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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Svanevågen
(Borøya), plan ID 201404 (vedlegg 1-3).

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 20.09.2017
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvoll (H) pga sin rolle som part i reguleringsplanen
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Harbak (H) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Svanevågen
(Borøya), plan ID 201404 (vedlegg 1-3).
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Lunde; AP, MDG).
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Svanevågen
(Borøya), plan ID 201404 (vedlegg 1-3).

Bakgrunn for saken:
Plankontoret Halvard Homme AS og Helge Reisvoll har på vegne av Thomas P. Borøy mfl.
utarbeidet forslag til detaljregulering for Svanevågen på Borøya.

Kartutsnitt 1: Viser planområdets utstrekning sydøst på Borøya.
Svanevågen ligger sørøst på Borøya. Planens formål er å etablere ny fritidsbebyggelse og uthus
i strandsonen, samtidig som man søker å bevare kulturmiljøet i Svanvågen.

Eksisterende situasjon:
Deler av planområdet er i dag bebygd med eldre gårdsbebyggelse, som våningshus med
tilhørende fjøs/låve. I tillegg er det i strandsonen uthus, båthus og brygger.
Våningshuset brukes i dag som fritidsbolig.

Skråfoto: Viser fjøset/låven, våningshuset, uthuset og båthuset i strandsonen. Brygge vises øst
for båthus.
Gjennom planområdet går det det en kommunal vei som en kobling mellom de sydlige og
nordlige deler av Borøya.
Landskapet binder planområdet naturlig sammen med bukta på vestsiden gjennom en
forsenkning i terrenget i aksen øst/vest. Nord for den etablerte gården stiger terrenget fra kote
+1 til +21, og sør for gården stiger terrenget helt opp til kote +13.

I følge kommunens matrikkel at eiendommen er opprettet i 1849 under bruksnavnet Borøen.
Hovedbygningen er oppført i 1833 av reisverk og modernisert i 1897, fjøs og låve er oppført i
1921 (Fiskaa og Myckland, Norges bebyggelse herredsbindet for Vest-agder, østre del, side
500 (1997)).

Borøen er ut fra det administrasjonen ser det eneste intakte småbruket på Borøya. Med intakt
menes at det representerer en tradisjonell gårds-/kombibebyggelse med driftsbygninger plassert
i et kulturlandskap i skjærgården i fra slutten av 1800- tallet til starten av 1900-tallet. Til
sammenligning er store deler av øya i dag forholdsvis tettbebygd med fritidsbebyggelse som
representerer en annen tidsepoke og bruk.
Bebyggelsen er SEFRAK registrert.
Eksisterende uthus i strandsonen er kombibygg hvor forslagsstiller opplyser at det er lagt til
rette for lagring i første plan og innredet for beboelse i andre etasje. Forslagsstiller opplyser at
andre etasje har blitt benyttet av fiskere og arbeidere på gården fra gammelt av.
Reguleringsplanforslaget:
Planforslaget legger opp til en blanding av bevaring og etablering av ny bruk.
På platået/høydedraget sør for gården er det foreslått 3 nye fritidsboligtomter (H3-H5).
Tomtene ligger topografisk naturlig adskilt fra gården og grenser opp til eksisterende
fritidsbebyggelse av nyere tid. Av den grunn er disse tomtene regulert med mer ordinære
reguleringsbestemmelser med 120 m2 BRA i samsvar med kommuneplanens arealdel.
Gårdsbebyggelsen og uthuset i strandsonen er søkt bevart for å ivareta de kulturelle og
historiske elementene ved stedet og bruket. Samtidig åpnes for at bebyggelsen i større grad blir
funksjonell ut fra nåtiden behov og krav. Driftsbygningen som tidligere ble benyttet til
husdyrhold tillates eksempelvis bruksendret til fritidsbebyggelsesformål.

Kartutsnitt: Viser planforslaget.
Bestemmelsene legger opp til at eksisterende bebyggelse skal videreføres, men med mulighet
for mindre tilbygg/påbygg. Det vurdert som nødvendig både for å kunne få etablert
sanitæranlegg i den eldre bygningsmassen og for få mer bruksareal.
Planen legger opp til at eksisterende bebyggelse skal kunne fradeles som selvstendige
tomter(H1 og H2). Det er derfor bare kulturmiljøet som søkes bevart, ikke eiendomsstrukturen
til gården.
Båthuset foreslås revet og erstattet med 2 selvstendige uthusbygninger på 30 m2 BYA med 4
enheter totalt. De to uthusene skal fungere som fellesanlegg for tomtene H1-H4. For tomt H5
er det ikke lagt til rette for uthus i strandsonen gjennom planen som har sin forklaring i at det er
en annen grunneier. Eksisterende bryggeanlegg (BBS1/BSB1) foreslås videreført, men vil være
et fellesanlegg for tomtene H1-H4. Tomt H5 skal løse bryggebehovet utenfor planområdet i
Regeviga og Vesterviga.
Gangvei G2 er foreslått offentlig, G1 felles og G3-5 private gangatkomster til de spesifikke
tomtene.
Offentlig ettersyn:

Forslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 21.6.17 til 18.8.17. I forbindelse
med offentlig ettersyn har det kommet 6 høringsinnspill som er kommentert under.
Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, brev datert 3.7.17:
Planområdet utgjør mellom 5 og 6 dekar i sørvestenden Borøybukta. Planforslaget åpner for
etablering av 5 fritidsboliger der tidligere våningshus (H1) og driftsbygning (H2) utgjør hver sin
enhet. Slik sett er nye fritidsboliger begrenset til 3 enheter (H3, H4, H5). I tillegg kommer 2
nye sjøboder (BUN1) ved eksisterende brygge. Hver enhet kan bygges med inntil 30 kvm.
Eksisterende sjøbod (BUN2) kan ha et bebygd areal på inntil 50 kvm. Andre etasje på dette
bygget kan benyttes til varig opphold i samsvar med lovlig etablert bruk. Det er i tillegg et
eksisterende båthus som kan fjernes.
Fylkesmannens har den 07.04.2014 kommet med innspill til oppstart av planarbeidet. I ettertid
(fra 08.03.2017) har imidlertid forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen etter pbl § 1-8
blitt gjort gjeldende innenfor avsatte byggeområder i gjeldende kommunedelplan fra 2005.
Dette tilsier et vesentlig strengere regelverk for planområdet. Selv om vi etter gjennomgang av
planforslaget mener våre innspill i hovedsak er blitt ivaretatt, gir vi faglig råd om at nye
sjøboder (BUN1) tas ut av planen. Etter Fylkesmannens skjønn vil disse bodene i for stor
grad være i strid med strandsonevernet, både ut fra uønsket terrenginngrep og økt bebygd
preg. Behovet for felles lagerplass bør evt. vurderes løst innenfor eksisterende sjøbod
(BUN2).

Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen anbefalte ved førstegangsbehandling at deler av det foreslåtte byggeområdet
BUN1 i strandsonen utgikk av planen. Begrunnelsen var i korte trekk at det ikke var nødvendig
å bygge ut området.
Dagens uthus/driftsbygning er har en størrelse som gjør at det kan løse behovet for lagring som
et fellesanlegg for fritidsboligene som er tilknyttet gården. Nye inngrep er derfor unødvendig
sett opp mot Stortingets mål om å begrense nye inngrep i strandsonen jf. pbl § 1-8 og statlige
planretningslinjer for strandsonen.
Utvalget kom frem til et noe annet resultat ved førstegangsbehandling av saken, med følgende
begrunnelse:
«Det vil, etter Høyres mening, være urimelig at underetasjen i denne bygningen skal
være felles for flere fritidsboliger.
Det er rik anledning til å få løst dette ved å tillate oppføring av uthus, som foreslått av
regulant, ved å tillate oppføring av bygning vinkelrett på resterende del av båthus. Halve
båthuset ut mot sjøen fjernes og denne delen plasseres inn mot fjellet i bakkant av felles
brygge, som foreslått.»
Om dette synet og begrunnelsen skal opprettholdes ut fra innkommende merknader må
utvalget og kommunestyret som sist instans vurdere.
Men ut fra begrunnelsen kan administrasjonen opplyse om at den aktuelle bygningen pr. i dag
eies av 4 personer i felleskap som ønsker å utvikle flere fritidsboliger på sin felles eiendom.
Det er de samme rettighetshaverne som planen skal løse fritidsboligtomter til som i felleskap
eier bygget i dag. Det er derfor noe vanskelig å følge argumentasjonen om at vil være urimelig
å be de ta i bruk bygningsmassen de allerede har tilgjengelig. Bygget er så stort at kan deles
opp innvendig med vegger og dører dersom det er ønskelig med separate/adskilte boder til hver
fritidsbolig.
En tilnærming hvor kommunen mener det urimelig å pålegge bruk av eksisterende
bygningsmasse og anlegg i fortetningsaker vil dessuten ekskludere mange potensielle gode

