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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for østre del av Skarpøya 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 - 26.04.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (MDG).
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
3. Detaljregulering for østre del av Skarpøya vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Planforslaget er utarbeidet av Kristiansand Byggrådgivning AS, og videreført av BN-konsult
AS på vegne av berørte grunneiere. Formålet er å legge til rette for fortetting i et etablert
område for fritidsbebyggelse i tråd med reguleringsplan for Ny Hellesund. Til dette ligger:
 Deling av eiendommer som i dag består av flere selvstendige hytter.
 Legge til rette for utvikling av eksisterende bebyggelse.
 Legge til rette for ny fritidsbebyggelse.
 Sikre båtplasser for alle eiendommer. Sikre ferdsel i og gjennom området for brukere
og besøkende
Innholdet i planen:
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-3).

Planen legger til rette for totalt 16 fritidsboliger, hvorav 12 er eksisterende og 4 er nye. Det
åpnes opp for at fritidsbebyggelsen kan utvides i tråd med kommunens retningslinjer, med
samlet BRA på inntil 120 m² pr. eiendom. Videre åpnes også opp for noen endringer og en
utvidelse av dagens bryggeanlegg.

Planprosess:
Det ble meldt oppstart av planarbeidet den 3. juni 2015. Innkomne merknader til oppstarten
fremkommer av planbeskrivelsen, og er kommentert før utleggelsen til offentlig ettersyn og
høring. Planforslaget var ute på høring i perioden 26. januar – 20. mars 2017. Det kom inn fire
høringsuttalelser til planforslaget. Disse ligger vedlagt. Under følger en oppsummering av
innspillene med administrasjonens kommentarer.
Vest Agder Fylkeskommune, 22.02.17:

I og med at offentlig rutebåt har anløp i planområdet, bør allmennhetens interesser vektlegges.
Kommunen bør derfor gjennom bestemmelsene sikre at allmennheten fritt kan ferdes på Turvei,
Sti. I tillegg bør det åpnes for at turstien kan skiltes og merkes. Ved et rutebåtanløp vil folk ofte
tilbringe tid, og kommunen bør derfor vurdere å opprettholde området sør for "Kai, Brygge"
som ubebygd friluftsområde slik at det kan benyttes til bading, fisking, opphold, osv.
Planforslaget legger opp til etablering av en forholdsvis stor ny molo i f_BBS1. Slike moloer
innebærer ofte omfattende utfyllinger som vil kunne bli et dominerende element i
kystlandskapet. Kommunen bør av hensyn til miljø- og landskapshensyn vurdere om det på
generelt grunnlag er ønskelig at det skal åpnes opp for slike moloer i tilfeller der grunneier
ønsker seg en mer beskyttet havn. En slik praksis vil i tilfelle kunne få betydning for fremtidige
utbygginger i Søgneskjærgården.
Administrasjonens kommentar:
Turvei/ sti går over private eiendommer, og benyttes av allmennheten i dag. Det vil ikke bli
lagt inn bestemmelser om skilting. Planforslaget åpner opp for utvidelse av bryggeanlegget inn
mot kaia, men ingen nye bygninger/ sjøbuer. Område ved sjøen fremstår i dag som 2 mindre
«båthavner», og vi ser ikke at endringene, herunder flytting av eksisterende molo og utvidelse
av bryggeanlegget, vil får konsekvenser i forhold til miljø- og landskapshensyn.
Kystverket Sørøst, 27.02.17:
Kystverket gjør oppmerksom på at området kan være utsatt for bølger fra skipstrafikken, og at
det ikke kan påregnes å få innført fartsrestriksjoner som følge av ulemper fra passerende
fartøy. De opplyser videre at det ikke må legges til rette for tiltak (herunder belysning) som kan
få negativ betydning for navigasjonsinstallasjonene i området, og at tiltak i biled eller
hovedled, slik som moringer, brygger osv., skal behandles av kystverket etter havne og
farvannsloven § 27, 2. ledd.
Administrasjonens kommentar:
Det legges ikke inn noen egen bestemmelse i planen om tillatelse etter havne- og farvannsloven for
tiltak i sjø. Ved søknad om tiltak i sjø er tillatelse etter havne- og farvannsloven et fast punkt i
behandlingen av saken i kommunen.
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, 16.02.17:
Planforslaget burde i større grad ha tatt hensyn til omkringliggende landskapsvernområde.
Det opereres med byggegrenser for nye bygg helt ned til 2 og 4 meter fra vernegrensen.
For å sikre at utbygging skjer til minst mulig skade for tilstøtende landskapsvernområde gir vi
faglig råd om at de deler av tomtene mellom byggegrense og vernegrense ikke reguleres til
byggeformål, men til grønnstruktur – for å signalisere at her skal naturverdiene i landskapet
ivaretas. For øvrig gir vi faglig råd om at ny bebyggelse/byggegrenser trekkes lengst mulig
tilbake fra vernesonen.
Administrasjonens kommentar:
I det reviderte planforslaget er de ubebygde delene av tomt F1 og F2 regulert til grønnstruktur
for å hindre tiltak innenfor disse områdene. Ut over dette er byggegrensene oppretthold som i
høringsutkastet.
Agder Energi nett, 15.02.17:
I området som inngår i reguleringen har vi et bestående lavspent fordelingsnett som vist på
vedlagte kartskisse. En eventuell flytting/omlegging av våre anlegg må bekostes av utbygger
Administrasjonens kommentar:
Det legges ikke inn bestemmelser i forhold til dette, og en evt. omlegging av nett må avklares
med utbygger dersom dette blir nødvendig. Innspillet tas til etterretning.

Vurdering av planforslaget:
Størstedelen av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. I slike områder skal
en etter § 1-8 i plan- og bygningsloven, spesielt ta hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv
og andre allmenne interesser. Området er i dag bebygd med flere hytter. Det er i planforslaget
fastsatt byggegrenser for alle tomtene for å sikre at eksisterende bebyggelse ikke utvides mot sjøen
eller mot stier, og at dagens struktur opprettholdes. Det er regulert inn totalt 16 fritidsboliger,
hvorav 12 er eksisterende og 4 er nye. Det åpnes også opp for noen endringer av dagens
bryggeanlegg, men disse anses ikke for å få konsekvenser i forhold til miljø- og landskapshensyn.
Grønnstruktur:
For 2 av eiendommene, herunder tomt F1 og F2 er deler av eiendommen regulert til grønnstruktur.
Dette for å sikre at bebyggelse konsentreres på den delen av eiendommen som har inntegnede
byggegrenser. På denne måten har man også sikret områdene inn mot omkringliggende
landskapsvernområde.
Samferdselsanlegg/ trafikk:
Dagens brygge for rutebåt ligger mellom de to buktene med private båtplasser. Denne beholdes og
gangstier fra brygga leder besøkende inn i, og gjennom planområdet til andre eiendommer på øya.
Stiene beholdes som i dag, og kan gis nødvendig skjøtsel og utbedringer som sikrer at disse kan
benyttes av gående.
Småbåtanlegg:
De 2 buktene reguleres som småbåtanlegg på land og i sjø. I sjø reguleres det 8 meter fra land, for å
sikre tilstrekkelig areal for fortøyning med utrigger eller akterfester. I områder regulert til
småbåtanlegg kan det etableres brygger i tråd med byggegrensene. I område f_BBS1 og f_BBS2
innlemmes eksisterende sjøboder i småbåtanleggene. Det tillates ingen utvidelse av, eller etablering
av nye bygninger i disse områdene. I område f_BBS2 skal bryggeanlegget inkludere tursti fra
rutebåtbryggen og inn i området. Tiltakene vil ikke endre områdets karakter som et opparbeidet
bryggeområde, men sikre enklere ilandstigning enn i dag. Havnen i øst er i dag svært eksponert for
strømninger skapt i sundet mot Monsøya, og de bevegelser som skapes av bølger og båttrafikk. Det
foreslås å fjerne eksisterende molo, og flytte den lenger ut i bukta. Den nye moloen vil ligge på
inntil 2 meters dyp, og sikre trygg fortøyning for båtene. Strømforhold og liten dybde gjør at
flytende bølgebryter (betongbrygge) ikke kan etableres. Tiltaket sikrer også tilstrekkelig plass til de
eiendommer som har brygge i denne havnen.
Universell tilgjengelighet:
Det skal ikke opparbeides infrastruktur som dekker kravene til universell utforming, men turstier
kan skjøttes slik at de legger til rette for bevegelseshemmede. Krav om tilgjengelighet gjelder ikke
for fritidsboliger med en boenhet.
Barn og unges interesser:
Vi mener at det ikke er behov for særskilt tilrettelegging for barn og unge gjennom
reguleringsplanen. Innenfor planområdet er det gode lekforhold på den enkelte tomt, det er
badeplasser og brygger, og god tilgang til friluftsområder.
Risiko- og sårbarhetsanalyse:
Det er utarbeidet ROS-analyse. Denne avdekker ingen kritiske forhold for eller av
reguleringsplanen.
Biologisk mangfold:
Hoveddelen av planområdet er opparbeidet som hager, men parkmessig beplantning. Dette området
har ingen kjente forekomster av sjeldne eller stedegne arter. 2 hytter skal legges i gammel utmark
som ikke er skjøttet på svært lang tid, det er heller ikke her registrert sjeldne eller stedegne arter.
Strandsonen bærer preg av å ha vært benyttet til brygger og rekreasjon i år-tier. Gjennom planen
foreslås det å etablere nye bryggefronter langs land. Videre foreslås det å flytte en eksisterende

