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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108 vedtas med endringer
innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser.
2. Disposisjonsplan for Nordre Kalsnes – Plan ID 19711129 oppheves.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på
vedtaket av planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.10.2017
Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
(Administrasjonen tilføyde tilleggspunkt i møtet).
4. Detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108 vedtas med endringer
innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser med følgende tilleggspunkt:
Bestemmelse 2.3 endres slik at parkeringsareal på 18 m2 per boenhet innarbeides i tillatt
bruksareal (maks BRA) for fritidsboligene som kan ha parkering på egen tomt. Det
presiseres i bestemmelsen at parkering inngår i maks BRA, men at arealene til
parkering ikke kan benyttes til bebyggelse.
5. Disposisjonsplan for Nordre Kalsnes – Plan ID 19711129 oppheves.

6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på
vedtaket av planen som underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Før planen endelig vedtas, endres følgende i planbestemmelsene:
Bestemmelse punkt 2.2 garasjer (bolig):
Garasje: Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke
på takvinkel og takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder
både saltak og flatt tak / pulttak)
Denne endres til:
Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke på
takvinkel og takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter Gesimshøyde: Maks 3 meter for saltak. For
flatt tak/ pulttak endres bestemmelse om gesimshøyde til 3,3
Begrunnelse:
Planforslaget åpner for garasjer med makshøyde på 5,5 meter (saltak). Dersom tiltakshaver
ønsker flatt tak, som igjen vil nedskalere det estetiske høydeforholdet, finner utvalget at det av
praktiske årsaker er mer riktig å bestemme maks høyde 3,3 meter i stedet for 3 meter. Dette 2,2
meter under makshøyde for garasje med saltak.
Nyere reg-planer hvor garasjer er regulert til boliger, viser at gesimshøyden er regulert for
praktisk bruk- og teknisk forskrift. Da med gesimshøyde 3,7 m
En garasje med flatt tak, vil etter utvalgets syn uansett bli lavere en garasje med saltak. Det
estetiske og den praktiske bruk, anses som ivaretatt.
Bestemmelse punkt 2.6.
småbåtanlegg i sjø og vassdrag I områder regulert til BBS1-18 kan oppføres utriggere for
småbåter. Utriggere kan plasseres på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge.
Utriggere skal ha maks bredde 0,5 meter og maks lengde 8 meter.
Denne endres til:
småbåtanlegg i sjø og vassdrag I områder regulert til BBS kan oppføres utriggere for
småbåter. Utriggere skal ha maks lengde på 8 meter. Plassering av utriggere tilpasses den
faktiske bruken på bryggen.
Begrunnelse:
plan og miljøutvalget mener det er opp til grunneier og evt rettighetshavere av bryggearealet,
å selv finne hensiktsmessig plassering av utriggere. Dette bør ikke kommunen ha sterke
meninger om.
Repr. Reisvoll (H) fremmet følgende endring:
BSB 22 legges inn og BBS7 endres i tråd med forslag utlagt til høring i møte 26.04.2017.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Tilleggsforslaget fra FRP
Tilleggsforslaget fra H
Rådmannens forslag med eventuelle tilleggsforslag fra FRP og H
Forslag fra FRP vedtatt med 7 mot 2 stemmer (MDG, Lunde; AP)
Forslag fra H vedtatt med 7 mot 2 stemmer (MDG, Lunde; AP)
Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra FRP og H vedtatt med 7 mot 2 stemmer (AP)
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
1. Detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108 vedtas med endringer
innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser med følgende tilleggspunkt:
Bestemmelse 2.3 endres slik at parkeringsareal på 18 m2 per boenhet innarbeides i tillatt
bruksareal (maks BRA) for fritidsboligene som kan ha parkering på egen tomt. Det
presiseres i bestemmelsen at parkering inngår i maks BRA, men at arealene til
parkering ikke kan benyttes til bebyggelse.
2. Disposisjonsplan for Nordre Kalsnes – Plan ID 19711129 oppheves.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på
vedtaket av planen som underinstans.
Før planen endelig vedtas, endres følgende i planbestemmelsene:
Bestemmelse punkt 2.2 garasjer (bolig):
Garasje: Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke
på takvinkel og takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder
både saltak og flatt tak / pulttak)
Denne endres til:
Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke på
takvinkel og takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter Gesimshøyde: Maks 3 meter for saltak. For
flatt tak/ pulttak endres bestemmelse om gesimshøyde til 3,3
Begrunnelse:
Planforslaget åpner for garasjer med makshøyde på 5,5 meter (saltak). Dersom tiltakshaver
ønsker flatt tak, som igjen vil nedskalere det estetiske høydeforholdet, finner utvalget at det av
praktiske årsaker er mer riktig å bestemme maks høyde 3,3 meter i stedet for 3 meter. Dette 2,2
meter under makshøyde for garasje med saltak.
Nyere reg-planer hvor garasjer er regulert til boliger, viser at gesimshøyden er regulert for
praktisk bruk- og teknisk forskrift. Da med gesimshøyde 3,7 m

En garasje med flatt tak, vil etter utvalgets syn uansett bli lavere en garasje med saltak. Det
estetiske og den praktiske bruk, anses som ivaretatt.
Bestemmelse punkt 2.6.
småbåtanlegg i sjø og vassdrag I områder regulert til BBS1-18 kan oppføres utriggere for
småbåter. Utriggere kan plasseres på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge.
Utriggere skal ha maks bredde 0,5 meter og maks lengde 8 meter.
Denne endres til:
småbåtanlegg i sjø og vassdrag I områder regulert til BBS kan oppføres utriggere for
småbåter. Utriggere skal ha maks lengde på 8 meter. Plassering av utriggere tilpasses den
faktiske bruken på bryggen.
Begrunnelse:
plan og miljøutvalget mener det er opp til grunneier og evt rettighetshavere av bryggearealet, å
selv finne hensiktsmessig plassering av utriggere. Dette bør ikke kommunen ha sterke
meninger om.
BSB 22 legges inn og BBS7 endres i tråd med forslag utlagt til høring i møte 26.04.2017.

BAKGRUNN FOR SAKEN:
Arkitektkontoret Sør AS fremmer på vegne Raymon Berentsen m.fl. reguleringsplan for
Nordre Kalsnes. Området er avsatt til LNF-område og fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Det
er krav om utarbeidelse av en ny reguleringsplan før det kan gis tillatelse til nye tiltak.
Formålet med planarbeidet er å regulere vei og parkering til fritidsbebyggelsen i området, sikre
allmennhetens interesser og vurdere mulighet for fortetting med hytter.
INNHOLD I PLANEN:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 - 3).
Planen legger til rette for fortetting av eksiterende hyttefelt fra 29 til 43 enheter. Samt bygging
av tre boliger med tilhørende anlegg på GB 37/22. Det er i planen regulert inn vei og brygger
til hyttene. Det gjøres oppmerksom på at innregulering av ulovlig oppførte tiltak som brygger
og boder m.m., ikke gjør disse lovlige, og at eventuell godkjenning krever søknad.

