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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Skiftodden – Plan ID 201515, vedtas jf. plan- og bygningsloven § 1212.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Saksfremlegget trukket 19.07.17, da den ble sendt kommunestyret før behandling i planog miljøutvalget.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 30.08.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (Monstad MDG).

Plan- og miljøutvalget fattet innstilling.
Innstilling:
3. Detaljregulering for Skiftodden – Plan ID 201515, vedtas jf. plan- og bygningsloven § 1212.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Vianova Kristiansand AS har på vegne av Åse Slettebø utarbeidet detaljregulering for GB
30/11, 174, 175, 178 og 180 på Skiftodden. Planarbeidet er en oppdatering av deler av
eksisterende reguleringsplan for søndre del av Oftenes. Formålet med arbeidet er å legge til
rette for økt utnyttelse fra 100 m2 til 120 m2 BRA for fritidsbebyggelsen og sikre atkomst og
brygger til alle hyttene.
Planprosessen
Det ble avholdt oppstartsmøte den 19.10.15. På grunn av behov for avklaringer mellom
grunneierne ble planarbeidet stilt i bero en periode, før det ble varslet oppstart av planarbeid
den 31.10.16. Innkomne merknader til oppstarten av planarbeidet er oppsummert i
planbeskrivelsen og er kommentert før utleggelse av planen til offentlig ettersyn og høring.
Plan- og miljøutvalget vedtok den 26.04.17, å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn og
høring. Planforslaget var ute på høring i perioden 02.05.17 – 15.06.17. Til høringen har det
kommet inn 6 høringsuttalelser, disse kan leses i sin helhet i vedlegg 4.
Etter høringsfristen har det kommet inn innspill fra Trygve Aamodt, eier av LL1 i planen, hvor
han ønsker at det reguleres inn en hyttetomt i område LL1 (vedlegg 5). Området grenser til
sjøen og er ubebygd. Hyttetomt i dette området vurderes å være i strid med de nasjonale
føringene knyttet til 100-metersbeltet. Administrasjonen anbefaler ikke at det reguleres inn en
hyttetomt som ønsket.
Hovedtrekkene i høringsuttalelsene som kom innen høringsfristen er oppsummert og
kommentert av administrasjonen under.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 12.05.17.
Ny plan har regulert eksisterende bryggeanlegg, men også lagt inn et nytt anlegg (BBS3) der
gjeldende plan ikke tillater brygge. Her ble for øvrig en dispensasjonssøknad i 2014 for
oppføring av brygge på stedet avslått av kommunen. Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde
da gitt råd om at søknaden ble avslått. Det er fortsatt slik at brygga vil bli anlagt ytterst på den
sørvendte odden. Landskapsmessig er det uheldig med byggetiltak her. Eventuell brygge bør
lokaliseres på den del av eiendommen som ligger nær brygge BBS4. Selv om det kan være noe
mer krevende å bygge brygge her, mener vi bevaring av den eksponerte odden bør prioriteres.
Vi gir derfor faglig råd om at BBS3 flyttes nær BBS4.
For øvrig mener vi de øvrige endringene, i forhold til gjeldende plan, i praksis er små.

Administrasjonens kommentar:
Fordelen ved å plassere brygge BBS3 nær brygge BBS4 er at inngrepene i strandsonen i
området blir mer samlet og en får i større grad bevart det bare fjellet ute på odden. Samt at
bryggen kommer noe lenger vekk fra felles grøntområde GN1. Dersom det skal tilrettelegges
for brygge i forlengelsen av BBS4 er det behov for å mudre for å få tilstrekkelig dybde til å
kunne etablere båtplasser. Fiskeridirektoratet fraråder av hensyn til naturverdier i sjøen å legge
til rette for løsninger som forutsetter mudring, og ber i sin uttalelse om at det ikke skal tillates
mudring. Hensynene knyttet til landskap og naturverdier i sjøen må veies opp mot hverandre
ved valg av løsning.
Vest-Agder fylkeskommune, 15.05.17.
Planforslaget er i stor grad en videreføring av eksisterende reguleringsplan. Vi har ikke nye
merknader ved offentlig ettersyn.
Administrasjonens kommentar:
Ingen kommentar.
Norsk Maritimt Museum, 23.05.17.
Museet er ikke kjent med marine kulturminner eller stort potensial for slike på stedet.
Planområdet omfatter et begrenset areal i sjø. NMM har derfor ingen innvendinger til
reguleringsplanen.
Administrasjonens kommentar:
Ingen kommentar.
Kystverket Sørøst, 31.05.17.
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til planforslaget.
Administrasjonens kommentar:
Ingen kommentar.
Fiskeridirektoratet, 14.06.17.
Vi kan videre ikke se at det sies noe om størrelse og omfang på brygger eller «småbåtanlegg»
i forslag til planbestemmelsene, utover at det tillates utriggere med maksimalt 8 meters
lengde. I planbeskrivelsen står det nevnt at brygge for eiendom 38/178 skal ha maksimal
bryggefront på 12 meter. Slik størrelse på bryggene synes i overkant ift hva som er nødvendig
for å fungere godt som brygger for små båter.
Behov for båtplasser bør søkes dekket ved å plassere brygger og småbåthavner på dypere
vann og der de forårsaker minst negativ påvirkning på miljøet, og samles på færre og større
anlegg, fremfor å belaste mange områder. Dersom man skal sikre seg at marint biologisk
mangfold ikke skal berøres negativt må det i minst mulig grad foretas mudring og utfylling i
det aktuelle planområdet. Om det er slik at bruksnytten av brygger avhenger av mudring eller
utfylling, vil det egentlig si at stedet er lite egnet for båtplasser.
Fiskeridirektoratet region Sør forutsetter at det inntas i reguleringsbestemmelsene at mudring
og utfylling ikke skal tillates. Vi forutsetter videre at det gis bestemmelser om hensiktsmessig
størrelse og omfang på bryggene, som ivaretar hensynet til marint biologisk mangfold.
Administrasjonens kommentar:
Den nye brygga i BBS3 reduseres i omfang og det presiseres i bestemmelsene at nye brygger
ikke skal ha lenger bryggefront enn 12 meter. Byggegrense angir hvor langt ut i sjøen den faste
delen av brygga kan etableres. Det er kun brygge BBS3 som er ny, øvrige bryggeanlegg i

planen omfatter eksisterende brygger. Brygge BBS3 er plassert slik at mudring ikke skal være
nødvendig. En egen bestemmelse om at det ikke tillates mudring vurderes ikke som nødvendig.
Det vises for øvrig til kommentaren til Fylkesmannens uttalelse over.
Hanne Slettebøe, 14.06.17
Det er enighet om at alle skal ha bryggeplass, men ikke hvor.
Tomtene 30/175 og 30/180 har ikke strandlinje. Disse har brygge i henholdsvis BBS2 og BBS5.
Eneste plass hvor familiene på disse eiendommene kan bade er på GN2, som er avtalt som
fellesområde. Brygge BBS3 vil gjøre at den felles badeplassen ikke lenger blir usjenert.
Det er i dag fylt igjen i bukten på 30/174, og laget en utvidelse av plen og laget bryggekant, se
vedlagte bilde. Dette stemmer ikke med bilde i planbeskrivelsen side 25, figur 23. Denne
utfyllingen er gjort uten at jeg som grunneier er informert, og det er ikke sendt formell søknad
til kommunen om denne endringen. En bedre løsning hadde vært at dette hadde blitt en del av
fellesarealet mot sjøen, slik at barns interesser kunne bli bedre ivaretatt. Her kunne det enkelt
vært lagt til rette for at de minste barna som ikke er svømmedyktige kunne brukt bukten som
lekeplass. Slik det er gjort her nå, ligger det godt til rette for en bedre alternativ plassering av
brygge for 30/174. Det er fullt mulig å lage brygge her, og det kan eventuelt mudres om
ønskelig. Det er også mulig å bygge ut eksisterende brygge foran 30/11, en utvidelse i lengden
mot nord, og lage en forbindelse til 30 /174.
Administrasjonens kommentar:
Det er i planen forsøkt å plassere brygge til GB 30/174 slik at den ikke kommer i konflikt med
båtplassene i BBS4, i et område med tilstrekkelig dybde, slik at mudring ikke blir nødvendig.
Fiskeridirektoratet fraråder i sin uttalelse plassering av brygge inn på de grunne områdene og
ber om at det ikke tillates mudring. For å imøtekomme merknaden til nærhet til GN2 er
landdelen av brygga redusert noe, slik at den avsluttes lenger mot sør.
Det er uheldig at det er gjort utfylling i bukta som beskrevet. Eier av GB 30/174 forklarer at
dette er gjort i forbindelse med tildekking av rør/ledninger fra land og ut i sjøen.
Planens innhold
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Det er
utarbeidet ROS-analyse (vedlegg 7).
Planen er i hovedsak en videreføring av strukturen i gjeldende reguleringsplan. For hyttene er
utnyttingsgraden foreslått økt fra 100 m2 bruttoareal inklusiv uthus, til 120 m2 BRA inklusiv
uthus. Eksisterende bryggeanlegg er regulert inn. Det er vist med byggegrense hvor langt ut
den faste delen av brygga kan opparbeides. For noen av eiendommene er landdelen av brygga
innenfor arealene regulert til fritidsbebyggelse. I sjødelen av arealene regulert til småbåtanlegg
er det tillatt med utriggere og andre festeanordninger. I tilknytning til hyttetomt BFF6 er det
foreslått en ny brygge BFF3, det er fra før av ikke brygge i tilknytning til denne tomta.

I tråd med gjeldende bruk, er bebyggelsen på GB 30/1l foreslått regulert til fritidsbebyggelse
(BFF7). Dette er en endring fra gjeldende plan hvor det i dette området var tillatt med
oppføring av sjøbuer med maks 10 m2 per hyttetomt.
For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 3) og
særutskrift fra førstegangsbehandlingen av planen (vedlegg 8).
Brygger
Et av hovedmålene med planen er å legge til rette for brygge til hytte på GB 30/174 (BFF6).
Administrasjonen har i planprosessen bedt om at bryggeanleggene samles mest mulig, for å

begrense utbredelsen av inngrepene i strandsonen. For å få tilstrekkelig dybde og for å unngå
konflikt mellom manøvreringsarealene i sjøen til eksisterende bryggeanlegg i BBS4 og nytt i
BBS3, er nytt bryggeanlegg i høringsforslaget foreslått plassert på et nes nordøst for BBS4.

Område hvor ny brygge er
foreslått i høringsforslaget.
Faglig råd fra fylkesmannen om
endret plassering, nærmere
eksisterende bryggeanlegg.