molo noe lenger ut. Denne blir liggende på inntil 2 meters dyp. Det er ikke registrert sjeldne eller
stedegne arter eller gyteplasser i disse to buktene.
Kulturminner:
Planen berører ingen kjente kulturminner. Det kan i den forbindelse opplyses om at det er foretatt
arkeologisk registrering m. 10 prøvestikk, og at alle gav negativt resultat.

Konklusjon:
Det er etter høringen gjort noen mindre endringer. Navnet på planen er endret fra «midtre del
av Skarpøya» til «Østre del av Skarpøya etter ønske fra regulant.
Deler av tomt F1 og F2 er regulert til grønnstruktur, og det er lagt inn bestemmelser for disse
områdene i reguleringsbestemmelsene § 8, hvor det er sagt at det ikke tillates tiltak innenfor
områdene.

Byggegrensene for felt F4, F9, F10 og F11 er justert som varslet i høringen. Grensene er
trukket nærmere bebyggelsen, og reduserer fremtidige terrenginngrep.

Kart lagt ut på høring

Kart til vedtak

Det er videre gjort en presisering i bestemmelsene § 3 første ledd. Dette er endret til at det pr.
eiendom tillates bebyggelse med maksimalt BRA = 120 m², og at det kun tillates en (1)
boenhet pr. tomt. Slik de var utformet i høringsutkastet var bestemmelsen litt uklar i forhold til
hvorvidt det kunne oppføres uthus på 15 m² i tillegg til en bruksenhet på BRA =120 m².
Administrasjonen anbefaler at planen med plankart og bestemmelser datert 5. april 2017,
sammen med planbeskrivelse datert 10.01.17, vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader
Vedlegg:

1
2
3
4
5
6

Reguleringsbestemmelser
Plankart
Planbeskrivelse
ROS analyse
Særutskrift førstegangsbehandling
Høringsuttalelser

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DEL AV SKARPØYA
REVIDERT 05.04.2017

§ 1. PLANENS BEGRENSNING.
Reguleringsplanen med bestemmelser omfatter det området som er avgrenset med
begrensningslinje på plankart.

§ 2. REGULERINGSFORMÅL.
Arealene reguleres til følgende formål:
-

Byggeområde - område for fritidsbebyggelse
Småbåtanlegg
Kai, brygge
Turvei, sti
Småbåtanlegg i sjø
Ferdselsområde i sjø
Friluftsområde i sjø
Grønnstruktur

§ 3. BYGGEOMRÅDE - OMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (1120)
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 120 m² pr. eiendom. Det tillates kun en (1) boenhet pr. tomt.
Nybygg og til-/påbygg skal i byggeskikk og materialvalg tilpasses eksisterende bebyggelse. For nybygg
tillates bygg i 2 etasjer uten kjeller, med maksimal mønehøyde 7,5 meter. Takvinkel mellom 40° og
45°.
Uthus skal verken ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) større enn 15 m2 med maksimum
mønehøyde 3,5 meter. Det skal ha dør uten vindu og ikke mer enn to vinduer, hvert med glassareal
inntil 0,5 m2. Takvinkel skal tilpasses øvrig bebyggelse. Ark, kvist, takoppbygg, halvtak og overbygg
tillates ikke. Det tillates kun et uthus pr eiendom.
Ved byggesøknaden skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/nabobebyggelse og
eksisterende sti gjennom området. Murer og terrengsprang skal dokumenteres og illustreres spesielt.
Terrasser skal være forbundet med hytta.

3.1 Byggegrenser
Byggegrensene gjelder for alle nye tiltak.
-

Det tillates ikke sprengning eller fyllinger med høyde over 1 meter utenfor byggegrense i
plan.
Det tillates etablering av sti som adkomst til hyttene

3.2 Særskilt for F1, F2, F3 og F4
Flatt tak/pulttak kan tillates. Maksimal gesimshøyde ved valg av pulttak er 5 meter over
gjennomsnittlig planert terreng.

3.3 Krav om båtplasser
Før fradeling må det foreligge tinglyst rett til båtplass med minimum 3 meter bryggefront.
Eiendommene skal ha sine båtplasser som følger:

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

BBS2
BBS2
BBS1
BBS1
*
BBS1
*
BBS2
BBS2
BBS1
BBS1
BBS2
BBS2
BBS2
*
*

* Se rekkefølgebestemmelsene

§ 4. SMÅBÅTANLEGG I SJØ (6230)
4.1 BSB1 og BSB2

Det tillates moringer og/eller utriggere for fortøyning i tilknytning til etablerte brygger. På brygger
tillates utriggere plassert normalt på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge.
Utriggere skal ha maks bredde 0,5 meter og maks lengde 8 meter.

§ 5. SMÅBÅTANLEGG (1588) i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
5.1 f_BBS1
Eksisterende sjøbuer kan ikke utvides over dagens størrelse. Det tillates ikke oppføring av flere
sjøbuer på eiendommen.

5.2 f_BBS2
Det kan etableres brygger med fortøyningsplasser mellom sjøbod og rutebåtbrygge. Det kan ikke
etableres båtplasser som er til hinder for trafikk på rutebåtbrygga. . Eksisterende sjøbuer kan ikke
utvides over dagens størrelse. Det tillates ikke oppføring av flere sjøbuer på eiendommen.

§ 6. KAI, BRYGGE (2041)
Området f_SK skal benyttes som ilandstigningsbrygge og tilrettelegges for anløp for rutebåt så lenge
den er i drift. Bryggen skal ikke benyttes til permanent fortøyning.

§ 7. TURVEG, STI (3031)
Eksisterende veisystem opprettholdes med dagens standard. Stiene kan innen planområdet
oppgraderes til å legge til rette for barnevogn/håndtralle. Maksimal bredde er 2 meter.

§ 8. GRØNNSTRUKTUR (3001)
Det tillates ingen byggetiltak innenfor området.

