plassering
av evt. utsalgssteder. Med dette vil adkomsten til kaia være sikret.
Stiller videre spørsmål om hvorvidt det fortsatt skal være avgiftsparkering i høllen, og hvordan
parkeringsplassene skal fordeles. Også hvorvidt det skal være båtopplag på parkeringsplassen.
Hvorvidt det fortsatt skal være avgiftsparkering i Høllen, tas det ikke stilling til i
reguleringsarbeidet. Det legges opp til at parkeringsplassen kan benyttes som båtopplag på
vinterstid.
Tillates det varige byggkonstruksjoner på torget, eller kun flyttbare kiosker.
Det tillates ingen ny bebyggelse i område, og derav ingen faste konstruksjoner. Torvet er tenkt
benyttet til flyttbare kiosker/ utsalgssteder.
Pål Magne og Ingeborg Steinsland, Asbjørn Thomassen
Beplantningen som er tenkt mellom lekeplassen og veien må ikke ta for mye av det åpne
luftrommet. Det er viktig å beholde en åpen utsikt ut over Høllebukta.
Det er i planprogrammet laget enkle skisser som viser en mulig opparbeidelse av torgarealene.
Dette er kun skisser og ikke en fastlagt utomhusplan. Innspillet tas til etterretning, men
kommenteres ikke ytterligere.
Kystverket Sørøst
Kaiområdet benyttes av fiskere, som har behov for kjøreadkomst. Det stilles spørsmål ved om
arealformålet torg er forenelig med fiskernes behov.
Fiskernes behov anses for dekket, da det er tillatt å kjøre over arealer regulert til torg.
Bileden Høllen, farledsnr 2096, ligger nær badeområdet, og deler av ledens avgrensning
inngår i planområde avsatt til badeområde. Planbestemmelsene § 4.3 sier at ferdsel som
representerer fare eller er til sjenanse for de som benytter badeområdet tillates ikke. Sikkerhet
for badene er viktig, men konsekvensene for sjøverts sikkerhet og fremkommelighet er ikke
vurdert, og vi mener bestemmelser som er sitert må strykes.
Bestemmelsene er endret.
Arne Fardal og Roy Fardal.
Vi søker om å få regulert om andre etasje på eiendommen fra næring til boligformål. Dette er
også i tråd med hva beboerne i Høllen ønsker. Det er flere andre bygg, i umiddelbar nærhet,
som tidligere er blitt omregulert fra næring til bolig, herunder Ditlefsen bygget (høllegata 25)
med 6 leiligheter, Asbjørn Thomassen (høllegata 29) med 2 leiligheter hvor Eikestøl Bakeri
hadde utsalg. Videre var KMV boats etablert her tidligere med mekanisk verksted på verven,
Tingstuveien og Tingvollen. Tidligere godkjenninger vil etter vår vurdering skape presedens.
Verven ble regulert til boligområde i 1988, Tingstuveien i 1985 og 95, Tingvollen i 1995 og
Høllegata/ Høllesanden 1975. Det er således riktig at det har vært en utvikling i Høllen fra
industri/ næring til boligbebyggelse. Presedens – krav om likebehandling – er en lovmessig
vurdering som ofte gjør seg gjeldende i forhold til behandling av byggesaker. Utarbeidelse av
en ny reguleringsplan er en skjønnsmessig vurdering, hvor krav om likebehandling ikke gjør
seg gjeldende på samme måte.

Høllen brygge, og planområde som sådan er avgrenset ved brygga i Verven i nord, og
Hølleveien. Der er pr. i dag ingen boligbebyggelse i området. Etablering av boligbebyggelse lå
ikke i de politiske føringene for planarbeidet, og har av den grunn ikke vært ytterligere vurdert
eller utredet.
Eli og Bjørn Tveit, Høllesanden 11:
Unødvendig kjøring på den delen av Høllesanden som er merket med blindvei bør reduseres.
Det er ønskelig med innkjøring forbudt skilt, hvor det kun tillates kjøring til eiendommene. Får
vi et tydelig skilt her ved inn- og utkjøring til havna og parkeringsplassen, trengs heller ikke
fortau lengre enn frem til skiltet. Vi er to husstander med utkjøring like ved der fortauet slutter,
samt at vi har en parkeringsplass ved veien. Nytt fortau kan komme i konflikt med bruken av
denne, samt skape trafikkfarlige situasjoner ved utkjørselen. Ønsker «furuskogen» på vollen
fjernet for bedre solforhold. Foreslår plass for sykkelparkering på parkeringsplassen på
motsatt side av veien (som skal fjernes).
Når det gjelder skilting, er ikke dette et forhold vi tar stilling til i planarbeidet. Veimyndigheten
avgjør behovet for skilting. Det tas heller ikke stilling til beplantning, eller fjerning av trær.
Regulering av fortau er en videreføring av gjeldende plan hvor det er regulert gang- eller
sykkelvei forbi alle eiendommene langs Høllesanden. Lengden på fortauet er nå redusert, da
det er vurdert at behovet for fortau reduseres innover i gata. Det viktigste er at det opparbeides
fortau et stykke forbi parkeringsplassen hvor der er mest trafikk. Vi kan ikke se at planlagte
fortaus løsning er en dårligere løsning mht. trafikksikkerhet, da man uansett lengden på
fortauet må krysse arealer hvor det befinner seg flere gående og syklende. I henhold til
planforslaget kan det etableres sykkelparkering på areal regulert til kai (o_SK).
Fiskeridirektoratet:
Fiskere har i dag ca. 30 meter liggekai langs vestsiden av o_ST2 beregnet fra sydkant av
o_ST2. Fiskere har også ca. 60 meter liggekai langs østsiden av o_ ST2 ( inn mot småbåthavna
VS) fram til o_ ST2. Fiskerlaget skriver videre i sin uttalelse at det fortsatt må legges til rette
for at det er mulig å ankomme med bil fra fylkesveien og ut til kaikanten, samt at foreslåtte
plassering av drivstoffpumper på enden av piren ikke er noen god løsning med hensyn til
sjøverts ferdsel, men at dagens modell fungerer bra.
Det er ikke forbud mot å kjøre over torvarealene, og adkomsten til kaia er med dette sikret.
Dagens bensinpumper er ikke regulert bort, og kan opprettholdes. Det åpnes imidlertid opp for
mulighetene til også å etablere bensinpumper til bruk for båter andre steder på kaiarealet
(o_SK). Plasseringen er ikke fastlagt, og må vurderes nærmere når/ hvis dette blir aktuelt.
Reguleringsplanen viser reguleringsformål - Havneområde i sjø (VHS) langs østkant av o_ST2
- innseilingen til Høllen. Dette sikrer manøvreringsareal for fiskebåtene. Havneområde i sjø er
vist langs østre kant av o_ ST2 - innløpet til småbåthavna i Høllen. Avstanden mellom østre
kant av o_ST2 og flytebrygge i småbåthavn (VS) er ca. 16 meter. Dette tilsvarer dagens
avstand fra eksisterende bryggekant og eksisterende flytebrygger i småbåthavna, og sikrer
manøvreringsareal for fiskebåtene. Vi registrerer at Havneområde i sjø (VHS) er avsluttet ca.
12 meter før o_ST2, helt nord innerst i bukta til fordel for VS, småbåthavn. Søgne fiskerlag har
opplyst overfor Fiskeridirektoratet region Sør at ligge kai for fiskebåter strekker seg helt fram
til o_ST2.
Kaifronten på østsiden av o_ST2, i område VHS, er på 75 meter. Som nevnt overfor har
fiskerne 60 meter liggekai på denne siden. Vi kan av den grunn ikke behov for at arealet
regulert til VHS skal strekkes helt inn mot o_ST2 for å imøtekomme behovet til fiskerne. I
tillegg til dette er det i dag etablert småbåthavn i dette område, som krever noe
manøvreringsareal. Dette er ivaretatt ved avgrensning av områdene.
Fiskeridirektoratet region Sør mener at Søgne, med sin velkjente kystkultur og med et
enestående fiskeri, må føre videre i planene de goder som fiskeriet tilbyr kommunen. Kan

hende det med tiden kan åpnes for direktesalg av produkter fra den blå åker ved kaien i
Høllen. Dette vil kunne bli en særs god attraksjon for å lede turistene til kommunen, og for å
oppleve et pulserende og levende lokalmiljø. Kortreist sjømat er i tiden, og vil bidra til en
berikelse for beboere i kommunen.
Planen viderefører dagens bruk av området. Det også fra kommunens side et ønske om å
tilrettelegge for mer aktivitet på høllen brygge, i form av mindre utsalgsboder på torvarealene.
Fiskeridirektoratet region Sør mener Søgne kommune må ta innover seg og innarbeide i
foreliggende forslag til reguleringsbestemmelser, intensjonen med gitte midler nevnt over,
anvendt for fiskerivirksomhet. Kai og tilstrekkelig bakenforliggende areal bør reguleres til
spesialområde – fiskeri, eventuelt med underformål eller bestemmelser. Adkomstvei bør tas inn
som spesialområde eller reguleres til offentlig trafikkområde med hensiktsmessig underformål
eller bestemmelser.
Vi er av den oppfatning av planforslaget legger til rette for fortsatt fiskerivirksomhet, og kan
ikke se at bestemmelser og kart må endres.
Fiskeridirektoratet region Sør finner det hensiktsmessig om bokstavkodene brukt i plankartet (VHS
og VS) ble henvist til i forslaget til bestemmelser. Foreliggende forslag til bestemmelser foreslås
derfor redigert og bedre samstemt med benevnelser i plankart.
Bestemmelser er revidert slik at det er samsvar mellom kart og bestemmelser.

Vidar Borø:
Nåværende småbåthavn og tilhørende parkeringsplasser bør bevares.
Det er ikke foretatt endringer på dagens småbåthavn. Antall parkeringsplasser er redusert for å
frigjøre areal til annen aktivitet. Det er regulert inn mindre arealer for bruk av bil, i tråd med
føringene om å tilrettelegge området for myke trafikanter.
Høllen Brygge AS v/ Vidar Nilsen (Joker Høllen):
Forslag til ny adkomst fra Hølleveien og inn til butikken virker lite gjennomtenkt. All trafikk
inn og ut til butikken skal nå ledes direkte fra Hølleveien og inn på en liten parkeringsplass
med plass til kun 14 biler.
Det er i dag markert opp 12 parkeringsplasser ved butikken. Avkjøringen er tilnærmet lik den
som nå er regulert inn. Vi kan med bakgrunn i dette ikke se at reguleringsendringen får
konsekvenser i forhold til kundeparkering og adkomst for disse.
Midt oppi dette er også vareleveringstrafikken til butikken. Butikkens varemottak er på
bygningens langside ut mot Hølleveien. Her er det på dagtid stor trafikk av lastebiler fra ulike
leverandører.
Det ble i planarbeidet forsøkt lagt opp til avkjørsel direkte fra Hølleveien og inn langs bygget
ved varemottaket. Statens vegvesen kunne ikke akseptere en slik avkjørsel da der ikke er
tilstrekkelig manøvreringsareal for dette. I tillegg kreves det innregulert tilstrekkelig areal til
fremtidig sykkelvei jf. kommunedelplan for sykkel. Avkjørsel på østsiden av bygget ble av den
grunn fjernet.
En tankbil på 18 meter må ha plass til å komme til tankpåfyllingene for å levere drivstoff.
Drivstofftankene ligger i bakken midt på dagens parkeringsplass utenfor butikken, og de kan
ikke flyttes. I sommersesongen kan vi ha tankbil her daglig. Det samme med lastebiler fra Tine,
Asko, Bama og Hennig-Olsen Is. Ringnes og CB leverer kun to ganger i uken. Logistikken må
bare fungere i sesongen. Alt er avhengig av det.
Vi har forståelse for at logistikken er viktig for drift av butikken. Det er av hensyn til dette, og
at man forventer videre drift av bensinpumpene, lagt inn et areal mellom parkeringsplassen og
bensinpumpen regulert til veiformål. Dette arealet kan benyttes i forbindelse med
vareleveranser. Det vil være også være mulig å kjøre på torvarealet, men intensjonen i plan er å
begrense biltrafikken mest mulig.