løsninger. Det ikke uvanlig med situasjoner der vil kunne være forsvarlig å tillate etablering av
flere fritidsboliger i område under forutsetning at man tar i bruk etablerte felles eller offentlig
anlegg. Det kan være fritidsboligområder som ligger forholdvis nært opp til etablerte
båthavner, regulerte uthus områder o.l.
I mange tilfeller vil grensen for tålt bruk i strandsonen bli overskredet lenge før arealene lenger
inn på land.
Ut fra begrunnelsen anbefaler administrasjonen at utvalget revurderer sitt standpunkt i saken.
Vest-Agder Fylkeskommune brev datert 9.8.17:
Saken gjelder offentlig ettersyn av detaljregulering for Svanevågen på Borøya.
Reguleringsplanen åpner for etablering av 5 fritidsboliger med tilhørende brygge, uthus og
sjøboder. Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnet kommunedelplan fra 2005 for
område. Utnyttelsesgraden pr tomt er i kommunedelplanen satt til 100 m2, mens den i
planforslaget er satt til 120 kvm for tomtene H3-H5.
Vi vil anbefale at kommunedelplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad videreføres. Videre vil
vi anbefale at nye sjøboder BUN1 tas ut av planen da disse er i strid med nasjonale og
regionale interesser om vern av strandsonen.
Administrasjonens kommentar:
Ettersom det ikke fremkommer noe nærmere begrunnelse eller vurdering rundt anbefalingen
om nedjustering av utnyttelsesgrad går administrasjonen ut i fra anbefalingen er gitt på generelt
grunnlag, og at det bærende er at kommunen bør følge opp sitt eget regelverk.
Utnyttelsesgrad på 120m2 BRA i uoverensstemmelse med KDP for Borøya, men i tråd med
fritidsboligstørrelse som er angitt i senere vedtatt KP arealdel. Gjeldende plan for området er
KDP Borøya som har maks størrelse på 100m2 BRA. Reguleringsplanforslaget medfører et
avvik fra overordnet plan med 20 m2 bruksareal pr. tomt.
Både konsulenten og kommunen har vurdert dette avviket nærmere – mer konkret– enn på
kommuneplannivå som omfatter et mye større område. Ut fra forholdene på stedet har man
funnet det forsvarlig å tillate en utnyttelse på 120 m2. Det vises for øvrig at det utarbeidet
perspektivtegninger for å vise landskapsvirkninger.
Det er videre grunn til å bemerke at kommunen allerede har dispensert fra 100 til 120 m2 BRA
i enkeltsaker innenfor Borøya planen (eksempel vedtak 26.4.2017). Når kommunen ikke
forvalter bestemmelsen spesielt restriktivt vil argumentasjon om etterlevelse av bestemmelsen
falle på sin urimelighet. Det vil være relevant i tilfeller kommunen reelt sett ønsker endring i
praktisering av bestemmelsen.
Ettersom det ikke påvist eller anført noen konkrete forhold som tilsier at en økning er spesielt
uhensiktsmessig eller problematisk, så vil administrasjonen tilrå at planen opprettholdes med
120 m2 BRA. Dette med forbehold om utvalget eller kommunestyret ikke ønsker å endre
dagens praktisering.
Hva gjelder anførsler om å ta ut BUN1 vises det til kommentarer under Fylkesmannen.
Fiskeridirektoratet, brev datert 11.8.17:
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.
Reguleringsplanen åpner for etablering av 5 fritidsboliger med tilhørende brygge og uthus.
Det planlegges ikke nye tiltak i sjø. Alle bryggeplasser som forutsettes benyttet er der i dag.
Et søk i vår karttjeneste på nett https://kart.fiskeridir.no viser at det ikke er registrert viktige
fiskerinteresser eller marint biologisk mangfold i sjøen der bryggeanlegget er plassert.
Tiltaket er derfor ikke i strid med de interesser vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen
merknader til planen.
Norsk Folkemuseum v/ avd. Norsk maritimt Museum, e-post datert 22.8.17:
NMM er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under vann i SørNorge. 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 på stedet. Planområdet omfatter et så begrenset
areal i sjø, på grunt vann, at vi vurderer faren for konflikt med slike kulturminner som lav.
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 fylkeskonservator eller NMM varsles, jf. kml §§ 8 andre ledd og 14 tredje ledd. Tiltakshaver
plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at
det blir overholdt.
Agder Energi Nett AS, e-post datert 29.6.17:
Agder Energi viser til sin merknad som er innarbeidet i planforslaget fra Plankontoret Halvard
Homme AS.
Erling Aas Plankontoret Hallvard Homme AS, e-post 18.8.17
I bestemmelsene punkt 1.1 e) og 1.4 b) siste kulepunkt er det stilt eksakte krav til minste høyde
på underkant gulv. Vi syns ikke det er hensiktsmessig å ha en bestemmelse som er strengere
enn TEK10/byggeforskriften. Vi mener derfor begge disse to bestemmelsene/setningene bør få
et unntak etter hovedregelen med slik ordlyd: «, unntatt der byggverk er plassert, dimensjonert
og ellers sikret mot flom/stormflo slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke
overskrides.». Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å være strengere enn loven/forskriften.
Dersom noen vil bekoste avbøtende tiltak som muliggjør en lavere byggehøyde bør ikke dette
være noe man må søke dispensasjon for. Slik sett kunne hele bestemmelsen vær fjernet – fordi
forholdet er styrt av Tek 10, § 7.2.
Administrasjonens kommentar:
Hensynet bak ordningen med å fastsette minste gulvhøyde er å sikre seg mot både
stormflo/flom og havnivåstigning. Ordningen fungerer som en preakseptert løsning jf. tidligere
plan- og miljøutvalg vedtak og byggesaksavdelingens veiledningsskriv om krav til bygninger i
strandsonen.
Løsningen er at plasseres underkant gulv høyere enn de angitte koteverdiene vil kommunen
kunne gå god for løsningen uten behov for noe mer dokumentasjon. Høydefastsettelsen for de
ulike sikkerhetsklassene er gjort i samarbeid med beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen.
Det er viktig å merke seg at høydene ivaretar både stormflo og havnivåstigning.

Det videre viktig å merke seg at byggteknisk forskrift § 7-2 ikke fanger opp havnivåstigning.
Det er forutsatt at kommunen skal hensyn ta dette i planleggingen (både regulering- og
kommuneplanen).
I motsetning til stormflo er det ikke mulig å prosjektere og dimensjonere seg bort fra
havnivåstigning. Planen må derfor ta hensyn til dette gjennom fastsettelse av koteverdi som
angir laveste plasseringshøyde.
Administrasjonen vil også bemerke at løsninger med å prosjektere og dimensjonere seg bort fra
stormflo og flom er å betrakte som en sekundærløsning av NVE og Direktoratet for
samfunnssikkerhets- og beredskap. Ut fra rene risiko og sårbarhetsperspektiver vil det å
plassere byggverk utenfor fare alltid være den foretrukne løsningen.
Administrasjonen er enig med forslagsstiller i at det gode grunner til å avvike primærløsningen
med å plassere byggverk utenfor fare i denne konkrete saken. En vesentlig del av formålet med
planen er å bevare kultur- og bygningsmiljøet. Det å pålegge forslagsstiller å fylle opp området
til kote +2,25 vil kunne gi uheldig virkning i form av at ny bebyggelse blir liggende på en helt
annen høyde enn tilgrensende eksisterende bebyggelse.
Administrasjonen har med bakgrunn i overnevnte gjort noen justeringer i planbestemmelsene.
Endringene innebærer at byggverk må plasseres over sikker høyde for havnivåstigning (+0,8),
og må enten prosjekteres og dimensjoneres for stormflo, eller plasseres over sikker høyde
(+2,25).
Merknaden er dermed delvis imøtekommet. Forslagsstiller er enig i administrasjonens forslag
til endringer.
Administrasjonens vurdering av forslaget:
Kulturmiljø:
Planarbeidet har reist problemstillinger til om småbruket bør søkes bevart eller om det skal
saneres i sin helhet. Administrasjonen har anbefalt at man forsøker å beholde
bebyggelsesstrukturen og det historiske uttrykket til det småbruket i Svanevågen.
Bakgrunn for anbefalingen er at Borøya fremstår i dag som tungt utbygd av fritidsboliger fra
nyere tid. Det å videreføre noe av stedets historie/kulturelle utrykk vil være en styrke, samtidig
som det gir variasjon i både bygningsmiljøet og landskapet.
Administrasjonen er derfor tilfreds med at forslagsstiller har klart å komme opp med løsninger
der kulturmiljøet videreføres samtidig som grunneierne kan benytte bygningsmassen til formål
som mer tilpasset nåtiden.
Planen er derfor på dette punktet veldig godt eksempel på hensiktsmessig balansegang mellom
bruk og vern.
Byggeforbudet i 100-metersbeltet:
Hele planen ligger i 100 metersbeltet fra sjø hvor det et generelt byggeforbud.
Iht. statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, gitt i
medhold av pbl § 6-2 skal det for Vest-Agder fylke mfl. være «en svært restriktiv holdning til
nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger».

Administrasjonen har tidligere i prosessen anbefalt at én av tomtene (H3-H5) på platået sør for
gården tas ut slik at man oppnår mer avstand mellom tomtene. Bakgrunn for den anbefalingen
var at den foreslåtte utnyttelsen virket i overkant tett sammenlignet med tilgrensende
fritidsbebyggelse. Avstand/rom i mellom fritidsbebyggelsen er som utgangspunkt positivt for å
ta hensyn til naturlandskapet og naturpreget i mellom bebyggelsen.
Konsulenten, som for øvrig er landskapsarkitekt har gjort en fornyet vurdering på dette
punktet. Det er da vist til at det er mindre nivå/høydeforskjeller på minst én av tomtene som
gjør at konsentrasjonseffekten blir mindre enn antatt. Det vises for øvrig til illustrasjonene.
Administrasjonen har også hatt merknader til de foreslåtte løsningene nede ved sjøen. Det vises
til kommentarer under fylkesmannens innspill til planen ved offentlig ettersyn og konklusjonen
i saksutredningen.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. Det er ikke registrert sårbare
eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som
tilstrekkelig jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som nødvendig å foreta ytterligere
vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Forholdet til overordnet plan:
Gjeldende plan for området er kommunedelplan for Borøya, vedtatt 8.9.2005. Området er
avsatt til eksisterende – fritidsbebyggelse. I utgangspunktet er det i strid med formålet å
etablere nye fritidsboliger.
Administrasjonen har likevel lagt til grunn at kommunestyret har ment å tillate noe form for
fortetning innenfor områdene med plankrav ettersom bestemmelsenes andre ledd angir at for
byggeområdene hvor det ikke er plankrav «tillates kun utvidelse av eksisterende fritidsboliger».
En naturlig forståelse av bestemmelsene er at det da må være lov til mer enn bare utvidelser
innenfor områdene avmerket med plankrav (R). Det understøttes også av første ledd hvor det
står «tiltak nevnt i pbl § 93, samt fradeling til slike formål ikke finne før området inngår i
reguleringsplan».
Det er grunn til å bemerke at de statlige retningslinjene vedtatt ved kgl. res av 25. mars 2011
kom flere år etter at kommunedelplanen ble vedtatt. Det medfører at kommunedelplanen har en
noe begrenset relevans innenfor 100-metersbeltet som i dette tilfellet. Statlige retningslinjer
tilsidesetter eldre kommunale planer.
Endringer etter offentlig ettersyn:
Administrasjonen har gjort noen mindre justeringer i bestemmelsene og planbeskrivelsen i
dialog med konsulenten. Det tatt inn i bestemmelsene at BUN1, BBS1, BSB1 også er
fellesområde for fritidsboligtomt H4. I forslaget som var ute på offentlig ettersyn var disse
områdene kun felles for H1-H3.
Det videre tatt inn bestemmelse for byggeområde BUN1 og BUN2 om sikkerhet mot stormflo
og havnivåstigning. Tidligere bestemmelse om at underkant gulv skal være over kote +2,25 er
tatt ut som følge av ny bestemmelse.
Konsulenten er enig i de foreslåtte endringene.