§ 9. FERDSELSOMRÅDE I SJØ (6100)
Det tillates ikke installasjoner i området som er til hinder for båttrafikk.

§ 10. FRILUFTSOMRÅDE I SJØ (6700)
Det tillates ikke installasjoner i området.

§ 11. FELLESBESTEMMELSER.
Det er ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse
reguleringsbestemmelser.

§ 12 REKKEFØLGEKRAV
Ny molo innenfor område BSB1 kan ikke oppføres før eksisterende molo er fjernet.
Opprettelse av nye fritidseiendommer kan ikke finne sted før atkomst inkl. bryggerettigheter er
sikret. Tilsvarende gjelder for byggetillatelse til nye hytter.
Hytter må knyttes til vann- og avløpsnettet før byggetillatelse kan gis.
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Bakgrunn
Kristiansand Byggrådgivning AS har utarbeidet planforslaget på vegne av berørte
grunneiere. Arbeidet er videreført av BN-konsult AS i Kristiansand.
Formålet er å legge til rette for fortetting i et etablert område for fritidsbebyggelse i tråd med
reguleringsplan for Ny Hellesund. Til dette ligger:






Deling av eiendommer som i dag består av flere selvstendige hytter
Legge til rette for utvikling av eksisterende bebyggelse
Legge til rette for ny fritidsbebyggelse
Sikre båtplasser for alle eiendommer
Sikre ferdsel i og gjennom området for brukere og besøkende

Planbeskrivelse
Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet er på ca. 18,581 da, og dekker på eiendommene Gnr./ Bnr. 20/44, 20/14, del av
22/2, 22/4, 22/10, 23/261 og 23/871 i Søgne kommune.

Gnr/Bnr
20/44

Eier
Randi Margrethe Roaldsnes

Bebyggelse
2 hytter

Detaljplan Skarpøya – 7.11.2016
Side 1 av 15

20/14

22/2

Harald Sødal
Nils Bjørgulf Sødal
Øivind Sødal
Anniken Berglund
Anne K Nylund Kreunen
Grethe Sødal Løyte
Torbjørg Nylund Nilsen
Arne Sødal
Hans Kristian Sødal
Jan Ragnvald Sødal
Leif Otto Sødal
Ole Jakob Sødal
Solveig Sødal
Tormod Sødal
Øystein Sødal
Hanna Rogan
Martin Rogan

2 sjøboder

2 hytter

2 hytter
Sjøbod
1 hytte

22/10

Bente Jørgensen Falkum
Preben Falkum
Martin Rogan

23/261

Jakob Brynjulv Sødal

2 hytter

23/871

Harald Sødal

2 hytter

22/4

1 hytte

I tillegg til disse bygningene, er det flere uthus, anneks og boder. Denne bebyggelsen blir
redegort for i planforslaget.
Området består av svaberg, krattskog og opparbeide hager, og fremstår som et typisk
hytteområde i skjærgården, gode solforhold og nærhet til sjø og utmark.
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Eksisterende bebyggelse bærer preg av en gradvis utbygging hvor bygningene er plassert
naturlig i terrenget. Det er rikelig plass til lek og uteopphold på den enkelte eiendom, og et
stisystem sikrer eiendommene tilgang til sjø og utmark. Ferdselsrettene er i liten grad tinglyst
på den enkelte eiendom, selv om dette praktiseres i dag gjennom avtaler.
Det er etablert brygge for rutebåt midt i planområde som sikrer tilgang til eiendommene og
bakenforliggende friluftsområde/utmark.
Det er ikke særskilt tilrettelagt for barns lek slik det vil være i et boligområde, men områdets
er over tid utviklet for at alle generasjoner skal bruke dette til rekreasjon. Største delen av
øya er avsatt til LNF området, med rikelig tilgang til badeplasser.
Planstatus
Området inngår i Reguleringsplan for Ny Hellesund, med krav om detaljplan før utbygging.
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel 2012-2020, vedtatt 20.12.2012, avsatt til:
•

Fritidsbebyggelse

•

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

•

Farled
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Planområdet inngår i sin helhet i Reguleringsplan for Ny Hellesund vedtatt 28.08.2002 – sist
revidert 22.10.2009, og inngår i område A for fritidsbebyggelse
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Side 4 av 15

I reguleringsbestemmelsenes § 2 heter det:

§2 Byggeområde §25.1
a) Fritidsbebyggelse område A og B
For område A og B er tidligere utarbeidet flere bebyggelsesplaner som opprettholdes og
samles i henholdsvis en bebyggelsesplan for område A på Skarpøya og ditto for område B på
Monsøya, begge datert 08.11.00.
I område A på Skarpøya er godkjent 8 ubebygde tomter. I område B på Monsøya er 7
godkjente ubebygde tomter.
For områdene gjelder:
Gesimshøyde skal ikke overskride 4,00 m fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt hytta og ditto
7,5 m mønehøyde. Takvinkel inntil 45 grader.
Fritidsbebyggelsen kan oppføres med et samlet areal på inntil 100 m2 T-BRA (totalt
bruksareal) inkl. anneks, uthus, sjøbu m.m. Det samme gjelder for fritidsbebyggelsen på
Urholmen og Kvitbjørnsholmen.
Bebyggelsens plassering på de enkelte tomter skal fastsettes etter en konkret vurdering i det
enkelte tilfelle, slik at inngrep i landskapet blir minst mulig. Fritidsboliger skal gis en god
estetisk utforming til passet miljøet i området.
Fritidsboliger anbefales malt i mørke naturtilpassede farger.
For følgende eiendommer,

GB 20/41, 44

GB 22/2, 4, 5, 6, 8, 10

GB 23/122, 256, 633
kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens §§ 84 og 93 samt fradeling til slike formål ikke finne
sted før området inngår i en bebyggelsesplan.
Plankravet gjelder ikke for tiltak knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse innenfor de
begrensinger som gjelder for meldingssaker (jfr. PBL § 86a), og tiltak som verken krever
søknad eller melding.
Til grunn for bebyggelsesplanen gjelder følgende:
 Bebyggelse kan tillates inntil 100 m2 T-BRA pr. tomt
 Maks 1 boenhet pr. tomt
 Krav til båtplass