For å gjøre trafikkbildet enda mer kaotisk. er det tegnet inn en støyskjerm langs Hølleveien
som vil ta all sikt fra Hølleveien og inn til parkeringsplass og omvendt.
Det refereres her til en skisse som viser en mulig utnyttelse av området med beplantning osv.
Det er ikke regulert inn noen form for støyskjerming, og momentet kommenteres ikke
ytterligere.
De 14 parkeringsplassene ser ut til å gå på bekostning av Dammans Park, som på tegningen er
fjernet. og dermed er plenen som Søgne kommune har leid vekk for en femårs periode borte, og
hvor er da planen å plassere Joker Høllen sin isbar?
Store deler av området reguleres nå til torvarealer med mulighet for plassering av flyttbare
kiosker og utsalg. Ny plan åpner med dette opp for større arealer til slike formål.
Norsk Maritimt museum:
Museet varslet tidligere at det måtte påregnes marinarkeologiske registreringer i forbindelse
med planarbeidet. Etter en nærmere vurdering anser vi potensialet for å gjøre arkeologiske
funn i planområdet som begrenset. Vi minner likevel om meldeplikten ved funn av
kulturminner. Dersom det under arbeider i sjøen oppdages kulturhistorisk materiale som kan
være vernet eller fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint, glass, krittpiper
eller annet), må arbeidene straks stanses og museet varsles, jf. kml § 14 tredje ledd.
Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv
ansvarlig for at det blir overholdt.
Vest Agder Fylkeskommune:
Av planbeskrivelsen fremgår det at nord for butikkbygget Høllen brygge er det mulighet for å
etablere lekeplass. Dersom dette er hensikten kan det være en fordel å sikre dette med eget
formål lekeplass i plankartet. Samtidig ber vi kommunen vurdere hvem denne lekeplassen er
tiltenkt.
Området ble benevnt lek i skissen som viser en mulig utnyttelse av området. Arealet er en del
av torvarealene, og skal ikke reguleres til lekeplass.
Endring av dagens rundkjøring/snuplass, herunder en ny holdeplassløsning fremstår
overordnet som god for rutebussene. Vi vil påpeke at 15 meters busser må legges til grunn.
Buss med lengde 15 meter er lagt til grunn i reguleringen. Med tanke på arealknappheten er det
ikke avsatt arealmessig full utkjøringslengde. Egentlig skal den være 20 meter, mens den
regulerte er ca. 10 meter. Utkjøringen vil skje direkte i en venstre sving, slik at vegen og dens
kurvatur vil bli benyttet.
Det står videre at busstoppet vil fungere godt for busser med cruiseturister som skal med M/B
Høllen. I turistsesongen er det sannsynlighet for at det ville være charterbusser på stoppet når
rutebussen kommer. Det er derfor viktig at holdeplassen er lang nok til 2 busser og at den
bakerste kan passere og kjøre videre.
Det er lagt til grunn at holdeplassen skal fungere som en av- og påstigningsplass. Det er ikke
satt av areal til at bussene kan passere hverandre, men bussholdeplassen har tilstrekkelig
lengde til at 2 busser kan stå parkert. Med dagens rutetilbud, og antall charterbusser som kjører
ned til Høllen, kan vi ikke se at regulerte løsning vil medføre problemer for
kollektivtransporten. Det legges også til grunn at det ikke foreligger merknader fra Statens
vegvesen i forhold til regulert løsning. Deres krav var at holdeplassen er prosjektert for store
busser, noe den er.
Forholdet til kommunedelplan for sykkel er lite belyst i planforslaget, og sykkelparkering er
heller ikke nevnt. l tilknytning til torg/kollektivholdeplass må avsettes plass til sykkelparkering

under tak. Vi viser for øvrig til SVV brev datert 13.01. 2016 vedrørende
byggegrenser/avkjørsler m.m langs fylkesveg 165.
Forholdet til kommunedelplanen for sykkel er ivaretatt med hensyn på avsatt areal til dette
formålet. Statens vegvesen har bekreftet at avsatt areal er tilstrekkelig, og at det uansett må
lages en egen reguleringsplan for en lengre strekning før det vil være aktuelt å etablere
sykkelfelt. Det er åpnet opp for sykkelparkering på areal regulert til kai (o_SK).
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø:
Mesteparten av planen fortsetter som i dag, uten vesentlig endring. Den planlagte
restauranten i vollen (det grønne arealet mellom stranden og parkeringsplassen), ble tatt
ut av planforslaget og da har fylkeskonservatoren ikke behov for å foreta en arkeologisk
undersøkelse i dette området. Dersom det ved tiltak i marken eller i sjøen oppdages
kulturminner eller oldsaker, skal arbeidene stanses og melding sendes
Fylkeskonservatoren. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om
dette, men står selv ansvarlig for at det blir overholdt, jf. kulturminneloven § 8.
Svein Bjordal:
Ønsker ingen utvikling av Høllen med ny bygg, men at Høllen bevares som en idyllisk perle.
Planforslaget åpner ikke opp for ny bebyggelse.
Samlet oppsummering og anbefaling:
Reguleringsplanen åpner ikke opp for ny bebyggelse. Eksisterende vegsystem videreføres i all
hovedsak, med unntak av dagens fortau som forlenges på nordsiden av Hølleveien. Fortauet
plasseres på offentlig grunn og atkomst til de ulike boligtomtene beholdes. Busstopp foreslås
flyttet, med en effektiv av- og påstigningssone. Det er med dette i større grad lagt til rette for
myke trafikanter, ved at parkerings- og kjørearealer er tydelig avgrenset. Eksisterende
småbåthavn, strand og parkeringsplass videreføres. Ut over dette er det regulert inn torvarealer
hvor det kan settes opp midlertidige salgsboder, utstillinger mm.. Det er med dette lagt til rette
for økt aktivitet i Høllen.
Parkering
Søgne kommune har i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer krav vedrørende
parkering. Det er i planen satt krav om at det skal avsettes minimum 0,5 parkeringsplasser pr.
båtplass. Dette er i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Dagens parkeringsplass
videreføres. Den har ca. 110-120 biloppstillingsplasser. Innenfor parkeringsplassen ved
butikken (Høllen brygge), avsettes det areal til 14 parkeringsplasser. Det er i dag registrert 189
parkeringsplasser på bakkeplan innenfor området. I hovedsak så vil det si at parkeringsplassene
som i dag ligger omkring "Shantyen", samt ut på piren, utgår. Det vil si at forslaget legger opp
til cirka 65 færre biloppstillingsplasser. Det skal opplyses at ved å utvide eksisterende
parkeringsplass med ei rekke mot badeplassområdet, kan det bli plass til 30-35 ekstra
parkeringsplasser. Men da blir friområdet, plenen, mindre attraktivt i forhold til lek og
rekreasjon.
I planarbeidet, og på folkemøtet som ble avholdt i forbindelse med presentasjon av
mulighetsstudiene, kom det inn ulike synspunkter på behov for parkering. Det ble opplyst at
det er vanskelig å finne parkeringsplass i Høllen på de fineste dagene i fellesferien. Resten av
året, er det overskudd av plasser. Høllen er et flott område for opphold og rekreasjon.
Spørsmålet blir hvorvidt man skal beslaglegge store deler av område til parkering for å kunne
møte toppene, eller om man vil legge til rette for en annen bruk gjennom hele året.
Trafikkløsninger
I forhold til gjeldende plan endres trafikkløsningen innenfor krysningspunktet mellom butikk,
småbåthavn og Hølleveien. Fortauet på østsiden av hølleveien forlenges frem til Høllesanden.
Dette for å sikre adkomsten til stranda, for gående. Å rydde i de trafikale forholdene har vært et

viktig moment i planleggingen, ettersom området i dag fremstår som svært uoversiktlig med
gående, syklende og biltrafikk om hverandre. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at så lenge
bensinpumpene opprettholdes som et anlegg for både båt og bil, vil en få biltrafikk på arealene
foran butikken. Det er imidlertid i bestemmelsene sagt at man ved opparbeidelse av
kjørearealet foran butikken, skal ta særlig hensyn til myke trafikanter. Totalt sett er størrelsen
på kjørearealene blitt mindre og mer konsentrert.
I nær tilknytning til Hølleveien etableres bussholdeplass og snuplass. Busstoppet vil også
kunne fungere ved at buss med cruiseturister som skal med M/B Høllen kan stoppe her.
Busspassasjerene vil gå trygt fra busstoppet og til M/B Høllens av- og påstigningsplass. Båten
vil ha sitt faste sted i forbindelse med torget.
Barn og unges interesser
Innenfor planområdets østre del brukes området aktivt av barn og unge i dag. Strand- og
gressarealene ved Høllesanden er attraktive rekreasjonsområder. Spesielt gjelder dette
sommeren der bading er hovedaktivitet. I og omkring Høllen brygge, butikken, skal det
etableres torgarealer. Torgarealene kan beplantes, og det kan etableres sittegrupper, scenegulv,
lekeplass mm. En slik omdisponering av arealene, fra asfalterte flater til torvarealer, vil være
positivt for alle grupper, men da kanskje særlig i forhold til barn- og unge.
Naturmangfoldloven
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken.
Naturbasen er sjekket, og lokalkunnskap sammenholdt med allerede foretatte utbygginger er
vurdert. Med tanke på at utløpet av Søgneelva er på den nordøstre delen, er dette registrert som
et brakkvannsdelta. Dette er en viktig naturtype. Ved utløpet av Søgneelva er det også
registrert sjøorre og svartand, som også er arter av stor forvaltningsinteresse. I enden av brygga
er det registrert et sørgående belte med ålegressamfunn. Denne registreringen er fra 2008. I
småbåthavna er det vist at området består av bløtbunn. Denne registreringen er fra 2005.
Basert på kunnskapsgrunnlaget, er tiltaket ikke vurdert å gi store/irreversible konsekvenser for
naturmangfoldet. Registreringene som er nevnt ovenfor gjelder et mye større område enn
planområdet, og påvirkning på økosystemet og samlet belastning på naturmiljøet vil være
minimal. Vurdert ut i fra naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett til ikke gi negative
konsekvenser for naturverdiene i området.
Universell utforming:
Området som planlegges er helt flatt og lett tilgjengelig. Noe av intensjonen med planen er å
gjøre området mer oversiktlig, og dermed enklere og bedre å orientere seg i. For atkomster til
eksisterende boliger innenfor planområdet opprettholdes de. Det etableres forlengelse av
fortauet, som ivaretar kravene til stigningsforhold.
Kulturminner:
Fylkeskonservator har ingen merknader til planforslaget. I databasen «Askeladden», er det ikke
registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
Norsk Maritimt Museum anser potensialet for å gjøre arkeologiske funn for å være svært
begrenset, men minner om meldeplikten ved funn av kulturminner.
Avslutningsvis:

Planforslaget legger ikke opp til ny bebyggelse i området, men rydder opp i de trafikale
forholdene, og ivaretar myke trafikanter. Planen legger også opp til at Høllen brygge kan
utvikles til å bli et levende torg, og et attraktivt område å besøke spesielt på sommerstid.
Eksisterende bruk og virksomhet kan fortsette som i dag, både når det gjelder båthavn, fiske,
rutebåt og butikk. Det er i tillegg åpnet opp for privat tjenesteyting i område regulert til
forretning/ kontor/tjenesteyting (2 etasje på butikken).
Administrasjonen anbefaler at utvalget legger reguleringsplanen frem for kommunestyret for
vedtak.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader
Vedlegg:
1
Planbeskrivelse
2
Plankart
3
Reguleringsbestemmelser
4
ROS-analyse
5
Innspill
6
Gjeldende kart og bestemmelser
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SAMMENDRAG
Hensikten med planarbeidet var å legge til rette for publikumsrettet virksomhet. Spesielt følgende emner skulle
belyses nærmere: Plassering av funksjoner (næring og handel), Grønnstruktur (badestrand, park, gangforbindelse) og
Infrastruktur (veier, kryss, parkering, kollektivtransport, båthavn, gjestebrygger).
Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer:
- gnr. 23, bnr. 27, 103, 247 og 719, samt gnr. 216, bnr. 2.
Mulighetsstudie
For gi et grunnlag for planarbeidet ble det gjennomført et mulighetsstudie hvor det ble lagd tre ulike
utbyggingsalternativer for området. Den 10. juni 2015 vedtok Formannskapet følgende:
Formannskapet ber om at følgene tema avklares i reguleringsplanen for Høllen:
- arealer til restaurant på bakkeplan
- parkeringsarealer, det åpnes opp for at antall parkeringsplasser i Høllen kan reduseres
- trafikale forhold
- torg og uteoppholdsarealer
- behov for bebyggelse for lag og foreninger på eksisterende landareal
- planavgrensning kan reduseres til å omfatte deler av Høllebukta
Alternativ 1 ble lagt til grunn for videre arbeid. Alternativet legger til rette for en forsiktig videreutvikling av den
aktiviteten som allerede er etablert i området.
Ved første gangs behandling i Plan- og miljøutvalget den 7. oktober 2015, ble det vedtatt at før planen legges ut på
offentlig ettersyn, endres planen til å ivareta myke trafikanter. Det åpnes ikke opp for oppføring av nye bygg. Med
dette vedtaket ble forutsetningene for planarbeidet endret.
Planforslaget har besvart og gjort rede for Plan- og miljøutvalgets vedtak av 7. oktober 2015. Det anbefales dermed at
forslag til detaljregulering for Høllen brygge, legges ut til offentlig ettersyn.
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Bakgrunn for planarbeidet