Området hvor brygga er tenkt plassert består av et bart fjell, uten bryggeanlegg i dag. Ut i fra
landskapshensyn er denne plasseringen noe uheldig, da det ikke er tiltak i dette området fra før
av. Fylkesmannen gir i sin uttalelse faglig råd om at brygge BBS3 flyttes vekk fra fjellet og inn
nærmere BBS4. Fiskeridirektoratet ber i sin uttalelse om at bryggearealene begrenses og at
brygger ikke plasseres slik at det må mudres. Plassering slik Fylkesmannen gir råd om,
medfører behov for mudring for å kunne legge til med båter.
Fordelen med plasseringen i høringsforslaget er at en ikke trenger å mudre eller sprenge bort
fjell under vann. Nær land inn mot BBS4 og tomt BFF6 er det grunt og plassering av en brygge
i dette området vil forutsette mudring for å kunne legge til med båter større enn små joller. For
å begrense mulig konflikt med bruken av det felles grøntområdet (GN2) har regulanten
redusert småbåtanlegg BBS3 noe i utstrekning, ved at det avsluttes lenger mot vest og
byggegrensen er redusert i lengde, slik at den tilsvarer 12 meter samlet bryggefront.
Byggegrensen er satt slik at bryggen ikke kan bygges langt ut i sjøen og avstanden til GN2 er
økt med ca. 3,5 meter. Tiltakshaver foretrekker denne løsningen framfor plassering ved siden
av BBS4.
Som beskrevet er det fordeler og ulemper med de ulike alternative plasseringene av
bryggeanleggene hvor landskapsverdier og naturverdier må veies opp mot hverandre. Begge
løsningene er mulig å realisere. Strandsonen i området er bebygd med hytter med tilhørende
anlegg og framstår som privatisert. Bygging av brygge på den lille odden som vist i
planforslaget vil medføre noe mindre inngrep i strandsonen enn om den plasseres inn ved
BBS4, arealenheten foreslår derfor at planen vedtas med plassering av BBS3 som innarbeidet
på plankartet i vedlegg 1.
Naturmangfold
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Generelt er det
negativt for de lokale naturverdiene i sjøen å ta vekk de naturlige massene fra sjøbunnen. I tråd

med fiskeridirektoratet sine råd er det derfor foreslått en plassering av nytt bryggeanlegg som
ikke forutsetter mudring. Det anses ikke nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter
naturmangfoldloven §§ 8-12.
Konklusjon
Administrasjonen anbefaler at planforslaget for Skiftodden – Plan ID 201515 vedtas. Etter
høringen er avgrensningen av BBS3 endret slik at den faste delen av brygga må avsluttes 3,5
meter lenger mot vest enn i høringsforslaget og byggegrensen er redusert slik at den tilsvarer
12 meter bryggefront. Videre er det presisert i bestemmelsene at maks bryggefront er 12 meter.
Plandokumentene er oppdatert (vedlegg 1 - 3).
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.
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Sign

BESTEMMELSER, DETALJREGULERING SKIFTODDEN
Plan-ID: 201515
Dato godkjent:
Dato revidert: 23.06.2017

§1

FELLESBESTEMMELSER

1.1

Generelt.
Reguleringsplanen er vist på 1 stk. kartblad i A3-format, målestokk 1 : 1000.
Det tillates fremføring av nedgravd strømkabel og vann- og avløpsledninger gjennom
formål bebyggelse, samferdsel og grønnstruktur.
Det skal foreligge teknisk plan for vann og avløp, før det gis byggetillatelser til ny
fritidsbebyggelse i planområdet.

§2

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

2.1

Fritidsbebyggelse - frittliggende, BFF1 – BFF7
• Maksimal T-BRA er 120 m2 for hver fritidseiendom, og inkluderer alle bygg
på eiendommen.
• Topp grunnmur/pilar/såle skal ikke overstige 1,0 meter over gjennomsnittlig
terreng.
• Hytter skal oppføres med saltak med takvinkel mellom 20 og 45 grader, eller
pulttak med takvinkel mellom 5 og 30 grader.
• Maksimal mønehøyde ved valg av saltak er 5,5 meter og maksimal
gesimshøyde er 4,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
• For «BFF7» tillates en maksimal mønehøyde på cote +8,0 moh.
• Maksimal gesimshøyde ved valg av pulttak er 4,5 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
• Endelig plassering og utforming av fritidsbebyggelse skal fremgå av
situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse.
• Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.
• Det tillates maksimalt 1 stk. boenhet pr fritidsformål.
• Forutsatt at samlet areal på tomten ikke overstiger T-BRA 120 m2, tillates
oppføring av anneks på maksimal BRA 20 m2. Ved valg av saltak er maksimal
mønehøyde 4,0 meter, og maksimal gesimshøyde 3,0 meter over
gjennomsnittlig planert terreng. Ved valg av pulttak tillates høyeste
gesimshøyde 3,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
• Forutsatt at samlet areal på tomten ikke overstiger T-BRA 120 m2, tillates
oppføring av uthus/bod på maksimal BRA 15 m2. Ved valg av saltak tillates
det maksimal mønehøyde 3,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Ved
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valg av pulttak tillates høyeste gesimshøyde 3,0 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
2.2

2.3

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS1 – BBS8
• I sjøarealet tillates etablert utriggere eller moringer for båtfeste i tilknytning til
brygger. Anlegg i sjø tillates forankret i brygge og/eller sjøbunn. Utriggere kan
være maks 8 meter lange og ha en bredde på 0,5 meter, og skal plasseres
normalt på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge.
• Nye brygger skal ha maksimal totallengde kaifront på 12 meter.
• Byggemateriale skal være stein eller tre, og i farge gråtoner/naturfarger.
• Brygge BBS1 tilhører fritidseiendom BFF3.
• Brygge BBS2 tilhører fritidseiendom BFF2.
• Brygge BBS3 tilhører fritidseiendom BFF6.
• Brygge BBS4 tilhører fritidseiendom BFF7.
• Brygge BBS5 tilhører fritidseiendom BFF1.
• Brygge BBS6 tilhører fritidseiendom BFF5.
• Brygge BBS7 tilhører fritidseiendom BFF5.
• Brygge BBS8 tilhører fritidseiendom BFF4.
Uteoppholdsareal, BUT1 og BUT2
• Område «BUT1 og BUT2» er uteoppholdsareal som er privat.

§3

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5, 2. ledd)

3.1

Kjøreveg, f_SKV1 og 2, SKV1
• Område «f_SKV1» er felles veg for områdene «BFF1, BFF2, BFF3, BFF4,
BFF5, BFF6 og BFF7».
• Område «f_SKV2» er felles veg for område «BFF1, BFF2, BFF3, BFF6 og
BFF7»..
• Område «SKV1» er privat veg til område «BFF7».

3.2

Annen veggrunn - grøntareal
• Områdene er felles og omfatter skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter,
snøopplag mm.

3.3

Parkeringsplasser, SPP1, SPP2 og f_SPP1
• Område «SPP1» er privat parkeringsplass for område «BFF7».
• Område «f_SPP1» er felles parkeringsplass for område «BFF2, BFF3 og
BFF6».
• Område «f_SPP2» er felles parkeringsplass for område «BFF1, BFF2, BFF3,
BFF6 og BFF7».

§4

GRØNNSTRUKTUR (Pbl § 12-5, 3. ledd)

4.1

Naturområde, GN1 og GN2
• Område «GN1» er grøntområde som er privat.
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•
•
•

Område «GN2» er grøntområder som er privat, men disponeres for
rettighetshavere av områdene «BFF1, BFF2, BFF3, BFF6 og BFF7».
Det kan utføres vanlig vegetasjonsskjøtsel og tynning av trær.
Stier som er naturlig for atkomst, kan etableres. Vedlikehold tillates.

4.2

Turveg, f_GTD
• Område «f_GTD» er en felles turveg, og kan opparbeides som gruset turveg
med bredde 1 meter. Den er felles for rettighetshavere og brukere av område
«BFF1, BFF2, BFF3, BFF6 og BFF7».

§5

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (Pbl § 12-5, 5. ledd)

5.1

Landbruksformål, LL1
• Område «LL1» er privat areal og omfatter landbruksrelatert virksomhet
inkludert skogsområder.

§6

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (Pbl § 12-5, 6. ledd)

6.1

Ferdsel, o_VFE1
• Innenfor formålet «VFE1» er det ikke tillat med tiltak som hindrer ferdsel i sjø.

§7

BESTEMMELSESOMRÅDER (Pbl § 12-7)

7.1

Rekkefølgekrav
• Før det kan gis igangsettingstillatelse til nye fritidsboligenheter skal det være
etablert nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veganlegg.

ViaNova Kristiansand AS
Even F. Lorentsen
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1 Sammendrag
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av grunneierne på gnr/bnr 30/11, 174, 175, 178, 180
ved Åse Slettebøe, utarbeidet detaljregulering Skiftodden hyttefelt i Søgne kommune.
Detaljreguleringen er basert på gjeldende reguleringsplan. Planområdet er på 15,4 daa.
Detaljregulering Skiftodden hyttefelt har følgende hovedmål:
• Tilrettelegge for eksisterende fritidsbebyggelse opp mot 120 m2 BRA.
• Opprettholde fritidsformål på ubebygd fritidseiendom.
• Opprettholde grønnstruktur.
• Makebytte av arealer.
• Sikre gang/kjøre til den enkelte fritidseiendom i planområdet, samt brygger.
• Tilrettelegging for å løse opp fellesareal.
Hele planområdet omfatter 6 stk. eksisterende fritidsboliger, 1 stk. ubebygd fritidseiendom
og et mindre landbruksareal. Berørte eiendommer er gnr/bnr 30/11, 174, 175, 178, 180 og
31/19, 67 (samt deler av 31/3, ubekreftet).
Detaljreguleringen forholder seg i hovedsak til gjeldende reguleringsplan. Kommuneplanens
arealdel har åpnet for fritidsbebyggelse opp mot 120 m2 BRA. Dette er nå hjemlet i
planforslaget. I Kommunedelplan for Kjellandsheia er planområdet avsatt til
«fritidsbebyggelse – nåværende».
Planforslaget åpner ikke for flere fritidsboliger enn hva som ligger i gjeldende
reguleringsplan, med unntak av eksisterende sjøbu på gnr/bnr 30/11 som reguleres til
fritidsbebyggelse. Hoveddelen av omkringliggende areal rundt denne fritidseiendommen vil
fortsatt være grønnstruktur.
Det østlige neset på gnr/bnr 30/178 er sikret som et naturområde. Dette arealet er
makebyttet areal til fritidsbebyggelse på vestre del av gnr/bnr 30/178, og deler av gnr/bnr
30/11.
Det er sikret kjøre/gangatkomst til fritidseiendommene. Samtidig er det regulert brygger til
alle fritidseiendommene.
Eksisterende regulert fellesområde løses opp, og reguleres med en privat formålsflate.
Kjøreatkomst og turveg er regulert som fellesområde. Parkering er delt opp i felles parkering
og privat parkering. Alle brygger er regulert som private brygger. Formålene i sjøen er en
stadfestelse av eksisterende anlegg.
En stor hoveddel av planområdet er fortsatt regulert med grønnstruktur. Dette
naturområdet og uteoppholdsarealet er i privat eie, og disponeres av beskrevne
rettighetshavere. Det er regulert turveg som sikrer atkomst til fritidseiendommer og til det
nye naturområdet (GN2) ned mot sjøen. Stier som er en naturlig del av atkomst kan
etableres.
Detaljreguleringen vil være et godt utgangspunkt, når grunneierne senere vil løse opp
felleseiet.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i november 2016. Det tas sikte på at planarbeidet vil
bli ferdigstilt sommer 2017.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).
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2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I gjeldende reguleringsplan er det åpnet for maks T-BRA 100 m2. For å åpne for etablering av
bygningsmasse opp mot BRA 120 m2 jf kommuneplanens arealdel, er det stilt krav til
utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Det er i tillegg vurdert båtplass og brygger til den
enkelte fritidseiendom, omregulering til fritidseiendom, og sikret atkomst til
grønnstrukturen.
Detaljreguleringen opprettholder i hovedsak eksisterende arealer til fritidsbebyggelse,
brygge, uteoppholdsareal, samferdsel, grønnstruktur, landbruksformål og ferdsel.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
• Åse Slettebøe m.fl., Bjørnebakken 59B, 4631 Kristiansand.
Tiltakshavers kontaktperson er Åse Slettebøe.
Rådgivende ingeniørfirma:
• ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Even F. Lorentsen.
Prosjektmedarbeider: Vidar R. Andersen
Prosjektmedarbeider: Marry Sjøvold.
Planforslaget omfatter privat eiendom, og det blir ingen arealer som blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Oppstartsmøte mellom tiltakshaver og administrasjonen i Søgne kommune ble avholdt
19.10.2015. Søgne kommune anbefaler oppstart av planarbeid. Den 08.09.2015 ble det
avholdt et innledende møte med representanter for arealenheten og tiltakshaver for å
diskutere muligheter for detaljregulering av Skiftodden.