Planforslaget
Hovedgrep
Det legges opp til at områdets karakter skal bevares, og at det ikke skal tillates en ytterligere
privatisering av strandsonen. Eksisterende bebyggelse skal ikke utvides mot sjøen, men det
tillates en forsiktig fortetting innover på øya, med en bygningsmasse som er tilpasset
omgivelser og byggemønster. Samtidig åpnes det for at eksisterende fritidseiendommer kan
utvides etter kommunens retningslinjer på samlet BRA inntil 120 m².
En rekke av dagens eiendommer har flere enn en hytte, og det foreslås deling av disse
eiendommene i tråd med reguleringsplanens bestemmelser om en boenhet pr tomt. 1
bebygget eiendom midt i planområdet foreslås i tillegg delt for å kunne etablere en ny hytte.
Det er foreslått 2 nye hytter på en ubebygd teig innover øya i tråd med gjeldende
reguleringsplan, samt 2 hytter mellom eksisterende bebyggelse. Videre foreslås det en
forsiktig fortetting på noen større eiendommer.
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Båtplasser etableres i tilknytning til eksisterende brygger i de 2 buktene, og sikrer at alle
eiendommer har båtplass. Noen eiendommer har i dag båtplass utenfor planområdet, og vil
beholde disse.
Eksisterende sti fra rutebåtbrygge og gjennom området mot sydvest, samt sti som skjærer
gjennom planområder på aksen nordvest-sydøst, reguleres inn for å sikre atkomst til alle
eiendommer og gjennom planområdet.
Arealbruk
Planområdets størrelse er 18.581 m², fordelt på følgende formål:
Fritidsbebyggelse: 13.970 m²
Turveg:
572 m²
Småbåtanlegg:
846 m²
Kai, brygge:
97 m²
Småbåtanlegg sjø
1.413 m²
Trafikkområder sjø: 1.136 m²
Friluftsområde sjø:
647 m²
Det er totalt regulert inn 16 fritidsboliger, hvorav 12 er eksisterende og 4 nye
Eiendommer deles i tråd med plankartet. I tillegg foretas det en grensejustering mellom
eiendommene 22/2 og 23/871. Den ene fritidsboligen på 23/871 er i dag delvis plassert over
grensen til 22/2, og grensejusteringen innebærer et makeskifte på annen del av eiendommen
som sikrer til strekkelig areal rundt fritidsboligen til at denne kan vedlikeholdes på egen
grunn.
Rutebåtbrygga er et sameie for eiendommene 20/44 og 22/2, og er i matrikkelen oppført på
to gårds- og bruksnummer.
Eiendommen 22/2 består av 2 teiger i tillegg til sin andel av rutebåtbrygga, hvorav den
største teigen i hovedsak ligger utenfor planområdet. Det er kun de arealer som inngår i
planområdet som omtales.
Eiendommen 22/4 skiller seg ut som er liten tomt på 451 m², og en utnyttelse BYA 30,7%.
Denne eiendommen blir ikke endret gjennom reguleringsplanen. For der resterende
eiendommer er tomtene til dels vesentlig større, og har en gjennomsnittlig BYA på 10,7 %
Alle eiendommer vil ha svært gode uteoppholdsarealer på egen eiendom, og med nærhet til
friluftsområder. Planen viderefører dagens byggemønster.
Bebyggelse, struktur og tiltak
Maks mønehøyde skal ikke overskride 7,5 m fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt hytta og
takvinkel 40-45 grader. For tomt F1, F2, F3 og F4 kan det tillates flatt tak/pulttak. Maksimal
gesimshøyde ved valg av pulttak er 5,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Disse
tomtene ligger innerst i planområdet, og bebyggelsen forutsettes å være synlig fra sjøen.
Fritidsbebyggelsen kan oppføres med et samlet areal på inntil 120 m2 T-BRA (totalt
bruksareal) inkl. anneks, uthus, sjøbu m.m.
Bebyggelsens plassering på de enkelte tomter skal fastsettes etter en konkret vurdering i det
enkelte tilfelle, slik at inngrep i landskapet blir minst mulig. Fritidsboliger skal gis en god
estetisk utforming tilpasset miljøet i området.
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Det er fastsatt byggegrenser for alle tomter. Utgangspunktet for disse er å sikre at
eksisterende bebyggelse ikke utvides mot sjøen eller stier, og at dagens struktur
opprettholdes.
-

Det tillates ikke sprengning, eller fyllinger med høyde over 1 meter utenfor
byggegrense i plan.
Det tillates etablering av sti som adkomst til hyttene.
Ved byggesøknaden skal det legges frem snitt som viser forhold til
nabotomt/nabobebyggelse og eksisterende sti gjennom området.
Murer og terrengsprang skal dokumenteres og illustreres spesielt.
Terrasser skal være forbundet med hytta.

Sjøbuer er markert som eksisterende bygg som inngår i planen. Ved gjenoppbygging etter
brann skal disse oppføres i samme størrelse og samme plassering.
Grønnstruktur
Det er ikke avsatt arealer til grønnstruktur i planområdet. Byggeområdet er et
sammenhengende kulturlandskap uten tung infrastruktur, med nærhet til friluftsområder i alle
retninger, og det ansees ikke som hensiktsmessig å etablere egne arealer for dette formålet
inne i planområdet.
Samferdselsanlegg/ trafikk
Dagens brygge for rutebåt ligger mellom de to buktene med private båtplasser. Denne
beholdes og gangstier fra brygga leder besøkende inn i, og gjennom, planområdet til andre
eiendommer på øya. Stiene beholdes som i dag, og kan gis nødvendig skjøtsel og
utbedringer som sikrer at disse kan benyttes av gående.

Bildet viser rutebåtbrygga ytterst, og felles atkomst til rutebåtbrygga langs fjellet.
Eksisterende veisystem til eiendommene stadfestes i planområdet som illustrert. Dette sikrer
adkomst til alle hyttene fra rutebåtbrygge og havner, samtidig som det sikres ferdselsretter
gjennom planområdet i alle retninger. Veisystemet skal ikke asfalteres eller opparbeides for
helårsbruk eller for maskinelt vintervedlikehold. Normal skjøtsel og tilretteleggelse for
håndtraller/barnevogn tillates.
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Småbåtanlegg
De 2 buktene reguleres som småbåtanlegg på land og i sjø. I sjø reguleres det 8 meter fra
land, for å sikre tilstrekkelig areal for fortøyning med utrigger eller akterfester.
I områder regulert til småbåtanlegg kan det etableres brygger i tråd med byggegrensene.
I BBS1 innlemmes eksisterende sjøboder i småbåtanlegget. Dette tillates ikke etablering av
nye bygninger i disse områdene.
I område BBS2 skal bryggeanlegget inkludere tursti fra rutebåtbryggen og inn i området.
Dette tillates ikke etablering av nye bygninger i dette området.
Tiltakene vil ikke endre områdets karakter som et opparbeidet bryggeområde, men sikre
enklere ilandstigning enn i dag.

Havnen i øst er i dag svært eksponert for strømninger skapt i sundet mot Monsøya, og de
bevegelser som skapes av bølger og båttrafikk. Det foreslås å fjerne eksisterende molo i
bukt øst, og flytte den lenger ut i bukta. Den nye moloen vil ligge på inntil 2 meters dyp, og
sikre trygg fortøyning for båtene. Strømforhold og liten dybde gjør at flytende bølgebryter
(betongbrygge) ikke kan etableres. Tiltaket sikrer også tilstrekkelig plass til de eiendommer
som har brygge i denne havnen.
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Teknisk infrastruktur
Elektrisitet.