Konklusjon:
Med bakgrunn i at det foreligger faglige råd fra flere myndigheter om å ta ut det ene
byggeområdet BUN1 og at det kan tyde på svikt i skjønnsutøvelsen ved førstegangsbehandling,
har administrasjonen valgt å legge med et alternativt forslag til sluttbehandling.
I forslaget er nordøstlige deler av byggeområde BUN1 tatt ut som byggeområde. Videre er
antallet uthusenheter nedjustert fra 4 til 2 enheter i samsvar med reduksjonen av områdets
størrelse. Det vil si at to av fritidsboligtomtene H1 og H2 skal bruke eksisterende uthus i
BUN2, og de nye fritidsboligene H3 og H4 bruker BUN1.
Administrasjonen har lagt med det alternative forslaget for unngå at saken går i retur dersom
utvalget ønsker å endre planen. Forslagsstiller har klare forventinger om planens skal
sluttbehandles.
Det innstilles for at forslaget som utvalget la ut på offentlig ettersyn vedtas, men
administrasjonen vil anbefale ut fra den informasjonen som foreligger at det alternative
forslaget vedtas i tråd med anbefalingene fra førstegangsbehandling. Administrasjonen har da
lagt til grunn at endring i skjønnsutøvelse må utvalget selv som må ta initiativ til.
Om utvalget/kommunestyret ønsker å vedta det opprinnelige forslaget bør man se nærmere på
begrunnelsen.
Alternativt forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas alternativt forslag til detaljregulering for
Svanevågen (Borøya), plan ID 201404 (vedlegg 3, 8 og 9).
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Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering, Svanevågen, Gnr.25, Bnr. 2 og 118
Plan Id: 201404
Søgne kommune
Rekkefølgebestemmelser
a) Før fradeling av tomt kan finne sted skal det foreligge godkjent plan for vannforsyning og
avløp.
b) Før fradeling av tomt kan finne sted skal det dokumenteres rett på båtplass på Borøya.

Felles bestemmelser
a) Dersom det under arbeider i marka avdekkes gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal
arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Vest Agder Fylkeskommune,
Kulturminnevernseksjonen, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8, 2. ledd.
b) Ny bebyggelse skal tilpasses landskapet og ikke omvendt. All bebyggelse skal utføres med
nøktern utforming og detaljering, og tilpasses formspråket i omkringliggende landskap og
bygningsmasse, herunder takvinkel, vindusåpninger, detaljeringer og materialbruk.
c) Vann, kloakk, strøm og andre ledningsanlegg, samt renseanlegg, kan føres frem eller
etableres i planområdet. Grøftetraseer skal avsluttes på en måte som fører terrenget, så langt
mulig, tilbake til opprinnelig utseende.

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg (Pbl. §12-5, nr. 1)
1.1. Fritidsbebyggelse, H1-H5
a) Krav til utnyttelse H1-H2:
• Maksimalt tillatt bebygd areal pr. tomt:
- H1 BYA= 105 m², ekskl. parkering.
- H2 BYA= 80 m², ekskl. parkering.
• Det er ikke tillatt å bygge nye frittstående bygg på tomtene. H1 og H2 kan bygges på
(tilbygg) med inntil 24 m² i vestlig eller nordlig retning. Bygningshøyden skal være
som i dag.
b) Krav til utnyttelse H3-H5:
• Maksimalt tillatt bruksareal pr. tomt: BRA = 120 m², ekskl. parkering.
• Anneks eller bod skal ligge nærmere fritidsbolig enn 8 meter.
• Maksimal mønehøyde: 6 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
• Maksimal fyllingshøyde eller forstøtning, 1 meter.
c) Bygningene skal ha saltak med takvinkel minimum 25, maksimum 40 grader.
Taktekking skal utføres med materialer som gir en matt fargevirkning.
d) Bebyggelsen skal oppføres i tre og skal beises eller males i farger tilsvarende stedlig
tradisjon, eller oppføres i mur som kles med naturstein. Bestemmelsen om farger gjelder
også for vindskier, tak og grunnmur.

1.2. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, BSB1
a) Småbåtanlegget i sjø (BSB1) er felles for H1-H4 og BUN2.

1.3. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS1
a) Småbåtanlegget i sjø med tilhørende strandsone (BBS1) er felles for H1-H4 og BUN2.
b) I området er det kun tillatt med brygge (eksisterende anlegg).

1.4. Uthus/Naust/Badehus (BUN1)
a) Område for sjøbod er felles for H1-H4.
b) Krav til utnyttelse:
• Maksimalt bebygd areal: BYA = 60 m².
• Det er tillatt å bygge inntil 2 uthus/naust/badehus. Hver enhet kan maksimalt ha
et bebygd areal, BYA=30 m². De skal bygges som separate bygg med møneretning
vinkelrett på hverandre slik at de fremstår som bygd i to etapper.
• Mønehøyde og takvinkel skal tilpasses sjøbod under BUN2. Mønehøyde skal ikke
være over 4,7 meter.
• Byggverk tillates ikke plassert lavere enn kote +0,8. Byggverk som er plassert med
underkant gulv lavere enn kote +2,25 skal dimensjoneres og konstrueres for stormflo.

1.5. Uthus/Naust/Badehus (BUN2)
a) Område for eksisterende sjøbod.
b) Krav til utnyttelse:
• Maksimalt bebygd areal: BYA = 50 m².
c) Dersom bygningen ved brann eller annen uopprettelig skade må erstattes av nybygg tillates
2. etasje/loftet benyttet til varig opphold i samsvar med lovlig etablert bruk.
d) Byggverk tillates ikke plassert lavere enn kote +0,8. Byggverk som er plassert med
underkant gulv lavere enn kote +2,25 skal dimensjoneres og konstrueres for stormflo.

Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5, nr. 2)
2.1. Gangveg, G1 og G2
a) G1 er felles privat gangveg for H1-H3.
b) G2 er offentlig gangveg.
c) G3 er privat gangveg til H2, G4 til H3 og G5 til H4.

Nr. 3 Grønnstruktur (§12-5, nr. 3)
3.1. Naturområde
a) Naturlig vegetasjon skal bevares, men det er tillat å gjennomføre tynningshogst og
skjøtselstiltak.

Nr. 7 Hensynssoner
7.1. RpFareSone – Høyspenningsanlegg, H370_1
Ingen bestemmelser.

7.2. RpHensynSone – Bevaring av kulturmiljø, H570_1

a) Kulturmiljøet innenfor hensynssonen skal bevares.
b) Bebyggelse som inngår i planen tillates ombygd eller utbedret under forutsetning av at
eksteriøret (ytre form, materialbruk, farger og bygningsdetaljer) beholdes uendret eller
føres tilbake til dokumentert tidligere utseende. Eternitt-, bølgeblikk- og
aluminiumsplater kan erstattes med bordkledning og røde teglstein.
c) Ved påbygg og tilbygg skal det påses at bygningsdelen tilpasses bygningsmiljøet i
bevaringsområdet.
d) Dersom bygninger innenfor bevaringsområdet ved brann eller annen uopprettelig
skade må erstattes av nybygg, tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner,
høyder og formuttrykk som den bygning som erstattes.
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1.

Bakgrunn og hensikt med planen

Området reguleres med bakgrunn i kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer
og holmer, planId 20050908, med bestemmelser.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting av fritidsbebyggelse i området.

Kartutsnitt: planavgrensning inntegnet med blå stiplet strek.
Planavgrensning er mottatt fra Søgne kommunes arealenhet.
1.1
Forslagstiller
Forslagsstiller er familien Borøy.
1.2
Plankonsulent
Plankontoret Hallvard Homme AS er benyttet i forbindelse med utarbeidelse av planen.
1.3
Eierforhold i planområdet
Gnr. 25, Bnr. 2 er fam. Borøy og Gnr. 25, Bnr. 118 er Yngvar Hansen
1.4
Tidligere vedtak i saken
Det er avholdt oppstartsmøte i saken og meldt oppstart 20.feb. 2014.
1.5
Utbyggingsavtaler
Kommunen har ikke stilt krav om utbyggingsavtale for området.
1.6
Krav om konsekvensutredning
Det ikke krav om konsekvensutredning. Området er avsatt til fritidsbebyggelse i
kommunedelplan for Borøya av 2005, med krav om reguleringsplan. Planforslaget vurderes til
å være i samsvar med overordnet plan.
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2.

Planprosess

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 23.april 2014.
Varsel av oppstart ble foretatt i Fædrelandsvennen og på
kommunens hjemmeside. Grunneiere i planområdet og tilgrensende naboer ble varslet med
brev.
Planprogram er ikke utarbeidet ettersom forslaget vurderes å være i samsvar med
overordnet plan.

3.