Planen er utarbeidet av Multiconsult AS på vegne av forslagstiller Søgne kommune, Arealenheten.
Planforslaget er utført i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-3.
Hensikten var å legge til rette for publikumsrettet virksomhet. Spesielt følgende emner skulle belyses
nærmere: Plassering av funksjoner (næring og handel), Grønnstruktur (badestrand, park, gangforbindelse)
og Infrastruktur (veier, kryss, parkering, kollektivtransport, båthavn, gjestebrygger).
Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer:
- gnr. 23, bnr. 27, 103, 247 og 719, samt gnr. 216, bnr. 2.
Mulighetsstudie
For gi et grunnlag for planarbeidet ble det gjennomført et mulighetsstudie hvor det ble lagd tre ulike
utbyggingsalternativer for området. Den 10. juni 2015 vedtok Formannskapet følgende:
Formannskapet ber om at følgene tema avklares i reguleringsplanen for Høllen:
- arealer til restaurant på bakkeplan
- parkeringsarealer, det åpnes opp for at antall parkeringsplasser i Høllen kan reduseres
- trafikale forhold
- torg og uteoppholdsarealer
- behov for bebyggelse for lag og foreninger på eksisterende landareal
- planavgrensning kan reduseres til å omfatte deler av Høllebukta
Alternativ 1 ble lagt til grunn for videre arbeid. Alternativet la til rette for en forsiktig videreutvikling av den
aktiviteten som allerede er etablert i området.
Ved første gangs behandling i Plan- og miljøutvalget den 7. oktober 2015, ble det vedtatt at før planen
legges ut på offentlig ettersyn, endres planen til å ivareta myke trafikanter. Det skulle ikke åpnes opp for ny
bebyggelse innenfor planområdet. Med dette vedtaket er forutsetningene for planarbeidet endret.
Utbyggingsavtaler
Med bakgrunn i at forslagsstiller er Søgne kommune, vil det ikke være aktuelt å inngå en utbyggingsavtale.
Men det vil bli nødvendig med opparbeidelse av samferdselsanlegg og tekniske anlegg.
Krav om konsekvensutredning
Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen, og konklusjonen der er at det ikke er krav om
konsekvensutredning. Det faller ikke inn under forskriftens krav.
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Planprosessen, medvirkning

Kunngjøring og varsling
Igangsatt regulering ble kunngjort i Søgne og Songdalen budstikke/Fædrelandsvennen 26.5.2015, og på
internett, www.sogne.kommune.no. Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter er varslet per
brev datert 26.5.2015.
Medvirkning
Søgne kommune kunngjorde varsel om oppstart før Multiconsult ble engasjert. I forbindelse med at
Multiconsult ble engasjert som konsulent for planarbeidet, ble det avholdt et oppstartsmøte og
prosjektmøte 1.7.2015. I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet flere brev/eposter
med merknader og innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg. I planbeskrivelsen, eget
kapittel, gis et utdrag fra de ulike merknadene, samt forslagsstillers kommentar.

3

Planstatus og rammebetingelser

Området er omfattet av fire gjeldende reguleringsplaner. Det er reguleringsplan for Høllen syd (vedtatt
12.9.1975), reguleringsplan for Høllen syd/Høllen havn (vedtatt 29.8.1978), reguleringsplan for
Motorfabrikken (vedtatt 30.3.1989) og reguleringsplan for Giskedalsodden (vedtatt 5. februar 2009).
Samlet sett er formålene forretning/kontor, havn, parkering, veg, fortau, park og friområder. I
kommuneplanen (2012-2020) er området avsatt til forretninger, havn, samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur, småbåthavn, friområde og bruk og vern av sjø og vassdrag. Gjeldende kommuneplan innehar
planbestemmelser med retningslinjer, og disse angir krav til utarbeidelse av reguleringsplaner, generelle
krav til fremtidig boligbebyggelse o.l.
Det er ikke kjennskap til at det pågår annet reguleringsplanarbeid i området.

Figur 1. Utsnitt av reguleringsplaner, jf. Søgne kommunes kartdatabase.
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Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Området Høllen ligger ved utløpet av Søgneelva, og ca. 5 kilometer fra Tangvall sentrum.

Figur 2. Flyfoto over området.

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
På den vestre delen av området er det i dag stort sett havneaktivitet og parkering. Her er det også
dagligvarebutikk med drivstoffpumper for både bil og båt. På den østre delen av planområdet er det
strandarealer og tilhørende rekreasjonsområder; Høllesanden. Arealbruken innenfor havnedelen er det
aktivitet knyttet til småbåtplassene, samt at det er toalettanlegg og lokaler for Søgne seilforening.
Området er et populært område for både lokalbefolkningen og tilreisende. Spesielt gjelder det Høllesanden
og omkringliggende rekreasjonsområder/friområder. Av lokalbefolkning, både fastboende og fritidsboende,
er det mange som også kommer i båt til Høllen.
4.3 Stedets karakter
Innenfor planområdet er det i dag bestående et bygg med kombinerte formål, deriblant dagligvarebutikk og
drivstoffpumper. Om sommeren er det også bestående et isutsalg. Innenfor områdets vestre del, som
domineres av havneaktivitet, består arealene stort sett av asfalt og biltrafikk. Innenfor områdets østre del,
som domineres av rekreasjonsaktiviteter, består arealene av grøntområder og strandareal.

4.4 Landskap
Brakkvannsdeltaet for Søgneelva er en viktig del av landskapsrommet. Det flate strandlandskapet,
Høllesanden, ligger som et landskapsrom med Hølleheia i nord. Området har meget gode solforhold hele
året.
4.5 Kulturminner og kulturmiljø
Naturbasen og Askeladden er sjekket. Dagens bygning, Høllen brygge, er SEFRAK-registrert (bygninger før
1900). Videre er det ingen registrert kulturminner i planområdet. I nærområdet, langs Hølleveien, er flere
bygninger SEFRAK-registrert. Men disse bygningene ligger utenfor planområdet.
4.6 Naturverdier/naturmangfold
Naturbasen er sjekket. Med tanke på at utløpet av Søgneelva er på den nordøstre delen, er dette registrert
som et brakkvannsdelta. Dette er en viktig naturtype. Ved utløpet av Søgneelva er det også registrert
sjøorre og svartand, som også er arter av stor forvaltningsinteresse. I enden av brygga er det registrert et
sørgående belte med ålegressamfunn. Denne registreringen er fra 2008. I småbåthavna er det vist at
området består av bløtbunn. Denne registreringen er fra 2005.

Figur 3. Utsnitt fra Naturbase.

4.7 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv)
Innenfor hele den østlige delen av planområdet er det registrert rekreasjonsområder eller friluftsområder;
Høllesanden.
4.8 Naturressurser, inkl. landbruk
Planområdet og nærområdene er preget av småbåt-, strand og sjøaktiviteter. I forhold til naturmangfoldet,
vises det til eget kapittel nedenfor.

4.9 Trafikkforhold
Planområdet ligger i enden av Hølleveien, fylkesvei 165. De trafikale forholdene er i dag uoversiktlige, med
uklart skille mellom de ulike trafikantgruppene (gående, syklende og biler/busser). Det går i dag rutebuss,
med hyppighet varierende mellom hver halvtime/hver time. I henhold til nasjonal vegdatabank er det
foretatt trafikkmengdeberegning i 2014. Den viser at ÅDT = 3.500.
4.10 Barns interesser
Innenfor planområdets østre del brukes området aktivt av barn og unge i dag. Strand- og gressarealene ved
Høllesanden er attraktive rekreasjonsområder. Spesielt gjelder dette sommeren der bading er
hovedaktivitet. Ved havnearealene er det lite som tyder på at dette blir brukt aktivt av barn og unge i dag.
Søgne Seilforening har lokaler, samt etablert et jolleanlegg med utsettingsrampe. Disse arealene blir dog
brukt aktivt av barn og unge. Ellers er det bruk av havnearealene ved av- og påstigning til båter. Det gjelder
både innenfor det private småbåtanlegget og ved vestre havnebasseng ved kortere tilligging for beboerne
på øyene og rutebåten.
4.11 Sosial og teknisk infrastruktur
Planområdet er etablert i nærheten av kommunale vann og avløpsledninger. Langs Hølleveien og til det
kommunaltekniske anlegg innenfor planområdet er det etablert vann- og avløpsledninger.
4.12 Universell tilgjengelighet
Området som planlegges er helt flatt og lett tilgjengelig. Noe av intensjonen med planen er å gjøre området
mer oversiktlig, og dermed enklere og bedre å orientere seg i.
4.13 Grunnforhold
Løsmassegeologien i planområdet består av breelveavsetninger, med fyllmasse i og omkring
småbåthavnen. Hele planområdet ligger under marin grense.
4.14 Miljøfaglig forhold
Det er ikke påvist luftforurensning eller forurenset grunn i nærområdet. Hølleveien er lite trafikkert, noe
som gir minimal støy fra trafikken. I de offentlige kartdata er det ikke påvist forurensing i sjø.
4.15 Næring
Bebyggelsen innenfor planområdet, Høllen brygge, er i dag i bruk til forretning. Det har tidligere være
restaurant i andre etasje. Gjeldende reguleringsplan har avsatt nevnte eiendom til forretning/kontor. I
tilknytning til forretningen er det også etablert drivstoffpumper for både biler og båter.
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5.1

Beskrivelse av første planutkast
Hovedtrekk i første planforslag

Figur 4. Utsnitt av første forslag til reguleringsplan.

Ovenfor er vist et utsnitt av første planforslag. Eksisterende småbåthavn, strand, parkeringsplass og
eksisterende Høllen brygge (butikklokale) videreføres. Det er foreslått torg i forkant av butikken, som
forbinder den med småbåthavna og byggeareal avsatt til lag og foreninger. Eksisterende vegsystem
videreføres i all hovedsak. Unntaket er dagens fortau som forlenges på nordsiden av Hølleveien. Fortauet
plasseres på offentlig grunn og atkomst til de ulike boligtomtene beholdes. Busstopp foreslås flyttet, med
en effektiv av- og påstigningssone. Store deler av området er under nivå for stormflo. Det er derfor avsatt
faresone – flomfare. Mellom eksisterende parkeringsplass og Høllesanden, avsettes areal til
restaurant/bevertning.
Dette forslaget ble forkastet av Plan- og miljøutvalget i møte 7. oktober 2015. Det ble i møtet vedtatt at
planen endres til å ivareta myke trafikanter, og til at det ikke åpnes opp for ny bebyggelse innenfor
planområdet.
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6.1

Beskrivelse av planforslaget
Hovedtrekk i planforslaget.

Ovenfor er vist et utsnitt av planforslaget. Eksisterende småbåthavn, strand, parkeringsplass og
eksisterende Høllen brygge (butikklokale) videreføres. Det åpnes opp i tillegg opp for annen privat
tjenesteyting som helserelatert virksomhet ( lege, tannlege, fysioterapi, kiropraktor o.l.) samt frisør,
hudpleie, forpleie o.l. Det er foreslått et parkerings- og trafikkareal i forkant av butikken, som legger til
rette for kundeparkering, varelevering og adkomstmulighet til bensinpumper. Syd for dette er det foreslått
et torvareal som strekker seg frem til småbåthavna. Eksisterende vegsystem videreføres i all hovedsak.
Unntaket er dagens fortau som forlenges på nordsiden av Hølleveien. Fortauet plasseres på offentlig grunn
og atkomst til de ulike boligtomtene beholdes. Busstopp foreslås flyttet, med en effektiv av- og
påstigningssone. Store deler av området er under nivå for stormflo. Det er derfor avsatt faresone –
flomfare.
6.2 Planlagt arealbruk
Planforslaget viderefører store deler av eksisterende bruk. Det er videreført mulighetsstudiets løsninger,
der alternativ 1 tok sikte på å løse de trafikale problemene. Busstopp og snuplass/veg flyttes mot
Hølleveien, noe som gir muligheter for å danne et torg mellom butikk, småbåthavn, piren og busstoppet.

Endret i plankartet til trafikkareal

Bygninger
utgår

Bygninger
utgår

Figur 5. Skisse som viser muligheten som nytt planforslag gir. Bygg for lag og foreninger, samt ny restaurant utgår.

6.3 Inspirasjonsbilder
Nedenfor er det enkelte bilder som skal gi inspirasjon til hvordan Høllen brygge kan bli i fremtiden.

Inspirasjon; Landemerke og identitetsskapende. Torg med åpenhet og variasjon i belysningen.