Plankartet med flyfoto av eksisterende situasjon i bakgrunnen.

PLANPROSESS OG HØRING AV PLANEN
Det ble avholdt oppstartsmøte 16.02.2011, og meldt oppstart av planarbeid i juni 2011.
Planområdet ble utvidet ved melding i april 2013. Innspillene til oppstartsvarslene er
oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. Det ble meldt oppstart av
planarbeidet som en områderegulering, regulanten har i ettertid, ved e-post datert 21.08.15,
bedt om at planen fremmes som en detaljregulering.
Planforslaget lå ute til første høring i perioden 01.12.16. – 30.01.17. Det kom inn 26 uttalelser
til denne høringen. Etter innspillene som kom ble det gjort endringer i planforslaget, slik at det
ble nødvendig med en ny høring av planen. Planen var oppe til behandling i plan- og
miljøutvalget den 26.04.17, og sendt ut på ny høring den 02.05.17. Etter den andre høringen er
det gjort noen justeringer av planen, endringer som kan være av betydning for berørte er sendt
på en begrenset høring. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av arealenheten under.
Enkelte av uttalelsene er omfattende og det anbefales å lese uttalelsene i sin helhet, se vedlegg
4 og 5.
UTTALELSER TIL ANDRE GANGS HØRING:
Til den andre høringen har det kommet inn uttalelser fra 16 parter/instanser innen
høringsfristen den 15.06.17. Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 4.

Kurt Vatneli og Bjørn Fossan (GB 37/181 og 37/134 utenfor planen), 08.05.17.
Ber om at bestemmelsene til f_SPP2 endres fra å være felles for alle hyttene i planen, til at
deler av plassen forbeholdes GB 37/181 og 37/134. Parkeringsplassen er naturlig delt av en
rad steiner. Mot veien er det plass til 6-7 biler. GB 37/181 og 37/134 har reserverte plasser
bak steinene jf. tinglyste dok. Kjøreatkomst er fra siden av plassen.
Administrasjonens kommentar:
Det legges inn i bestemmelsene at parkeringsplassen også er felles for GB 37/181 og GB
37/134.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 16.05.17.
Fylkesmannen har etter gjennomgang av endringene ikke vesentlige merknader til disse.
Administrasjonens kommentar: Ingen kommentar.
Trysnes Marina DA, 18.05.17.
Ønsker å gjøre området mer tilgjengelig for offentligheten
samt også utnytte verdifullt sjøareal, uten å gå på
bekostning av offentlige tilgang eller formål. Foreslår
innregulering av BFR 28 og opparbeiding av friområde
som vist i kartutsnitt. Grepet med ny tilgjengelig badeplass
med gode sol‐ og utsiktsforhold i indrefileten av Søgne sin
skjærgård bør være i alle sin interesse. Etablering av
fritidseiendom i BFR28 vil kun understreke områdets
kvaliteter, uten å gå på bekostning av sol, utsikt eller
adkomst til friområder. Vi minner om at ingen av naboene
har motsatt seg BFR28.
Administrasjonens kommentar:
Spørsmålet om fritidsbolig som vist har blitt nøye vurdert ved tidligere behandling av planen.
Vi kan ikke se at det har kommet nye momenter som tilsier en annen vurdering enn tidligere.
Vest-Agder fylkeskommune, 16.05.17.
Det er positivt at turvei G11 er regulert frem til nærmeste veg. Det bør stilles
rekkefølgekrav til opparbeiding av denne ved utbygging innenfor delfelt B31.
Vårt forrige innspill om å regulere arealer som ligger innenfor formålet bebyggelse og
anlegg, men utenfor byggegrensen til uteoppholdsarealer er ikke kommentert i kommunens
saksfremstilling. Vi mener fortsatt dette er plangrep som vil bedre reguleringsplanen som
styringsverktøy og gjentar derfor dette rådet her. Samtidig ber vi om at kommunen vurderer
dette før sluttbehandling.
Administrasjonens kommentar:
Det legges inn krav om at G11 opparbeides samtidig med B31. I en tidlig fase av planarbeidet
ble det vurdert bruk av formålet uteoppholdsareal utenfor byggegrensen. Vi kan ikke se at bruk
av uteoppholdsareal gir mer styring enn bruk av byggegrenser på områdene regulert til
fritidsbebyggelse, derfor har vi ikke valgt å dele tomtene inn i fritidsbebyggelse og
uteoppholdsareal.
Statens vegvesen, 23.05.17.
Det vi mente med vår kommentar er at det må sikres frisikt slik at kjøretøy fra vest på
fylkesvegen ser kjøretøy fra nordøst som skal svinge inn i SV1. Noe terreng nord for
fylkesvegen, ved avkjørselen til området, må med andre ord tas ned.

Administrasjonens kommentar:
Merknaden imøtekommes ved at det legges inn rekkefølgekrav om utbedring av sikten nord for
fylkesveien, som beskrevet i uttalelsen til vegvesenet.
Svein-Erik Svendsen (BFR2), 04.06.17 og 13.08.17.
Jeg ønsker at det legges til rette for en tomannshytte på BFR2 (GB37/105), med inntil 200 m2
samlet bruksareal, samt parkering. Eiendommen har tilstrekkelig størrelse slik at økt bruksareal
kan gjennomføres uten særlig inngrep i terrenget, da gammel bygning vil bli revet og ny
tomannshytte lagt bedre i terrenget enn dagens bebyggelse.
Trekker innspillet om tomannshytte i e-post 13.08.17.
Administrasjonens kommentar:
Planen videreføres med enkelthytte i tråd med endret innspill fra eier av BFR2.
Lillian Ruth og Jan Hoem (BFR14), 07.06.17 og 15.06.17.
Ber om at det reguleres inn en sti ned til fellesbrygge BSB22.
BFR14 bør kunne ha en utnyttingsgrad på 276 m2. BFR14 er på hele 1642 m2 og bebyggelsen
bør tilpasses tomtens størrelse. Mener at fordelen ved å øke arealet på dobbelthytten bør telle
mer enn ulempen vedrørende bygningsstørrelsen.
Har følgende spørsmål til planen:
- Dersom en eiendom, som i planen er regulert til å kunne dobbelthytte, realiserer dette,
blir det da separate gårds- og bruksnummer på de separate hyttene?
- Følger en eiendom, som er regulert til å kunne bygge dobbelthytte, reglene til en
enkelthytte mht til arealer inntil det ev. realiseres dobbelthytte?
- Dersom man ikke kan eller ønsker å parkere på egen eiendom, kan man da bruke hhv.
138 m2 (enkelthytte) og 200 m2 (dobbelthytte) på bygninger.
- Er anneks og bod inkludert i tabell for maksimalt bruksareal?
Administrasjonens kommentar:
- Dersom det bygges tomannshytte vil det bli to boenheter, som skal kunne omsettes hver for
seg. Arealene rundt bebyggelsen kan enten være felles for enhetene eller deles.
- Dersom eiendommen reguleres til dobbelthytte er det bestemmelsene for dobbelthytte som
gjelder.
- Areal forutsatt til parkering kan ikke benyttes til bygningsmasse. For å gjøre
bestemmelsene enklere å forstå tas parkering ut av utnyttingsgraden. For enkelthyttene blir
tillatt utnyttingsgrad 120 m2 BRA og for dobbelthyttene 200 m2 BRA, eksklusiv parkering.
- Anneks og bod er inkludert i maks BRA.
Anne-Grethe og Pål Norheim (BFR18), 14.06.17.
Kommunen bidrar i praksis til privatisering av strandsonen ved å regulere inn brygge for tre
hytteeiere i et område som i gjeldende plan er regulert til friareal. Samtidig forringer men
verdien av vår eiendom BFR18. Protesterer på mot at strandsonen ved BSB22 privatiseres ved
eksklusiv bruk for BFR14, BFR15-1, BFR15-2 og BFR16. En endring er til privat brygge er
ikke i henhold til gjeldende reguleringsplan, slik det hevdes av kommunen i saksframlegget.
Fellesbrygga bør fortsatt være friareal, og at man opprettholder bruken slik den er i dag.
BFR16 har fått tinglyst rett til båtplass i området etter at planarbeidet ble igangsatt og kan
derfor ikke hensyntas. I følge de tinglyste avtalene gjelder disse 3. båtplasser på friarealene,
ikke privat småbåtanlegg med tilhørende strandlinje.