Planstatus og rammebetingelser

3.1
Overordnet plan, Kommuneplanens arealdel
I kommunedelplan for Borøya er området avsatt til fritidsbebyggelse.
3.2
Gjeldende reguleringsplaner
Området er ikke tidligere regulert.
3.3
Tilgrensende planer
Del av Borøya Gnr./Bnr. 25/3 mfl. planId: 20100422-1
3.4

Statlige planretningslinjer

3.4.1 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet.
Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jfr. § 1-8, i planog bygningsloven. Vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort.
For kystkommunene i Vest-Agder, også Søgne, gjelder jfr. § 6.2, følgende retningslinjer;
Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og bygningsloven av 27. juni
2008 nr. 71 gjelder generelt. I den nye loven er forbudet og bestemmelsene om dispensasjon i
kapittel 19 strammet inn. 100-metersbeltet er av nasjonal interesse. Som hovedregel skal
byggeforbudet praktiseres strengt og dispensasjoner unngås i sentrale områder der presset på
arealene er stort. I slike områder er det viktig at kommunene arbeider med helhetlige
utviklingsstrategier og i kommuneplanen foretar en vurdering av hensynet bak byggeforbudet
i strandsonen som kan komme i konflikt med utbyggingsinteresser. Hensynet til
tilgjengelighet til strandsonen for allmennheten kan ivaretas ved at det eksempelvis avsettes
areal til kyststi, friluftsområde eller liknende.
For ny vesentlig utbygging av bolig- eller fritidsbebyggelse, bør det kreves reguleringsplan,
jfr. plan- og bygningsloven § 12-1. Kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan
gis tillatelse til gjennomføring av større bygge- og anleggsarbeider er videreført fra plan- og
bygningsloven av 1985. Byggegrense skal angis i planene, jf. plan- og bygningsloven § 1-8
tredje ledd. Innenfor de områder i kommunen som ikke er gjenstand for omfattende press på
arealene, kan styring av utbygging skje gjennom bestemmelser til kommuneplanens arealdel.
I 100-metersbeltet langs sjøen skal følgende retningslinjer legges til grunn:
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• Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre
formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner,
kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig
betydning. Ved utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer bygging i strandsonen
på arealer som er delvis utbygd, skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt
vektlegges.
• Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. Utvidelse av eksisterende
bygninger bør dersom dette er mulig skje i retning bort fra sjøen. Byggets funksjon vil
ha betydning for plasseringen. Utbygging av veger og annen infrastruktur skal skje
slik at inngrep og ulemper blir minst mulig. Tomteopparbeiding bør skje slik at
inngrep og ulemper i forhold til tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. Samlet
sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til
landskap og allmenn tilgang til sjøen.
• Det bør i utgangspunktet være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig
utvidelse av eksisterende fritidsboliger i områder av kommunen med press.
Kommunene bør i kommuneplanen etter en konkret vurdering innføre bestemmelser
for størrelse og standard av eksisterende fritidsboliger i strandsonen.
• Eventuell fortetting i eksisterende områder forutsettes å være godkjent i oppdatert
kommuneplan og reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.
Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp
mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles
brygger og naust bør også vurderes.

4.

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

4.1
Beliggenhet
Området ligger syd-øst på Borøya. Området er en del av den gamle gårdsbebyggelsen på øya.
I stranda er det båthus, naust/sjøbod og brygger, bukta er østvendt. I den gamle sjøboden var
det innredet til bolig i 2.etasje. Denne ble benyttet av fiskere og arbeidere som hjalp til på
gården og senere med fiske. I de seneste årene var det en form for fritidsbolig.
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4.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk og stedets karakter

Området har en typisk sørlandsk bebyggelse for øysamfunn i dag, gamle beboelseshus med
uthus, sjøboder og brygger, samt fritidsboliger fra ulike tidsepoker, og grønne områder.
Planområdet framstår med landlig preg. Bukta, Svanevågen, fremstår som bebygd, og
omkranses av fritidsbebyggelse.
4.3
Kulturminner og kulturmiljø
Området bærer preg av gammel kystkultur med små jordlapper, ryddingsrøyser og bygg og
anlegg knyttet til fiskeri. Det meste av dette blir ikke direkte berørt. Det er ikke kjente fredede
kulturminner innen planområdet.
4.4
Naturverdier og Naturmangfold
I følge Artsdatabanken og Naturbasene er det ikke gjort funn innen planområdet eller i nær
tilknytning til området.
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4.5
Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
I og rundt Borøya er gode rekreasjonsmuligheter på land og i sjø. I planområdet er det ikke
områder som brukes i rekreasjonsøyemed, ut over ferdsel langs hovedvegen. Det er ikke
spesielle områder eller områder med potensiale for utøvelse eller tilrettelegging av allment
friluftsliv i planområdet. Dersom det blir tilrettelagt kan mulighet for ferdsel øst/vest mellom
Svanevågen og Vestervika være interessant for allmennheten, men det er ikke allment
benyttede rekreasjonsområder i Vestervika i dag. Det er vanskelig å ferdes nordover og
sørover fra Vesterviga på grunn av bratte skrenter. Vestervika er et utsiktspunkt mot holmer
og skjær i sørvestlig retning.
4.6
Trafikkforhold
Vegen gjennom planområdet er en kommunal gangvei. Som gangvei binder den området
sammen mot kommunal brygge nord-vest på øya.
4.7
Barns interesser
Det er ikke områder i planområdet hvor barn og unge har interesser, ut over å kunne ferdes
langs vegen. Under befaring i har vi ikke sett områder med spesiell eller potensiell verdi for
utvikling av barns interesser.
4.8
Sosial infrastruktur
Skolekapasitet og barnehagedekning blir ikke vurdert her, da det ikke er boliger i planen.
4.9
Teknisk infrastruktur
Gangvei er allerede opparbeidet og i bruk innenfor planområdet.
Det er strøm framført til området.
Det er vann tilgjengelig i området, Borøya vannverk DA. Avløpsløsninger må ordnes i den
enkelte byggesak.
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4.10 Grunnforhold
Det er ikke kjente ras eller skredfarer i planområdet. Ut fra kvartærgeologisk kart (kilde
www.ngu.no ) består disse i planområdet av tynt humus –torvdekke og tynn hav/strandavsetning. I grunnen er det gneis og granitt.
Radonkart på nett visser at det er moderat til lav aktsomhet for Radon i området.
4.11 Støyforhold
Ingen kjente forhold på stedet.
4.12 Luftforurensing
Ingen kjente forhold med risiko.
4.13 Flom
Stormflo og havnivåstigning vil kunne påvirke gangveier, bryggeanlegg, bygning for
kombinert bruk og båthus.

5.

Beskrivelse av planforslaget

Vedlagt reguleringsplanen ligger det perspektivtegninger utarbeidet av Spiss arkitektur og
plan AS som viser maksimal utnyttelse av området, med og uten eksisterende sjøbod.
I reguleringsplanen er det vist 5 fritidsboliger med tilhørende gangadkomst, bryggeplasser til
H1-H4 og område for sjøboder (BUN1/BUN2), til fritidsboligene. Bryggen til H1-H4 er
eksiterende brygge/båtplasser til 25/2. H5 skal ha bryggeplass i eksisterende bryggeanlegg i
Regeviga. Bryggeplassene til H5 er sikret i rekkefølgebestemmelsene.
H1-H2 og BUN2 er eksisterende bygninger på små-/havbruket 25/2. BUN2 var
driftsbygning og båthus/naust knyttet til havbruket, samt bolig, H1 var bolig, og H2
driftsbygning/uthuset knyttet til jordbruket.
Maks utnyttelsesgrad på fritidsboligene (H3-H5) er BRA=120m², i H1-H2 er
utnyttelsesgraden (BYA) lik dagens bygningsstørrelse, med mulighet for tilbygg på inntil 24
m² på H1-H2. Det kan bygges to bygg i BUN1 med 2 sjøboder i hvert bygg der hver av de
maksimalt 4 sjøbodene maks kan ha BRA=15 m².
Gammel jordbruksmark er regulert til landbruksformål, annet areal er regulert til
naturområder, og et areal mellom den kommunale gangvegen og Svanevågen er regulert til
friluftsformål.
Gangveger til hyttene er private gangveger. G2 er offentlig gangveg. Denne kan ha allmenn
interesse i forbindelse med fri ferdsel til og fra Vesterviga.
Eksisterende båtanlegg er regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone (BSB1 og BBS1). Øvrige arealer i sjø er regulert til friluftsformål i sjø og
vassdrag.
Det er vist hensynssone rundt høyspentlinje i plangrensen i vest (H370_1) og over byggeområdene
H1-H3 (H570_1). Sistnevnte for å bevare kulturmiljøet. Hensynssonen er supplert med
bestemmelser.
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6.

Innkomne innspill og merknader

6.1

OFFENTLIGE

6.1.1 Vest-Agder Fylkeskommune, ref.: 14/24408-3, 26.05.2014
Forutsetter at avgrensinger og bestemmelser vedtatt i kommunedelplan videreføres i
utarbeidelse av herværende detaljreguleringsplan. Vil videre være spesielt opptatt av:
- Byggeskikk og landskapshensyn ved plassering av ny fritidsbebyggelse,
- Arealbevarende hensyn i strandsonen
- Allmennhetens friluftsinteresser, herunder tilgang til sjøen,
- Forhold til kulturminner og kulturmiljø.
Merknad:
Innspillet vurderes som hensynstatt så langt mulig i planarbeidet.
6.1.2 Fylkesmannen i Vest-Agder, ref. 2014/2198, 07.05.2014:
Viser til arealutnyttelsen i overordnet plan. Planforslaget må beskrive virkninger av planen.
Viser også til statlige planretningslinjer og kravene i Naturmangfoldloven, konsekvenser for
barn og unge, samt krav til ROS-analyse.
Merknad:
Innspillet vurderes som hensynstatt i planarbeidet.
6.1.3 Agder Energi nett AS (AEnett), mail av 2.mai 2014:
Minner om byggeforbudssone på 15 meter rundt 22kV linje, 7,5 meter fra senter linje.
Lavspent må muligens flyttes noe og ønsket effektuttak kan medføre at det må foretas
forsterkninger.
Merknad:
Avstandsbestemmelser er ivaretatt i plan. Evt. endringer i området som følge av nye
byggesaker tas direkte med netteier.
6.2
PRIVATE
Planforslaget er nøye diskutert med eier av Gnr./Bnr. 25/118 og enighet om utnyttelse er
avklart.

7.