2.4 Utbyggingsavtaler
Hele planområde er i privat eie, og det er ingen bebyggelse eller anlegg som skal overdras til
det offentlige. Det utarbeides dermed ingen utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Søgne
kommune.
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2.5 Utredninger
Detaljreguleringen forholder seg i hovedsak til gjeldende reguleringsplan og
kommuneplanens arealdel, og det er ikke behov for utredninger i detaljreguleringen.

2.6 Vedlegg
•
•
•
•
•

Plankart
Bestemmelser
ROS
Mottatte merknader
Oppstartsvarsel (brev og annonse)

3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
• Kommunen og utbygger:
Innledende møte ble avholdt den 08.09.2015, og formeldt oppstartsmøte mellom Søgne
kommune og tiltakshaver var den 19.10.2015.
Det har vært korrespondanse mellom Søgne kommune og rådgiver, samt internt mellom
tiltakshaver og rådgiver i planprosessen.
• Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av detaljregulering. Det ble annonsert i avisen Søgne- og Songdalen
Budstikke den 02.11.2016 samt brev til berørte parter den 28.10.2016.
Grunneierliste og naboliste ble oversendt av Søgne kommune.
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Figur 1, varslet planavgrensning.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
• Kommuneplanen sin arealdel (2012 – 2020):
I kommuneplanens arealdel er det regulert hensynssone hvor «eksisterende arealplan skal
gjelde».

Figur 2, kommuneplanens arealdel.
• Kommunedelplan for Kjellandsheia (ID 20110616-1):
Kommunedelplan ble vedtatt 16.06.2011. Berørt areal i kommunedelplanen er regulert til
«Fritidsbebyggelse – nåværende».
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Figur 3, kommunedelplan Kjellandsheia.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
•

Reguleringsplan Søndre del av Oftenes (ID 19911212-1).

Gjeldende reguleringsplan (vedtatt 12.12.1991) er regulert med følgende formål:
Fritidsbebyggelse, felles avkjørsel, felles grøntareal, jord- og skogbruk, annet fellesareal
(brygger), båtplasser og trafikkområde i sjø og vassdrag.

Figur 4, gjeldende reguleringsplan Søndre del av Oftenes.
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4.3 Tilgrensende planer
•

Områderegulering for Kjellandsheia syd (ID 201219).

Tilgrensende områderegulering (vedtatt 17.12.2015) er regulert til «offentlig friområde» og
«ferdsel».

Figur 5, tilgrensende områderegulering i nord.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
Vannressursloven.
Nasjonale forventinger til kommunal planlegging
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger midt i Søgne kommune, på østsiden av Oftenes ved Torvefjorden.

Figur 6, Oversiktskart av planområdet.

Figur 7, Ortofoto av planområdet
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• Avgrensning og størrelse på planområdet
Hele området med sjø er på totalt ca. 15,4 daa. Planområdet utgjør den nordre delen av
gjeldende reguleringsplan «Søndre del av Oftenes» på halvøyen Oftenes. Planområdet
omfatter en naturlig avgrensning mellom sjøen i øst og sør, atkomstvegen i vest og
tilstøtende landbruksareal og friområde i nord.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er et tilnærmet ferdig utbygd hytteområde, som er i privat eie av flere
grunneiere med hver sine fritidseiendommer. Med unntak av eiendom gnr/bnr 30/180 er
alle eiendommene bebygd. Eiendommene gnr/bnr 30/11, 174, 175, 178 og 180 er private,
men er i felles eie (dette skal løses opp). Eiendommene gnr/bnr 31/19 og 31/67 er privat eid.
Eiendommene har adresse Oftenesveien 107, 109, 110, 111, 112, 113 og 115.
Fritidseiendommene er forholdvis store, og består av en blanding av bebyggelse,
opparbeidet hage og naturtomt. Det er etablert kjøreveg inn til felles parkeringsplass. Noen
eiendommer har kjøreatkomst til selve eiendommen, andre har gangatkomst. Området er
regulert til fritidsbebyggelse, felles avkjørsel, felles grøntareal, og jord- og skogbruk. Det er
etablert og regulert bryggeanlegg. Sjøen mot øst og sør er avsatt til «trafikkområde i sjø og
vassdrag».
Tilstøtende områder mot nord og vest består av skogsområder. Mot nord er det regulert
offentlig friområde, mot vest LNF-område og atkomstveg.

5.3 Stedets karakter
Planområdet består av et utbygd hytteområde med fritidsbebyggelse og med en privat
atmosfære rundt bygningsmassen, samt tilhørende uthus og bryggeanlegg. Det er lite eller
ingen allmenn tilgjengelige friluftsområder, med unntak av sjøbukten i sørvest.

5.4 Landskap
Området er et hytteområde med typisk skjærgårdslandskap i Søgne kommune med
påstående bygningsmasse og spredt vegetasjon. Terrenget stiger i fra sjøen i øst og sør.
Innenfor planområdet er det flere små koller, og høyeste stiger opp til ca. kote +13 meter. I
midtre del er det en større flate med parkering og opparbeidet gresslette. Ved bygningene er
det opparbeidet hage. Vegetasjonen består av furu og eik, og det varierer mellom større
trær og lavere vegetasjon av gress og lyng. Området ligger solrikt til. Det er et lokalt mildt
kystklima, og ligger forholdsvis lunt til på østsiden av Oftenes langs Torvefjorden. Det er
ingen spesielle forhold angående estetiske eller andre kulturelle verdier som utpeker seg.
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Figur 8, landskapsoversikt

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er mottatt uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune. Fylkeskonservator har ingen
merknader til varslet oppstart av planarbeid. I databasen «Askeladden», er det ikke
registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (se kartutsnitt nedenfor).
Det er også sendt varsel om planoppstart til Norsk Maritimt Museum.

Detaljregulering for Skiftodden, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 13

Figur 9, kartutsnitt med fornminner fra databasen Askeladden

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

NATURTYPER OG VEGETASJON:
Innenfor planområdet består blandingsskogen av lav bonitet. Lauvskogen av høy bonitet.
Skogsområdene er også grunnlendt.
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Figur 10, kartutsnitt fra NIBIO

NATURBASE:
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturtyper innenfor planområdet.

Figur 11, kartutsnitt, Naturbase.
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VANNMILJØ:
I databasen Vannmiljø hos Miljødirektoratet er det ikke registrert spesielle forhold.

Figur 12, kartutsnitt, Vannmiljø hos Miljødirektoratet.

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

Figur 13, kartutsnitt, artsdatabanken.
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FORURENSNING:
I h.h.t. databasen Mijøstatus, er det ingen forurensning av grunnen i planområdet.

Figur 14, kartutsnitt, Miljøstatus, forurenset grunn.

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

Figur 15, kartutsnitt, NGU, mineralressurser.
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Planområdet benyttes ikke til rekreasjonsområder for andre enn grunneierne med sin
fritidsbebyggelse. Grønnstrukturen er privat og er for rettighetshaverne. Det er ingen reelle
friluftsområder enn arealer som er av privat karakter tett opp til den enkelte bygning.
Landbruksarealet ved sjøbukta i sørvest opprettholdes.

5.8 Landbruk og kulturlandskap
Tilnærmet hele planområdet er et hyttefelt, med unntak av et mindre areal ved sjøbukten i
sørvest. Det er ingen registrerte kulturlandskapselementer i planområdet.

5.9 Trafikkforhold
Det er kjøreatkomst i fra land, med veg og parkering i planområdet. Atkomst med båt til og
fra planområdet er i fra etablerte bryggeanlegg langs sjøen.

5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Planområdet omfatter etablert fritidsbebyggelse. Arealer for rekreasjonsområder omfatter
privat areal som er tilknyttet den enkelte fritidseiendom. Disse områdene skal bestå.

5.11 Sosial infrastruktur
Planområdet omfatter fritidsboliger, og påvirker ikke forhold til skole eller barnehage.

5.12 Universell tilgjengelighet
Eksisterende fritidsboliger har varierende stigning til den enkelte bebyggelse, som varierer
fra forholdsvis flat atkomst til bratt atkomst. Det er således ikke tilrettelagt med universell
utforming til bygninger, brygger mm.

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Det er etablert vann- og avløpsledning i sjøen utenfor planområdet.
Vannledning er VL50, og spillvannsledning er en pumpeledning SPP63.
Det er også etablert andre løsninger for spillvann.
• Overvann
Det er ingen overvannsledninger i planområdet, utenom drenering rundt bygninger. Naturlig
avrenning er i alle himmelretninger.
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Figur 16, kartutsnitt, VA-ledninger.
• Energiforsyning
Det er luftspenn med strømledning fram til eksisterende fritidsboliger.

5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Planområdet består av mye bart fjell, stedvis med tynt dekke (NGU).
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Figur 17, løsmassekart fra NGU.

Planområdet består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (NGU).

Figur 18, berggrunnskart fra NGU.

5.15 Støyforhold
Foruten eksisterende båttrafikk, er det ingen støyskapende virksomhet innenfor
planområdet.
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5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas sitt skredatlas, er det ikke registrert fare for jordskred, steinsprang eller
snøskred.