Privatisering av BSB 22 hindrer allmennheten å komme ned til sjøen og hindrer atkomst til
privat brygge til BFR18, som har gangatkomst over BSB22 i dag. Terrenget på BFR18 er
bratt, slik at det ikke er mulig å komme ned til bryggen på egen tomt uten at det må gjøres
store terrenginngrep.
Kan ikke forstå at kommunen kan tildele privat brygge til de nevnte eiendommene. En
konsekvens er sannsynlig at det søkes om utvidelse og mudring da det er grunt i området. En
mudring vil skade naturverdiene. Det er viktig at det spesifiseres at det ikke tillates mudring
utenfor BSB22.
Ånensbukt er trang og det er regulert båtplasser også på andre siden av bukta. Det vil ikke bli
plass til båter festet med bøyer på begge sider av bukten, se vedlegg. Skal en ha atkomst til
BSB22 er det ikke mulig å legge større båter enn 12-14 fot i bøyer i disse bryggene.
Kommunens påstand om at det er plass til båtplasser på begge sider av sundet er derfor ikke
riktig etter vår mening.
BFR14, 14 og 16 har allerede båtplasser og båthus på motsatt side av neset, det bør etter vår
mening vurderes om det kan reguleres slik at BSB22 kun er til allmenn benyttelse.
Angående grenselinje mellom vår brygge BSB10 og BSB22 er feil angitt. Denne skal tegnes
vinkelrett på fjellskråningen over bryggen og ut mot sjøen. Vi ber om at grenselinjen justeres,
se vedlegg.
Yttergrensen av reguleringsplanen i sør er ikke vist helt til yttergrensen for tilstøtende
reguleringsplan, ber om at plangrensen endres slik at hele vår eiendom er med i den nye
planen.
Vi merker oss at kommunen har justert avgrensningen for byggeområde for sjøbod på vår
eiendom med to meter i forhold til tidligere planutkast. Vi er svært overrasket over at
kommunen hensyntar kommentarer angående hva vi gjør inne på vår private tomt, fra
hytteeiere som ikke eier grenseeiendommen. Vi anmoder om at BUN11 tilbakeføres slik at det
var vist på tidligere utkast.
Vedlegg 9 er en søknad om grensejustering. Ber om at tomten justeres i tråd med søknaden, og
at eventuell sti ned til BSB22 reguleres mot grensen til GB 37/77.
Nordre Kalsnes hytteområde er ikke egnet for fortetting med utvidelse fra 29 til 42 enheter.
Veien er smal og ikke egnet for mer trafikk. I tillegg er det regulert inn 7 nye hytter for ytre del
av Kalsneset, som også benytter veien. For de nye foreslåtte fritidsboligene er det ikke
tilhørende båtplasser. Dette vil trolig føre til at flere vil kjøpe seg rettigheter til båtfester i
friarealene.
Administrasjonens kommentar:
- Administrasjonen ønsker å legge til rette for at bruken av bryggene kan fortsette slik den er
i dag. Bryggen legges inn som eksisterende anlegg som inngår i planen.
- Avgrensningen av landdelen av bryggene endres i tråd med innsendte skisser. Endelig
avklaring av grensen ut i sjø avklares mellom grunneierene.
- Det er beklagelig at det er stor konflikt mellom BFR18 og bruken av båtplasser i tilstøtende
friområde. For å avklare atkomstforholdende til sjøen reguleres det inn i kartet hvor stien
skal gå.
- Planområdet endres til å følge grensen mot tilstøtende plan i sør, slik avgrensningen var i
oppstartsmeldingen.

-

Innregulert areal til bod beholdes som ved siste høring. Boden bør reguleres inn slik at den
kan plasseres med minst mulig inngrep i terrenget.
Det legges inn en sti ned til brygga, men tomten foreslås ikke utvidet ut i friområdet, da det
kan føre til en ytterligere privatisering av arealene ned mot sjøen.
Det er gjennom planarbeidet vurdert at området tåler den foreslåtte fortetting. Veien ut er
smal, men greit framkommelig, planen åpner opp for utvidelse, men det legges ikke inn
rekkefølgekrav om utbedring.