Virkninger av planforslaget

7.1

Forholdet til overordnede planer, avvik

7.1.1 Kommunedelplanen og kommuneplanen
Avgrensning av planområdet og foreslått arealbruk er i tråd med intensjonene og formålene i
kommunedelplanen (KDP) for Borøya med omkringliggende øyer. I KDP er det brukt feil
vannkontur. Dette skyldes trolig at vannkonturen som er brukt i KDP stammer fra gammelt
økonomisk kartverk. Derfor er det et landareal øst for den kommunale gangvegen som er
regulert til friluftformål på land.
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Bestemmelsene om utnyttelsesgrad på hver tomt avviker fra KDP, men er i henhold til
kommuneplanen (KP). I KDP er maksimal utnyttelsesgrad BRA=100 m², alle bygg på tomta
inklusive. I KP er maksimal utnyttelsesgrad BRA=120 m², alle bygg på tomta inklusive.
Planforslaget åpner for å bygge hytte med maksimalt bruksareal, BRA=120 m² på de nye
tomtene (H3-H5). På tomtene H1, H2 og BUN2 skal eksisterende bygg bevares. Utnyttelsesgrad er
derfor fastsatt i BYA, men med mulighet for å bygge på H1 og H2. Maksimal størrelse på
sjøbod/uthus er BRA=15 m² pr. Tomt, altså sum BRA i BUN1 = 60m². Administrasjonen i
kommunen aksepterte at man la til grunn utnyttelsesgraden i KP i oppstartsmøtet, se vedlagte
referat datert 02.04.2014.
Tomtene/bygningsplassering er stukket i terrenget og tilpasset landskapet slik KDP krever.
Tomten frempå den mest eksponerte kollen nærmest Svanevågen er tatt bort. I stedenfor er det
plassert to fritidsboliger på bnr. 2 som ligger tilbaketrukket i terrenget – innerst på platået og
lengst vekk fra Svanevågen. På denne måten blir ikke bygningene spesielt eksponert mot
Svanevågen.
7.1.2 Statlige planretningslinjer for strandsonen
Området som reguleres er «R»-merket i kommunedelplanen. Vi er av den oppfatning at dette
er gjort med bakgrunn i at det er kommet et konkret innspill med ønske om
utbygging/fortetting av fritidsbebyggelse i dette området, og at kommunen har vurdert at det
kan skje gjennom en prosess med utarbeidelse av reguleringsplan.
Planforslaget innebærer ny bruk av 3 gamle bygninger på bnr 2, skilt ut på hver sin tomt, og 3
nye tomter uten eksisterende bebyggelse. 2 på bnr. 2 og 1 på bnr. 118. Disse fremstår som
fortetting mellom eksisterende bebyggelse.
Kommunen signaliserte i oppstartsmøtet at planlagt bebyggelse øst for gangvegen ved
Svanevågen må vurderes særskilt i henhold til den statlige planretningslinjen for strandsonen.
Arealet (BUN2, BUN1, BBS1 og BSB1) er bebygd, fremstår som menneskepåvirket og er
privatisert. Forslagstiller ønsket konkret i dette området å rive dagens båthus og sette opp 4
sjøboder/uthus med maksimal størrelse hver 15 m² BRA delvis på dagens brygge og delvis
skutt inn i terreng mot nabogrense mot nord slik at inngrepet dekkes av de planlagte
sjøbodene/uthusene. Etter nye møter med kommunen er det blitt enighet om å benytte en del
av den gamle tomten for båthus til sjøboder og bare bygge nye sjøboder bak bryggen inntil
eksisterende båthus der det naturlig ligger til rette for dette frem til en klove/sleppe i fjellet.
På denne måten bevares naturen urørt på den ytterste delen av bryggen i forhold til
opprinnelig planforslag. Opprinnelig planforslag innebar også å rive dagens «alt mulig bygg»
(redskapshus og bolig/fritidsbolig) på brygga BUN2 og gjenoppføre dette som fritidsbolig.
Dette med tanke på å kunne forskyve det litt ut i sjøen slik at det ikke får takutstikk og fasade
delvis stikkende ut over kommunal gangveg. Vi mente dette kunne være vesentlig for den
fremtidige bruken og nytten av den kommunale vegen. I møte med kommunen viser det seg at
vegen forbi dette takutstikket er lagt om/breddeutvidet i forhold til kartgrunnlaget, slik at
ferdsel forbi her ikke er noe problem. Derfor er det blitt enighet om å bevare dette bygges slik
det står, sammen med boligen (H1) og uthuset (H2). Dette er en del av stedets historie
(bygningskultur) og viser hvordan man bygde for til enhver tid å løse behovene som oppstod.
Dette skal også legges til grunn når nye uthus/sjøboder/naust skal bygges. Det er tenkt at
fremtidige sjøboder (4) skal bygges inn i 2 bygg à 30 m² med hver to boder à 15 m². Den
nærmest BUN2 skal ha møneretning lik dages båthus (vinkelrett på kystkonturen) og den på
yttersiden skal ha møne parallelt med kystkonturen. Det bør være en åpning mellom byggene
på mellom 1 meter og 1,7 meter. Dette tar reguleringsplanen høyde for.
I 100-metersbeltet langs sjøen skal følgende retningslinjer legges til grunn i dette området:
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• Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål,
som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap,
landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av
reguleringsplaner som innebærer bygging i strandsonen på arealer som er delvis utbygd, skal
ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges.
Planleggers vurdering av planforslagets virkning i forhold til dette punktet:
Området øst for vegen er alt bebygd og privatisert. Man må gå gjennom en låst bygning for å
komme til ytterste delen av området. Bygningene med tilhørende uteoppholdsarealer og
brygger er gamle godkjente bygninger og bryggeanlegg som er i bruk i dag. Disse områdene
har betydning for opplevelse av kulturmiljøet (se kap. 7.3), men ellers ikke andre formål og er
ikke i konflikt med naturvern, naturmangfold eller kulturminner. I et nullalternativ er det ikke
mulig for allmennheten å ferdes i området da eksisterende bygninger fysisk stenger all mulig
ferdsel og det resterende av odden mellom vegen og sjøen nord og utenfor plangrensen er
bebygd og privatisert. Følgelig er det ikke arealer av interesser for allmennheten øst for
vegen i dag til friluftsliv. Det er ikke lenger aktuelt å drive næring på arealene knyttet til sjø.
• Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. Utvidelse av eksisterende
bygninger bør dersom dette er mulig skje i retning bort fra sjøen. Byggets funksjon vil ha
betydning for plasseringen. Utbygging av veger og annen infrastruktur skal skje slik at
inngrep og ulemper blir minst mulig. Tomteopparbeiding bør skje slik at inngrep og ulemper i
forhold til tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på
løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til
sjøen.
Planleggers vurdering av planforslagets virkning i forhold til dette punktet:
Eksisterende bebyggelse skal bevares, med unntak av båthuset. H2 og H3 kan bygges på i
vestlig eller nordlig retning. Dette er retning bort fra sjøen og som ikke vil undergrave
betydningen og opplevelsen av eksisterende bygninger.
Ved BUN2 er det i reguleringsplanen vist juridisk linje støttemur. Denne er vist 1,5 meter
utenfor byggegrensen/bygningsomrisset, men innenfor regulert byggeområde og byggeformål
i KDP. Det planlegges her en restaurering og gjenoppbygging av dagens avslutning mot sjøen.
•Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates.
Planleggers vurdering av planforslagets virkning i forhold til dette punktet:
H1,H2 OG BUN2 er eksisterende bygg der det ikke er naturlig å tenke alternativ plassering.
Der tomtene H3-H5 er plassert er det alt gjort justeringer i bygningsplasseringen for å unngå
eksponering mot Svanevågen. Det er et lite fjellplatå som H3 og H4 ligger på. Dette er i et
konsentrert alternativ egnet for 4 frittliggende hytter, men det er vurdert slik at bygging frempå
fjellplatået vil bli eksponert mot Svanevågen og kommunal gangveg. Forslagstiller har ikke
andre alternative byggeområder inne i KDP.
•I kommuneplanarbeidet skal kommunene vurdere om tiltak som tidligere er godkjent i
kommuneplan eller reguleringsplan, er i samsvar med disse retningslinjene. Eldre planer
som gir mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, bør revideres eller oppheves. Et
slikt arbeid bør særlig prioriteres i områder med stort press. Vurdering og eventuell
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oppheving eller revidering av eldre planer vil inngå i den ordinære rulleringen av
kommuneplanens arealdel.
Planleggers vurdering av planforslagets virkning i forhold til dette punktet:
Saksbehandler i kommunen må foreta en slik vurdering.
•Det bør i utgangspunktet være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig
utvidelse av eksisterende fritidsboliger i områder av kommunen med press. Kommunene bør i
kommuneplanen etter en konkret vurdering innføre bestemmelser for størrelse og standard av
eksisterende fritidsboliger i strandsonen.
Planleggers vurdering av planforslagets virkning i forhold til dette punktet:
Kommunens bestemmelser om størrelser og standard er fulgt så langt dette er naturlig. Se
også kommentarer knyttet til vannforsyning og avløp nedenfor.
•Eventuell fortetting i eksisterende områder forutsettes å være godkjent i oppdatert
kommuneplan og reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.
Planleggers vurdering av planforslagets virkning i forhold til dette punktet:
Planlegger mener planforslaget i sin helhet er fortetting, og at denne er i tråd med kommunens
overordnede planer og retningslinjer.
•Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges
vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til
de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør
også vurderes.
Planleggers vurdering av planforslagets virkning i forhold til dette punktet:
I planforslaget er det lagt opp til at 4 av hyttene skal ha sjøboder og byggeplass på samme
sted. De to øvrige hyttene skal som tidligere omtalt ha byggeplass på eksisterende brygger
tilhørende eiendommene utenfor planområdet. Planforslaget kan dermed fremmes uten at det
er nødvendig å bygge nye anlegg i sjøen. Det å rive det gamle store båthuset og erstatte dette
med 2 uthus/naust med hver 2 boder, vil åpne utsikten mot og ut Svanevågen, sett fra den
kommunale gangvegen. Dagens bygning ligger på tvers av sundet og har møne som tar deler
av utsikten. Planlagte sjøboder vil ikke ta utsikt.
7.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
Planforslaget har ingen negative innvirkninger på barn og unges interesser i området. I
planforslaget ligger det inne opparbeidelse av en gangveg, G2 langs gammel dyrka mark, som
vil åpne for en ny og lettere adkomst til strandsonen ved Vestervika. Gangvegen bør i
fortsettelsen fra plangrensen ryddes og merkes som en sti til Vestervika. Det er kort avstand
til eksisterende stier i området. Siter som har et annet utgangspunkt og som ikke vil dekke den
funksjonen planlagt veg vil ha.
Det er ikke aktuelt å planlegge tilrettelagte tiltak for barn og unge i planområdet. Når man er
her er det fri lek, bading osv. som er naturlige aktiviteter.
7.1.4 Regional plan for Kristiansandsregionen
Planforslaget ansees ikke for å være i strid eller vesentlig konflikt med angitte hensynssone
for friluftsliv da det ikke foreslås tiltak som beslaglegger arealer med verdi for friluftsliv.
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7.1.5 Godkjent avløpsplan for del av Borøya, Vannforsyning.
Vannforsyning skal skje fra felles anlegg. Trolig er det kapasitet i eksisterende anlegg. Avløp
skal etableres i tråd med godkjent avløpsplan for del av Borøya.
7.2
Adkomst/parkering på fastland
Forslagstiller har godkjent reguleringsplan for båthavn og biloppstilling på Skarpeid i Søgne
kommune. I forbindelse med søknad om tillatelse til bygging av ny fritidsbolig skal det
dokumenteres at tiltakshaver har parkeringsplass for bil og båtplass på fastland.
7.3
Byggeskikk og landskapshensyn, herunder kulturmiljø
Eksisterende bebyggelse i området fremstår som en blanding av typiske Sørlandshus med
tilhørende bygninger og gamle og nye hyttebygg som er tidstypiske for den epoken de er bygd.
De bevaringsverdige delene av den eksisterende bebyggelsen og tilhørende uteareal er sikret med
juridiske linjer, byggegrenser og bestemmelser til byggeområdet/tomtene og hensynssone
bevaring av kulturmiljø, H570_1. Låven er kledd med aluminiumsplater og tak med eternitt. Disse
er det naturlig blir fjernet og erstattet med stående kledning og røde gamle tegl. Byggene i BUN og H2
skal ha rødmalt kledning og røde gamle tegl. Bygningen i H1 skal ha hvit kledning og røde gamle tegl.
Bygg for sjøboder skal ha rød kledning og gamle røde tegl. Den delen av dagens båthus som skal
fungere som sjøbod tillates bygd på 1 meter mot nord og endret takvinkel. Bygget har I dag en
takvinkel som ikke tar se ut hverken for denne type bygg eller i omgivelsene. Bygget bør ha en
takvinkel 37- 40 grader. Med 2,4 m etasjehøyde og en 5 meter bred bygning gir dette en mønehøyde
på opp til 4,7 meter.
Det er ikke stilt omfattende spesifikke krav til utforming av bebyggelsen på de nye tomtene, ut
over videreføring av krav til takform, saltak, takvinkel, utnyttelsesgrad, mønehøyder osv.
Bebyggelse og tomter ligger ikke synlig fra havet og i en nordvendt skråning i en
østvestgående forsenkning både i det overordnede og lokalt landskapsrom. Nye tomter er
plassert i forsenking i terrenget og tilbaketrukket på platå sett fra allmenne områder. De
danner ikke silhuett, eller er utilbørlig eksponert.
7.4
Allmennhetens friluftsinteresser, herunder tilgang til sjøen
Det er ikke allment interessante områder i planområdet med tanke på å utøve
friluftsinteresser, men i oppstartsmøtet ble det nevnt at å tilrettelegge for mulig ferdsel øst vest
til Vesterviga, kan være interessant for allmennheten. Dette er hensyntatt i planforslaget.
Videre er et eksisterende landareal ved Svanevågen regulert til friluftformål.
7.5
Forhold til kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke stilt krav om kulturminneregistrering. Det er ikke kjente automatisk fredede
kulturminner i planområdet, og planlagte tiltak er ikke i konflikt med nyere tids kulturminner
som rydningsrøyser, steingjerder ol.
Planområdet inngår i et område med eksisterende bebyggelse knyttet til et kystkulturmiljø.
Det grenser videre inntil et eksisterende hytteområde i sør og nord med ulik byggeskikk.
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Kulturminnevernmyndigheten har ikke hatt spesielle kommentarer knyttet til den bestående
bebyggelsen i sitt innspill til planarbeidet.
H1, H2 og BUN2 skal bevares for å visuelt opprettholde noe av kystkulturmiljøet.Se
omtale forran i kap. 7.3.