Figur 19, kartutsnitt atlas fra NVE.
• Flomfare
Planområdet omfatter kun vann som sjøområder. I forhold til springflo/havstigning, er det i
kommuneplanens arealdel satt krav til minimum høyde for underkant av gulv i fritidsbolig.
Eksisterende tomt for ny fritidsbolig (gnr/bnr 30/180) er ikke utsatt for springflo/havstigning.
• Vind
Det er ikke registrert spesielle vanskelige vindforhold i planområdet.
• Radon
I h.h.t. NGU sin database for aktsomhet radon, er det moderat til lav fare for radon.

Figur 20, NGU, kartutsnitt aktsomhet radon.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, samferdsel og grønnstruktur. Dette er i
hovedsak samsvar med gjeldende reguleringsplan.
Eksisterende og planlagt fritidsbebyggelse opprettholdes, og er dermed ikke i konflikt med
gjeldende reguleringsplan. Langs sjøkanten opprettholdes brygger og tilhørende
fortøyningsområde for båter. Det er naturlig at uthus/boder opprettholdes.
I tilknytning til fritidsbebyggelsen og brygger er det regulert byggegrenser.
Eksisterende atkomstveg og parkering opprettholdes, men gis noe bedre romslighet.
Planforslaget opprettholder grønnstrukturen. Tidligere regulert felles grøntområde,
reguleres til privat naturområde og uteoppholdsareal. Det østlige neset på gnr/bnr 30/178
skjermes mot bebyggelse. Dette gjøres ved makebytte arealer mellom formålsflatene
naturområde og fritidsbebyggelse.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
• Fritidsbebyggelse - frittliggende
Formålet «BFF1-6» gjelder eksisterende fritidseiendommer. Det tillates 1 boenhet i
formålet/eiendommen. Det åpnes for maksimal T-BRA på 120 m2. Det er gode sol og
lysforhold. Fritidsbebyggelsen grenser tett opp til utearealene med vegetasjon som er lokalt
rekreasjonsområde for den enkelte grunneier.
• Småbåthavn i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Formålet «BBS» omfatter eksisterende fortøyningsområde for båter og brygger. Hver brygge
og båtplass er tilknyttet den enkelte fritidseiendom. Formålet «BBS3» er ny og tilhører
formålet «BFF6».
• Uteoppholdsareal
Formålet «BUT1-2» uteoppholdsareal med plen og naturtomt med vegetasjon.
• Kjøreveg
Formålet «f_SKV1-2» gjelder eksisterende felles kjøreveg, og formålet «SKV1» gjelder
eksisterende privat kjøreveg.
• Annen veggrunn
Formålet «annen veggrunn» er felles, og omfatter skjæring- og fyllingsskråninger, grøfter,
snøopplag o.l.
Detaljregulering for Skiftodden, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 22

• Parkeringsplasser
Formålet «f_SPP1» er felles, og i hovedsak eksisterende parkeringsplasser. Det er i tillegg
regulert noen flere, samt at de dimensjonert etter parkeringsnormal.
Formålet «f_SPP2» er felles, og gjelder fremtidige parkeringsplasser.
Formålet «SPP1» er private parkeringsplasser for «BFF7».
• Naturområde
En stor andel av planforslaget er regulert til naturområde. Arealet skal bevare sitt naturlige
preg slik det fremstår. Arealene er en blanding av naturtomt, svaberg og opparbeidet hage.
Samtidig er arealet i nær tilknytning til den enkelte fritidseiendom. Området er dermed også
et uteoppholdsareal. Arealet er i dag et felles eie, men skal i fremtiden være i privat eie.
Formålet «naturområde» mer riktig, enn «felles grøntområde» i gjeldende plan. Det tillates
etablering av stier og trapper som er nødvendig for å sikre atkomst mellom fritidsbolig og
den enkelte brygge. Det åpnes i utgangspunktet ikke for bebyggelse i dette området.
• Turvei
Formålet «f_GTD» omfatter gjeldende stiatkomst fra parkeringsplassen og til
fritidseiendommene gnr/bnr 30/174, 175, 178, samt grøntområdet «GN2». Innenfor regulert
formålsflate, er turveien etablert. Stien var tidligere kun et linjesymbol (sti).
• Landbruksformål
Formålet «LL1» er privat og regulert til landbruksformål. Planforslaget opprettholder
gjeldende planstatus.
• Ferdsel
Formålet «o_VFE1» er offentig og regulert til ferdsel. Planforslaget opprettholder gjeldende
planstatus.

6.3 Bebyggelse, samferdsel og grønnstruktur
• Fritidsbebyggelse – frittliggende, utforming mm
I dag er det etablert 6 bebyggelser på eiendommene i planområdet, og det kan etableres en
fritidsbolig i tillegg, som er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Forslag til detaljplan hjemler
utvidelse av bebyggelsen til maksimalt BRA 120 m2 for hver eiendom. Dette er i samsvar med
overordnet plan. Det vesentligste av bygningsmasse er etablert, og det vil kun gi en moderat
ny aktivitet på øya. Dette gir også totalt sett en liten forandring i forhold til eksisterende
situasjon. Grøntdraget på øya, som har vært, er og kommer til å være av privat karakter,
videreføres i planforslaget som «naturområde» og «utomhusareal».
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Eksisterende farge på bygningsmassen er av typisk sørlandsstil med rødlig/mørke tak og
hvite/grå/oker vegger. Tak på ny bebyggelse bør ha matte ikke reflekterende flater. Taktype
kan være saltak eller pulttak.
Maksimal mønehøyde er 5,5 meter over gjennomsnittlig terreng rundt bygningen, med
unntak av eiendom i formål «BFF7» som har mønehøyde på kote +8,0 moh. Denne
bygningen er omregulert fra sjøbod til fritidsbebyggelse med et lite areal som omkranser
bygningen.
Nye bygg skal tilpasses best mulig eksisterende terreng. Dette utgjør ingen stor forandring i
forhold til etablert bygningsmasse, eksisterende brygge og omkringliggende terreng.

Figur 21, planområdet, skråfoto i fra øst.

Figur 22, bilde av ubebygd fritidseiendom, sett mot nordøst.
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• Anneks
Volum på uthus forholder seg til kommuneplanens arealdel. Maksimal størrelse på uthusene
er BYA=15 m2 BYA, og maksimal mønehøyde ved saltak er 3,5 meter over gjennomsnittlig
planert terreng. Det åpnes for pulttak, se bestemmelser.
• Uthus
Volum på uthus forholder seg til kommuneplanens arealdel. Maksimal størrelse på uthusene
er BYA=20 m2 BYA, maksimal gesimshøyde ved saltak er 3,0 meter og maksimal mønehøyde
ved saltak er 4,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Det åpnes for pulttak, se
bestemmelser.
• Brygge, for eiendom gnr/bnr 30/178
Brygga skal ha en maksimal bryggefront på 12 meter. Bryggekanten er plassert med tanke på
å få tilstrekkelig vanndybder for at båter skal ligge trygt fortøyd. Bygningsmaterialet skal
være stein eller tre, i farge gråtoner/naturfarger. Brygga må tåle oversvømmelse ved en
eventuell springflo.

Figur 23, fotomontasje mulig ny brygge for gnr/bnr 30/178.
• Kjøreveg
Regulert felles og privat kjøreatkomst omfatter eksisterende veg. Bredden på formålsflaten
er 3,0 meter. Vertikal- og horisontal-kurvatur forholder seg til etablert veg. Vegflaten er delt
i tre for å lette fordelingen av kjørerettigheter.
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Figur 24, bilde av eksisterende atkomstveg, sett mot øst.
• Parkeringsplasser
Det er regulert felles parkeringsplass med til sammen 11 (7+4) stk p-plasser. Atkomstvegen
er også manøvreringsareal med en bredde på 6,0 meter.
Parkering til fritidseiendommene «BFF4 og BFF5» er på egen eiendom og delvis på kjøreveg
«f_SKV1». Parkering til fritidseiendommen «BFF1» er på eiendommen.
Det er også regulert en privat parkeringsplass (SPP1) tilhørende fritidseiendommen «BFF7».
Alle p-plassene har dimensjonene 2,5 x 5,0 meter.

Figur 25, bilde av eksisterende felles parkeringsplass (f_SPP1), sett mot nord.
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• Uteoppholdsareal og Naturområde
I planområdet er det store flater med regulerte naturområder og uteoppholdsareal.
Områdene er en blanding av naturtomt med vegetasjon, glatt svaberg og opparbeidet flate
med plen. Den største flaten «BUT1» ligger mot vest (se fig. 26). Denne består av
skogsområde og plen. Hoveddelen av neset ut mot sjøen på gnr/bnr 30/178 utgjør flaten
«GN2» (se fig. 27). Denne består av svaberg og kortvokst furu. De siste flatene er «GN1» og
«BUT2» omkranser formålsflaten «BFF7».

Figur 26, bilde av grønnstruktur «BUT1», sett mot vest.

Figur 27, bilde av grønnstruktur «GN2», sett mot øst.
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• Turvei
Planforslaget opprettholder eksisterende turvei (se fig. 28). Turveien kan opparbeides med
en bredde på 1 meter. Men formålsflaten er noe breiere. Dette gir fleksibilitet i forhold til
grøfter, justering og buffer mot tilstøtende fritidsbebyggelse.

Figur 28, bilde av felles turvei «f_GTD», sett mot øst.

6.4 Boligmiljø
Planområdet er bebygd med fritidsbebyggelse, boder og bryggeanlegg. Parkering er etablert
og det er store grøntområder med plen, svaberg og naturtomt med vegetasjon. De fleste
eiendommene har direkte kontakt med sjøen, med unntak av gnr/bnr 30/175 og 180. Det er
etablert gangatkomst mellom atkomstveg og fritidsbebyggelsen. Bygningene er lave og glir
fint inn i omgivelsene. Arealene rundt bygningene er opparbeidet, og med glidende
overgang til naturtomt med busker og trær. Boligene ligger solrikt til, og med fin utsikt
utover havet. Hele planområdet ligger ved sjøen, og har gode bade- og
rekreasjonsmuligheter.

6.5 Universell utforming
Skiftodden hyttefelt er forholdsvis tett utbygd. Høyeste punkt i planområdet er 13 moh, og
består av flere koller. Området er i utgangspunktet ferdig utbygd med fritidsbebyggelse, med
unntak av eiendom gnr/bnr 30/180. Det er foreløpig ingen byggeplaner her. Planforslaget
åpner for en liten økning av BRA, jf gjeldende arealdel i kommuneplanen. Det er utfordrende
med universell utforming for atkomst til fritidseiendommen, uten store inngrep, pga
terrengets beskaffenhet. Det er ønskelig at bygninger skal ligge best mulig i terrenget,
samtidig at det er minst mulig terrengbearbeiding. Det skal tilstrebes en mest mulig
tilgjengelighet.
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6.6 Uteoppholdsareal
Innenfor planområdet er det rikelig med uteoppholdsareal på den enkelte fritidseiendom.
Alt areal er i privat eie.

6.7 Landbruksfaglige vurderinger
Eksisterende regulert landbruksareal ved sjøbukten i sørvest, reguleres som
landbruksformål. Dette gir ingen forandring.