Området er i dag dekket med 230V i kombinasjon luft og jord. Nye hytter må søke tilkopling
til dette. Det er begrenset kapasitet på nettet i området, og det kan være aktuelt å kreve
forsterkninger før nye eiendommer kan tilkoples.
Vann- og avløp.
Hytteområdet betjenes i dag av Skarpøya Renseanlegg SA, som er et samvirkeforetak for
grunneiere på Skarpøya. Anlegget har ledig kapasitet, og nye hytter vil bli koplet til dette.
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Nye hytter syd i planområdet vil kunne tilkoples gjennom eksisterende nett, og behov for
etablering av nye pumpekummer gjøres i forbindelse med det enkelte tiltak. Det vil ikke
utløse anleggsarbeid utenfor planområdet.
Avfallshåndtering.
Eiendommene inngår i hytterenovasjonsordningen for Søgne kommune, og den enkelte
bruker er ansvarlig for å bringe avfall til innsamlingspunkter på land med de krav til sortering
som gjelder for hytterenovasjon.
Universell utforming
Det skal ikke opparbeides infrastruktur som dekker kravene til universell utforming, men
turstier kan skjøttes slik at de legger til rette for bevegelseshemmede. Krav om tilgjengelighet
gjelder ikke for fritidsboliger med en boenhet på under 150 m².
Barn og unges interesser
Vi mener at det ikke er behov for særskilt tilrettelegging for barn og unge gjennom
reguleringsplanen. Innenfor planområdet er det gode lekforhold på den enkelte tomt, det er
badeplasser og brygger, og god tilgang til friluftsområder.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet ROS-analyse. Denne avdekker ingen kritiske forhold for eller av
reguleringsplanen.
Deler av planområdet ligger lavt i forhold til havnivået. Eksisterende brygger og bygninger
beholdes, og det legges ikke opp til ny bebyggelse i områder med fare for springflo. Statens
Kartverk vurderer at landhevingen for dette området kompenserer for forventet utvikling av
havnivået kommende 100 år.
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Miljøkonsekvenser
Konsekvensene av økt bruk av fritidsbåter ansees å være marginale i forhold til dagens bruk
av skjærgården. Eksisterende, og ny bebyggelse, ligger svært nær.
Folkehelse
Plan- og bygningsloven §3-1. Pkt. e og Pkt. f.
Et område for fritidsbebyggelse er i seg selv et tiltak for bedret helse for brukerne, gjennom
mulighet for rekreasjon tett på naturen med ren luft og sjøvann.
Det ligger ingen elementer i planen som gir negative helsevirkninger.
Lyd og støy
Det er ikke utarbeidet støysonekart for denne planen. Området er kun sporadisk eksponert
for støy fra passerende lystbåter og mindre nyttefartøy, og det er ingen andre støykilder i
området.
Planen inneholder ingen forslag om tiltak som vil endre støybildet i området.
Anleggsfasen
I utbyggingsfasen skal det oppføres mindre hytter uten kjeller, tilpasset eksisterende terreng,
og uten behov for planering/sprengning. Støy knyttet til transport av byggematerialer til
tomtene vil være begrenset, og av svært kort varighet.
Det ansees ikke som nødvendig med støyskjermede tiltak i denne fasen
Kriminalitetsforebyggende
Kriminalitetsforebygging som del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 3-1.
Pkt. e og f.
Dette ansees ikke å være relevant for denne planen.
Forurensning, energiforbruk og lukt
Boligene er tilkoplet det offentlige el-nett, og dette er den primære energikilden, kombinert
med vedfyring. Sommerhytter har naturlig nok et svært lavt energiforbruk.
Alle hytter vil være tilknyttet privat renseanlegg. Anlegget er godkjent, og med tilstrekkelig
kapasitet.
Naturmangfold
Hoveddelen av planområdet er opparbeidet som hager, men parkmessig beplantning. Dette
området har ingen kjente biologiske, landskapsmessige eller geologiske mangfold og
økologiske prosesser av sjeldne eller stedegne arter.
2 hytter skal legges i gammel utmark som ikke er skjøttet på svært lang tid, det er heller ikke
her registrert sjeldne eller stedegne arter.
Strandsonen bærer preg av å ha vært benyttet til brygger og rekreasjon i år-tier Gjennom
planen foreslås det å etablere nye bryggefronter langs land. Videre foreslås det å flytte en
eksisterende molo noe lenger ut. Denne blir liggende på inntil 2 meters dyp. Det er ikke
registrert sjeldne eller stedegne arter eller gyteplasser i disse to buktene.
Vi mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det
kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, som tilsier at det er spesielle
hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til
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føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig
skade.
Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og § 11, kostnader ved eventuell
miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. § 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder,
blir også ivaretatt.
Kulturminner
Planen berører ingen kjente kulturminner.
Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen
Det utløses ingen kommunale investeringer som følge av planen.
Det utløses heller ingen behov for kommunal tjenesteyting i planen, utover det som følger av
nye abonnenter til renovasjon.
Planprosess og medvirkning
Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 19.05.2015. Referat følger som vedlegg til saken.
Varsel om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart ble kunngjort i Søgne og Songdalen Budstikke 03.06.215, med svarfrist
5. juli. Kunngjøring ble også foretatt på Søgne Kommune nettsider.
Videre ble det sendt skriftlig varsel til:
- Alle grunneiere og naboer
- Fylkesmannen i Vest-Agder
- Vest-Agder Fylkeskommune
- Norsk Sjøfartsmuseum
- Agder Energi
- Midt-Agder Friluftsråd
- Fiskeridirektoratet region Sør
- Kystverket Sørøst
- Kristiansandregionen Brann og Redning
- Naturvernforbundet Søgne
Fylkesmannen i Vest-Agder
Bemerker at planarbeidet må skje i samsvar med arealutnyttelsen i overordnet plan, og at
ved avvik fra denne må konsekvensene utredes.
Videre pekes det på krav om vurdering av:
Naturmangfold
Barn og unge og universell utforming
Forurensning
Risiko og sårbarhet
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene.
Vest Agder Fylkeskommune – plan og miljø
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Vi vil gi råd om at nye hytter i området plasseres og utformes på en måte som gjør at
bebyggelsen i minst mulig grad virker negativt inn i natur- og friluftsinteressene i området.
Høydedrag og eksponerte områder bør holdes fri for bebyggelse. Tilsvarende gis råd om at
deler av den enkelte tomt om nødvendig ved bruk av byggegrenser sikres mot utbygging og
anleggstiltak – herunder sprengning og planering.
Der bør fremlegges visualisering som redegjør for bebyggelsens plassering, høyde og volum
i relasjon til omkringliggende bebyggelse. Visualisering bør utføres slik at planlagt
bebyggelse sees fra lett gjenkjennelige steder i normal øyehøyde, ca. 1,60 meter over
gatenivå.
Det bør kartlegges hvorvidt det finnes «snarveier», stier eller lignende i planområdet. Disse
bør i så fall opprettholdes.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene.
Vest Agder Fylkeskommune - fylkeskonservatoren
Fylkeskonservatoren vurderer tiltaksområdet som høypotensial for funn fra steinalderen og
varsler derfor behovet for å gjennomføre en arkeologisk undersøkelse i form av prøvestikking
for å avklare om tiltak i planområdet vil være i konflikt med automatisk fredete kulturminner,
jf. kulturminnelovens § 9. Utgiftene til slik registrering er foreløpig beregnet til kr. 17 042 og
dekkes av tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10 (se vedlegg). Vi ber om skriftlig bekreftelse
på at beløpet står til vår disposisjon. Vi ber samtidig om at det tas kontakt for å avtale
praktiske forhold knyttet til registreringen herunder gjennomføringstidspunkt, båt transport,
varsling overfor grunneiere m.m.
Fylkeskonservatoren gjør oppmerksom på at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven
formelt inntrer når planen legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 27-1
nr. 2. Av hensyn til en mest mulig forutsigbar planprosess anbefales imidlertid at de
arkeologiske registreringene foretas så tidlig som mulig - og da i meldingsfasen.
Planområdet er i dag et hytteområde som har vært brukt til dette formål i svært mange år.
Nye hytter skal legges i tilknytning til eksisterende bebyggelse, og uten vesentlige
terrengarbeider. Undersøkelse er gjennomført og rapport om denne er oversendt Søgne
kommune.
Norsk Maritimt museum
Museet kjenner ikke til skipsfunn eller andre marine kulturminner innenfor plangrensen, men
potensialet for kulturminner under vann er meget stort i området. Skarpøya ligger like ved
den gamle uthavnen Ny Hellesund, og det er registrert et omfattende havneområde med
skipsfunn like vest for planområdet.
NMM varsler om at det må påregnes krav om marinarkeologiske registreringer i forbindelse
med offentlig ettersyn av planen, jf. Kml. § 9. Tiltakshaver plikter å dekke kostnadene for
arkeologiske undersøkelser, jf kml § 10. Museet anbefaler at forholdet til marine kulturminner
blir klarlagt så tidlig som mulig i planprosessen, og anmoder derfor tiltakshaver om å ta
kontakt med museet for utarbeidelse av budsjett.
De tiltak i sjø som foreslås gjennomført i planområde, begrenser seg til svært grunne
områder som i dag benyttes til båtliv og bading. Det er ingen spor av skipsrester i området,
og grunnforholdene langs kysten er ikke slik at det kan ligge nedgravede rester der hvor
bryggene skal opparbeides. Det gjøres også oppmerksom på at området ikke har
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bosetninger fra før 1850. Området ikke har vært benyttet som kjent ankringsplass, blant
annet fordi strøm- og bølgeforhold i sundet mot Monsøya, og liten dybde langs land, gjør
dette området svært lite egnet for fortøyning. Det oppleves som overdreven ressursbruk å
foreta en undersøkelse på dette grunnlag.
NMM frafalt kravet om registreringer i epost datert 15 des 2016. Denne eposten er oversendt
Søgne kommune.
Agder Energi Nett
Deres kommentarer er tatt inn i pkt om teknisk infrastruktur, og omtales ikke videre i dette
kapitlet.
Kystverket Sør Øst
Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at deler av planområdet ligger i arealavgrensningen
til biled til Høllen. Det må ikke legges opp arealbruk som kan medføre ulemper for sjøverts
trafikk i området.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene.
Preben Falkum, eier av gnr 20 bnr 4
Anmoder om at det utredes mulighet for seksjonering av hans eiendom til 2 enheter.
Kommuneplanen for Søgne stiller krav om kun en fritidseiendom pr eiendom, og vi mener at
det ikke er grunnlag for å kunne seksjonere denne.
Dette er den minste eiendommen i planområdet (451 m²), og har i dag en BYA = 30,8 %.
Størrelse på tomt, plassering av eksisterende bygninger, samt omliggende bebyggelse tilsier
at det ikke er tilrådelig med en deling, og at denne eiendommen opprettholdes som en enhet
som er fullt utbygget.
Forslagsstillers vurdering av planforslaget
Planen oppleves som en god måte å få til en forsiktig fortetting i et etablert hyttemiljø, i tråd
med gjeldene reguleringsplan.
Tomtedelingene som bidrar til at det nå kun er en enhet på hver eiendom, og at disse
bygningene kan endres til å dekke dagens krav til standard innenfor de arealbegrensninger
som gjelder for fritidseiendommer i Søgne kommune.
Nye fritidsboliger har fått en plassering som glir inn i terrenget på en god måte, i tilknytning til
eksisterende ferdselsveier. De nye bygningene vil ikke få silhuettvirkning, vil ikke føre til økt
privatisering av strandsonen, hverken faktisk eller visuelt.
Detaljplanen legger til rette for at dagens familier kan videreføre området som et godt
rekreasjonsområde for alle generasjoner.
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ROS – analyse for Skarpøya