7.6
Naturmangfoldloven
Gjennom søk i offentlige databaser, kjentmannsopplysninger og befaring i marka, er det ikke
avdekt forhold av betydning for biologisk mangfold og naturmangfold. I dette tilfellet mener
vi det ikke er nødvendig med eksterne undersøkelser av arealet på land eller i vann, da det
ikke planlegges nye tiltak i sjøen. Alle bryggeplasser og brygger som forutsettes benyttet er
der i dag. Dette er en bestående bruk.
7.7
ROS-analyse
Vedlagt planomtalen ligger utført ROS-analyse.
Analysen har avdekt følgende forhold/hendelser, hvor alle er kategorisert i grønn og gul
risikovurdering. Det trengs dermed ikke særskilte tiltak i plankart eller bestemmelser:
1) Vindeksponering – skade på eiendom. Området ligger beskyttet mot sør og nordavind, men
noe met eksponert og vest og østavind.
2) Springflo/havnivåstigning, ikke skade på bebyggelse for mennesker/opphold, men brygger
og anlegg i sjø for båter. I bestemmelsene det stilt krav om at nye bygg (sjøbod/uthus) skal
plasseres på kote 2,25 eller dimensjoneres og konstrueres for stormflo. Laveste
plasseringshøyde på byggverk er likevel kote 0,8 av hensyn til havnivåstigning.
3) Brann – kun 1 adkomstveg – over sjøen, alternativt luftvegen – skade på eiendom
4) Høyspent. Ingen bygg planlegges nærmere enn angitt sikringssone.
5) Vær/føre begrenser tilgang til området – Isforhold på sjøen kan begrense
adkomstmulighetene.
6) Naturlige terrengformasjoner som kan utgjøre en fare – Skrenter. Sikres med gjerde.
7.7.1 Stormflo og havnivåstigning
Generelt vil stormflo og havnivåstigning kunne utgjøre en fare i strandsonen. I forslaget vil
det si BUN1-2 (sjøboder) og BBS1 (bryggeanlegg). Dette må avbøtes med prosjektering av
byggverk iht. TEK10 kap. 7. Risikoen vurderes akseptabel og bør avbøtes gjennom
prosjektering med tilhørende byggesak.
Det er regulert en 0,5 til 1,0 meter fremskutt bryggekant og gangveg forbi hjørne av sjøbod på
1,5 meter. Dette for at man skal kunne benytte dagens brygger som forskaling for en ny
utkraget bryggefront (uten understøtting rett ned i sjøen) i forbindelse med at BUN1 heves til
sikkert nivå i forhold til stormflo/havstigning.
Grense for byggeområde og regulert forstøtningsmur ved bygg BUN2 er satt 1 meter fra
takkant. Dette slik at det er mulig å få opp stige eller ett sillas.

Plankontoret Hallvard Homme AS, avd. Vegårshei, Prosjekt nr. 2658

Side 15

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
Reguleringsplan,
detaljregulering
Svanvågen,
Gnr. 25, Bnr. 2 og 118
PLANID: 2015xxxx
Sammendrag
Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.
AS, avd. Vegårshei som har utarbeidet risiko og sårbarhetsanalysen.
Analysen har avdekt følgende forhold/hendelser, hvor alle er kategorisert i grønn og gul
risikovurdering og dermed ikke trenger særskilte tiltak i plankart eller bestemmelser:
1) Vindeksponering – skade på eiendom
2) Springflo/havnivåstigning, ikke skade på bebyggelse for mennesker/opphold, men
brygger og anlegg i sjø for båter.
3) Brann – kun 1 adkomstveg – skade på eiendom
4) Høyspent. Ingen bygg planlegges nærmere enn angitt sikringssone.
5) Vær/føre begrenser tilgang til området – Isforhold på sjøen kan begrense
adkomstmulighetene
6) Naturlige terrengformasjoner som kan utgjøre en fare – Skrenter. Sikres med gjerde.

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.
Informasjon om hvor data og informasjon er hentet fra er oppført for hver risikovurdering.
Mulige uønskede hendelser er sortert etter tema. Videre er hendelsene sortert i to
hovedgrupper; de 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)
kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
- Sannsynlig (3)
kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)
- Mindre sannsynlig (2) kan skje, ikke usannsynlig; ca. hvert 10 år
- Lite sannsynlig (1)
en teoretisk sjanse for hendelsen; sjeldnere enn hvert 50 år
Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Personskade
Miljøskade
Skade på eiendom,
forsyning med mer

1. Ubetydelig

Ingen skade

Ingen skade

Uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader

Ikke varig skade

Skade dersom reservesystem
ikke finnes

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

Behandlingskrevende
skade

4. Kritisk

Personskade som medfører død eller varig mén;
mange skadd

Langvarig miljøskade

System settes ut av drift over
lengre tid; alvorlig skade på
eiendom
System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade på
eiendom

Beregnet risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i følgende tabell:
Konsekvens:
Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Kritisk

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

-

Hendelser i røde felt:
Hendelser i gule felt:
Hendelser i grønne felt:

Tiltak nødvendig
Tiltak vurderes ifht nytte
Rimelige tiltak gjennomføres

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Overordnet risikovurdering
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell.
Hendelse/situasjon

Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

Kilde

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Skred fra fjell
(steinsprang, stein- og
fjellskred)
2. Jordskred
3. Flomskred
4. Kvikkleireskred
5. Snøskred (løssnø-,
flak- og sørpeskred)
6. Elveflom
7. Radongass

Skrednett
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Skrednett
Skrednett
Skrednett
Skrednett

Nei
Nei

NVE
NGU

Vær, vindeksponering. Er området utsatt for:
8. Vind (lokalklimatisk)

Ja

9. Nedbør (lokalklimatisk)

Nei

1

3

Skade på eiendom ved vesteller østavind

Meteorologisk
institutt,
lokalkunskap
Meteorologisk

10. Springflo

Ja

1

2

11. Havnivåstigning

Ja

1

2

1000 års flom vil kunne gå opp
til 2,5m. All bebyggelse er
planlagt over dette, men anlegg i
sjøen vil være noe utsatt, god
sikring av bryggeanordninger er
viktig tiltak.
All bebyggelse er planlagt over
kote 2,5, men anlegg i sjøen vil
være noe utsatt, god sikring av
bryggeanordninger er viktig
tiltak.

institutt,
lokalkunskap
NVE

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
12. Viktige naturtyper og
sårbare arter
13. Verneområder
14. Vassdragsområder
15. Fornminner (afk)
16. Kulturminne/-miljø

Nei

Naturbasen

Nei
Nei
Nei
Nei

Naturbasen
Naturbasen
Askeladden
Askeladden

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
17.
18.
19.
20.