Figur 29, skråfoto av eksisterende landbruksareal, sett mot nord.

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

6.9 Vann- og avløp samt tilknytning
• Vann
Det er eksisterende vannledning fram til eiendommene gnr/bnr 30/11, 174, 175, 178, 31/19
og 67. Planen medfører ingen forandring i forhold til vannforsyning.
• Avløp
Eiendommene gnr/bnr gnr/bnr 30/174, 175, 31/19 og 67 er påkoblet spillvannsledning som
ligger i sjøen. Gnr/bnr 30/178 har privat anlegg, og gnr/bnr 30/11 har tett tank.
Spillvannsløsning for den ubebygde eiendommen gnr/bnr 30/180 må tas i byggesøknaden.
• Overvann
Overvann tilbakeføres i terreng og videre til sjøen.
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6.10 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet.
Det er ikke avdekket spesielle emner som krever avbøtende tiltak/løsninger innenfor
planområdet, foruten byggehøyder over havet for nye bygg som er gitt i kommuneplanens
arealdel.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Forslaget til detaljregulering følger kommunedelplan for Kjellandsheia, og hovedtrekkene i
fra reguleringsplanen opprettholdes.

7.2 Landskap/bebyggelse
Planområdet er forholdvis lite, med påstående bebyggelse og tilhørende vegetasjon mellom
bygningsmassen. En del av planområdet utgjør kystlinje, ved de flatere partiene ned mot
sjøen er det etablert bryggeanlegg. Det er to nes som stikker ut med påstående vegetasjon.
Her er det forholdsvis bratt ned i sjøen og lite fremkommelig. Terrenget innover land er
småknattede og er en blanding av opparbeidede og naturtomter. Innimellom er det flate
partier. Det er karrig med lite løsmasser og trærne er lave. Vegetasjon er jevnt spredt utover
planområdet.
Planområdet er i all hovedsak ferdig utbygd med fritidsbebyggelse, utenom eiendommen
som ligger lengst mot vest (gnr/bnr 30/180). Det er opparbeidet uteoppholdsareal til den
enkelte fritidsbygning. Etablering av en ny fritidsbolig, gir ingen store inngrep i landskapet.
Utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse, utgjør kun 20 m2. Størrelsen på utvidelse vil
variere etter behov den enkelte grunneier har for sin eiendom. Både volum og utvidelse er
knyttet til eksisterende bebyggelse, og vil gi lite forandring i landskapsbildet.
Bryggefrontene ligger lavt i terrenget og har naturfarge, for ikke å virke dominerende i
landskapet. Nye byggetiltak må gjøres så hensynsfullt som mulig.

7.3 Stedets karakter
Stedets karakter vil endres lite med omregulering i fra sjøbod til fritidsbebyggelse på gnr/bnr
30/11, og tillate brygge på gnr/bnr 30/178. Grøntdraget vil i hovedsak opprettholdes.

7.4 Estetikk
Det vesentligste av bygningsmasse er allerede etablert. Fritidseiendom som ikke er bebygd
(gnr/bnr 30/180), opprettholdes i forslag til detaljreguleringsplan. Det åpnes for ny brygge
på gnr/bnr 30/178. Farge og materialbruk på brygge skal være i grånyanser og
naturmaterialer. Ny bygningsmasse må forholde seg til bestemmelsene.

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

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet.
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• Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiell verdifull naturverdi naturbasen, eller planeter eller dyr i
artsdatabanken.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Hyttefeltet er i privat eie, og er privatisert. Det er liten forandring/konsekvens. Det er ikke
åpnet for annen ferdsel på øya enn grunneierne selv. Eksisterende grøntdrag opprettholdes i
hovedsak.

7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med uteoppholdsareal, i selve byggeområdet med
fritidsbebyggelsen, uteoppholdsareal og naturområde i detaljreguleringen.

7.9 Trafikkforhold
Bebyggelsen opprettholdes. Trafikkmengde med bil opprettholdes. Atkomstveg og
parkeringsforhold forbedres. Båttrafikk blir den samme. Det er fortsatt en fritidseiendom
som ikke er bebygd, men denne opprettholdes som i gjeldende reguleringsplan.

7.10 Barns interesser
Hele planområdet er i privat eie. Nye tiltak i detaljreguleringen, er i samsvar med
kommunedelplanen, og i hovedsak i gjeldende reguleringsplan. Grøntstruktur
«naturområde» opprettholdes i hovedsak i samme tilstand som den er i dag. Barns
interesser i planområdet blir ikke forringet.

7.11 ROS
Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket
spesielle virkninger/konsekvenser i forbindelse med planforslaget.
• Det bør brukes radonsperre ved etablering av nye fritidsbebyggelser.
• Nye bygg og anlegg bør tåle springflo.
Det vises til analysen som vedlegg til plan.

7.12 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Kommunens vedtekter for vann og avløp må følges. Stikkledninger i fra sjøen og inn på land
er private. Kommunen har vannledning og spillvannsledning i sjøen. Det er ingen
forandringer i forhold til eksisterende vann- og spillvannsledninger.
• Overvann
Planforslaget utgjør ingen forandring i forhold til eksisterende situasjon for overvann.
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7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Alt areal i detaljplanen Storholmen er privat. Fritidseiendommen vil gi økte skatteinntekter,
samt inntekter i form av tilkoblingsavgifter og byggesaksgebyr. Ut over dette vil ikke
etablering av fritidsbolig og utvidelse av eksisterende fritidsboliger medføre økonomiske
konsekvenser for kommunen.
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8 Innkomne innspill
ViaNova Kristiansand AS varslet på vegne av grunneierne av gnr/bnr 30/11, 174, 175, 178 og
180 ved Åse Slettebøe oppstart av detaljregulering for Skiftodden hyttefelt i avisa Søgne- og
Songdalen Budstikke den 02.11.2016, samt brev til grunneiere/naboer/offentlige etater.
Svarfrist var satt til 30.11.2016.
Det er mottatt 5 merknader som er kommentert nedenfor. Merknadene er samlet som
vedlegg til planbeskrivelsen.

Merknader fra Kystverket Sørøst, datert 04.11.2016:
Kystverket Sørøst minner om at sikkerhet og fremkommelighet for alle brukere av sjøen må
vurderes gjennom planarbeidet.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.

Merknader fra Agder Energi Nett AS, datert mottatt 09.11.2016:
Agder Energi Nett AS skriver at det innenfor planområdet går lavspent fordelingsnett.
Eventuell flytting/omlegging av AEN sitt anlegg må bekostes av utbygger.
Tiltakshavers kommentar:
Eksisterende bebyggelse e påkoblet strøm. Tas til etterretning.

Merknader fra Søgne kommune v/ ingeniørvesenet, datert 17.11.2016:
Søgne kommune v /ingeniørvesenet har utarbeidet veileder for VA, og ber at denne brukes.
Nærmeste kommunale veg som kan bli påvirket av regulering er vegen til Ausviga.
Dersom det planlegges nye offentlige anlegg må kommunens VVA-normer brukes.
Tiltakshavers kommentar:
Det ligger vann og spillvannsledning i sjøen i dag, og det er foreløpig ingen planer om nye
VA-ledninger i planområdet. Detaljer må tas i byggeplan.

Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø, datert mottatt
15.11.2016:
Fylkeskommunen har ikke spesielle merknader til økning av areal for fritidsbebyggelse som
er i tråd med kommuneplanen. I forhold til endring av grønnstruktur og mulig småbåthavn
vises det til statlige retningslinjer for forvaltning av strandsonen, hvor det skal legges vekt på
eksisterende situasjon og allmenn tilgang til sjøen.
Fylkeskonservator har ingen merknader i forhold til arkeologi på land. Norsk Maritimt
Museum sender eget skriv i forhold til arkeologi i sjøen.
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Tiltakshavers kommentar:
Hele planområdet er fradelt til fritidseiendommer, og alle 7 eksisterende fritidseiendommer
ligger forholdsvis tett. I eksisterende reguleringsplan er det kun 1 fritidseiendom som ikke er
bebygd. Alt areal er i privat eie, og det er ikke områder langs strandsonen eller inne på land
som egner seg til allmenn tilgjengelighet. Det åpnes for større grønnstruktur ned mot sjøen.
Småbåtanlegg omfatter brygge ut mot sjøen og båtplass, og blir meget beskjedent i
landskapsbildet. Totalt sett vil ikke detaljreguleringsplanen forverre situasjonen.
Det reguleres byggegrenser for fritidsbebyggelsen.
Forhold til fornminner tas til etterretning.