Inspirasjon; Ved Høllen brygge kan det etableres lekeapparater som enkle trampoliner og redehuske.

Inspirasjon; Stedegne og kystnære planter kan plasseres ved torget. Torget har et egnet material.
6.4 Skissebeskrivelse
De trafikale forhold flyttes langs Hølleveien, slik at torget frigis til rekreative formål. Det plasseres et 2,5
meter bredt fortau for gående og syklende langs bebyggelsene på den østlige siden av Hølleveien.
Parkering til Høllen brygge, samt snuplass til bussen, foreslås lokalisert nærmere vegen i et langstrakt forløp
med tilhørende busslomme. På- og avstigning for busspassasjerer kommer til å foregå på torget.

I den nordlige del av arealet knyttes bryggen opp. Mennesket dras til vannet, så derfor vil den naturlige
gangrytme være langs vannet. Dette understøttes ved en mulighet for en økt bredde på promenaden vest
for eksisterende bygg.
Nord for bygget foreslås det en lekepark som har plasstøpt gummidekke med grafisk mønster.
Gummidekket vil fungere som fallunderlag for fire nedfelte trampoliner og en stor redehuske (se
inspirasjonsbilder ovenfor). Trampolinene bør plasseres slik at man kan hoppe fra den ene til den andre,
eller hoppe fire personer samtidig. Lekeparken avskjermes fra vegen med en tett beplantning av trær og
blomstrende busker.
Promenaden og torget foreslås med et sammenhengende telgsteinsbelegg med retningsgivende og
dekorative leggemønster (se inspirasjonsbilde ovenfor). Belegget foreslås nedsenket ved parkeringsplassen,
hvor det også er mulig å tydeliggjøre trafikksonen med en litt mørkere nyanse i valg av stein. Belegget
forbinder torget og piren, samt en forbindelse til den nye restaurant mot øst.

Endret til trafikkareal

Bygninger
utgår

Bygninger
utgår

Figur 6. Belysning av området, jf. skisse. Bygg for lag og foreninger, samt ny restaurant utgår.

Møbleringen av torget tar hensyn til trafikkstrømmen som går på kryss og tvers mellom buss, rutebåt,
strand, butikk, båthavn og parkering. Torget møbleres med avrundede plantebed beplantet med furutrær
og prydgress med maritimt slektskap, så plantene tåler salt og hav. Plantebedene heves 40 cm og har en

bred kant/siddekant som på utvalgte plasser utformes med treseter. I tillegg til plantebedene foreslås
torget møblert med avrundede soldekk, som er 40 cm hevede tredekk til uformelt opphold; sitte, stå, danse
eller ligge. Det største plantebed oppdeles i et parti med tregulv, som kan fungerer både som sittemøbel,
og inngå som scenegulv ved arrangementer.
Parkeringsplass på piren utgår. På den ytterste del foreslås det en alternativ plassering av drivstoffpumper,
og også mulighet for et landemerke helt ytterst (se inspirasjonsbilde ovenfor). Landemerket kan være et
kunstprosjekt spisset spesielt til stedets ånd.
Torget avskjermes mot vegen av en tønnehvelvet gressforhøyning med furu og tett beplantning omkring
avfallsstasjonen.
Belysningen foreslås med sorte, høye master plassert i grid ut over torget, promenaden og piren. Hver mast
har 1-3 spots montert som kan orienteres mot utvalgte elementer, eller blot lyse ned mot bakken (se
inspirasjonsbilde ovenfor).
6.5 Parkering
Søgne kommune har i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer krav vedrørende parkering. Det er i
planen satt krav om at det skal avsettes minimum 0,5 parkeringsplasser pr. båtplass. Dette er i tråd med
kommuneplanens bestemmelser. Dagens parkeringsplass videreføres. Den har ca. 110-120
biloppstillingsplasser. Innenfor parkeringsplassen ved Høllen brygge, avsettes det areal til 14
parkeringsplasser. I følge mulighetsstudien er det i dag registrert 189 parkeringsplasser på bakkeplan
innenfor området. I hovedsak så vil det si at parkeringsplassene som i dag ligger omkring for "Shantyen",
samt ut på piren, utgår. Det vil si at forslaget legger opp til cirka 65 færre biloppstillingsplasser. Ved å utvide
eksisterende parkeringsplass med ei rekke mot friområdet, kan det bli plass til 30-35 ekstra
parkeringsplasser. Men da blir friområdet, plenen, mindre attraktivt i forhold til lek og rekreasjon.
6.6 Trafikkløsninger
I forhold til gjeldende plan endres trafikkløsningen innenfor krysningspunktet mellom butikk, småbåthavn
og Hølleveien. Hølleveien videreføres, men fortauet på østsiden av vegen forlenges frem til Høllesanden.
Forlengelsen skjer ved at veg justeres cirka 2,5 meter mot sør og vest. Dette gjøres for å beholde
kurvaturen, samt at fortauet reguleres innenfor offentlig trafikkområde/eiendom. I nær tilknytning til
Hølleveien etableres bussholdeplass og snuplass.
6.7 Kollektivtilbud/løsninger
Forslag til reguleringsplan har beholdt dagens kollektivløsning ved å legge til rette for busstopp. Størrelse
og svingradius på snuplassen er i tråd med vegvesenet håndbok N100 "Veg- og gateutforming". Busstoppet
vil også kunne fungere ved at buss med cruiseturister som skal med M/B Høllen kan stoppe her.
Busspassasjerene vil gå trygt fra busstoppet og til M/B Høllens av- og påstigningsplass. Båten vil ha sitt faste
sted i forbindelse med torget.
6.8 Barn og unges interesser
Innenfor planområdets østre del brukes området aktivt av barn og unge i dag. Strand- og gressarealene ved
Høllesanden er attraktive rekreasjonsområder. Spesielt gjelder dette sommeren der bading er
hovedaktivitet. Det gjøres ingen endringer på planforslaget for Høllesanden. Ved havnearealene har Søgne
Seilforening lokaler. Disse lokalene videreføres i planforslaget. I og omkring Høllen brygge, butikken,
etableres det torgarealer. Disse arealene vil være attraktive arealer for barn og unge. Planbestemmelsene
gir muligheter for at torgarealene tilrettelegges og møbleres.

6.9 Uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder og parker
Planforslaget gir muligheter for sandlekeplass innenfor torgarealet. Eksisterende friområder og badeplass
videreføres.
6.10 Folkehelse
I tråd med Folkehelselovens § 4 beskrives helseeffekten av planforslaget. Av faktorer som har positiv
innvirkning på befolkningens helse, kan nevnes at området har nærhet til natur- og landskapskvaliteter.
Planområdet er en del av Høllesanden, noe som vil ha positiv innvirkning på nye beboeres helse. I
forbindelse med helseeffekter i planbeskrivelsen, er det nedenfor benyttet Kristiansand kommunes veileder
for beskrivelse av helseeffekter. I denne veileder nevnes det at følgende spørsmål skal avklares/stilles og
kommenteres:
Ja
1. Vil forslaget virke negativt innen;
sammenhengende forbindelseslinjer for
gående og syklende, inkludering, hverdagsliv
og identitet/tilhørighet?
2. Vil forslaget virke negativt for spesifikke
grupper i befolkningen (jenter, gutter,
kvinner, menn, mennesker med
funksjonsnedsettelse, barn, unge eller eldre
eller andre sårbare grupper)?
3. Vil forslaget kunne øke helseforskjellene
(inkludert sosiale faktorer) hos befolkningen i
området?

Nei

X

X

X

Ubetydelig

Kommentarer
Forslaget vil i utgangspunktet bedre
forbindelseslinjene for gående og
syklende og vil ha positiv innvirkning på
nevnte momenter.
Forslaget vil i utgangspunktet ha positiv
innvirkning på nevnte momenter. Det
kan nevnes at det etableres torg og
fortau.
Forslaget vil i utgangspunktet ha positiv
innvirkning på nevnte momenter.

6.11 Kulturminner og kulturmiljø
Fylkeskonservatoren har varslet at det må foretas arkeologisk registrering innenfor gnr. 23, bnr. 103 i form
av sjakting og prøvestikking. Samtidig har Norsk Maritimt Museum varslet at det må påregnes krav om
marinarkeologiske registreringer. I forhold til sjøarealet legger forslag til reguleringsplan opp til at det ikke
foretas endringer utover dagens bruk. Planforslaget legger ikke opp til ny bebyggelse i området. Det er ikke
foretatt arkeologisk registreringer, men kulturminneloven vil uansett gjelde dersom det skulle finnes
kulturminner i grunnen.
6.12 Naturmangfold
Vurderinger ut fra naturmangfoldloven §§ 8-12:
En beskrivelse av hvordan Naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i planarbeidet gis i det følgende. Siden
eksisterende status endres lite, er utredningen relativt kortfattet.
§8 Kunnskapsgrunnlaget
Naturbasen er sjekket, og lokalkunnskap sammenholdt med allerede foretatte utbygginger er vurdert. Med
tanke på at utløpet av Søgneelva er på den nordøstre delen, er dette registrert som et brakkvannsdelta.
Dette er en viktig naturtype. Ved utløpet av Søgneelva er det også registrert sjøorre og svartand, som også
er arter av stor forvaltningsinteresse. I enden av brygga er det registrert et sørgående belte med
ålegressamfunn. Denne registreringen er fra 2008. I småbåthavna er det vist at området består av
bløtbunn. Denne registreringen er fra 2005. I forhold til det beskjedne omfanget utbyggingen har, anses
kunnskapsgrunnlaget å være tilstrekkelig.
§9 Føre-var prinsippet
Basert på kunnskapsgrunnlaget, er tiltaket ikke vurdert å gi store/irreversible konsekvenser for
naturmangfoldet. Den reelle omdisponeringen av arealer innenfor planområdet er liten.

§10 Økosystem tilnærming og samlet belastning
Siden tiltaket er relativt beskjedent, vil både påvirkning på økosystemet og samlet belastning på
naturmiljøet være minimal. Vurdert ut i fra naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett derfor og ikke gi
negative konsekvenser for naturverdiene i området.
§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Dersom tiltaket forårsaker skader på naturmangfoldet skal kostnadene dekkes av tiltakshaver. Tiltak for å
unngå skader er å benytte seg av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
NML § 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, men også vurderinger av alternative
lokaliseringer av tiltaket. Det skal i forbindelse med utbygging av tiltaket benyttes teknikker og
driftsmetoder som for dette prosjektet er best mulig egnet og miljøforsvarlige.
6.13 Universell utforming
Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Det har stor verdi å legge
til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.
Planforslaget vil ivareta gjeldende regelverk innenfor nevnte tema, der det tas hensyn til mennesker i alle
aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet i forhold til bevegelse, syn, hørsel,
forståelse og miljø. Krav disse brukergruppene har, vil være med å gjøre området mer funksjonelt for alle.
Hovedløsningen som planlegges på Høllen brygge skal kunne brukes av alle i grunnutformingen. Det legges
vekt på å utvikle gode generelle løsninger, slik at enkeltgrupper i befolkningen ikke trenger å benytte
spesielle tekniske innretninger eller særløsninger.
Atkomst til eksisterende boliger innenfor planområdet opprettholdes. Det etableres forlengelse av
fortauet, som ivaretar kravene til stigningsforhold.
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Risiko og sårbarhet, ROS – analyse

7.1 Metode
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser for
derigjennom å identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et
akseptabelt nivå.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale risiko- og
sårbarhetsanalyser. I den forbindelse er det tatt utgangspunkt i sjekkliste for kommunale areal-,
regulerings- og bebyggelsesplaner som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapsrapport
GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (2011). Nevnte sjekkliste er gjennomgått i henhold til krav i
plan- og bygningsloven. Vurderingen er gjort for å finne mulige risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til formålet. Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må
gjelde uansett hva ROS-analysen viser, som for eksempel grunnforurensning, støy- og luftforurensning.
7.2 Analyse
Nedenfor følger en oppsummering av de hendelsene som risiko- og sårbarhetsanalysen har påvist har en
betydning for tiltaket.
Tabell 7-1. Grønt er utenfor risiko-området, gult krever tiltak og rødt krever tiltak iverksatt.
Aktuelle tema:
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sannsynlighet

Konsekvens

4.

Elveflom

Sannsynlig

Kritisk

5.

Tidevannsflom; stormflo

Sannsynlig

Kritisk

44.

Ulykke i av-/påkjørsler

Mindre sannsynlig

Kritisk

45.

Ulykke med gående/syklende

Mindre sannsynlig

Kritisk

46.

Ulykke ved anleggsgjennomføring

Mindre sannsynlig

Kritisk

14.

Kulturminne/-miljø

Mindre sannsynlig

Ufarlig

16.