Vei, bru, knutepunkt
Havn, kaianlegg
Sykehus/-hjem, kirke
Brann/politi/sivilforsvar

Nei
Nei
Nei
Ja

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kraftforsyning
Vannforsyning
Forsvarsområde
Tilfluktsrom
Område for idrett/lek
Rekreasjonsområde

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

1

3

Skade på eiendom, kun
adkomst over sjøen

KP, Naturbasen

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
27. Akutt forurensning
28. Permanent
forurensning
29. Støv og støy;industri
30. Støv og støy;trafikk
31. Støy; andre kilder
32. Forurenset grunn
33. Forurensning i
sjø/vassdrag
34. Høyspentlinje (stråling)

Nei
Nei

Lokal kunnskap
Lokal kunnskap

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Lokal kunnskap
Lokal kunnskap
Lokal kunnskap
Lokal kunnskap
Lokal kunnskap

35. Risikofylt industri mm kjemikalier/eksplosiver
36. Avfallsbehandling
37. Oljekatastrofeområde

Nei

Lokal kunnskap

Nei
Nei

Lokal kunnskap
Lokal kunnskap

Ja

4

1

Forurensningskilder. Medfører planen/tiltaket:
38. Fare for akutt

Nei

Høyspentlinje går i kanten av
området, fareområde er regulert
inn. Ingen bebyggelse
planlegges i denne sonen..

KP

forurensning
39. Støy og støv fra trafikk
40. Støy og støv fra andre
kilder
41. Forurensning til
sjø/vassdrag
42. Risikofylt industri mm kjemikalier/eksplosiver

Nei
Nei
Nei
Nei

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

Nei
Ja

1

1

Islagt sjø kan begrense
adkomstmulighet til
øya/området.

2

3

Brattkant nord i planområdet og
enkelte andre steder innen
området.

Trafikksikkerhet
45. Ulykke i av-/påkjørsler
46. Ulykke med
gående/syklende
47. Andre ulykkespunkter

Nei
Nei
Nei

Andre forhold
48. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål
49. Er det potensiell
sabotasje-/terrormål i
nærheten?
50. Naturlige
terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup
etc)
51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei
Nei
Ja

Lokal kunnskap

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
52. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring
53. Ulykke ved sprengning

Nei
Nei

Endelig risikovurdering:
Konsekvens:
Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

34

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

50
44

10 og 11

8 og 20

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært
alvorlige konsekvenser krever tiltak. Følgelig er det ikke nærmere angitte hendelser som
kommenteres nærmere i det følgende.

Plankontoret H. H. AS, v/ Erling I. Aas
______________

23.12.2015
_____________
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SPISS Arkitektur & Plan AS
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#Contact Address2
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SPISS Arkitektur & Plan AS
Vestre Strandgate 26
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4662 Kristiansand

---------- Videresendt e-post ---------Fra: Lohne, Gunnar <Gunnar.Lohne@ae.no>
Dato: 2. mai 2014 kl. 12.16
Emne: SV: Oppstart detaljregulering Svanevågen - Borøya, GB 25/2, 25/118 og 302/1
Til: "helge.reisvoll@gmail.com" <helge.reisvoll@gmail.com>
Agder Energi Nett AS (AEN) har en nettstasjon i nærhet til det regulerte området
(22001 Borøy syd). Denne er forsynt fra en 22 kV linje (rød heltrukken linje i kartet)
Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kV linjen til
nærmeste bygningsdel.
Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.

Angående elektromagnetiske felt, se:

http://www.nrpa.no/

Ellers er det etablert noe lavspent 230 V luftnett i området. Blå streker i kartet
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.

Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger må påregnes. Dette
avhenger av ønsket effektuttak og avtalt overbelastningsvern OBV.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Gunnar Lohne | Senioringeniør
gunnar.lohne@ae.no tlf: +47 99 27 08 31 | +47 38 60 79 49

Agder Energi Nett
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00 | fax: +47 38 60 79 00 www.aenett.no

God kraft. Godt klima.

Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.:
Vår ref.:
2014/2198

Vår dato: 07.05.2014
Arkivkode: 421.4

Helge Reisvoll
Eikeveien 64
4640 SØGNE

Svanevåg - uttalelse til melding om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid
for del av gbnr. 25/2, 25/118 og 302/1, Borøya
Vi viser til melding datert 23.04.2014.
Planområdet ligger i sørvestenden av Borøybukta og utgjør med sjøarealer mellom 5 og 6
dekar. Formålet med planarbeidet er oppgitt å legge til rette med fritidsbebyggelse med
båtplasser og sjøboder, grønnstruktur og atkomst.
Planområdet omfattes av kommunedelplan vedtatt 08.09.2005 for Borøya med
omkringliggende øyer og holmer. Da planområdet i sin helhet ligger i 100-metersbeltet langs
sjøen, gjelder for øvrig strenge nasjonale føringer om planarbeidet fører til avvik med
gjeldende plan. Miljøvernavdelingen forutsetter derfor at planarbeidet skjer i samsvar med
kommunedelplanen. Dersom planforslaget avviker vesentlig fra denne planen, må det utredes
hvilke konsekvenser avvikene medfører, jf. pbl § 4-2. Planbeskrivelsen må vise hva planen
vil medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningene
av en utbygging må vurderes grundig, framtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Mangler
ved planbeskrivelsen vil kunne være en saksbehandlingsfeil.
Vi minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturmangfoldet.
Naturmangfoldloven har i §§ 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i
arealplanleggingen. I planprosessen må disse prinsippene sikres ved at
-

kunnskap om naturmangfoldet i planområdet og om effekten av planlagte påvirkninger
foreligger
føre-var-prinsippet følges. Mangel på kunnskap skal eksempelvis ikke brukes som
begrunnelse for nedbygging av områder.
påvirkninger av økosystemet (definert i § 3 punkt t) vurderes ut fra den samlede belastning
som økosystemet er eller vil bli utsatt for
kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder ved bruk av areal

I henhold til § 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentet.
Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram og at
ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta. Det vises i
denne sammenheng til de vurderinger/beskrivelser som skal følge planer etter PBL med
hensyn til konsekvenser for barn og unge, samt for funksjonshemmede, jfr.
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging, samt rundskriv T-5/99B
om tilgjengelighet for alle.
Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Tordenskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 61 00

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994
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Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften kapittel 2 (bygge- og
graveforskriften) som kommunen har fått delegert. Kommunen bør kartlegge/vurdere om det
er områder som kan være forurenset.
Blir utfylling eller mudring i sjøen aktuelt, er dette i utgangspunktet forbudt, jf.
forurensningsforskriften kapittel 22.
Søknad om unntak fra forbudet skal sendes
Fylkesmannen i Vest-Agder.
Forutsetter planforslaget mudring/dumping, må det i
planarbeidet foretas undersøkelser av sedimenter, naturforhold og biologisk mangfold.
Ved utarbeiding av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av
risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl. § 4-3. Risiko- og sårbarhet kan knytte
seg til naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling.
Se i denne sammenheng bl.a. www.klimatilpasning.no. For øvrig kan det også være
virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av arealbruken, f. eks ved
måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et viktig grunnlag for
planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkes i planen som
hensynssone med bestemmelser, jf. pbl. §§ 12-6 og 12-7.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
Kopi til:
Søgne kommune
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 1051
Postboks 517 Lund

4682
4605

Søgne
Kristiansand S

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/6644

Dato
03.07.2017

2014/1098

Svanevågen - Borøya - uttalelse til detaljreguleringsplan ved offentlig ettersyn plan ID 201404
Vi viser til kommunens skriv av 21.06.2017.
Planområdet utgjør mellom 5 og 6 dekar i sørvestenden Borøybukta. Planforslaget åpner for
etablering av 5 fritidsboliger der tidligere våningshus (H1) og driftsbygning (H2) utgjør hver sin
enhet. Slik sett er nye fritidsboliger begrenset til 3 enheter (H3, H4, H5). I tillegg kommer 2
nye sjøboder (BUN1) ved eksisterende brygge. Hver enhet kan bygges med inntil 30 kvm.
Eksisterende sjøbod (BUN2) kan ha et bebygd areal på inntil 50 kvm. Andre etasje på dette
bygget kan benyttes til varig opphold i samsvar med lovlig etablert bruk. Det er i tillegg et
eksisterende båthus som kan fjernes.
Fylkesmannens har den 07.04.2014 kommet med innspill til oppstart av planarbeidet. I ettertid
(fra 08.03.2017) har imidlertid forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen etter pbl § 1-8
blitt gjort gjeldende innenfor avsatte byggeområder i gjeldende kommunedelplan fra 2005.
Dette tilsier et vesentlig strengere regelverk for planområdet. Selv om vi etter gjennomgang av
planforslaget mener våre innspill i hovedsak er blitt ivaretatt, gir vi faglig råd om at nye
sjøboder (BUN1) tas ut av planen. Etter Fylkesmannens skjønn vil disse bodene i for stor
grad være i strid med strandsonevernet, både ut fra uønsket terrenginngrep og økt bebygd
preg. Behovet for felles lagerplass bør evt. vurderes løst innenfor eksisterende sjøbod
(BUN2).
Med hilsen

Ellen Synnøve Paust (e.f.)
senioringeniør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