Merknader fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, v/ miljøvernavdelingen, datert
07.11.2016:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skriver at det er i utgangspunktet krav om
områdereguleringsplan for nye tiltak. Dette gjelder innenfor reguleringsplaner vedtatt før
1992, men kravet er likevel ikke knyttet til gjeldende reguleringsplan «Søndre del av
Oftenes» med vedtak fra 1991.
Planen ligger i sin helhet i 100-metersbeltet langs sjøen. Her gjelder statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning. Bygging skal unngås på arealer som har
betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Virkninger av planen må være beskrevet.
Det må tas hensyn til naturmangfoldet, jf naturmangfoldloven §§ 8-12.
Det må redegjøres for eventuelle forekomster av fremmede arter innenfor planområdet.
Reguleringsbestemmelsene bør derfor sikre at nye masser som tilføres planområdet skal
være rene også med hensyn til å inneholde frø fra uønskede fremmede arter.
Barn og unge, samt funksjonshemmede skal gis anledning til å delta. Det vises til rundskriv T2/08 og T-5/99B.
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften.
Ved mudring/utfylling i sjø eller vassdrag, må det tas undersøkelser av sedimenter,
naturforhold og biologisk mangfold. Eventuelle tiltak for begrensning av forurensning må
innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Mudring eller utfylling i sjø og vassdrag er i
utgangspunktet forbudt. Søknad om unntak sendes til Fylkesmannen i Vest-Agder.
En småbåthavn med aktiviteter som fjerning/påføring av bunnstoff og rengjøring av båter, vil
medføre til forurensning av grunn og sjø/sjøbunnen, og det kreves oppsamling av dette.
Grenseverdier for støy må overholdes.
Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. De arealer som det
knytter seg fare, risiko eller sårbarhet, avmerkes i planen som hensynssone med
bestemmelser.
Tiltakshavers kommentar:
Detaljreguleringen tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan. Hovedtemaet for planen er
å åpne for BYA på 120 m2, jf kommuneplanen sin arealdel. Det er i dag 6 fritidsbygg innenfor
planområdet, og det opprettholdes 1 stk. fritidseiendom som foreløpig ikke er bebygd. Dette
er hjemlet i gjeldende reguleringsplan, og er dermed ikke noe nytt. Det er etablert brygger
for de fleste fritidseiendommene. Kystlinjen er privatisert. Planforslaget åpner for at hver
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fritidsbolig kan få hver sin brygge for båten (formålsflate er småbåthavn, men en havn skal
ikke etableres).
Dette går ikke på bekostning av naturverdier eller friluftsliv innenfor planområdet. Det hviler
heller ingen allmenne interesser innenfor planområdet. Alt areal er fradelte
fritidseiendommer. Regulerte grøntområder er private og tiltenkt eierne og
rettighetshaverne. Det er ikke noe areal som er åpnet for allmenne interesse.
Virkningene av planen skal beskrives.
Planen skal ta hensyn til naturmangfoldet, og forholder seg til Naturmangfoldloven §§ 8 –
12.
Eventuelle svartelista planter skal utsjekkes.
Det skal avklares om det er forurensede masser i planområdet og om det er behov for
mudring/utfylling. Det skal ikke etableres en småbåthavn, det gjelder kun bryggeanlegg med
formålsflate «småbåtanlegg».
En skal forholde seg til grenseverdier for støy.
ROS-analyse vil følge planen. Hensynssoner reguleres med tilhørende bestemmelser.
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9 Avsluttende kommentar
Føringene gitt i kommunedelplanen og gjeldende reguleringsplan er i hovedsak videreført i
detaljregulering Skiftodden hyttefelt. I forhold til regulerte formål og beskrevne tiltak, er det
samsvar og uten store forandringer.
Hovedformålet med detaljreguleringen er å tillate en maksimal T-BRA 120 m2 for hver
fritidseiendom, som er hjemlet i kommuneplanens arealdel. Det er åpnet for at alle
fritidseiendommene skal ha hver sin brygge. I praksis er det kun 1 stk. ny bryggefront, og
denne ligger på eiendommen gnr/bnr 30/178. Denne er regulert på et lite lavt nes som ikke
går på bekostning av eksisterende eller regulerte grøntområder.
Eksisterende grøntområde er regulert som felles grøntareal i gjeldende reguleringsplan. I
planforslaget oppheves dette og reguleres til privat naturområde og turvei. Dette er i bedre
samsvar på grunneiernes ønsker og bruk. Dette danner også et godt grunnlag for fremtidig
oppheving av eiendommene som i dag er i felles eie.
Det er i tillegg makebyttet arealer, mellom fritidsbebyggelse og naturområde. Det østlige
neset på gnr/bnr 30/178 (naturområde) er makebyttet med et mindre areal på den vestlige
delen av gnr/bnr 30/178 (fritidsbebyggelse) og areal rundt eksisterende bygning på gnr/bnr
30/11 (fritidsbebyggelse). Neset mot øst på gnr/bnr 30/178 er sikret som et attraktivt
naturområde.
Allmenne interesser blir ikke berørt av detaljreguleringen, da det aldri har vært tilrettelagt
for offentlig tilgjengelighet i hyttefeltet. Det er ingen offentlige brygger, eller større
friluftsareal som egner seg for rekreasjon.
Det er ikke avduket konfliktområder. ROS-analyse er utført. Det er ikke registrert
automatiske fredete fornminner i planområdet, rekreasjonsområder eller naturområde av
verdi, samt ingen registrerte sårbare arter eller uønskede arter.
Planforslaget opprettholder store grøntområder som naturområde, uteoppholdsareal og
turvei. Planen gir ingen forringelse av et område som allerede er bebygd og avsatt til
bebyggelse.

ViaNova Kristiansand AS
v/ Even F. Lorentsen

Kilder for bilder:
Søgne kommune, kartsider
Google maps
Bilder VNK
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2015/2657

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/15998

Dato
12.05.2017

Skiftodden - uttalelse til detaljreguleringsplan ved off. ettersyn - plan-ID 201515
Vi viser til kommunens skriv av 02.05.2017.
Planforslaget erstatter nordøstre del av gjeldende plan for Søndre del av Oftenes fra 1991.
Gjeldende plan åpnet opp for 6 hytter. En av disse er fortsatt ikke bygd. Ny plan åpner ikke for
flere nye hytter. Derimot er en oppført sjøbu på regulert felles grøntareal i ny plan blitt regulert
til fritidsbebyggelse i samsvar med dagens bruk. For øvrig er hyttetomtene blitt mer entydig
avgrenset og har fått byggegrenser i større omfang. Hver fritidseiendom har fått økt T-BRA fra
100 til 120 kvm. Dette er i strid med gjeldende kommunedelplan for Kjellandsheia, men i
samsvar med kommuneplanen for øvrige arealer i kommunen.
Ny plan har regulert eksisterende bryggeanlegg, men også lagt inn et nytt anlegg (BBS3) der
gjeldende plan ikke tillater brygge. Her ble for øvrig en dispensasjonssøknad i 2014 for
oppføring av brygge på stedet avslått av kommunen. Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde
da gitt råd om at søknaden ble avslått. Det er fortsatt slik at brygga vil bli anlagt ytterst på den
sørvendte odden. Landskapsmessig er det uheldig med byggetiltak her. Eventuell brygge bør
lokaliseres på den del av eiendommen som ligger nær brygge BBS4. Selv om det kan være
noe mer krevende å bygge brygge her, mener vi bevaring av den eksponerte odden bør
prioriteres. Vi gir derfor faglig råd om at BBS3 flyttes nær BBS4.
For øvrig mener vi de øvrige endringene, i forhold til gjeldende plan, i praksis er små.

Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
fagdirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf: 38 17 62 07
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Saksbehandler: Maarten Nandrup Stallemo

Vår dato
15.05.2017
Deres dato

Vår referanse
16/08806-5 : Søgne kommune gnr 30/11, 174 m
Deres referanse
2015/2657 - 20642/2017

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Søgne kommune - merknad til offentlig ettersyn av detaljregulering for Skiftodden plan ID 201515
Viser til oversendelse 02.05.17 angående offentlig ettersyn av detaljregulering for
Skiftodden - plan ID 201515.
Fylkeskommunen ga innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet 15.11.16.
Planforslaget er i stor grad en videreføring av eksisterende reguleringsplan. Vi har ikke
nye merknader ved offentlig ettersyn.
Med vennlig hilsen
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Maarten Nandrup Stallemo
Rådgiver

Folkestyre – kompetanse – samarbeid
Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65

Sentral E-postadresse:
postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon sentralbord:
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Foretaksregisteret:
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Fra: Christian Rodum[Christian.Rodum@marmuseum.no]
Sendt: 23.05.2017 12:40:21
Til: Postmottak
Kopi: postmottak@vaf.no
Tittel: Vedrørende offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Skiftodden, Søgne kommune – Plan ID 201515

Deres ref. 2015/2657 ‐ 20642/2017
Vedrørende offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Skiftodden, Søgne kommune – Plan ID 201515
Norsk Maritimt Museum (NMM) mottok saken i brev av 2.5.2017 fra Søgne kommune. NMM er kulturvernets
landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under vann i Sør‐Norge. Vi vurderer planen ut fra hensynet til
kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, av Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §§ 4 eller
14.
Museet er ikke kjent med marine kulturminner eller stort potensial for slike på stedet. Planområdet omfatter et
begrenset areal i sjø.
NMM har derfor ingen innvendinger til reguleringsplanen.
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.
Vennlig hilsen

Christian Rodum
Arkeolog/saksbehandler
Norsk Folkemuseum
Avdeling Norsk Maritimt Museum
Seksjon for arkeologi
Postboks 720
N‐0214 Oslo
Tlf: +47 48 95 08 56

Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:

Vår ref.:
2016/5735-5

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
31.05.2017

Høringsuttalelse - forslag til detaljregulering for Skiftodden - Søgne kommune
- Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 2.5.2017 vedrørende høring av forslag til detaljregulering for Skiftodden i
Søgne kommune.
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til planforslaget.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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4682 SØGNE

Tilbakemelding på høring av detaljregulering for Skiftodden - Søgne kommune
Vest-Agder Plan ID 201515

Vi viser til henvendelse datert 2.5.2017 om ovennevnte høring.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Vurdering og konklusjon
I varsel om oppstart av planen sies det noe vagt at i sjøen vurderes formål småbåthavn og ferdsel.
Nå presenteres likevel planer om båtplass og brygger til hver enkelt fritidseiendom. Dette
skal likevel være for en stor del en stadfestelse av eksisterende anlegg.
Vi kan videre ikke se at det sies noe om størrelse og omfang på brygger eller «småbåtanlegg»
i forslag til planbestemmelsene, utover at det tillates utriggere med maksimalt 8 meters
lengde. I planbeskrivelsen står det nevnt at brygge for eiendom 38/178 skal ha maksimal
bryggefront på 12 meter. Slik størrelse på bryggene synes i overkant ift hva som er
nødvendig for å fungere godt som brygger for små båter. Basert på en enkel sjekk av flyfoto,
synes det heller ikke være bryggeanlegg av en slik størrelse og kapasitet i dag.
Det kan av mange grunner være uheldig å legge opp til en praksis med bryggeplasser for
hver eiendom som ligger til sjøen. En bærekraftig forvaltning av kystområdene tilsier at man
Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 03495
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51491689