Havn/kaianlegg

Mindre sannsynlig

Ufarlig

24.

Park/rekreasjonsområde

Mindre sannsynlig

Ufarlig

Risiko

Tabell 7-2. Oppsummerende ROS-matrise.

Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

4, 5
14,
16, 24

44,
45, 46

Farlig

Katastrofalt

7.3

Vurdering av risikoreduserende tiltak

7.3.1 Hendelser med lav risiko __________
14 Kulturminne/-miljø
I forbindelse med varsel om oppstart ble det stilt krav om arkeologisk registrering både på land og i sjø.
Dette arbeidet er ikke utført. For sjø vil reguleringsplanen ikke endre dagens bruk/status. På land legges det
opp til mindre justering av uteoppholds- og parkeringsarealer.
16 Havn, kaianlegg
Planforslaget omfatter eksisterende småbåthavn. Fritidsbåttrafikk medfører alltid sannsynlighet for mindre
uhell. Det kan være uhell knyttet til generell bruk av fritidsbåt, eksisterende fylling av drivstoff. Tiltak
knyttet til fritidsbåttrafikk håndteres ikke av planforslaget.
24 Park/rekreasjonsområde
Planforslaget omfatter eksisterende rekreasjonsområde og badeområde, Høllesanden. Gjeldende status og
bruk videreføres. Det er mindre sannsynlig at plantiltaket kan få konsekvenser for Høllesanden som
rekreasjonsområde. Konsekvensen anses som ufarlig.
7.3.2 Hendelser med middels risiko __________
44 Ulykke i av-/påkjørsler
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet, og planforslaget antas dermed å ha
sannsynlighet for ulykker. En eventuell ulykke kan ha kritiske konsekvenser.
45 Ulykke med gående/syklende
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet, og planforslaget antas dermed å ha
sannsynlighet for ulykker. En eventuell ulykke kan ha kritiske konsekvenser.
46 Ulykke ved anleggsgjennomføring
Det vil være en generell ulykkesrisiko ved anleggsgjennomføring. Ulike lovverk regulerer imidlertid
virksomheter som skal operere i området. Når det gjelder ulykke ved anleggsgjennomføring vurderes det
som sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som kritiske. Området skal merkes/skiltes og sikres for
uvedkommende. Eventuelle anleggsarbeider kan bare gjennomføres etter godkjent tillatelse fra kommunen
og må gjennomføres av kompetent foretak. Spesielle tiltak utover dette anses ikke å være nødvendig.
7.3.3 Hendelser med høy risiko __________
4 Elveflom
Det er utarbeidet flomsonekart for Søgneelva. Det er utført vannlinjeberegning og det kartlagte området
innbefatter blant annet Søgneelvas utløp, ved Åros og Høllesanden. Sistnevnte er en del av planområdet.
Kommuneplan har følgende bestemmelse for flomsoner; Innenfor 200-års flomsone; Søgneelva og
Lundeelva, tillates ikke oppført ny eller utvidelse av eksisterende bebyggelse. Når det gjelder 200årsflommen så er vannstanden beregnet til 1,7 moh. På de beregnede høydene skal det legges en
sikkerhetsmargin på 50 cm. På den måten blir kravet til ny bebyggelse 200-årsflom + 50 cm. Det er derfor
sannsynlig at flom innenfor planområdet vil inntreffe. Det er kun østre deler av planområdet som berøres
av flomsonekartet. Disse områdene skal ikke bebygges. Men det området som viser 200-årsflommens
utbredelse, må i plankartet angis som hensynssone – faresone flom.
5 Tidevannsflom; stormflo
Rapporten Havnivåstigning i norske kystkommuner presenterer estimater for fremtidig havstigning for alle
kystkommunen i Norge. Tabellene viser beregnete verdier for havstigning, landheving og stormflo for år
2050 og 2100. Tallene er dog usikre og presenteres med et stort usikkerhetsintervall. For Vest-Agder er det
Høllen som er målepunktet i Søgne kommune. For 100 års stormflo i år 2050 er 149 cm, med

usikkerhetsintervall mellom 141 cm – 163 cm. I år 2100 er det 205 cm, med usikkerhetsintervall mellom
185 cm – 240 cm. For Høllen brygge ligger kaifronten på kote + 0,9 m. I forhold til plankartet må områder
som ligger lavere enn 2,05 moh angis som hensynssone – faresone flom.
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8.1

Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader
Innkomne merknader

I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet 22 brev/e-poster med merknader og
innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg.
Fylkesmannen i Vest - Agder, brev datert 18.06.2015:
Høllen er et viktig utgangspunkt for skjærgården i Søgne. Mye trafikk i området. Etablering av ytterlig
næringsvirksomhet kan skape økt trafikkbelastning og parkeringsbehov. Biltrafikken i området er negativt
for friområdet og boligbebyggelsen i nærområdet. Anbefales løsninger som ikke loser trafikken helt ned til
havna. Generelle tema som må hensyntas er forholdet til overordnet plan, hensynet til
naturmangfoldet/natumangfoldloven, barn og unge og universell utforming, fremmede arter, vassdrag,
forurensning i grunnen/støy, utarbeidelse av risiko og sårbarhetsanalyse.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet er tatt til etterretning. Dette ivaretas gjennom plankart, planbestemmelser,
planbeskrivelsen og/eller ROS-analysen.
Vest-Agder fylkeskommune, brev datert 22.06.2015:
Relevante forhold for planarbeidet kan blant annet være tetthet/utnyttelsesgrad, utbyggingsstruktur,
grøntstruktur, promenader, parkering og byggeformål. Det anbefales bruk av visualiseringer og
sol/skyggediagram. Det må vurderes om planarbeidet går inn under kriteriene til forskrift om
konsekvensutredninger. Forholdet til barn og unge, friluftslivet ved Høllesanden, samferdsel/kollektivtrafikk
må hensyntas i planarbeidet. Det samme gjelder forholdet til kulturminner og kulturmiljø på land og i sjø.
Fylkeskonservatoren gjør oppmerksom på at det må foretas arkeologisk registrering.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet er tatt til etterretning. Dagens bruk videreføres. Videre vises det til vurderinger beskrevet i
planbeskrivelsen. Når det gjelder arkeologisk registrering så videreføres dagens bruk. Krav om
arkeologisk registrering kan tas i forbindelse med offentlig ettersyn, jf. krav i kulturminneloven.
Kystverket Sørøst, brev datert 19.06.2015:
Gjør oppmerksom på at planområdet ligger nær arealavgrensningen til biled Høllen. Det må ikke legges opp
arealbruk som kan medføre ulemper for sjøvertstrafikk i området.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet er tatt til etterretning.
Fiskeridirektoratet, brev datert 09.07.2015:
Minner om at deler av brygga på Høllen er avsatt til liggekai for flere fiskebåter. Dagens liggekai bør sikres i
reguleringsplanen. Søgne fiskerlag er interessert i å delta aktivt i planarbeidet. Fiskeridirektoratet ber om å
få planen på høring for eventuelt å kunne gi råd og anbefalinger i det videre planarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Gjeldende plan for området videreføres. Det er også i tråd med overordnet kommuneplan.
Norsk maritimt museum, brev datert 30.06.2015:
Potensialet for kulturminner under vann er tilstede. Sjøarealet planen omfatter er ikke undersøkt
marinarkeologisk tidligere. NMM varsler om at det må påregnes krav om marinarkeologiske registreringer i
forbindelse med offentlig ettersyn av planen. Det anmodes om at forholdet til marine kulturminner blir
kartlagt så tidlig som mulig i planprosessen.

Forslagsstillers kommentar:
Det skal ikke gjøres tiltak i sjøen. Området i sjø reguleres til ulike underformål av "Bruk og vern av
sjø og vassdrag".
Statens vegvesen, brev datert 22.06.2015:
Planarbeidet må legge til rette for et godt og trafikksikkert tilbud for gående og syklende. Ber kommunen
vurdere og beskrive hvordan denne planen forholder seg til kommunedelplan for sykkel.
Forslagsstillers kommentar:
Planforslaget ivaretar et godt og trafikksikkert tilbud ved at det etableres fortau, samt at biltrafikk
begrenses til veg og snuplass. Arealer langs Hølleveien mot o_ST1 og FKT foreslås avsatt til
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, for å sikre arealer til fremtidig utvidelse av veg med
tilhørende sykkelfelt.
Høllen og Solta Båthavn, brev datert 26.06.2015:
Høllen og Solta båthavn leier grunn av Søgne kommune i Høllen og Solta og driver båthavner for
allmenheten. Arealene omfatter både anlegg i sjø og på land. Medlemmene som leier i båthavna ønsker å
beholde og videreutvikle anlegg for drivstoff-fylling og supplerende tilbud i området. Mener at det også er
en fordel å se planarbeidet i en større sammenheng ettersom det her er store båthavner og sjørettede
aktiviteter for publikum. Deltar gjerne i dialog med kommunen når planarbeidet tar til. Ønsker at de
endringer som ønskes gjort på de arealer de leier og for båtplasser i sjøen gjøres i tett samarbeid med
båthavnas medlemmer.
Forslagsstillers kommentar:
Eksisterende småbåthavn videreføres, samt tilliggende parkeringsplass med båtopplag.
Arne og Roy Fardal, brev datert 30.06.2015:
Søker om å regulere om andre etasje på Høllen Brygge til boligformål. Viser til at andre naboer har fått
innvilget sine søknader. Påpeker at det fortsatt vil være fri ferdsel for allmennheten på bryggene. Håper på
en positiv innstilling fra administrasjonen i kommunen.
Forslagsstillers kommentar:
Gjeldende reguleringsplan med kombinert formål forretning/kontor videreføres for Høllen Brygge. I
tillegg åpnes det opp for privat tjenesteyting som helserelatert virksomhet ( lege, tannlege,
fysioterapi, kiropraktor o.l.), samt frisør, hudpleie, forpleie o.l.
Miljøpartiet de grønne, brev udatert:
Ønsker at det tilrettelegges for mer aktivitet i Høllen, samtidig som beboerne i området skjermes for økt
støybelastning. Ønsker å styrke muligheten for sommer- og helårsbruk. Foreslår å flytte parkeringsplasser
til Solta, gjøre båtplassene i Høllen "bilfrie", sikre tilgang til området til fots eller på sykkel, tilrettelegge for
kollektivtrafikken, øke tilgjengelig areal ved seilklubben, bygge fjellhall for bilparkering om sommeren og
båtopplag om vinteren. Foreslår også at det legges til rette for økt aktivitetsnivå. Det må gjøres attraktivt å
bruke Høllen i rekreasjonsøyemed.
Forslagsstillers kommentar:
Høllen er et attraktivt område for rekreasjon. Dette videreføres. Eventuell fjellhall er utenfor
planområdets avgrensning.
Terje Dønnestad, e-post datert 17.06.2015:
Parkering og biltrafikken må ordnes opp i. Presenterer derfor et forslag til hvordan dette kan løses ved at
det etableres parkering på nytt område.
Forslagsstillers kommentar:
Forslag til parkering ligger utenfor planområdets avgrensning.