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

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

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

4605

KRISTIANSAND S

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

1 av 1

SEKSJON FOR PLAN OG MILJØ
Saksbehandler: Frode Amundsen

Vår dato
09.08.2017
Deres dato

Vår referanse
14/24408-6 : Søgne kommune gnr. 25
Deres referanse
2014/1098

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Søgne kommune - uttalelse til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering for
Svanevågen (Borøya), Plan ID 201404
Viser til oversendelse datert 21.6.17.
Saken gjelder offentlig ettersyn av detaljregulering for Svanevågen på Borøya.
Reguleringsplanen åpner for etablering av 5 fritidsboliger med tilhørende brygge, uthus og
sjøboder. Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnet kommunedelplan fra 2005 for
område. Utnyttelsesgraden pr tomt er i kommunedelplanen satt til 100 m2, mens den i
planforslaget er satt til 120 kvm for tomtene H3-H5. Vi vil anbefale at kommunedelplanens
bestemmelser om utnyttelsesgrad videreføres. Videre vil vi anbefale at nye sjøboder
BUN1 tas ut av planen da disse er i strid med nasjonale og regionale interesser om vern
av strandsonen.
Med vennlig hilsen
Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø

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:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
+47 38 07 47 78
38 07 45 01
960 895 827

Daniel Holm
Hei.
Thomas Borøy sender inn bilder og høyder i løpet av dagen eller helga.
Vi ønsker også å komme med et innspill til egen plan.
Dette gjelder forholdet til sikkerhet mot flom og stormflo.
I bestemmelsene punkt 1.1 e) og 1.4 b) siste kulepunkt er det stilt eksakte krav til minste høyde på
underkant gulv. Vi syns ikke det er hensiktsmessig å ha en bestemmelse som er strengere enn
TEK10/byggeforskriften. Vi mener derfor begge disse to bestemmelsene/setningene bør få et unntak
etter hovedregelen med slik ordlyd: «, unntatt der byggverk er plassert, dimensjonert og ellers sikret
mot flom/stormflo slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides.». Jeg kan ikke se at
det er grunnlag for å være strengere enn loven/forskriften. Dersom noen vil bekoste avbøtende tiltak
som muliggjør en lavere byggehøyde bør ikke dette være noe man må søke dispensasjon for. Slik sett
kunne hele bestemmelsen vær fjernet – fordi forholdet er styrt av Tek 10, § 7.2.

Med vennlig hilsen
for Plankontoret Hallvard Homme AS

Erling I. Aas
Arealplanlegger
Tel: 915 47 813
E-post: erling@plankontoret.no
www.plankontoret.no

Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 29.06.2017 16:05:30
Til: Postmottak
Tittel: Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Svanevågen (Borøya)

Deres referanse 2014/1098‐27725/2017
Vi viser til vår merknad som er innarbeidet i planforslaget fra Plankontoret, Halvar Homme AS
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SVAR PÅ OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING - DETALJREGULERING FOR
SVANEVÅGEN - BORØYA - PLANID 201404 SØGNE KOMMUNE VESTAGDER
Viser til mottat plan til offentlig ettersyn og høring datert 21.06.2017.
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.
Formål og planstatus
Reguleringsplanen åpner for etablering av 5 fritidsboliger med tilhørende brygge og uthus.
Det planlegges ikke nye tiltak i sjø. Alle bryggeplasser som forutsettes benyttet er der i dag.
Vurdering og merknader fra Fiskeridirektoratet region Sør
Et søk i vår karttjeneste på nett https://kart.fiskeridir.no viser at det ikke er registrert viktige
fiskerinteresser eller marint biologisk mangfold i sjøen der bryggeanlegget er plassert.
Tiltaket er derfor ikke i strid med de interesser vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen
merknader til planen.
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Høringsuttalelse - Detaljregulering for Svanevågen (Borøya), Plan ID 201404 Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 21.6.2017 vedrørende høring av forslag til detaljreguleringsplan for
Svanevågen (Borøya) i Søgne kommune.
Kystverket Sørøst minner om at tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd. Eksempler på tiltak er
fortøyningsinstallasjoner og brygger.
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Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
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Fra: Christian Rodum[Christian.Rodum@marmuseum.no]
Dato: 22.08.2017 09:24:34
Til: Postmottak
Kopi: postmottak@vaf.no; Daniel Holm
Tittel: Vedrørende offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Svanevågen (Borøya), Plan ID 201404 – forholdet til
marine kulturminner

Deres ref.: 2014/1098 ‐ 27725/2017
Vedrørende offentlig ettersyn og høring ‐ Detaljregulering for Svanevågen (Borøya), Plan ID 201404 – forholdet til
marine kulturminner.
Norsk Maritimt Museum (NMM) mottok saken fra Søgne kommune den 27.6.2017. Vi beklager sent svar. 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 på stedet. Planområdet omfatter et så begrenset areal i sjø, på
grunt vann, at vi vurderer faren for konflikt med slike kulturminner som lav.
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 fylkeskonservator eller NMM varsles, jf. kml §§ 8
andre ledd og 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 40 02 35 43
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Alternativt forslag

Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering, Svanevågen, Gnr.25, Bnr. 2 og 118
Plan Id: 201404
Søgne kommune
Rekkefølgebestemmelser
a) Før fradeling av tomt kan finne sted skal det foreligge godkjent plan for vannforsyning og
avløp.
b) Før fradeling av tomt kan finne sted skal det dokumenteres rett på båtplass på Borøya.

Felles bestemmelser
a) Dersom det under arbeider i marka avdekkes gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal
arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Vest Agder Fylkeskommune,
Kulturminnevernseksjonen, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8, 2. ledd.
b) Ny bebyggelse skal tilpasses landskapet og ikke omvendt. All bebyggelse skal utføres med
nøktern utforming og detaljering, og tilpasses formspråket i omkringliggende landskap og
bygningsmasse, herunder takvinkel, vindusåpninger, detaljeringer og materialbruk.
c) Vann, kloakk, strøm og andre ledningsanlegg, samt renseanlegg, kan føres frem eller
etableres i planområdet. Grøftetraseer skal avsluttes på en måte som fører terrenget, så langt
mulig, tilbake til opprinnelig utseende.

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg (Pbl. §12-5, nr. 1)
1.1. Fritidsbebyggelse, H1-H5
a) Krav til utnyttelse H1-H2:
• Maksimalt tillatt bebygd areal pr. tomt:
- H1 BYA= 105 m², ekskl. parkering.
- H2 BYA= 80 m², ekskl. parkering.
• Det er ikke tillatt å bygge nye frittstående bygg på tomtene. H1 og H2 kan bygges på
(tilbygg) med inntil 24 m² i vestlig eller nordlig retning. Bygningshøyden skal være
som i dag.
b) Krav til utnyttelse H3-H5:
• Maksimalt tillatt bruksareal pr. tomt: BRA = 120 m², ekskl. parkering.
• Anneks eller bod skal ligge nærmere fritidsbolig enn 8 meter.
• Maksimal mønehøyde: 6 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
• Maksimal fyllingshøyde eller forstøtning, 1 meter.
c) Bygningene skal ha saltak med takvinkel minimum 25, maksimum 40 grader.
Taktekking skal utføres med materialer som gir en matt fargevirkning.
d) Bebyggelsen skal oppføres i tre og skal beises eller males i farger tilsvarende stedlig
tradisjon, eller oppføres i mur som kles med naturstein. Bestemmelsen om farger gjelder
også for vindskier, tak og grunnmur.

Alternativt forslag

1.2. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, BSB1
a) Småbåtanlegget i sjø (BSB1) er felles for H1-H4 og BUN2.

1.3. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS1
a) Småbåtanlegget i sjø med tilhørende strandsone (BBS1) er felles for H1-H4 og BUN2.
b) I området er det kun tillatt med brygge (eksisterende anlegg).

1.4. Uthus/Naust/Badehus (BUN1)
a) Område for sjøbod er felles for H3-H4.
b) Krav til utnyttelse:
• Maksimalt bebygd areal: BYA = 30 m².
• Det er tillatt å bygge to uthus/naust/badehus. Hver enhet kan maksimalt ha
et bebygd areal, BYA=15 m².
• Mønehøyde og takvinkel skal tilpasses sjøbod under BUN2. Mønehøyde skal ikke
være over 4,7 meter.
• Byggverk tillates ikke plassert lavere enn kote +0,8. Byggverk som er plassert med
underkant gulv lavere enn kote +2,25 skal dimensjoneres og konstrueres for stormflo.

1.5. Uthus/Naust/Badehus (BUN2)
a) Område for eksisterende sjøbod er felles for H1-H2.
b) Krav til utnyttelse:
• Maksimalt bebygd areal: BYA = 50 m².
c) Dersom bygningen ved brann eller annen uopprettelig skade må erstattes av nybygg tillates
2. etasje/loftet benyttet til varig opphold i samsvar med lovlig etablert bruk.
d) Byggverk tillates ikke plassert lavere enn kote +0,8. Byggverk som er plassert med
underkant gulv lavere enn kote +2,25 skal dimensjoneres og konstrueres for stormflo.

Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5, nr. 2)
2.1. Gangveg, G1 og G2
a) G1 er felles privat gangveg for H1-H3.
b) G2 er offentlig gangveg.
c) G3 er privat gangveg til H2, G4 til H3 og G5 til H4.

Nr. 3 Grønnstruktur (§12-5, nr. 3)
3.1. Naturområde
a) Naturlig vegetasjon skal bevares, men det er tillat å gjennomføre tynningshogst og
skjøtselstiltak.

Nr. 7 Hensynssoner
7.1. RpFareSone – Høyspenningsanlegg, H370_1
Ingen bestemmelser.

7.2. RpHensynSone – Bevaring av kulturmiljø, H570_1
a) Kulturmiljøet innenfor hensynssonen skal bevares.

Alternativt forslag

b) Bebyggelse som inngår i planen tillates ombygd eller utbedret under forutsetning av at
eksteriøret (ytre form, materialbruk, farger og bygningsdetaljer) beholdes uendret eller
føres tilbake til dokumentert tidligere utseende. Eternitt-, bølgeblikk- og
aluminiumsplater kan erstattes med bordkledning og røde teglstein.
c) Ved påbygg og tilbygg skal det påses at bygningsdelen tilpasses bygningsmiljøet i
bevaringsområdet.
d) Dersom bygninger innenfor bevaringsområdet ved brann eller annen uopprettelig
skade må erstattes av nybygg, tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner,
høyder og formuttrykk som den bygning som erstattes.