Svein Erik Aamodt,(B29-31) 14.06.17.
Lurer på om vi burde øke BRA arealet pr boligtomt med 50 kvm pr enhet, i og med at garasje
er medregnet i arealet om, hvis det er problematisk er det bare å se bort ifra det.
Administrasjonens kommentar:
Maks BRA for tomtene er satt til 300 m2 for B29, 250 m2 for B30 og 350 m2 for B31, dette
vurderes som tilstrekkelig volum for boligene, innspillet tas ikke til følge.
Arvid Fredriksen 14.06.17. og 15.06.17. (BFR25)
- Ber om at parkering sør for BFR25 innlemmes eller flyttes inn på BFR25.
- Foreslår at fortetting ikke kan innvilges før veien har bredden planen legger opp til.
- Friområde vest for BFR7 som er foreslått innlemmet i BFR7 bør forbli friområde. Området
egner seg til barns lek.
Administrasjonens kommentar:
Merknaden imøtekommes ved at tomten justeres for å innlemme parkeringsareal i BFR25.
Areal i vest opprettholdes som friområde for å sikre gangpassasje fra bakenforliggende
fritidsbolig på BFR24.
Veien ut er smal, men greit framkommelig, det legges ikke inn rekkefølgekrav om utbedring.
Den delen av tidligere friområde som foreslås innlemmet i BFR7 består av en kolle, som på
grunn av bratt terreng ned mot resten av friarealet i sør i liten grad har funksjon som en
sammenhengende del av friområde. For å bedre å bedre ivareta terrenget reduseres
byggeområdet langs veien.
Hanne Christine og Bjørn T. Lønø (BFR12), 14.06.17.
- Dersom en eiendom, som i planen er regulert til å kunne dobbelthytte, realiserer dette, blir
det da separate gårds- og bruksnummer på de separate hyttene?
- Følger en eiendom, som er regulert til å kunne bygge dobbelthytte, reglene til en
enkelthytte mht til arealer inntil det ev. realiseres dobbelthytte?
- Dersom man ikke kan eller ønsker å parkere på egen eiendom, kan man da bruke hhv. 138
m2 (enkelthytte) og 200 m2 (dobbelthytte) på bygninger.
- Dobbelthyttene bør kunne bygges med maks BRA 200 m2 eksklusiv parkering.
Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentaren til Hoems uttalelse.
Leif Kvamme (BFR24), 14.06.17.
- Ber om at det legges inn dobbelthytte på BFR24.
- BFR24 har gangatkomt ned til veien mot sør i området om som er foreslått innlemmet i
BFR25 og BFR23, ber om at friområdet opprettholdes.
- Foreslår å utvide SPP4 til å være parkeringsplass både for BFR24 og BFR25

Administrasjonens kommentar:
- Tomta er vurdert som egnet for tomannshytte og merknaden foreslås imøtekommet.
- Merknaden er foreslått imøtekommet ved at arealet mellom BFR24 og veien reguleres til
friområde.
- Merknaden foreslås ikke imøtekommet, BFR24 har atkomstvei til tomta og kan løse
parkering på egen tomt.
Ragnhild og Terje Tønnessen (BFR10), 15.06.17.
- Må tomannshytter henge sammen?
- Tillatt mønehøyde virker noe lav om en bruker pilarer til bebyggelsen.
- Ber om at BRA til dobbelthyttene vurderes økt til 200 m2 eksklusiv parkering
- Ønsker at BFR10 deles slik at det kan bygges to frittliggende hytter.
Administrasjonens kommentar:
- Ja, for at det skal kunne kalles en tomannshytt må begge boenhetene være i samme bygg.
- For å begrense mulig eksponering av bebyggelsen, ønskes det ikke å legge til rette for
høyere bebyggelse. Høydebegrensningen i planen er i tråd med vanlig praksis i Søgne
kommune.
- Merknaden foreslås imøtekommet ved at BRA for tomannshyttene endres til 200 m2
eksklusiv parkering.
- Det er ønskelig å samle bebyggelsen mest mulig for å begrense det bebygde preget sett fra
sjøen, merknaden om deling til to frittliggende hytter foreslås ikke imøtekommet.
Lie/Askedal (BFR9), 15.06.17.
Vi observerer at det har vært mange kommentarer til foreslått bilveg bak BUN13 frem til
eiendommen BFR9. Denne veien er tydelig ikke ønsket. Vi tar dette til etterretning, selv om det
hadde vært å foretrekke vei frem til BFR9.
Det er ok at det er arealer avsatt til av og pålessing for brukerne av bodene i BUN13 ved
parkering SPP6, men parkeringsplassene i SPP6 bør være avsatt til BFR9.
Administrasjonens kommentar:
Arealer avsatt til parkering utvides litt slik at det skal være plass til stans for brukerne av
BUN13 samtidig som parkeringen til BFR9 er i bruk. Bestemmelsene endres slik at
parkeringsplassene kun er for BFR9, samt at det er areal til korttidsparkering for bodene vest i
SPP5.
Fiskeridirektoratet, 14.06.17.
I forslag til planbestemmelsene er det foreslått til dels omfattende størrelse og omfang på
brygger – inntil 12 meters lengde på kaifront per boenhet, inntil 30 m² bryggeareal per
boenhet og inntil 8 meters lengde på utriggere. En slik størrelse på hver brygge synes godt i
overkant av hva som er nødvendig for å fungere som brygger for små båter. Basert på en
enkel sjekk av flyfoto, synes det ikke å være enkeltbryggeanlegg av en slik størrelse, behov og
kapasitet i dag. Det kan derfor se ut til at planen faktisk legger opp til utvidelser av antall
bryggeplasser og økt areal som brygger og båter vil oppta i sjø, også der hvor det er registrert
ålegras.
Fiskeridirektoratet region Sør gir planfaglig råd om at det tas inn i bestemmelsene til planen
for småbåtanlegg, jf. pkt. 2.5 og 2.6 i forslaget, at aktuelle tiltak kun kan tillates såfremt
hensynet til marint biologisk mangfold i området ivaretas eller lignende ordlyd.
Fiskeridirektoratet region Sør forutsetter videre at det inntas i reguleringsbestemmelsene at
mudring og utfylling ikke skal tillates. Det bør også gis bestemmelser om hensiktsmessig

størrelse og omfang på bryggene, som ivaretar også hensynet til marint biologisk mangfold.
Vi forutsetter at Søgne kommune gjør nærmere rede for omfanget av eksisterende lovlig
oppførte brygger sammenlignet med hva planen legger opp når det gjelder samlet antall
bryggeplasser og samlet areal for brygger og båtplasser, jf. planbestemmelsene pkt. 2.5-2.7 om
maksimal størrelse og omfang.
Administrasjonens kommentar:
Når et område i planen er regulert til utbyggingsformål, om det er fritidsbolig eller
bryggeanlegg, så er det vurdert at utbygging er forsvarlig med tanke på eventuelle naturverdier
i området. Det er ikke god skikk i planlegging å avsette et areal til et formål og samtidig ta
forbehold knyttet til om utbygging kan tillates, slik fiskeridirektoratet gir faglig råd om.
Planen legger ikke opp til nye brygger ut i ålegressområdene. Det er ikke tillatt med utvidelser
av landdelen av bryggene i områdene hvor det er ålegress. I og med at ikke planen legger til
rette for endring av situasjonen i forhold til slik det er i dag, står vi inne for vurderingen vi
tidligere har gjort knyttet til at planforslaget ikke vil ha noen negative konsekvenser for
ålegresset.
Plankartet er gjennomgått og grensene for landdelen av bryggearealene (BSB) er sjekket opp
mot eksisterende status og justert noe i tråd med eksisterende situasjon.
Marit Aune og Christian Selmer (BFR6), 15.06.17.
Viser til brev fra Lønø og har de samme spørsmålene/innspillene til planen.
Administrasjonens kommentar:
Viser til kommentar til Hoem sin uttalelse.
BEGRENSET HØRING
Etter den andre høringen ble det vurdert som nødvendig med noen endringer av planen.
Følgende endringer ble sendt på begrenset høring, med høringsfrist 28.09.17:
-