Morten Bentsen, e-post datert 08.07.2015:
Ønsker at sin eiendom gnr 23 bnr 247 forblir båtplass som i dag. Vil ikke ha rundkjøring nær sin eiendom
gnr 23 bnr 660 og 49. Er positiv til restaurant på bakkeplan. Mener at 2. etasje av Høllen brygge bør
omgjøres til boligformål. Parkeringsarealene i Høllen må deles opp med lavtvoksende busker og stein, ikke
bygges ned med bygg.
Forslagsstillers kommentar:
Gjeldende reguleringsplan videreføres for denne eiendommen og Høllen brygge. Når det gjelder
rundkjøring så plasseres den ut i fra en helhetlig vurdering og det mest hensiktsmessig stedet for
området. Forslag til detaljregulering hindrer ikke muligheten for at parkeringsarealene kan deles
opp.
Søgne kystlag, brev datert 08.07.2015:
Kystlaget tar gjerne del i planlegginga av Høllen. Det er på tide å utvikle Høllen og området rundt, men
viktig at det gjøres grundig slik at tilgangen for allmennheten opprettholdes og slik at det skapes interesse,
miljø og aktiviteter i Høllen. Har tips til flere punkter som må vektlegges i planlegging av området og ønsker
sterkt å være med i den videre utviklinga av området.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet tas til orientering.
Bjørg Lise Haugen, Unni Ertzeid, Eva Bentsen og Eli S.Tveit, brev datert 08.07.2015:
Viser til at 150 personer har skrevet under på protest mot forslagene til reguleringsplan/mulighetsstudiet
for Høllen. Det protesteres mot at bryggeområdene tillates bebygd med næringsbygg, at Høllen brygge
reguleres til bolig, at Høllesanden reguleres/bebygges med restaurant.
Forslagsstillers kommentar:
Høllen brygge videreføres i tråd med gjeldende reguleringsplan, dvs. forretning/kontor. I tillegg
åpnes det opp for privat tjenesteyting som helserelatert virksomhet (lege, tannlege, fysioterapi,
kiropraktor o.l.) samt frisør, hudpleie, forpleie o.l. Forslaget til reguleringsplan legger ikke opp til
permanente næringsbygg på bryggeområdet. Planforslaget åpner ikke opp for ny bebyggelse
innenfor planområdet.
Søgne seilforening, brev datert 08.06.2015:
Seilforeningen mener at det er viktig at deres anlegg med dets kvaliteter og funksjoner som i dag er
opparbeidet rundt seilerhytta beholdes for fremtiden. Påpeker viktigheten av at Søgne kommune i
planprosessen tar høyde for økt aktivitet og legger til rette for at foreningen kan utvikle seg videre i Høllen.
Det er ønskelig å delta i relevante fora hvor planene diskuteres.
Forslagsstillers kommentar:
Seilerhytta og området rundt beholdes.
Karets venner, brev datert 08.07.2015:
Har synspunkt og innspill til planarbeidet som kort oppsummeres slik: Høllen må bevares som en grønn
perle og være tilgjengelig for alle. Det bør fortsatt legges til rette for næringsdrift i Høllen, men den bør
samles på hovedkaia. Karets venner støtter innstillingen om en begrenset utbygging i Høllehavna. Men
støtter ikke etablering av nye permanente næringsbygg på plenen ved småbåthavna. Stiller seg også
skeptiske til at restaurant nødvendigvis må ligge "på gateplan". Nye næringsbygg mot Høllesanden og
gjestehavn vil være i strid med hovedintensjonene om å sikre og forbedre uteoppholdsarealer og
trafikkforhold.

Forslagsstillers kommentar:
Høllen er et attraktivt område for rekreasjon. Dette videreføres. Samtidig viser forslag til
reguleringsplan at det etableres torgområder foran Høllen brygge. Bryggeområdet blir også en del
av torgområdet.
Agder energi nett (AEN), e-post datert 01.06.2015:
AEN har en nettstasjon i det regulerte området. Denne er forsynt med jordkabel. Det er ikke tillatt å
oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 meter målt horisontalt. Dette
gjelder også lekeplass og andre parkanlegg. Forsterkninger/nybygg av nettanlegg må påregnes. Det må
vurderes å planlegge tilstrekkelig areal til mulig nettstasjon i det regulerte området.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet er tatt til etterretning.
Tharaldsen, Hausvik, Try og Røste Rossen, brev datert 30.6.2015:
Høllen er og bør være et sted som gir gode impulser. Foreslår å bevare alle grønne arealer. Næring bør
samles om eksisterende langbrygge. Behov for gjestehavn i Høllen. P-avgift og gratis parkering på Solta
foreslås. Trafikken til og fra Høllen i forhold til parkeringsdekning må vurderes. Shanty beholdes. Rutebåten
flyttes permanent til ytterst på brygga.
Forslagsstillers kommentar:
Høllen er og vil bli et sted som gir gode impulser og som har gode rekreasjonsområder. Forslag til
detaljregulering hindrer ikke muligheten for de driftsmessige innspill som foreslås.
Næringsforeningen, brev datert 09.07.2015:
Reguleringsplanen bør vurdere hvilke funksjoner og muligheter Høllen skal ivareta for lokalbefolkningen og
lokalt næringsliv. Det bør tilrettelegges for turister. Tilbudet på Åros Camping bør tas med som en viktig
premiss i reguleringsplanen for Høllen. Reguleringsplanen bør også inneholde mulige alternativer for å
knytte Åros tettere sammen med Høllen f.eks. med gangbro. Anbefaler at reguleringsplanen tar
utgangspunkt i Høllen og Åros som et samlet område.
Forslagsstillers kommentar:
Forslag omkring Åros eller annet, ligger utenfor planområdets avgrensning. Allikevel foretas det
vurderinger i planprosessen der arealer utover planområdet tas med. Deriblant lokalbefolkningen,
turister og lokalt næringsliv.
Svein Ersland, brev datert 03.07.2015:
Reguleringsplanen bør ha fokus på: Forbedring av Høllen som rekreasjonsområde, forbedre mulighetene
for eksisterende næring, legge vekt på sammenhengen mellom Høllegada og Høllen, ta hensyn til at Høllen
er et boligområde, ikke undergrave Tangvall/Lindegrøvan som bygdas handelssentrum, men være et
supplement. Høllesanden, gjestehavnen, restauranten, parkering og tomteforhold er forhold som må
vurderes i planarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet fra Ersland tas delvis til følge. Forslag til detaljregulering tar sikte på å forbedre Høllen
som rekreasjonsområde.
Braadland og Thomassen, brev datert 28.06.2015:
Næringen/virksomheten (restauranten/puben) som har vært på Høllen brygge, har vært til sjenanse for
naboene. Ønskelig at det ikke legges til rette for slik virksomhet i fremtiden.
Forslagsstillers kommentar:
Gjeldende reguleringsplan for Høllen brygge videreføres.

Tor Bille Langeland, brev datert 09.07.2015:
Dersom veien ned mot Høllen stenges, må stengselet sette på toppen av brattbakken og at husene i gamle
Hølleheia beholder bakken fra krysset og ned til Høllen. Reagere på at antall plasser i båthavna muligens
reduseres. Restaurantdrift i Høllen er problematisk for naboene (støy, bråk). Reagerer på at det foreslås og
legges til rette for restaurantdrift på Høllesanden.
Forslagsstillers kommentar:
I forslaget til detaljregulering tas det ikke sikte på å stenge vegen ned mot Høllen. Når det gjelder
næringsvirksomheten på Høllen brygge, så videreføres gjeldende reguleringsplan.
Søgne AP, e-post datert 11.07.2015:
Søgne AP er positive til en utvikling og regulering i Høllen. Mener at reguleringsområdet bør være større.
Planene bør ta hensyn til allmenheten, næringsinteressene, beboernes interesser og hensyn til vei og
trafikk.
Forslagsstillers kommentar:
I forslag til detaljregulering er vurderinger omkring allmennheten, næringsinteressene, beboerne etc
foretatt. Videre forholder planforslaget seg til avgrensning avklart med kommuneadministrasjonen.
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1

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)

1.1
Bebyggelse og anlegg – øvrig kommunaltekniske anlegg (o_BKT)
Innenfor området tillates toalettanlegg, søppelboder og tilsvarende kommunalteknisk anlegg.
Maks. tillatte mønehøyde = kote +7,0 moh.
1.2
Bebyggelse og anlegg – forretning/kontor/tjenesteyting (FKT)
Innenfor området tillates det areal til forretning, kontorer, kafé og annen privat tjenesteyting. Med annen
privat tjenesteyting tillates helserelatert virksomhet (lege, tannlege, fysioterapi, kiropraktor o.l.), samt
frisør, hudpleie, fotpleie o.l.
Mønehøyde skal ikke overskride kote +10,0 moh.
Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 30 – 40 grader. Mindre takoppbygg, takopplett, arker kan
tillates. Takopplett tillates i maks 40 % av takflatens lengde.
Alle utvendige fasader skal paneles med trekledning.
Gangareal langs brygga under utkraget bygg skal være tilgjengelig for allmennheten.

2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)

2.1
Generelt
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det
inkluderer også tekniske planer for vann og avløp som skal omfatte hele planområdet med nødvendige
tilknytninger til eksisterende nett.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende
kommunale normer.
2.2
Trafikkareal/veg (o_SV)
Arealet skal benyttes til nødvendig kjøring til og fra bensinpumper, samt varelevering. Ved opparbeidelse
av trafikkarealet skal det tas særlig hensyn til myke trafikanter.
2.3
Torg
Innenfor o_ST1 – o_ST2 skal det etableres offentlig torg åpent for allmennheten.
Innenfor o_ST2 tillates offentlige underjordiske renovasjonsanlegg.

2.4
Annen veggrunn - grøntareal
Området omfatter sideareal og grøfter.
2.5
Kai
o_SK omfatter offentlig kaianlegg. Området skal være åpent for allmennhetens tilgang.
I området kan det etableres:
- Servicebrygge som tilrettelegger ombord og ilandstigning for rullestolbrukere
- Fyllingsplass for drivstoff til båter
- Sykkelparkering
- Mindre tiltak i tilknytning til foreninger sin bruk av kaiområdene.
2.6
Parkering
o_SPP1 er offentlig parkeringsareal og skal opparbeides med biloppstillingsplasser. Området skal betjene
bruken av felt FKT.
o_SPP2 er offentlig parkeringsareal og skal opparbeides med biloppstillingsplasser. I tillegg kan enkelte av
plassene benyttes til båtopplag. Området skal betjene bruken av badeplassen (GB) og småbåthavna (VS).
Minimum 5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter.
Minimum 10 % av plassene innenfor o_SPP2 skal avsettes for el-biler og andre ladbare hybridbiler.
Innenfor o_SPP2 skal det avsettes minimum 0,5 biloppstillingsplasser pr. båtplass innenfor VS.

3

Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)

Regulerte områder til grønnstruktur skal ikke benyttes til lager eller rigg, uten at dette er godkjent av
kommunen.
3.1
Badeplass/-område
o_BG skal være offentlig tilgjengelig og benyttes til bading og rekreasjon. Områdets naturlige preg og
karakter skal bevares. Det tillates tiltak som bedrer tilgang til vannet for alle brukergrupper (universell
utforming). Bygninger og anlegg som har direkte tilknytning til områdets bruk tillates.

4

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5 nr. 6)

4.1
Havneområde i sjø (VHS)
Området er reservert for båttrafikk, og utover eksisterende fortøyninger skal det ikke etableres nye og
faste fortøyninger i sjøen i dette området. Langs o_ST1 og FKT tillates det etablert gangforbindelse i form
av en gangbrygge i inntil 2,5 meters bredde. Denne skal forankres i landsiden.
4.2
Småbåthavn (VS)
I området inngår manøvreringsareal og fortøyningsplass for båt, samt flytebrygger og molo. Båtplassenes
størrelse kan varieres etter behov.
4.3
Badeområde (VB)
Tiltak eller inngrep som forringer landskapsbildet, friluftsliv eller biologisk mangfold er ikke tillatt. Tiltak
som fremme bruken av området og som representerer områdets formål kan søkes etablert.

5

Hensynssoner (pbl § 12-6)

5.1
Faresone - Flomfare
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade
eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger, jf. plan- og bygningsloven § 28-1, og teknisk forskrift kap. 7.

6

Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10)

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
innenfor planområdet skal det foreligge:
- godkjente tekniske planer tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
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for Høllen brygge, Søgne kommune.
Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser
Sannsynlighet
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Ufarlig
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Elveflom (høy risiko)
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Ulykke i av-/påkjørsler (middels risiko)
Ulykke med gående/syklende (middels risiko)
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Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen viser, som for eksempel
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Konklusjon:
Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall uønskede
hendelser, eller redusere konsekvensen av disse. God planlegging av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av
eventuelle ulykker.
Det kan konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre større farer enn hva som kan aksepteres. Med
andre ord kan vi ikke se noen grunn til at det er spesielle farer eller risikomomenter her sammenliknet med de fleste
andre plan- og byggeprosjekter.
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1

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Plan- og bygningslovens § 4-3 krever risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for alle planer for
utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål, og evt. endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Hensikten med planen er å legge til rette for myke traffikanter. Planen åpner ikke opp for ny
bebyggelse. Følgende emner skal belyses nærmere: Grønnstruktur (badestrand, park,
gangforbindelse) og Infrastruktur (veier, kryss, parkering, kollektivtransport, båthavn, gjestebrygger).
Ytterligere redegjørelse for planforslaget og overordnete planer framgår av planbeskrivelsen.

1.2

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

Frekvens

Vekt

Lite sannsynlig

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

1

Mindre sannsynlig

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

2

Sannsynlig

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

3

Meget sannsynlig

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

4

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

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

Vekt

Konsekvens

Ufarlig

1

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

En viss fare

2

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

Kritisk

3

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

Farlig

4

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

Katastrofalt

5

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

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

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Meget sannsynlig
Sannsynlig

Hendelse x

Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Hendelse y

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

Tabell 1-3 Tabell som viser samlet risikovurdering

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

1.3

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

Risikoforhold

2.1

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

Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

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

Nei

2. Snø-/isras

Nei

3. Flomras

Nei

4. Elveflom

JA

Sannsynlig

Kritisk

5. Tidevannsflom; stormflo

JA

Sannsynlig

Kritisk

6. Radongass

Usikkert

Mindre
sannsynlig

Ufarlig

NVE har utarbeidet flomsonekart
for Søgneelva. Planområdet
berøres, og ny bebyggelse må ta
hensyn til beregnet flomnivå.
Estimat i rapporten
"Havnivåstigning" er for Høllen 149
cm i år 2050 og 205 cm i 2100.
Kaifronten som ligger på kote + 0,9
vil bli berørt.
Løses i henhold til TEK10 § 13-5.