BAKGRUNN
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles
politisk. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.
Kristiansand Byggrådgivning har gjennomført analysen i samarbeid med grunneiere, og basert på
tilbakemelding fra berørte etater gjennom melding om oppstart av planarbeid.
KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget omfatter eksisterende område for fritidsbebyggelse på øy uten biltrafikk eller
næringsvirksomet,

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er svært lav risiko i planområdet
De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være avdekking av ukjente fornminner, samt
klimaendringer i forhold til sjø.

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

Meget sannsynlig (4)

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

Sannsynlig (3)

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

Mindre sannsynlig (2)

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

Lite sannsynlig (1)

hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre
enn en gang hvert 50. år
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ingen personskader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke
behov for reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller få/små
miljøskader

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

Alvorlig/farlig (3)

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

Større skader på
miljøet med opptil 10
års restaurering

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

Meget alvorlig/meget
farlig (4)

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

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

Katastrofalt (5)

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

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

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

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1.
Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



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



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.
Eks. på utfylling av analyseskjema: (Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1)
Hendelse/Situasjon

1.

Kons
for

Kons
av

planen

planen

Steinsprang

x

Sanns.

Kons.

2

2

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

Kan være fare for steinsprang
v/inn- og utløp av tunneler……

Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

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

Steinsprang

Ikke relevant

2.

Masseras/
leirskred

Ikke relevant

3.

Snø-/isras

Ikke relevant

4.

Dambrudd

Ikke relevant

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

Ikke relevant

6.

Skogbrann
(større/farlig)

Ikke relevant

Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

8.

Nedbørutsatte
områder

X

2

1

2

Brygger, sjøboder og eksisterende
hytter kan være utsatt for
springflo. Nye bygninger plasseres
lenger fra kysten, og på forsvarlig
høyde. Dagens eksponering ansees
som akseptabel for brukerne
Ikke relevant

Natur- og
kulturområder
9.

Sårbar flora

10. Sårbar fauna
/fisk, verne-

1

1

1

1

1

1
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

planen

planen

11. Fornminner
(Afk)

X

X

12. Kulturminne/miljø
13. Grunnvann-stand

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

2

1

2

Ingen kjente funn

X

2

1

2

Ingen kjente funn

X

1

1

1

Det skal ikke gjennomføres tiltak
som påvirker

Kilde

områder og
vassdrags
områder

Menneskeskapte
forhold
Risikofylt industri
mm
14. Kjemikalie/
eksplosiv
(kjemikalieutslip
p på land og sjø)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

16. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Strategiske områder
18. Vei, bru,
knutepunkt

Ikke relevant

19. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)

Ikke relevant

20. Svikt i
fjernvarme

Ikke relevant

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

Ikke relevant
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

22. Avløps-systemet
(Svikt eller
brudd)

Ikke relevant

23. Forsvars-område

Ikke relevant

24. Tilfluktsrom

Ikke relevant

25. Eksplosjoner

Ikke relevant

26. Terror/sabotasje/
skadeverk

Ikke relevant

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

Ikke relevant

28. Tele/
Kommunikasjon
s samband
(sammenbrudd)

Ikke relevant

29. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

31. Brann (med
større
konsekvenser)

Ikke relevant

32. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner

Ikke relevant

33. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter

Ikke relevant

Kilde

Andre
forurensningskilder
34. Boligforurensning

Ikke relevant

35. Landbruksforurensning

Ikke relevant

36. Akutt
forurensning

Ikke relevant

37. Støv og støy;
industri

Ikke relevant

38. Støv og støy;
trafikk

Ikke relevant
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

39. Støy; andre
kilder
40. Forurensning i
sjø/vassdrag

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Ikke relevant
X

2

1

41. Forurenset grunn

..2

Nærhet til farled innebærer fare for
eksponering for akutt forurensing i
sjø. Dette vil ikke få konsekvenser
for planen.

..

Ikke relevant

42. Smitte fra dyr og
insekter

Ikke relevant

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

Ikke relevant

44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler

Ikke relevant

45. Radongass

46. Høyspentlinje

Kilde

X

1

1

1

Området er definert med moderat
til lavt nivå. Ny bebyggelse vil
ikke ha kjeller, og kan enkelt
sikres.
Ikke relevant

Transport
47. Ulykke med
farlig gods

Ikke relevant

48. Brudd i
transportnettet (i
store
infrastruktur
traséer)

Ikke relevant

49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)

Ikke relevant

50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til
området

Ikke relevant

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

Ikke relevant

52. Ulykke i av-/
påkjørsler

Ikke relevant

53. Ulykke med
gående/ syklende

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

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget
sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12

3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig

5, 11, 12, 40

1. Lite sannsynlig

9, 10, 13, 45



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



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



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at ……………………………(eks.: planen generelt ikke er
risikopreget…..). Forhold som i hht tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av
tiltak, er gitt nedenfor:
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2015/1193 -586/2017
Anne Marit Tønnesland
04.01.2017

Saksframlegg
Førstegangsbehandling - Detaljregulering for midtre del av
Skarpøya - Plan ID 201504
Utv.saksnr
6/17

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
25.01.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for midtre del av
Skarpøya – Plan ID 201504 ut på offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.01.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for midtre del av
Skarpøya – Plan ID 201504 ut på offentlig ettersyn og høring.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Det innarbeides i planforslaget at det på gnr 22 bnr 4 kan tillates 2 boenheter.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Tilleggsforslag fra FRP
2. Rådmannens forslag til vedtak
Tilleggsforslaget fra FRP falt med 5 mot 4 stemmer (H, FRP)
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (MDG).