-

Utnyttelsen for BFR24 endres etter innspill fra en fritidsbolig til en tomannshytte.
Tillatt maks utnyttingsgrad for tomtene med tomannshytter endres fra 200 m2 bruksareal
(BRA) inklusiv parkering til 200 m2 eksklusiv parkering. Det vil si at parkering ikke skal
regnes inn i tillatt bruksareal. I praksis betyr det at den samlede bygningsmassen ikke skal
overskride 200 m2 BRA når det bygges tomannshytte. Endringen foreslås etter flere
innspill, hvor det påpekes at dersom parkering skal regnes inn vil hver hytteenhet i
framtidig tomannshytte bli vel små i forhold til hva som tillates for enkelthyttene.
Parkeringsplass SPP5 forbeholdes BFR9 og er utvidet litt mot øst.
Bryggen i tilknytning til friområdet i Ånensbukt er endret fra bryggeformål til friområde og
er lagt inn som eksisterende anlegg som inngår i planen.
Det er lagt inn en sti i plankartet ned til bryggen i friområdet i Ånensbukt.
Areal avsatt til parkering til BFR25 er innlemmet i tomt BFR25.
Planområdet er justert i tråd med arealet angitt i oppstartsmeldingen, dette medfører at noe
mer areal er regulert til sjø.
Rekkefølgekrav om frisikt endres til å gjelde arealer nord for fylkesveien før det gis
tillatelse til nye enheter.
BFR7 er redusert litt i vest.
Formålsgrensene knyttet til boder og brygger er gjennomgått og justert noe i tråd med
eksisterende plassering av anlegg.

Innen høringsfristen kom det inn 8 uttalelser til de foreslåtte endringene. Uttalelsene er
oppsummert og kommentert under. Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 5.
Vest-Agder fylkeskommune, 12.09.17.
Ingen merknader til endringen.
Administrasjonens kommentar: Ingen kommentar.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 13.09.17.
Miljøvernavdelingen kan etter gjennomgang av foreslåtte endringer ikke se at disse vil skade
viktige regionale/nasjonale interesser vi er satt til å ivareta, og har ikke ytterligere merknader.
Administrasjonens kommentar: Ingen kommentar.
Lillian Ruth og Jan Hoem, 18.09.17.
Dersom kommunens intensjon ikke er ekspropriasjon og innløsing av båtplassen vår, ber vi om
at fellesbryggen reguleres som bryggeformål (BSB22) og sjøen utenfor reguleres som
småbåtanlegg (BBS7) i henhold til behandlingen i Plan- og miljøutvalget den 26.04.17
Slik den foreslåtte endringen er presentert, innebærer dette at de tre eiendommene som har
tinglyst båtplasser på fellesbryggen får ekspropriert bort sine rettigheter. Det er blant annet
ikke tillatt med forankringsbøyer til båter i friluftsområde, jfr. bestemmelse nr. 6. i
reguleringsplanen (justert av Søgne kommune 03.04.17).
Vi motsetter oss ikke at bryggen er åpen for alminnelig ferdsel med god adkomst for alle fra
land. Samtidig er vi opptatt av å sikre rettighetene vi eier for fremtiden. Dersom kommunens
intensjon er å videreføre båtplassene, må fellesbryggen reguleres etter dagens bruk som er
bryggeformål. Videre så må sjøen merkes som småbåtanlegg i plankartet, slik det er gjort for
alle andre felles- og private brygger i planen som ble godkjent av Plan- og miljøutvalget den
26.04.17. Det gir ingen mening å merke det lille arealet utenfor fellesbryggen som
friluftsområde i sjø og vassdrag når området likevel er beslaglagt med private båtplasser.
Ber også om at bestemmelsene under 2.6. oppdateres til å inkludere alle brygger (BSB1-22).
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen ønsker å regulere området i planen slik at bruken av området kan fortsette
slik den er i dag, men vi ønsker ikke å legge til rette for ytterligere privatisering. Etter å ha
vurdert flere alternative løsninger har vi landet ned på at løsningen som sikrer det på en best
måte, er å regulere inn eksisterende brygge som et anlegg som inngår i planen og at arealene
reguleres til friområde eller annet grøntformål. Planen endrer ikke på privatrettslige avtaler og
det legges ikke opp til at båtplassene skal eksproprieres bort. Kommunen kan ikke styre hvilke
privatrettslige avtaler som inngås og om det er inngått avtaler som gir rettigheter utover det
gjeldende plan åpner opp for, er det et forhold mellom avtalepartene.
Reidar Kleiven, 19.09.17.
Det gjøres oppmerksom på at jeg har tinglyst rett til (eksisterende) brygge og 2 båtplasser i
Ånensbukt. De har vært i bruk fra 1984. Vi er tre eiendommer som har tinglyst rett til båtplass
her. Det er uklart for meg hvordan kommunen tenker å ivareta våre rettigheter på land og i
sjø, samtidig bevare bukta til fri ferdsel.
Etter min mening kan dette best gjøres ved at fellesbryggen reguleres som bryggeformål
(BSB22) og sjøen utenfor reguleres som småbåtanlegg (BBS7) i henhold til behandling i
Plan‐og miljøutvalget den 26.04.17. Det kan eventuelt legges til kommentar om at område er

til fri benyttelse og ferdsel. Ny reguleringsplan legger opp til fortetning av hytter. De gir økt
behov for båtplasser. Det er også derfor av umåtelig stor betydning at kommunen ikke "stjeler"
eller eksproprierer bort våre eksisterende båtplasser.
Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentaren til Hoems uttalelse.
Leif Brynjulv Kvamme, 21.09.17.
For å ivareta krav om p‐plass og adkomst foreslås det at parkeringsplassen til BFR25 utvides
fram til eiendomsgrense BFR24 for å sikre adkomst til denne fra p‐plass. Foreslår at det
reguleres som to separate parkeringsplasser, eventuelt et felles areal for både BFR24 og
BFR25.
Administrasjonens kommentar:
BFR24 har kjøreatkomst fra nord, det anbefales at atkomst løses via veien med parkering på
egen tomt. Merknaden er ikke foreslått imøtekommet.
Hans Christian Alnæs, 25.09.17.
Dersom kommunens intensjon ikke er ekspropriasjon og innløsing av båtplassen vår, ber vi om
at fellesbryggen reguleres som bryggeformål (BSB22) og sjøen utenfor reguleres som
småbåtanlegg (BBS7) i henhold til behandlingen i Plan- og miljøutvalget den 26.04.17
Slik den foreslåtte endringen er presentert, innebærer dette at de tre eiendommene som har
tinglyst båtplasser på fellesbryggen får ekspropriert bort sine rettigheter. Det er blant annet
ikke tillatt med forankringsbøyer til båter i friluftsområde, jfr. bestemmelse nr. 6. i
reguleringsplanen (justert av Søgne kommune 03.04.17).
Vi motsetter oss ikke at bryggen er åpen for alminnelig ferdsel med god adkomst for alle fra
land. Samtidig er vi opptatt av å sikre rettighetene vi eier for fremtiden. Dersom kommunens
intensjon er å videreføre båtplassene, må fellesbryggen reguleres etter dagens bruk som er
bryggeformål. Videre så må sjøen merkes som småbåtanlegg i plankartet, slik det er gjort for
alle andre felles- og private brygger i planen som ble godkjent av Plan- og miljøutvalget den
26.04.17. Det gir ingen mening å merke det lille arealet utenfor fellesbryggen som
friluftsområde i sjø og vassdrag når området likevel er beslaglagt med private båtplasser.
Ber også om at bestemmelsene under 2.6. oppdateres til å inkludere alle brygger (BSB1-22).
Gjør oppmerksom på at det fortsatt er konflikt mellom Norheim, grunneier og undertegnede.
Ber om at fristen for høring utsettes til grenselinje mellom eiendommene er avklart.
Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentaren til Hoems uttalelse.
Når det gjelder hvordan grensen går ut i sjøen, er det kjent for kommunen at det er stridighet
om dette. Det foreslås at planen vedtas som foreslått i den begrensede høringen, hvor det er tatt
utgangspunkt i hvor grensen på land slutter, grensen er så trukket vinkelrett ut i sjøen. Om det
skulle bli enighet om en annen grense, kan planen redigeres i ettertid i tråd med eventuell
enighet.
Anne-Grethe og Pål Norheim, 27.09.17.
- Anmoder om at det presiseres at bryggen i friareal skal bestå slik den er i dag uten
utvidelser og mudring.