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt

Nei

8. Nedbørutsatt

Nei

Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora

Nei

10. Sårbar fauna/fisk

Nei

11. Verneområder

Nei

12. Vassdragsområder

Nei

13. Forminner (afk)

Nei

14. Kulturminne/-miljø

JA

Vest Agder fylkeskommune,
fylkeskonservatoren, varslet at det
måtte foretas arkeologiske
registreringer. Det er ikke utført.

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

Nei

16. Havn, kaianlegg

JA

17. Sykehus/-hjem, kirke

Nei

18. Brann/politi/sivilforsvar

Nei

19. Kraftforsyning

Nei

Mindre
sannsynlig

Ufarlig

Høllen brygge, med havn/kaianlegg,
utgjør vestre del av planområdet.
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

20. Vannforsyning

Nei

21. Forsvarsområde

Nei

22. Tilfluktsrom

Nei

23. Område for idrett/lek

Nei

24. Park/rekreasjonsområde

JA

25. Vannområde for friluftsliv

Nei

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Mindre
sannsynlig

Ufarlig

Høllesanden utgjør østre del av
planområdet.

Mindre
sannsynlig
Mindre
sannsynlig

Kritisk

Generell ulykkesrisiko. Det vil
kunne bli økt trafikkbelastning.
Generell ulykkesrisiko. Det vil
kunne bli økt trafikkbelastning.

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning

Nei

27. Permanent forurensning

Nei

28. Støv og støy; industri

Nei

29. Støv og støy; trafikk

Nei

30. Støy; andre kilder

Nei

31. Forurenset grunn

Nei

32. Forurensning i sjø

Nei

33. Høyspentlinje (em stråling)

Nei

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

Nei

36. Oljekatastrofeområde

Nei

Nei

Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt forurensning

Nei

38. Støy og støv fra trafikk

Nei

39. Støy og støv fra andre kilder

Nei

40. Forurensning i sjø

Nei

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

Nei

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

Nei

43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet
44. Ulykke i av-/påkjørsler

JA

45. Ulykke med gående/syklende

JA

Kritisk
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

JA

Mindre
sannsynlig

Kritisk

47. Andre ulykkespunkter

Nei

Risiko

Kommentar/Tiltak
Generell ulykkesrisiko. Det vil
kunne bli økt trafikkbelastning i
anleggsperioden.

Andre forhold
48. Sabotasje og terrorhandlinger

Nei

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

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

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

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig

4, 5
14,
16, 24

44,
45, 46

Lite sannsynlig

2.2

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

14 Kulturminne/-miljø
I forbindelse med varsel om oppstart ble det stilt krav om arkeologisk registrering både på land og i sjø.
Dette arbeidet er ikke utført. For sjø vil reguleringsplanen ikke endre dagens bruk/status. Planforslaget
legger ikke opp til ny bebyggelse i området, og endringene gjelder kun arrondering av dagens arealer. I den
videre planleggingen må eventuelle funn tas hensyn til, ved hjelp av blant annet hensynssoner på
plankartet.
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16 Havn, kaianlegg
Planforslaget omfatter eksisterende småbåthavn. Fritidsbåttrafikk medfører alltid sannsynlighet for mindre
uhell. Det kan være uhell knyttet til generell bruk av fritidsbåt, eksisterende fylling av drivstoff. Tiltak
knyttet til fritidsbåttrafikk håndteres ikke av planforslaget.
24 Park/rekreasjonsområde
Planforslaget omfatter eksisterende rekreasjonsområde og badeområde, Høllesanden. Gjeldende status og
bruk videreføres her. Det er lite sannsynlig at plantiltaket kan få konsekvenser for Høllesanden som
rekreasjonsområde. Men konsekvensen anses som ufarlig.
2.2.2 Hendelser med middels risiko __________
44 Ulykke i av-/påkjørsler
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet, og planforslaget antas dermed å ha
sannsynlighet for ulykker, men eventuell ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens.
45 Ulykke med gående/syklende
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet. Trafikkmengden antas å øke med
etablering av restaurant. Planforslaget antas dermed å ha sannsynlighet for ulykker, men eventuell ulykke
vil kunne være en kritisk konsekvens.
46 Ulykke ved anleggsgjennomføring
Det vil være en generell ulykkesrisiko ved anleggsgjennomføring. Ulike lovverk regulerer imidlertid
virksomheter som skal operere i området. Når det gjelder ulykke ved anleggsgjennomføring vurderes det
som sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som kritiske. Området skal merkes/skiltes og sikres for
uvedkommende. Eventuelle anleggsarbeider kan bare gjennomføres etter godkjent tillatelse fra kommunen
og må gjennomføres av kompetent foretak. Spesielle tiltak utover dette anses ikke å være nødvendig.
2.2.3 Hendelser med høy risiko __________
4 Elveflom
Det er utarbeidet flomsonekart for Søgneelva. Det er utført vannlinjeberegning og det kartlagte området
innbefatter blant annet Søgneelvas utløp, ved Åros og Høllesanden. Sistnevnte er en del av planområdet.
Kommuneplan har følgende bestemmelse for flomsoner; Innenfor 200-års flomsone; Søgneelva og
Lundeelva, tillates ikke oppført ny eller utvidelse av eksisterende bebyggelse. Når det gjelder 200årsflommen så er vannstanden beregnet til 1,7 moh. På de beregnede høydene skal det legges en
sikkerhetsmargin på 50 cm. På den måten blir kravet til ny bebyggelse 200-årsflom + 50 cm. Det er derfor
sannsynlig at flom innenfor planområdet vil inntreffe. Det er kun østre deler av planområdet som berøres
av flomsonekartet. Disse områdene skal ikke bebygges. Men det området som viser 200-årsflommens
utbredelse, må i plankartet angis som hensynssone – faresone flom.
5 Tidevannsflom; stormflo
Rapporten Havnivåstigning i norske kystkommuner presenterer estimater for fremtidig havstigning for alle
kystkommunen i Norge. Tabellene viser beregnete verdier for havstigning, landheving og stormflo for år
2050 og 2100. Tallene er dog usikre og presenteres med et stort usikkerhetsintervall. For Søgne kommune
er det Høllen som er målepunktet. For 100 års stormflo i år 2050 er 149 cm, med usikkerhetsintervall
mellom 141 cm – 163 cm. I år 2100 er det 205 cm, med usikkerhetsintervall mellom 185 cm – 240 cm. For
Høllen brygge ligger kaifronten på kote + 0,9 m. I forhold til plankartet må områder som ligger lavere enn
2,05 moh angis som hensynssone – faresone flom.
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Usikkerhet ved analysen
Klassifisering av risiko vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser. Dette
skyldes flere forhold:
- For mange typer hendelser finnes ikke erfaringer eller etablerte metoder for å beregne frekvens,
eller modeller og metoder som kan beregne sannsynlighet. I slike tilfeller må sannsynligheten
vurderes ut fra et faglig skjønn. Selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse
innen det fagområdet som er aktuelt, vil det være usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder
for vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak.
- Denne analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig
prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike
løsninger i byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har
forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man
ikke har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen.
- Hendelsene som er vurdert i analysen er ikke uttømmende. Det kan være uforutsette hendelser
som man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige arbeidet med ROS-analysen.
- Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli
annerledes. Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør
oppdateres. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og
prosjektering.
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Bestemmelser for reguleringsplan Giskedalsodden.
I reguleringsområdet er det regulert til følgende formål:





§1

Byggeområde: Bolig og eksisterende fritidsbebyggelse, kommunaltekniske bygg.
Offentlig trafikkområde: Kjørevei, gang-/sykkelvei, bussholdeplass, gatetun og annen
veigrunn.
Friområde: Turvei, friområde i sjø/vassdrag og lekeplass.
Spesialområde: Friluftslivområde (land og sjø), privat småbåthavn (land og sjø),
bevaringsområde og privat veg.
Fellesområder: Felles avkjørsel og gangvei, annet fellesareal.
Byggeområder

Bolig med tilhørende anlegg
Grad av utnytting
 Tillatt BYA skal ikke overstige 35 % for tomt 1 og 2 og 40 % for 3, 4 og 5.
 Tillatt mønehøyde er inntil 7,0 meter og tillatt gesimshøyde er inntil 5,5 meter.
 Garasjer kan ha mønehøyde inntil 5,25 og gesimshøyde inntil 3 meter. BYA skal ikke
overstige 50 m².
Generelt
 Det skal oppføres 1 boenhet pr tomt.
 Bebyggelsen skal høydemessig plasseres med topp grunnmur som vist på plankart +/0,5 meter.
 Garasje /carport skal tilpasses boligens materialbruk, form, farge og høydemessig
plassering. Plassering av garasje må være med i byggesøknaden for bolig.
 Takflater og fasader skal ha ikke reflekterende farge.
 Takvinkel på bygninger skal være maksimum 38 grader og minimum 25 grader. Alle
bygninger skal ha saltak.
Parkering
 Kommunens norm for parkering skal følges til en hver tid. Dette vil si 2
biloppstillingsplasser pr. boenhet på egen tomt.

Fritidsbebyggelse


Fritidseiendom GB 19/22 tillates ikke utvidet.



Fritidseiendom GB 19/13,21 tillates utvidet inn til T-BRA 100 m2. I dette regnes
hytte, anneks og uthus.

§2

Offentlige trafikkområder

I frisiktsonen for avkjørsel til Årosveien skal det ikke være vegetasjon eller andre
sikthindringer, som er høyere enn 0,5 meter i forhold til tilstøtende vegbane.

§3

Friområde

Turveien skal opparbeides følgende:
I sjø: 4 meter regulert bredde. Se skisse for detaljering
På land: som en grusa sti med 3 meter regulert bredde, 2 meter bredde på turveien, samt 0,5
meter grøft på begge sider. Turveien skal anlegges så skånsomt som mulig for å bevare
eksisterende terreng.
§4

Spesialområder

Eksisterende private brygger tillates vedlikeholdt, men ikke utvidet.
På GB 19/45 gis det tillatelse til oppføring av et bygg på 2 m bredde og 6 meter i lengde til
lagring av kajakk og lignende. Bygget må føres opp med fjellet som den ene veggen i
lengderetningen. Takform er pultak og maks høyde er 2 meter. Det skal være minimum 10
grader helning. Bygget utformes i ubehandlet tre på vegger og tak.
Det er registrert to steinalderlokaliteter i planområdet. Tiltak som vil redusere verdien av
disse, tillates ikke.
§5

Fellesområder

Adkomst til Årosveien (felles avkjørsel) skal opparbeides i henhold til veileder 017 (Statens
Vegvesen).
Felles gangsti kan opparbeides med 1 meters bredde mellom boligtomt 1 og 5.
Støyskjerm skal opparbeides i henhold til standard. Vedlikehold og lignende er beboerne i
området sitt ansvar.
§5

Rekkefølgebestemmelser

Lekeplass i område avsatt til byggeområde bolig, skal være ferdigstilt for det gis
brukstillatelse til boligene.
Støyskjerm skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til boligene.
Søgne 04.12.2008

TEGNFORKLARING
PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL
Nr. 4 Friområder

BYGGEOMRÅDER
(PBL § 25 1.ledd nr.1)

Felles avkjørsel/parkering

Turveg

Nr. 1 Byggeområder
Boliger
m/tilhørende anlegg

Friområde i sjø/vassdrag
(Fyllingsfot)

Fritidsbebyggelse

Lekeplass

Pumpestasjon

Felles gangareal
Annet fellesareal, Støyskjerm
Streksymboler
Planens begrensning
Regulert senterlinje
Støyskjerm

Nr. 6 Spesial område

Nr. 3 Offentlige trafikkområder

Friluftsområde

Kjøreveg

Formålsgrense
Byggegrense
Frisiktlinje
Kulturminne

Privat småbåtanlegg(land)

Gatetun

Privat småbåtanlegg(sjø)

Bussholdeplass

Avkjørsel

Friluftsomr. sjø/vassdrag

Annen veggrunn
Bevaringsområder
Gang-/sykkelveg

Nr. 7 Fellesområder

Ekvidistanse 1 m
Kartmålestokk 1:1500

REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

PLAN NR.

Reg.plan for Giskedalsodden GB 19/1
SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

SAKSNR.

30.01.2008

UTVALGSNR.