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
midtre del av Skarpøya – Plan ID 201504 ut på offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
Planforslaget er utarbeidet av Kristiansand Byggrådgivning AS, og videreført av BN-konsult
AS på vegne av berørte grunneiere.
Formålet er å legge til rette for fortetting i et etablert område for fritidsbebyggelse i tråd med
reguleringsplan for Ny Hellesund. Til dette ligger:
 Deling av eiendommer som i dag består av flere selvstendige hytter
 Legge til rette for utvikling av eksisterende bebyggelse
 Legge til rette for ny fritidsbebyggelse
 Sikre båtplasser for alle eiendommer
 Sikre ferdsel i og gjennom området for brukere og besøkende
Dagens situasjon:
Innenfor planområdet er det i dag oppført flere hytter, anneks og uthus. Området består av
svaberg, krattskog og opparbeidede hager, og fremstår som et typisk hytteområde i
skjærgården, med gode solforhold og nærhet til sjø og utmark.

Det er etablert brygge for rutebåt midt i planområde som sikrer tilgang til eiendommene og
bakenforliggende friluftsområde/utmark.
Melding om oppstart:
Oppstartsmøte mellom kommunen og regulant ble avholdt 19. mai 2015. Det ble meldt
oppstart av planarbeid den 3. juni 2015. Det kom inn 7 innspill til planarbeidet. Det var
Kristiansand Byggrådgivning som varslet oppstart av planarbeidet, og mottok innspillene.
Foretaket er ikke lenger i drift, og BN-Konsult har dessverre ikke mottatt kopi av disse.
Kommunen har mottatt enkelte innspill, og disse ligger vedlagt i sin helhet. For øvrig er alle
innspill oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart og planbeskrivelse med bestemmelser. ROS analyse inngår i
planbeskrivelsen. Detaljreguleringen omfatter midtre del av Skarpøya, som i dag er regulert til
fritidsbebyggelse i reguleringsplanen for Ny-Hellesund, datert 23. august 2002. Byggeområde
er utvidet noe, helt sørøst i planforslaget, og følger nå eiendomsgrensen til GB 20/44. Dette

området var tidligere regulert til friluftsområde land. Inntegnet byggegrense i planforslaget
fører imidlertid til at området forblir uten bebyggelse.

Byggegrense
Gjeldende plan

Nytt planforslag

Det legges opp til at områdets karakter skal bevares, og at det ikke skal tillates en ytterligere
privatisering av strandsonen. Eksisterende bebyggelse skal ikke utvides mot sjøen, men det
tillates en forsiktig fortetting innover på øya, med en bygningsmasse som er tilpasset
omgivelser og byggemønster. Samtidig åpnes det for at eksisterende fritidsbebyggelse utvides
etter kommunens retningslinjer med samlet BRA på inntil 120 m² pr. eiendom. Det er regulert
inn totalt 16 fritidsboliger, hvorav 12 er eksisterende og 4 er nye. Det åpnes også opp for noen
endringer, og en utvidelse av dagens bryggeanlegg.
Utvidelse av brygger

Ny molo og brygge
Eks. molo fjernes

Vurdering av planforslaget:
Detaljreguleringen omfatter deler av Skarpøya, som i dag er regulert til fritidsbebyggelse i
reguleringsplanen for Ny Hellesund av 23.08.2002, sist revidert 22.10.2009. En mindre del av
området er også omfattet av en eldre disposisjonsplan datert 29.04.1997, som ble innlemmet i
reguleringsplanen for Ny Hellesund. Ved siste revidering av reguleringsplanen, ble det lagt inn
plankrav for de fleste av eiendommene innenfor det forslåtte planområdet, herunder GB 22/2,
22/4, 22/10 og 20/44. At det nå er startet opp et planarbeid må anses for å være i tråd med
kommunens ønske om å få på plass et bedre styringsverktøy for området.
Arealbruk:
Det er totalt regulert inn 16 fritidsboliger, hvorav 12 er eksisterende og 4 nye. Alle
eiendommer vil ha svært gode uteoppholdsarealer på egen eiendom, og med nærhet til
friluftsområder. Planen viderefører dagens byggemønster.
Bebyggelse, struktur og tiltak:

Maks mønehøyde skal ikke overskride 7,5 m fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt hytta og
takvinkel 40-45 grader. For tomt F1, F2, F3 og F4 kan det tillates pulttak med maksimal
gesimshøyde 5 meter. Disse tomtene ligger innerst i planområdet, og bebyggelsen forutsettes å
være synlig fra sjøen.
Fritidsbebyggelsen kan oppføres med et samlet areal på inntil 120 m² T-BRA (totalt
bruksareal) inkl. anneks, uthus, sjøbu m.m. Bebyggelsens plassering på de enkelte tomter skal
fastsettes etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, slik at inngrep i landskapet blir minst
mulig. Fritidsboliger skal gis en god estetisk utforming tilpasset miljøet i området. Det er
fastsatt byggegrenser for alle tomter. Utgangspunktet for disse er å sikre at eksisterende
bebyggelse ikke utvides mot sjøen eller stier, og at dagens struktur opprettholdes. Det skal
opplyses at det er gitt tilbakemelding om at byggegrensene må justeres på 4 av tomtene, for å
unngå for store terrenginngrep. Følgende endring er skissert:

Det er fra forslagsstiller bekreftet at byggegrensene skal justeres.
Sjøbuer er markert som eksisterende bygg som inngår i planen. Ved gjenoppbygging etter
brann skal disse oppføres i samme størrelse og samme plassering.
Grønnstruktur:
Det er ikke avsatt arealer til grønnstruktur i planområdet. Byggeområdet er et
sammenhengende kulturlandskap uten tung infrastruktur, med nærhet til friluftsområder i alle
retninger, og det ansees ikke som hensiktsmessig å etablere egne arealer for dette formålet inne
i planområdet.

Samferdselsanlegg/ trafikk:
Dagens brygge for rutebåt ligger mellom de to buktene med private båtplasser. Denne beholdes
og gangstier fra brygga leder besøkende inn i, og gjennom, planområdet til andre eiendommer
på øya. Stiene beholdes som i dag, og kan gis nødvendig skjøtsel og utbedringer som sikrer at
disse kan benyttes av gående.
Småbåtanlegg:
De 2 buktene reguleres som småbåtanlegg på land og i sjø. I sjø reguleres det 8 meter fra land,
for å sikre tilstrekkelig areal for fortøyning med utrigger eller akterfester.
I områder regulert til småbåtanlegg kan det etableres brygger i tråd med byggegrensene.
I BBS1 innlemmes eksisterende sjøboder i småbåtanlegget. Det tillates ikke etablering av nye
bygninger i disse områdene. I område BBS2 skal bryggeanlegget inkludere tursti fra
rutebåtbryggen og inn i området. Dette tillates heller ikke etablering av nye bygninger i dette
området. Tiltakene vil ikke endre områdets karakter som et opparbeidet bryggeområde, men
sikre enklere ilandstigning enn i dag. Havnen i øst er i dag svært eksponert for strømninger
skapt i sundet mot Monsøya, og de bevegelser som skapes av bølger og båttrafikk. Det foreslås