-

-

Anmoder om at det framgår av bestemmelsene hvor mange båtplasser som tillates på
brygga i friområdet.
Viser til innspill om grensejustering, viser til at denne ikke vil komme i konflikt med bruk av
friarealet.
Ber om at stien i friområdet legges slik det er naturlig i terrenget. Slik den er foreslått kan
det tolkes om at kommunen vil tillate at stien går der tretrapp er satt opp ulovlig. Foreslår
at det legges inn bestemmelser som beskriver at det for siter i friarealet ikke tillates trapper
eller lignende.
Merker oss at det er anlagt en korridor i sjøen på vår eiendom utenfor vår brygge, for
tilkomst med båt til bryggen i friarealet. Vil minne om at hele sjøområdet utenfor vår
eiendom per definisjon tilhører vår eiendom pga. grunnforholdene. Ønsker at hele
sjøområdet skal avsettes til småbåtanlegg i sjø og vassdrag. Skal man mot formodning vise
en korridor anmodes det om den kun legges delvis inn på vår eiendom og delvis på
tilstøtende eiendom 37/77.

Administrasjonens kommentar:
- Det er ikke i lagt opp til utvidelse bryggeanlegget som grenser til deres eiendom.
- Størrelsen på anlegget begrenser antall båter og størrelsen på båtene som kan legges ved
brygga, ytterligere bestemmelser vurderes ikke som nødvending.
- Administrasjonen er ikke enig i at utvidelse av BFR18 ikke vil komme i konflikt med
friarealet. For at korridoren ned til sjøen skal være funksjonell bør bredden opprettholdes.
Etter vår vurdering oppleves passasjen allerede som smal og for tett på privat areal.
- Stien er forøkt lagt mest mulig hensiktsmessig i terrenget med kobling mot eksisterende sti
som går ut til GB 37/77. Vi kan ikke se at foreslåtte plassering kommer i konflikt med
BFR18. Det er uheldig at det allerede er etablert to trapper i som ikke er omsøkt, men når
det nå reguleres inn en sti er det naturlig at stien tillates opparbeidet og at det i brattere
partier kan lages trapper, o.l.
- Det er forståelig at det er ønsket at hele sjøarealet skal reguleres til småbåtanlegg. For
framkommelighet i bukta er dette likevel ikke noen god løsning. Lengden på bryggefronten
til BFR18 bør være tilstrekkelig til forsvarlig fortøyning av fritidsbåter.
Sven Ivar Tellefsen, 29.09.17.
Det er ikke ønskelig at SPP5 forbeholdes en spesifikk eiendom. Dette er snuområde og laste/losseområde for de som bruker sjøbod i rekke BUN13. Området lengst vest bør forbeholdes
laste- og losseplass. Til BFR9 bør det avsettes plass til inntil to parkeringsplasser.
Det opplyses om at alle eiendommer har rett til parkering på SPP1.
Det er ikke ønskelig at grenser på eiendommer utvides i den grad det reduserer
fellesområde/friareal/friområder.
Administrasjonens kommentar:
Det er i planen lagt opp til at det skal være plass til stans for av- og pålessing ved SPP5. For å
tydeliggjøre at det skal være plass til å snu og har korte stopp i området legges det inn i
bestemmelsene at to parkeringsplasser vest i SPP5 forbeholdes korttidsparkering for av- og
pålessing til BUN13.
Tomter som ligger nær veien, hvor det ligger til rette for kjøreatkomst, trekkes ned til veien
som foreslått.