16/14357
bevarer soner med verdifull eller høy biologisk produksjon i sjø, slik det ofte er i grunne
sjøområder nær land. Slike hensyn bør vektlegges sterkt ift hensynet til utøvelse av båt- og
friluftsliv mv.
Behov for båtplasser bør søkes dekket ved å plassere brygger og småbåthavner på dypere
vann og der de forårsaker minst negativ påvirkning på miljøet, og samles på færre og større
anlegg, fremfor å belaste mange områder. Av hensyn til marint biologisk mangfold bør det
utvises stor varsomhet ift å legges opp til spredning og økning av det areal som brygger og
båter opptar i grunne sjøarealer.
Dersom man skal sikre seg at marint biologisk mangfold ikke skal berøres negativt må det i
minst mulig grad foretas mudring og utfylling i det aktuelle planområdet. Om det er slik at
bruksnytten av brygger avhenger av mudring eller utfylling, vil det egentlig si at stedet er
lite egnet for båtplasser. F.eks. vil mudring ofte medføre behov for såkalt
vedlikeholdsmudring.
Fiskeridirektoratet region Sør forutsetter at det inntas i reguleringsbestemmelsene at
mudring og utfylling ikke skal tillates. Vi forutsetter videre at det gis bestemmelser om
hensiktsmessig størrelse og omfang på bryggene, som ivaretar hensynet til marint biologisk
mangfold.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Fra: HANNE SLETTEBØE[hannesletteboe@gmail.com] Dato: 14.06.2017 22:27:52 Til: Postmottak Tittel:
Kommentarer til Detaljreguleringsplan for Skiftodden hyttefelt
Jeg vil gjerne at min kommentar/protest til detaljereguleringsplan for Skiftodden hyttefelt blir registrert.
For ordens skyld vil jeg opplyse om følgende :
I sammendraget for reguleringsplanen kan leses: "ViaNova Kristiansand AS har på vegne av grunneierne på
gnr/bnr 30/11, 174, 175, 178, 180 ved Åse Slettebøe, utarbeidet detaljregulering Skiftodden hyttefelt i Søgne
kommune."
Jeg er fremtidig eneeier av gnr/bnr 30/180 ( Ubebygd tomt) Søknaden om detaljerreguleringer er ikke etter mitt
ønske, og ikke utarbeidet " på vegne av " meg, men på initiativ av Åse Slettebøe.
NB. Gnr/bnr 30/11, 174, 175, 178, 180 er idag et sameie, og det er opprettet en juridisk bindende avtale at
sameiet skal oppløses innen 1.september 2017.
Det er enighet om at alle trenger bryggeplass, men ikke enighet om hvor det er mest hensiktsmessig at hver grunneier
får bryggeplass.
Stedets karakter vil endres ved å tillate brygge med planlagt plassering på yttersiden av grøntareal på 30/ 178. Denne
bryggen vil da komme like ved felles badeplass, i området som er tinglyst som et fellesareal. og brukes i praksis til
fiske og bading. Hvis det bygges brygge til 30/178 her like på siden, vil dette området miste mye av sin verdi for oss
andre brukere av området om, da det vil oppleves som sterk privatisering , pga beliggenhet av bryggen blir veldig nær
vår felles badeplass. Adkomst til brygge her, vil da passere nærmest over fellesareal
Pkt. 6.4 Hele planområdet ligger ved sjøen, og har gode bade- og rekreasjonsmuligheter" Tomtene 30/ 175 og
30/180 har ikke strandlinje. Det er planlagte at disse eiendommene har bryggeplass på de tomtene som har kystlinje.
Plassene på plankartet henholdsvis BBS 5 til min eiendom 30/180 og og BBS 2 til 30/175.
Eneste plass hvor vi, familiene på 30/175 og 30/180 kan bade, er på GN2 på plankartet, hvor det er avtalt bruk som
fellesområde. Her er et par meter kupert kystlinje, hvor det er mulig å gå ut i vannet, og event. sole seg ved sjøen.
Dersom det bygges brygge som planlagt for 30/178, felt BBS3 på plankartet vil det i praksis si at denne felles
badeplassen ikke lenger blir usjenert, slik det oppleves idag. Badeplassen vil da bli mindre attraktiv og hyggelig å
benytte, hvis det bygges brygge her like ved siden her, vil det oppleves som en privatisering av dette arealet, og at vi"
skvises bort"
Det betyr mye for meg og min familie, som planlegger bygge hytte på 30/180 at badeplassen på fellesarealet fortsatt
vil kunne oppleves litt usjenert, og slippe å være kloss oppi naboens brygge. Vi er her 3 generasjoner, 5 voksne og 2
barn ( til nå) + 2 bonusbarn i ferier og helger. På eiendommen 30 /175 som heller ikke har kystlinje, består familien av
2 voksne og 3 barn. Tilsammen 14 badeglade hyttebeboere med barn og voksne. Derfor oppleves det feil at denne
detaljereguleringsplanen skal åpne opp for bygging av stor brygge til 30/174 (felt BBS3) slik at verdien av den felles
badeplassen blir mye dårligere.
Eier av 30/174 er et "eldre" barnløst par.
Det er idag fylt igjen i bukten på 30 /174, og laget en utvidelse av plen og laget bryggekant, se vedlagte bilde. Dette
stemmer ikke med bilde i planbeskrivelsen side 25, figur 23
Denne utfyllningen er gjort uten at jeg som grunneier er informert, og det er ikke sendt formell søknad til kommunen
om denne endringen. En bedre løsning hadde vært at dette hadde blitt endel av fellearealet mot sjøen, slik at barns
interesser kunne bli bedre ivaretatt. Pkt 5 .10 Her kunne det enkelt vært lagt til rette for at de minste barna som ikke
er svømmedyktige kunne brukt bukten som lekeplass.
Men slik det er gjort her nå, ligger det godt til rette for en bedre alternativ plassering av brygge for 30/174. Det er

fullt mulig å lage brygge her, og det kan eventuelt mudres om ønskelig. Det er også mulig å bygge ut eksisterende
brygge foran 30/11, en utvidelse i lengden mot nord, og lage en forbindelse til 30 /174.
Dette har i mange år vært de andre grunneieres forslag til løsning for at alle skal få egen brygge. Jeg mener fortsatt
at dette er er en bedre løsning.
Derfor foreslår heller jeg en utvidelse av bryggen foran 30/11 nordover til forbindelse med allerede utfylte bukten på
30/174. Da vil det bli bedre bryggeplass og mer plass til alle, og vår felles badeplass vil fortsatt kunne benyttes som
før.
Vennlig hilsen
Hanne Slettebøe

Fra: Trygve Aamodt[ttrygv@broadpark.no]
Sendt: 20.06.2017 06:46:52
Til: Postmottak
Tittel: Plan for skiftodden-id201515

Til
Vibeke Wold Sunde

Innspill Til plan for Skiftodden
Ønsker tilrettelegging for en hyttetomt i området feltLL1
Med hilsen
Trygve Aamodt
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MOTTATTE MERKNADER ETTER 1. GANGS HØRING

DETALJREGULERING SKIFTODDEN HYTTEFELT,
SØGNE KOMMUNE
Planen har vært ute til 1. gangs behandling. Frist for eventuelle merknader til planen var
15.06.2017.
Det er mottatt 6 merknad i forbindelse med offentlig ettersyn av planen. På vegne av
grunneierne gnr/bnr 30/11, 174, 175, 178 og 180 ved tiltakshaver Åse Slettebøe har ViaNova
Kristiansand AS nedenfor utarbeidet kommentar på mottatt merknad.
Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø, datert
15.05.2017.
Tiltakshavers kommentar:
Fylkeskommunen skriver at planforslaget er i stor grad en videreføring av eksisterende
reguleringsplan, og har ikke nye merknader ved offentlig ettersyn. Tiltakshaver tar dette til
etterretning.

Merknader fra Norsk Maritimt Museum (NMM), datert 23.05.2017.
Tiltakshavers kommentar:
NMM skriver at det ikke er kjent med marine kulturminner eller stor potensial for slike på
stedet, og planområdet omfatter et begrenset areal i sjøen. NMM har ingen innvendinger til
reguleringsplanen. Tiltakshaver tar dette til etterretning.

Merknader fra Kystverket Sørøst, datert 31.05.2017.
Tiltakshavers kommentar:
Kystverket skriver at de har ingen vesentlige merknader til planforslaget. Tiltakshaver tar
dette til etterretning.
Merknader fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, datert 12.05.2017.
Tiltakshavers kommentar:
Hovedintensjonen i detaljreguleringsplanen er å få regulert brygge. Søgne kommune gav råd
om at dette tiltaket måtte gjøres i en detaljregulering.
Det er vurdert flere mulige plasseringer av bryggen på eiendom gnr/bnr 30/178. Grunneierne
er enige om at det ikke skal bygges eller etableres brygge på det nordøstlige neset på
gnr/bnr 30/178. Dette arealet er derfor regulert til naturområde «GN2», og skal være til fri
benyttelse for alle grunneierne i fellesskap.

ViaNova Kristiansand AS ● Skippergt. 2 ● Postboks 541 ● 4665 Kristiansand S
Telefon: (+47) 38 12 08 50 ● Faks (+47) 38 12 08 51 ● www.vianova.no ● Org.nr.: NO 960 681 266 MVA

2
Bukten mellom gnr/bnr 30/178 og 30/11 er lite egnet. Bukten er meget grunn. Dette vil enten
medføre en stor utfylling og utfordring med praktisk båtligge i sjøen mot nabo i sør på gnr/bnr
30/11. En eventuell mudring vil også kreve større inngrep i sjøen i form av
undervannssprengning. Utfylling eller kombinasjon med mudring og sprengning er meget
uheldig og de faglige råd fra Fylkesmannen er ingen god løsning.
I planbeskrivelsen er det vist fotomontasje som viser at bryggen blir lite eksponert. Grunneier
ønsker selv å gi bryggen god kvalitet og utforming i forhold til materialvalg og farge som gjør
at bryggen får en god estetisk utforming og blir lite prangende.
Vi mener at hovedlinjene for plasseringen av bryggen er godt tatt vare på i forhold til estetisk
hensyn, materialbruk, marint biologisk mangfold, naboforhold samt brukervennlighet. Vi vil
også vektlegge at utfylling og mudring ikke er en god løsning for plassering av bryggen i
denne detaljreguleringsplanen.
Merknader fra Fiskeridirektoratet, forvaltningsseksjonen i region Sør, datert
14.06.2017.
Tiltakshavers kommentar:
Formålsflaten for småbåthavn omfatter både areal for båtligge i sjøen og areal for selve
bryggeanlegget. Fiskeridirektoratet anbefaler at båtplasser og brygger etableres på god
sjødybde. Fiskeridirektoratet anbefaler ikke mudring og utfylling i planområdet, og det vil
også ofte medføre behov for vedlikeholdsmudring.
I planforslaget er ny brygge og båtligge regulert hvor det er god dybde og strømningsforhold.
Det legges heller ikke opp til mudring eller utfylling i sjøen.
Da planforslaget ikke legger opp til mudring eller utfylling, kan vi heller ikke se at det skal
være behov for å revidere bestemmelsene vedrørende dette punktet.
Størrelsen på bryggene forholder seg til kommuneplanens arealdel.
Merknader fra Hanne Slettebøe, datert 14.06.2017.
Tiltakshavers kommentar:
I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble det gitt opplysning om at reguleringen gjøres i
enighet med alle 5 involverte grunneiere.
I forhold til regulert beliggenhet av ny brygge på eiendom gnr/bnr 30/178 vises det til
kommentar til Fylkesmannen.
Hele planområdet er i privat eie. Areal som er nær tilknyttet den enkelte hytte, er mer privat
og regulert til fritidsbebyggelse. Areal nordøst på eiendommen gnr/bnr 30/178 er til felles
disposisjon for alle 5 grunneiere. Dette arealet «GN2» er i detaljreguleringsplanen regulert til
eget formål, naturområde. Dette arealet er spart for inngrep, og det er da naturlig at det
tillates etablering av bebyggelse og bryggeanlegg på fritidseiendommene nord og sør for
dette arealet.
I planforslaget har alle 5 grunneierne fått regulert hver sin bryggeplass ved sjøen. De to
fritidseiendommene som ikke har direkte kontakt med sjøen, kan benytte fellesarealet
«GN2» som er regulert til felles rekreasjon for bading, soling, fiske mm.
Detaljreguleringen viser god disponering av de enkelte formålsflater, og fordeling av
tilgjengelig sjøareal for alle 5 grunneiere.
Det vises også til kommentar til Fylkesmannens merknader.
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
DETALJREGULERING SKIFTODDEN
PÅ OFTENES I SØGNE KOMMUNE

Metode og forutsetninger
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen
er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i
relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser
som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og
konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt” og kun unntaksvis
kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
-

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

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.
kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)
kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)
det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere
enn hvert 100 år.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Personskade
1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller
varig mén; mange
skadd.
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Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning med mer.
Ingen alvorlig skade
Systembrudd er
uvesentlig
Ikke varig skade
Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins.
Midlertidig/behandlings- System settes ut av drift
krevende skade
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom.
Langvarig miljøskade
System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i
følgende tabell:
Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

-

Hendelser i røde felt:
Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt:
Tiltak vurderes i fht nytte
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Overordnet risikovurdering
….
….
Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende
tabell.
Tabell 2 Analyseskjema
Hendelse/situasjon

Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur- og miljøforhold

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

NEI

1

1

2. Snø-/isras

NEI

1

1

3. Flomras
4. Elveflom
5. Radongass

NEI
NEI
NEI

1
1
1

1
1
2

Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart fra NVE
Atlas.
Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart fra NVE
Atlas.