å fjerne eksisterende molo, og flytte den lenger ut i bukta. Den nye moloen vil ligge på inntil 2
meters dyp, og sikre trygg fortøyning for båtene. Strømforhold og liten dybde gjør at flytende
bølgebryter (betongbrygge) ikke kan etableres. Tiltaket sikrer også tilstrekkelig plass til de
eiendommer som har brygge i denne havnen.
Universell tilgjengelighet:
Det skal ikke opparbeides infrastruktur som dekker kravene til universell utforming, men
turstier kan skjøttes slik at de legger til rette for bevegelseshemmede. Krav om tilgjengelighet
gjelder ikke for fritidsboliger med en boenhet.
Barn og unges interesser:
Vi mener at det ikke er behov for særskilt tilrettelegging for barn og unge gjennom
reguleringsplanen. Innenfor planområdet er det gode lekforhold på den enkelte tomt, det er
badeplasser og brygger, og god tilgang til friluftsområder.
Risiko- og sårbarhetsanalyse:
Det er utarbeidet ROS-analyse. Denne avdekker ingen kritiske forhold for eller av
reguleringsplanen.
Biologisk mangfold:
Hoveddelen av planområdet er opparbeidet som hager, men parkmessig beplantning. Dette
området har ingen kjente forekomster av sjeldne eller stedegne arter. 2 hytter skal legges i
gammel utmark som ikke er skjøttet på svært lang tid, det er heller ikke her registrert sjeldne
eller stedegne arter. Strandsonen bærer preg av å ha vært benyttet til brygger og rekreasjon i årtier. Gjennom planen foreslås det å etablere nye bryggefronter langs land. Videre foreslås det å
flytte en eksisterende molo noe lenger ut. Denne blir liggende på inntil 2 meters dyp. Det er
ikke registrert sjeldne eller stedegne arter eller gyteplasser i disse to buktene.
Kulturminner:
Planen berører ingen kjente kulturminner. Det kan i den forbindelse opplyses om at det er
foretatt arkeologisk registrering m. 10 prøvestikk, og at alle gav negativt resultat.
Konklusjon:
Med bakgrunn i gjennomgangen av planen over, anbefaler arealenheten at planforslaget;
Detaljregulering for midtre del av Skarpøya – Plan ID 201504, legges ut til offentlig ettersyn
og høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
Vedlegg:
1 Planbeskrivelse
2 Plankart
3 Reguleringsbestemmelser
4 ROS analyse
5 Gjeldende planer med bestemmelser
6 Innspill til oppstartsvarslet

Søgne kommune
Rådhusveien 1
4682 SØGNE

Dato: 15.02.2017
Vår referanse: 597979/v1
Deres referanse: 2015/1193-4374/2017

SKARPØYA, Forslag til detaljreguleringsplan - Plan ID 201504
Vi viser til oversendelse av 26.01.2017 i forbindelse med offentlig ettersyn og høring.
I området som inngår i reguleringen har vi et bestående lavspent fordelingsnett som vist på vedlagte
kartskisse.
En eventuell flytting/omlegging av våra anlegg må bekostes av utbygger
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Agder Energi Nett AS
Trygve Dahl
Senioringeniør

Vedlegg

Agder Energi Nett AS
Kjøita 18, 4630 Kristiansand
PB 794 Stoa, 4809 Arendal

nett@ae.no
38 60 70 00
07272

www.aenett.no
NO 982 974 011 MVA

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
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Skarpøya - gnr/bnr 20/44 , 20/14 m.fl. - uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan
Vi viser til kommunens skriv av 26.01.2017.
Planområdet utgjør inkl. sjøareal ca. 18,6 dekar og inngår i reguleringsplan for Ny-Hellesund
(fra 2002 med revisjon i 2009). Arealet på denne del av Skarpøya er vedtatt som
byggeområde for fritidsbebyggelse.
Fylkesmannen har den 16.06.2015 kommet med innspill til oppstart av planarbeidet. Etter
gjennomgang av planforslaget mener vi at våre innspill i hovedsak er tatt hensyn til. Vi vil
likevel bemerke at planforslaget i større grad burde ha tatt hensyn til omkringliggende
landskapsvernområde. Det opereres med byggegrenser for nye bygg helt ned til 2 og 4 meter
fra vernegrensen. Reguleringsbestemmelse 3.1 om byggegrenser sier at sprengning eller
fyllinger med høyde over 1 meter ikke tillates utenfor byggegrenser. Dette betyr at slike tiltak
under 1 meter er tillatt.
Det foreligger ingen vurdering av om en utbygging så nær vernegrensen kan påvirke
verneverdiene negativt, jf. naturmangfoldloven § 49. For å sikre at utbygging skjer til minst
mulig skade for tilstøtende landskapsvernområde gir vi faglig råd om at de deler av tomtene
mellom byggegrense og vernegrense ikke reguleres til byggeformål, men til grønnstruktur - for
å signalisere at her skal naturverdiene i landskapet ivaretas. For øvrig gir vi faglig råd om at
ny bebyggelse/byggegrenser trekkes lengst mulig tilbake fra vernesonen.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
fagdirektør
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Høringsuttalelse - Detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya - Plan ID
201504 - Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 26.1.2017 vedrørende høring av detaljreguleringsplan for midtre del av
Skarpøya i Søgne kommune.
Planområdet inneholder landarealer og sjøarealer og legger til rette for fritidsbebyggelse,
småbåtanlegg i sjø og vassdrag, småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone, kai, brygge, ferdsel og friluftsområde i sjø mm.
Planområdet ligger ved bileden Høllen, farledsnr. 2096, og det er etablert
navigasjonsinstallasjoner for å sikre ferdselen i leden. Vi gjør oppmerksom på at området
kan være utsatt for bølger fra skipstrafikken, og at det ikke kan påregnes å få innført
fartsrestriksjoner som følge av ulemper fra passerende fartøy. Det må ikke legges til rette
for tiltak (herunder belysning) som kan få negativ betydning for navigasjonsinstallasjonene i
området.
Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i biled eller
hovedled skal behandles av Kystverket, jf. havne- og farvannslovens § 27, 2. ledd.
Eksempler på tiltak er etablering av fortøyningsinstallasjoner, brygger og kaier.
Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Søgne kommune - merknad til offentlig ettersyn av detaljregulering for mindre del
av Skarpøya - plan ID 20154
Viser til oversendelse 26.01.17 angående offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering
for mindre del av Skarpøya - plan ID 20154.
Fylkeskommunen ga innspill ved melding om oppstart 22.06.15.
Vi anser våre tidligere innspill for å være ivaretatt eller gjort rede for i planforslaget.
Ved offentlig ettersyn har vi følgende merknader:
Friluftsliv:
Skarpøya har store naturkvaliteter som gjør den attraktiv for besøkende. Eksempelvis er
store arealer vernet som landskapsvernområde. I og med at offentlig rutebåt har anløp i
planområdet, bør allmennhetens interesser vektlegges. Kommunen bør derfor gjennom
bestemmelsene sikre at allmennheten fritt kan ferdes på Turvei, Sti. I tillegg bør det åpnes
for at turstien kan skiltes og merkes. Ved et rutebåtanløp vil folk ofte tilbringe tid, og
kommunen bør derfor vurdere å opprettholde området sør for "Kai, Brygge" som ubebygd
friluftsområde slik at det kan benyttes til bading, fisking, opphold, osv.
Landskap:
Planforslaget legger opp til etablering av en forholdsvis stor ny molo i f_BBS1. Slike
moloer innebærer ofte omfattende utfyllinger som vil kunne bli et dominerende element i
kystlandskapet. Kommunen bør av hensyn til miljø- og landskapshensyn vurdere om det
på generelt grunnlag er ønskelig at det skal åpnes opp for slike moloer i tilfeller der
grunneier ønsker seg en mer beskyttet havn. En slik praksis vil i tilfelle kunne få betydning
for fremtidige utbygginger i Søgneskjærgården.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø:
Fylkeskonservator har ikke merknader til dette punktet på land eller i sjø.
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Med vennlig hilsen
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Maarten Nandrup Stallemo
Rådgiver