DATO

Revisjon
09.03.2007
05.12.2007
13.02.2008

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
1. gangs behandling i plan- og miljøutvalget
Offentlig ettersyn fra 25.02.08 til 25.03.08
Ny førstegangsbehandling i plan- og miljøutvalget
Offentlig ettersyn fra 09.07.08 til 13.08.08
Minihøring 03.10.08 - 20.10.08
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Kommunestyrets vedtak:

25.06.2008

17.12.2008
08/09

05.02.2009

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKSBEH.

Søgne kommune, Arealenheten

SEØ

Godkjent av kommunestyret den,

Ordfører i Søgne

Arkiv:
23/79
Saksmappe:
2015/1654 -35072/2015
Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland
Dato:
21.09.2015

Søgne kommune

Saksframlegg
Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Høllen brygge Plan ID 201503
Utv.saksnr
159/15

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
07.10.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Høllen
brygge – Plan ID 201503 ut på offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 07.10.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannes forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Høllen brygge –
Plan ID 201503 ut på offentlig ettersyn og høring.
Leder Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Plan- og miljøutvalget mener at regulering av Høllen må sees i en større sammenheng.
Plan- og miljøutvalget vedtok enstemmig 04.09.13 (164/13), at der skulle startes en områdeplan for
Høllen.
I planarbeidet skal det legges vekt på bla. følgende:

-

Søgnes identitet som visjonær kommune
Søgnes befolkning
Turisme
Næringsliv
Lag og foreninger
Fastboende i Høllen

Planarbeidets avgrensning skulle komme som ny sak til PML.
Et forslag på avgrensning var fra Solta til Stifjellet ble oversendt med saken.

Plan- og miljøutvalget vil med dette sende saken tilbake til administrasjonen.
Saken utsettes
Votering:
FRP sitt utsettelsesforslag falt med 4 (FRP, AP) mot 5 stemmer (H, V, KRF).

Behandling
Følgende forslag er kommet inn og skal voteres over:

1. Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Høllen brygge – Plan ID 201503 ut på offentlig ettersyn og høring.
2. Erik Langeland (Høyre) fremmet følgende forslag til vedtak:
Før planen legges ut til offentlig ettersyn gjøres følgende endringer:

-

Plassering av restaurant. Denne plassering må fjernes fra grøntområde hvor den er
foreslått plassert i dagens plan. Grøntområde bevares i sin helhelt!
Alternativ plassering av ny restaurant foreslås i området ved «shantyen»/
avfallsstasjon.

3. Leder Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Før planen legges ut til offentlig ettersyn endres planen til å ivareta myke trafikanter. Det
bygges ingen nye bygg

Votering:
Det ble votert over forslagene i følgende rekkefølge:

1. Rådmannens forslag fikk ingen stemmer
2. Høyres forslag opp mot FRP sitt forslag. FRP sitt forslag ble vedtatt med 6 (FRP, KRF,
V, AP)
mot 3 stemmer (H)
Vedtak:
Før planen legges ut til offentlig ettersyn endres planen til å ivareta myke trafikanter. Det bygges ingen
nye bygg

Bakgrunn for saken:
Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult på vegne av Søgne Kommune. Formålet med
planarbeidet er å legge til rette for publikumsrettet virksomhet der følgende emner skal belyses:
Plassering av funksjoner (næring og handel), grønnstruktur (badestrand, park,
gangforbindelser) og infrastruktur (veier, kryss, parkering, kollektivtransport, båthavn og
gjestebrygger).

Formannskapet vedtok i møte 10. juni 2015 at følgende temaer skulle avklares i planarbeidet:
 arealer til restaurant på bakkeplan
 parkeringsarealer, det åpnes opp for at antall parkeringsplasser i Høllen kan reduseres
 trafikale forhold
 torg og uteoppholdsarealer
 behov for bebyggelse for lag og foreninger på eksisterende landareal
 planavgrensning kan reduseres til å omfatte deler av Høllebukta
Dagens situasjon:
På den vestre delen av området er det i dag stort sett havneaktivitet og parkering. Her er det
også dagligvarebutikk med drivstoffpumper for både bil og båt. På den østre delen av
planområdet er det strandarealer og tilhørende rekreasjonsområder; Høllesanden. Innenfor
havnedelen er det aktivitet knyttet til småbåtplassene, samt at det er toalettanlegg og lokaler for
Søgne seilforening.
Melding om oppstart:
Oppstartsmøte mellom kommunen og regulant ble avholdt 1. juli 2015. Det ble meldt oppstart
av planarbeid den 26. mai 2015. Høringsfristen var 10.juli 2015. Det kom inn 22 innspill til
planarbeidet. Innspillene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart og planbeskrivelse med bestemmelser. ROS analyse inngår i
planbeskrivelsen. Planforslaget viderefører store deler av eksisterende bruk. Det tas sikte på å
løse de trafikale problemene ved at busstopp og snuplass/veg flyttes mot Hølleveien, noe som
gir muligheter for å danne et torg mellom butikk, småbåthavn, piren og busstoppet. Det åpnes
opp for å flytte bensinpumpene lenger ut på piren, som et rendyrket anlegg for båtene. Videre
legges det opp til muligheter for å etablere en restaurant på bakkeplan i tilknytning til
Høllesanden, samt oppføring av ny bebyggelse på piren til bruk for allmennyttige og ideelle
organisasjoner, galleri og sesongbaserte salgsarealer. I gjeldende reguleringsplan er GB 23/719
regulert til forretning og kontor. Ny plan åpner opp for tjenesteyting i tillegg til forretning og
kontor, herunder lege, tannlege, fysioterapi, kiropraktor o.l. samt frisør, hudpleie, m.m.

Skisse som viser mulighetene som nytt planforslag gir.
Vurdering av planforslaget:
Eksisterende småbåthavn, strand og parkeringsplass videreføres. Det er foreslått torg i forkant
av butikken, som forbinder den med småbåthavna og byggeareal avsatt til lag og foreninger.
Eksisterende vegsystem videreføres i all hovedsak. Unntaket er dagens fortau som forlenges på
nordsiden av Hølleveien. Fortauet plasseres på offentlig grunn og atkomst til de ulike
boligtomtene beholdes. Busstopp foreslås flyttet, med en effektiv av- og påstigningssone. Store
deler av området er under nivå for stormflo. Det er derfor avsatt faresone – flomfare. Mellom
eksisterende parkeringsplass og Høllesanden, avsettes areal til restaurant/bevertning.

Utsnitt av forslag til reguleringsplan.

Restaurant/ bevertning.
I tråd med formannskapets vedtak er det regulert inn et areal til restaurant på bakkeplan. Det er
valgt å plassere denne i grenseområde mellom stranda på den ene siden, og båthavn og trafikk
på den andre siden. Med dette kan både trafikk i havneområdet og brukere av strandområdene
få direkte tilgang til restauranten. Denne plasseringen gir gode muligheter for å etablere
bebyggelsen på nødvendig høyde med hensyn til flom, samt at den i begrenset grad vil påvirke
bakenforliggende boliger og deres utsikt til Høllefjorden. Etter administrasjonens vurdering er
den foreslåtte plasseringen den beste. Alternative plasseringer kan være i område o_ST2
(torgområde) eller i andre etasje på eksisterende bygg (butikken).
Parkering
Søgne kommune har i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer krav vedrørende
parkering. Det er i planen satt krav om at det skal avsettes minimum 0,5 parkeringsplasser pr.
båtplass. Dette er i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Dagens parkeringsplass
videreføres. Den har ca. 110-120 biloppstillingsplasser. Innenfor parkeringsplassen ved
butikken (Høllen brygge), avsettes det areal til 14 parkeringsplasser. Det er i dag registrert 189
parkeringsplasser på bakkeplan innenfor området. I hovedsak så vil det si at parkeringsplassene
som i dag ligger omkring "Shantyen", samt ut på piren, utgår. Det vil si at forslaget legger opp
til cirka 65 færre biloppstillingsplasser. Det skal opplyses at ved å utvide eksisterende
parkeringsplass med ei rekke mot ny restaurant, kan det bli plass til 30-35 ekstra
parkeringsplasser. Men da blir friområdet, plenen, mindre attraktivt i forhold til lek og
rekreasjon.
I planarbeidet, og på folkemøtet som ble avholdt i forbindelse med presentasjon av
mulighetsstudiene, kom det inn ulike synspunkter på behov for parkering. Det ble opplyst at
det er vanskelig å finne parkeringsplass i Høllen på de fineste dagene i fellesferien. Resten av
året, er det overskudd av plasser. Høllen er et flott område for opphold og rekreasjon.
Spørsmålet blir hvorvidt man skal beslaglegge store deler av område til parkering for å kunne
møte toppene, eller om man vil legge til rette for en annen bruk gjennom hele året.

Trafikkløsninger
I forhold til gjeldende plan endres trafikkløsningen innenfor krysningspunktet mellom butikk,
småbåthavn og Hølleveien. Hølleveien videreføres, men fortauet på østsiden av vegen
forlenges frem til Høllesanden. Dette for å sikre adkomsten til stranda, for gående. Å rydde i de
trafikale forholdene har vært et viktig moment i planleggingen, ettersom området i dag
fremstår som svært uoversiktlig med gående, syklende og biltrafikk om hverandre. Det gjøres
imidlertid oppmerksom på at så lenge bensinpumpene opprettholdes som et anlegg for både båt
og bil, vil en få biltrafikk ut i torgområdene foran butikken.
I nær tilknytning til Hølleveien etableres bussholdeplass og snuplass. Busstoppet vil også
kunne fungere ved at buss med cruiseturister som skal med M/B Høllen kan stoppe her.
Busspassasjerene vil gå trygt fra busstoppet og til M/B Høllens av- og påstigningsplass. Båten
vil ha sitt faste sted i forbindelse med torget.
Barn og unges interesser
Innenfor planområdets østre del brukes området aktivt av barn og unge i dag. Strand- og
gressarealene ved Høllesanden er attraktive rekreasjonsområder. Spesielt gjelder dette
sommeren der bading er hovedaktivitet. I og omkring Høllen brygge, butikken, skal det
etableres torgarealer. Torgarealene kan beplantes, og det kan etableres sittegrupper, scenegulv,

lekeplass mm. En slik omdisponering av arealene, fra asfalterte flater til torvarealer, vil være
positivt for alle grupper, men da kanskje særlig i forhold til barn- og unge.
Naturmangfoldloven
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken.
Naturbasen er sjekket, og lokalkunnskap sammenholdt med allerede foretatte utbygginger er
vurdert. Med tanke på at utløpet av Søgneelva er på den nordøstre delen, er dette registrert som
et brakkvannsdelta. Dette er en viktig naturtype. Ved utløpet av Søgneelva er det også
registrert sjøorre og svartand, som også er arter av stor forvaltningsinteresse. I enden av brygga
er det registrert et sørgående belte med ålegressamfunn. Denne registreringen er fra 2008. I
småbåthavna er det vist at området består av bløtbunn. Denne registreringen er fra 2005.
Basert på kunnskapsgrunnlaget, er tiltaket ikke vurdert å gi store/irreversible konsekvenser for
naturmangfoldet. Det er da lagt vekt på at registreringene som er nevnt ovenfor gjelder et mye
større område enn planområdet, og at den reelle omdisponeringen fra friområde til
utbyggingsformål gjelder et lite areal på cirka 900 m2. Siden tiltaket er relativt beskjedent, vil
både påvirkning på økosystemet og samlet belastning på naturmiljøet være minimal. Vurdert ut
i fra naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett derfor og ikke gi negative konsekvenser for
naturverdiene i området.
Kulturminner:
Fylkeskonservatoren har varslet at det må foretas arkeologisk registrering innenfor gnr. 23,
bnr. 103 i form av sjakting og prøvestikking. Etter at planforslaget ble utarbeidet, har de uttalt
at arealet kan reduseres til kun å gjelde området hvor restauranten skal bygges. Formelt sett så
inntrer undersøkelsesplikten først når planen legges ut til offentlig ettersyn.
Norsk Maritimt Museum har varslet at det må påregnes krav om marinarkeologiske
registreringer. Det legges ikke opp til nye tiltak i sjø, og dagens bruk videreføres. Vi kan av
den grunn ikke se behov for gjennomføring av marinarkeologiske registreringer, og vil drøfte
dette med Norsk Maritimt museum i forbindelse med høringen.
Konklusjon:
Med bakgrunn i gjennomgangen av planen over, anbefaler arealenheten at planforslaget;
Detaljregulering for Høllen Brygge – Plan ID 201503, legges ut til offentlig ettersyn og
høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
Vedlegg:
1 Planbeskrivelse
2 ROS analyse
3 Plankart
4 Planbestemmelser
5 Skisse over mulig opparbeiding av torgarealer mm.
6 Innspill fra naboer og berørte myndigheter