I h.h.t. NGU sitt
aktsomhetskart for radon,
er planområdet lite utsatt.
Bør bruke radonsperre
ved nyetablering av
fritidsboliger.

Vær, vindeksponering. Er området:
6. Vindutsatt

NEI
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7. Nedbørutsatt
8. Utsatt for springflo/flom i
sjø/vann

NEI
NEI

1
2

1
2

9. Utsatt for flom i bekk (lukket)

NEI

1

1

Bygninger ligger ved
sjøen. Springflo kan
medføre oversvømmelse
på enkelte anlegg.

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
10.
11.
12.
13.
14.

Sårbar flora
Sårbar fauna/fisk
Verneområder
Vassdragsområder
Fornminner (afk)

15. Kulturminne/-miljø

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

NEI

1

1

Fylkeskonservator har
ingen merknader, jf. brev
datert 15.11.2016.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vei, bru, knutepunkt
Havn, kaianlegg
Sykehus/-hjem, kirke
Brann/politi/sivilforsvar
Kraftforsyning
Vannforsyning
Forsvarsområde
Tilfluktsrom
Område for idrett/lek
Rekreasjonsområde
Vannområde for friluftsliv

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Akutt forurensning
Permanent forurensning
Støv og støy: industri
Støv og støy: trafikk
Støy: andre kilder
Sulfidholdig fjell

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

33. Forurenset grunn
34. Forurensning i sjø/vassdrag

NEI
JA/N
EI

1
3

1
2

35. Høyspentlinje (stråling)
36. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
37. Avfallsbehandling
38. Oljekatastrofeområde

NEI
NEI

1
1

1
1

NEI
NEI

1
1

1
1

Berggrunnen omfatter
ikke kvarts-glimmerfeltspatgneis.
I h.h.t. Miljøstatus er
Torvefjorden registret
som dårlig pga økt
landbruksavrenning i
elveutløp.

Medfører planen/tiltaket:
39.
40.
41.
42.
43.

Fare for akutt forurensning
Støy og støv fra trafikk
Støy og støv fra andre kilder
Forurensning til sjø/vassdrag
Risikofylt industri mm

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
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(kjemikalier/eksplosiver)
44. Spesiell klatrefare i forbindelse
med høyspentmaster

NEI

1

1

Transport. Er det risiko for:
45. Ulykke med farlig gods
46. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

NEI
NEI

1
1

1
1

Trafikksikkerhet
47. Ulykke i av-/påkjørsler
48. Ulykke med gående/syklende
49. Andre ulykkespunkter

NEI
NEI
NEI

1
1
1

1
1
1

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

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
55. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring
56. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

NEI

1

1

NEI

1

1

Endelig risikovurdering: I h.h.t. risiko sjekkliste, tabellen ovenfor og utarbeidede
temarapporter, ligger oppramsede hendelse/situasjon under grønn kategori.
Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

34

2. Mindre sannsynlig

8,

1. Lite sannsynlig

5,

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK:
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser krever tiltak.
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.
Forhold som i h.h.t. tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering
av tiltak, er gitt nedenfor:
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Det er ingen tiltak som utmerker seg spesielt, utenom følgende:
- Det bør brukes radonsperre ved etablering av nye fritidsbebyggelser.
- Nye tiltak bør sikres mot springflo.
- Det er registrert forurensning i sjøen. Planen medfører ingen forverring av
situasjonen, og planen vil ikke få konsekvenser for forurensningen.

ViaNova Kristiansand AS
Kristiansand, 30.01.2017

Even F. Lorentsen
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2015/2657 -15302/2017
Vibeke Wold Sunde
29.03.2017

Saksframlegg
Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID
201515
Utv.saksnr
59/17

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
26.04.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Skiftodden – Plan ID 201515 ut på offentlig ettersyn og høring.

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 fattet vedtak.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Skiftodden – Plan ID 201515 ut på offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
Vianova Kristiansand AS har på vegne av grunneierne av GB 30/11, 174, 175, 178 og 180, ved
Åse Slettebø, utarbeidet detaljregulering for Skiftodden. Planarbeidet er en oppdatering av
deler av eksisterende reguleringsplan for søndre del av Oftenes. Formålet med arbeidet er å
legge til rette for økt utnyttelse fra 100 m2 til 120 m2 BRA for fritidsbebyggelsen og sikre
atkomst og brygger til alle hyttene.
Dagens situasjon og planstatus
I gjeldende reguleringsplan for søndre del av Oftenes er det regulert inn 6 fritidsboliger (3
eksisterende og 3 nye) innenfor området som nå reguleres på nytt i reguleringsplanen for
Skiftodden. Videre er det i planen regulert vei, parkering, felles grøntområder og båtplasser. Se
kartutsnitt under.

Figur 1. Gjeldene reguleringsplan med flyfoto over
eksisterende situasjon i bakgrunnen.

Tomta vest i planområdet på GB 30/180 er ubebygd, de øvrige regulerte tomtene er bebygd. I
tillegg er det bygd en bod som fungerer som hytte i regulert felles grøntareal i bakkant av
regulert felles brygge på 30/11. Hyttetomta på GB 30/178 har ikke brygge, øvrige hytter er
etablert med brygger. Parkering skjer i hovedsak i regulert felles parkeringsanlegg. GB 31/19
har parkering på egen tomt. Arealene innenfor planområdet framstår som privatisert.

Planprosess
Det ble avhold oppstartsmøte den 19.10.15. På grunn av behov for avklaringer mellom
grunneierne ble planarbeidet stilt i bero en periode, før det ble varslet oppstart av planarbeid
den 31.10.16. Det kom inn 5 uttalelser til varselet om oppstart av planarbeid. Merknadene er
oppsummert og kommentert av forslagstiller i planbeskrivelsen. Innspillene kan leses i sin
helhet i vedlegg 5 – 9. Det kom ikke inn noen vesentlige merknader til planarbeidet.
Det har vært flere møter mellom regulant, tiltakshaver og administrasjonen i kommunen under
utarbeidelsen av planen.
Planens innhold
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Det er
utarbeidet ROS-analyse, vedlagt i vedlegg 4.

Figur 2. Planforslaget med flyfoto over eksisterende situasjon.

Planen er i hovedsak en videreføring av strukturen i gjeldende reguleringsplan. For hyttene er
utnyttingsgraden foreslått økt fra 100 m2 bruttoareal inklusiv uthus, til 120 m2 BRA inklusiv
uthus. Eksisterende bryggeanlegg er regulert inn. Det er vist med byggegrense hvor langt ut
den faste delen av brygga kan opparbeides. I sjødelen er det tillatt med utriggere og andre

festeanordninger. I tilknytning til hyttetomt BFF6 er det foreslått en ny brygge BFF3, det er fra
før av ikke brygge i tilknytning til denne tomta.
I tråd med gjeldende bruk, er bebyggelsen på GB 30/1l, foreslått regulert til fritidsbebyggelse
(BFF7). Dette er en endring fra gjeldende plan hvor det i dette området var tillatt med
oppføring av sjøbuer med maks 10 m2 per hyttetomt.
For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 3).
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, hvor en spesielt skal ivareta hensynene
knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne interesser. Området er fra før av
bebygd med fritidsboliger og framstår som privatisert, følgelig er de allmenne
friluftsinteressene i området begrenset. Sør i planområdet omfatter planen deler av ei bukt som
videreføres som LNF-område. Småbåttrafikken i sjøen forbi planområdet vil ikke bli hindret av
tiltakene i planforslaget.
Planforslaget åpner opp for en økning av tillatt bruksareal med 20 m2 per hyttetomt. Endringen
er i tråd med føringene for størrelser på hytter i kommuneplanen. Økning vil etter vår
vurdering i liten grad få negative konsekvenser for landskapet i området. Utvidelse av
bebyggelsen på de allerede opparbeidede og bebygde tomtene vil ikke ha negativ innvirkning
på friluftsinteresser eller andre allmenne interesser.
Den eksiterende bebyggelsen i BFF7 er så vidt vi vet oppført i tråd med tidligere gitte
tillatelser, men vi har ikke kunnet finne dokumentene til byggesaken i kommunens arkiver.
Fritidsbebyggelse vurderes som rette formål i den reviderte planen.
Brygger
Et av hovedmålene med planen er å legge til rette for brygge til hytte på BFF6.
Administrasjonen har i planprosessen bedt om at en søker å samle bryggeanleggene mest
mulig, for å begrense utbredelsen av inngrepene i strandsonen.
For å få tilstrekkelig dybde og for å unngå konflikt mellom manøvreringsarealene i sjøen til
eksisterende bryggeanlegg i BBS4 og nytt i BBS3, er nytt bryggeanlegg i innsendte planforslag
foreslått plassert på et nes nordøst for BBS4.

Område hvor ny brygge er
foreslått.

Figur 3. Skråfoto, område hvor nye brygge er foreslått. Kilde: www.1881.no

Området hvor brygga er tenkt plassert består av et bart fjell, uten bryggeanlegg i dag. Ut i fra
landskapshensyn vurderer administrasjonen denne plasseringen som noe uheldig, da det ikke er
tiltak i dette området fra før av. Fordelen med plasseringen er at en ikke trenger å mudre eller
sprenge bort fjell under vann, slik en trolig må om brygga skal plasseres inntil BBS4.
Plasseringen vurderes også som bedre enn lenger nord, i området som er regulert til
grønnstruktur, da dette ville gitt en enda større spredning av inngrepene og gitt en mer
eksponert plassering.

Barn og unges interesser
Planforslaget medfører ingen endring av forholdende for barn og unge i området. Det er ikke
tilrettelagt spesielt for barn og unges lek, men det er romslige tomter og arealer rundt med gode
muligheter for lek i både på land og i tilknytning til sjøen.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Konklusjon
Med bakgrunn i gjennomgangen over, anbefaler arealenheten at planen legges ut til offentlig
ettersyn og høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.
Vedlegg
1 Plankart
3 Skiftodden - justerte bestemmelser 20.03.2017
4 Beskrivelse-detaljregulering-Skiftodden hyttefelt

5
6
7
8
9
10

ROS-analyse detaljregulering Skiftodden
Merknad Kystverket Sørøst
Merknad Vest-Agder Fylkeskommune
Merknad Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Merknad ingeniørvesenet Søgne kommune
Merknad ingeniørvesenet, veger, Søgne kommune