ADMINISTRASJONENS VURDERING AV PLANEN:
Under følger en gjennomgang av temaene som har vært mest sentrale i dette planarbeidet.
Fortetting og deling av tomter
Det er ulike syn på om det skal tillates fortetting i hytteområdet eller ikke. Flere av tomtene er
romslige og har et terreng som gjør at de kan egne seg til fortetting. Videre er eksisterende
bebyggelse i stor grad plassert slik at en fortetting kan gjøres slik at ny bebyggelse ikke blir
eksponert sett fra sjøen eller kommer nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse. Ut i fra dette
er det vurdert at noe fortetting kan aksepteres. I vedlagte notat er det gitt en beskrivelse av alle
hyttetomtene i planen (vedlegg 6).
Planforslaget legger til rette for tomannshytte på tomt BFR1, BFR6, BFR7, BFR9, BFR10,
BFR12, BFR13, BFR14, BFR16, BFR17, BFR21, BFR24, BFR25 og BFR26. Størrelsen og
terrenget på tomtene er slik at de kan egne seg til tomannshytter. Planen åpner med dette opp
for 14 tomannshytter. Sammen med en fortetting med to frittliggende enheter, gir dette en
betydelig økning i utnyttelsen av området. Området er fra før av i stor grad privatisert og den
nye bebyggelsen vil bli plassert i tilknytning til eksisterende bebyggelse, slik at endringene i
liten grad vil føre til økt privatisering av strandsonen. Selv om området ikke vil bli mer
privatisert, vil den økte utnyttelsen endre karakteren av området og gi et tyngre bebygd preg.
Videre vil det bli økt behov for båtplasser og parkeringsplasser. Det er i planen lagt til rette for
at til de fleste hyttene kan ha parkering på egen tomt. For de som ikke har parkering på egen
tomt er det regulert inn arealer til parkering inne i hyttefeltet, i tillegg til en større felles
parkeringsplass for alle hyttene (f_SPP1) ute ved hovedveien og en rett vest for hyttefeltet
(f_SPP2). Parkeringsdekningen i planen vurderes som tilstrekkelig med den planlagte
fortettingen.
Når det gjelder båtplasser så legger planen til rette for et nytt bryggeanlegg til planlagte boliger
og ny brygge til BFR20-1. Ellers er det i planen forutsatt at behovet for båtplasser løses
innenfor eksisterende anlagte bryggeanlegg, som for flere av hyttetomtene er betydelig større
enn føringene som ligger i kommuneplanen.
Vei
Vegvesenet påpekte ved første gangs høring at et det er behov for å utbedre sikten ved
avkjøringen til området fra fylkesveien. Vi forsto merknaden som at det måtte etableres frisikt
sør for fylkesveien. Ved andre høring presiserer vegvesenet at det gjelder arealer nord for
fylkesveien. For å imøtekomme merknaden er rekkefølgekravet knyttet til frisikt i bestemmelse
7.1 endret slik at det gjelder arealer nord for fylkesveien.
Det har kommet innspill om at veien i hytteområdet bør utvides før det gis tillatelse til
fortetting. Veien i hytteområdet er smal, men greit framkommelig og det er flere plasser hvor
det er mulig å kjøre til siden for møtende biler. Veien benyttes også som gangvei i hyttefeltet.
Det er en fordel at veien ikke innbyr til høy hastighet og selv om planen legger til rette for
utvidelse av veien anbefales det ikke å sette krav om utvidelse.
Brygger og friområde sør og øst for BFR18
Sør for BFR18 er det opparbeidet en brygge for BFR18 som henger sammen med en felles
brygge for BFR14, BFR15 og BFR16. Ved andre gangs høring var brygga for BFR14, BFR15
og BFR16 vist som en felles brygge for disse. Det er påpekt fra eier av BFR18 at området hvor
fellesbrygga ligger i gjeldende disposisjonsplan er regulert til felles grøntareal. Eier av BFR18
er avhengig av å gå over bryggen i fellesområdet for å komme til sin brygge og ønsker ikke at
denne reguleres som brygge kun for BFR14, BFR15 og BFR16. For å kunne opprettholde
bryggen i fellesområdet (friområde i planforslaget) foreslås det i endret plan at bryggen
reguleres som eksisterende anlegg som inngår i planen, men at formålet er friområde. Dette

gjør at området fortsatt kan benyttes som brygge, men at arealet ikke kan knyttes eksklusivt til
enkelte eiendommer.
Eier av BFR18 har spilt inn at de ønsker å utvide sin eiendom ut i friområdet hvor det er
passasje ned til sjøen hvor den felles brygga er, da tomta er noe opparbeidet ut i friområdet.
Arealet som er regulert til friområde er smalt og en utvidelse av tomta for fritidsbolig ut i dette
arealet vil etter vår vurdering kunne føre til økt privatisering av arealene ned mot sjøen og
vanskeliggjøre atkomsten til bryggen i friområdet. Som det framgår av innspillene til planen er
det uenighet mellom eierne av BFR18 og BFR14, BFR15 og BFR16 om hvor atkomststien til
bryggen i friområdet skal gå. For å tydeliggjøre hvor atkomsten ned til brygga skal være,
foreslås det å opprettholde friområdet slik det er avgrenset samt at det reguleres inn en trasé
hvor det kan opparbeides sti ned til bryggen.
Tidligere og ny foreslått regulert løsning framgår av kartutsnittene under.

Løsning ved andre gangs høring.

Innarbeidet i revidert planforslag

Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet i området (vedlegg 7). Planen omfatter
arealer i sjøen og området vil bli påvirket av havnivåstigning. Planlagte og eksisterende hytter
ligger godt opp fra sjøen, slik at disse ikke vil bli berørt ved høyere vannstand. Boligene ligger
noe lavt i et flatt område, men terrenget er slik at boligene kan plasseres i forsvarlig høyde i
tråd med kommunens føringer. Stormflo, bølger og is kan gjøre skade på tiltak i og nær sjøen.
Det er ellers ikke avdekket spesielle risiko og sårbarhetsforhold i planområdet.
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.
Landarealene hvor det er planlagt ny bebyggelse, består i hovedsak av grunnlendt mark, uten
kjente sårbare naturverdier. Området er fra før av opparbeidet med hytter med tilhørende
atkomstveier, brygger og boder. De grunne buktene innenfor planområdet er registrert som
bløtbunnsområder med lokal verdi (C). Det er åpnet opp for nye brygger til planlagt
boligbebyggelse, ellers åpnes det ikke opp for nye tiltak i sjøen som berører disse områdene.
Øst for Kalsneset, rett utenfor BFR10 er det registrert et område med ålegress med viktig (B)
verdi. For å imøtekomme fiskeridirektoratets uttalelse er arealene regulert til småbåtanlegg i
sjø foreslått redusert noe på BFR10. Vi ønsker å presisere at det i planen ikke legge opp til nye
brygger ut i ålegrassområdene. Det er ikke tillatt med utvidelser av landdelen av bryggene i
disse områdene. I og med at ikke planen legger til rette for endring av situasjonen i forhold til
slik det er i dag, mener vi at planforslaget ikke vil ha noen negative konsekvenser for ålegraset.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.

Konklusjon:
Det anbefales at planen vedtas med endringer som det framgår av saksframlegget og som
innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser (vedlegg 1-2).
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader til saken.

Vedlegg
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2 Reviderte bestemmelser 11.10.17.
3 Planbeskrivelse 11.10.17.
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5 Høringsuttalelser - begrenset høring
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7 Sjekkliste ROS

X 6435900

X 6435800

X 6435700

X 6435600

TEGNFORKLARING
Linjer og punkt

Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)
Boligbebyggelse

Planens begrensning

Fritidsbebyggelse

Formålsgrense

Energianlegg

Regulert tomtegrense

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag

Eiendomsgrense som skal oppheves

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Byggegrense

Uthus/naust/badehus

Sikringsonegrense

Samferdselsanlegg og teknisk infrastr. (PBL2008 §12-5 NR.2)

Regulert senterlinje

Veg

Frisiktslinje

Parkeringsplasser med bestemmelser

Målelinje/Avstandslinje

Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)

Avkjørsel

Turveg
Friområde

Landbruks-, natur og friluftsområder (PBL2008 §12-5 NR.5)

X 6435500

LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR
Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6)
Friluftsområde i sjø og vassdrag

Hensynsoner (PBL2008 §12-6)
Sikringsone - Frisikt
Basiskartet er tegnet med svak gråfarge
Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

FKB

Dato for basiskart:

07.09.2017

Koordinatsystem:

UTM sone 32 / Euref89

Høydegrunnlag:

NN 2000

Ekvidistanse 1

N

m

Kartmålestokk 1:1000
0

10

20

30

40 m

Nasjonal arealplan-ID
201108

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Detaljregulering for
Søgne
kommune

Plantype:
Detaljregulering
Forslagsstiller:

Nordre Kalsneset

Saksnummer:
2011/172

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

X 6435400

Kunngjøringsdato for planvedtak:
Behandlingsorgan

Dato for siste revisjon av plankart:

Møtesaksnr

Dato

Sign

Planvedtak:

Y 425500

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Y 425400

Y 425300

Y 425200

Y 425100

Y 425000

Y 424900

Y 424800

Y 424700

Høring og offentlig ettersyn fra/til:
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

Detaljregulering for Nordre Kalsnes
Plan nr. 201108

Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17.
Vedtatt:

1. Generelle bestemmelser

1.1. Reguleringsformål (pbl § 12-5)
Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5 til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr.1)
 Boligbebyggelse
 Fritidsbebyggelse
 Energianlegg (trafo)
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
 Uthus/naust/badehus
Samferdsel og tekniske anlegg (pbl § 12-5. nr. 2)
 Veg
 Parkeringsplasser
Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3)
 Turveg, sti
 Friområde
Landbruks-, natur- og friluftsområder (pbl § 12-5, nr. 5)
 LNFR, friluft
Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5, nr. 6)
 Friluftsområde i sjø og vassdrag
Hensynssoner (pbl § 12-6, jf. § 11-8) Sikring, støy og faresoner:
 Frisikt RP sikringssone

2.

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

2.1. Fellesbestemmelse
Fritidsbolig eller bolig, anneks på egen eiendom og bod/uthus på eiendommen inngår i det
totale bruksarealet.
2.2. Boligbebyggelse
Det tillates oppføring av bolig, garasje og bod innenfor områdene avsatt til boligbebyggelse.
Formålsgrensen er å oppfatte som byggegrense hvor ikke annet er vist i planen. Topp
grunnmur/pilar/såle for bebyggelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 1,5 meter fra ferdig
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planert terreng. Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget. Endelig plassering og utforming av
bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om
byggetillatelse.
Høyder og takvinkler for boliger:
Boliger med saltak
Mønehøyde: Maks 9.0 meter
Gesimshøyde: Maks 6,5 meter
Takvinkel: 22 – 36 grader
Boliger med flatt tak/pulttak
Gesimshøyde: Maks 6,5 meter
Garasje:
Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke på takvinkel
og takform.
Mønehøyde: Maks 5,5 meter
Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Bod:
Bod kan oppføres med maks bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) på 15 m2. Bodene skal
tilpasses bolig med tanke på takvinkel og takform.
Mønehøyde: Maks 3 meter
Gesimshøyde: Maks 2,5 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Tabell for maksimalt bruksareal, antall boenheter og byggtype:
Område
B29
B30
B31

Maks. BRA m2
300
350
250

antall
boenheter
1
2
1

byggtype
enebolig
enebolig m/sekundærleilighet
enebolig

2.3. Fritidsbebyggelse
Det tillates oppføring av hytte, anneks og bod innenfor områdene avsatt til fritidsbebyggelse.
Formålsgrensen er å oppfatte som byggegrense hvor ikke annet er vist i planen. Topp
grunnmur/pilar/såle for bebyggelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 1,0 meter fra ferdig
planert terreng. Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget. Endelig plassering og utforming av
bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om
byggetillatelse.
Høyder og takvinkler for hytter:
Hytter med saltak:
Mønehøyde: Maks 5.0 meter.
Gesimshøyde: Maks 3,5 meter
Takvinkel: 22 – 36 grader
Hytter med flatt tak/pulttak:
Gesimshøyde: Maks 4 meter
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Anneks:
Anneks kan oppføres med maks 20 m2 BRA. Anneks skal ligge nærmere fritidsboligen enn 8
meter. Anneks skal tilpasses hovedhytta med tanke på takvinkel og takform.
Mønehøyde: Maks 4 meter
Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Bod:
Bod kan oppføres med maks bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) på 15 m2. Boden skal
tilpasses hovedhytta med tanke på takvinkel og takform.
Mønehøyde: Maks 3 meter
Gesimshøyde: Maks 2,5 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Tabell for maksimalt bruksareal, antall boenheter og byggtype: (Parkering skal ikke regnes
inn i maks BRA for fritidsbebyggelsen)
Område
Maks. BRA m2
antall boenheter
byggtype
BFR1
200
2
dobbelhytte
BFR2
120
1
hytte
BFR3
120
1
hytte
BFR4
120
1
hytte
BFR5
120
1
hytte
BFR6
200
2
dobbelhytte
BFR7
200
2
dobbelhytte
BFR8
120
1
hytte
BFR9
200
2
dobbelhytte
BFR10
200
2
dobbelhytte
BFR11
120
1
hytte
BFR12
200
2
dobbelhytte
BFR13
200
2
dobbelhytte
BFR14
200
2
dobbelhytte
BFR15.1
120
1
hytte
BFR15.2
120
1
hytte
BFR16
200
2
dobbelhytte
BFR17
200
2
dobbelhytte
BFR18
120
1
hytte
BFR19
120
1
hytte
BFR20.1
120
1
hytte
BFR20.2
120
1
hytte
BFR21
120
1
hytte
BFR22
200
2
dobbelhytte
BFR23
120
1
hytte
BFR24
120
1
hytte
BFR25
200
2
dobbelhytte
BFR26
200
2
dobbelhytte
BFR27
120
1
hytte
BFR32
120
1
hytte
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2.4. energianlegg (trafo)
Eksisterende trafo inngår i planen
2.5. småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Brygger tillates i områder BSB1 – BSB21. Maks tillatt kaifront er 12 meter pr boenhet. Areal på
brygge tillates inntil 30 m2 per boenhet. Det tillates ikke gjerder, levegger og liknende.
Eksisterende godkjente brygger innenfor arealene regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone inngår i planen.
BSB2 er felles bryggeanlegg for B29, B30 og B31 og kan oppføres sammenhengende.
2.6. småbåtanlegg i sjø og vassdrag
I områder regulert til BBS1-18 kan oppføres utriggere for småbåter. Utriggere kan plasseres på
bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge. Utriggere skal ha maks bredde 0,5
meter og maks lengde 8 meter.
2.7. småbåtanlegg i sjø og vassdrag – uthus/naust
I områder regulert til BUN1 - BUN18 kan det oppføres uthus/sjøbod/naust, eksisterende
bebyggelse inngår i planen. Uthus/naust/sjøbod kan ha inntil 15m2 BRA pr. enhet.
Uthus/naust/sjøbod kan ha inntil 3,5 m mønehøyde målt fra overkant gulv. Det tillates ikke
gjerder, levegger og liknende.
Område BUN3 er felles for B29, B30 og B31 og kan oppføres med inntil uthus/sjøbod/naust.
Område BUN13 er felles. Eksisterende bebyggelse i BUN13 inngår i planen.

3. Samferdsel og teknisk infrastruktur
3.1 veg
Planen viser vei i 5 meters bredde, inklusiv grøft og veiskulder.
3.2 parkeringsplasser
f_PP1 er felles for alle eiendommene i planområdet.
f_PP2 er felles parkering for alle eiendommene i området og GB 37/181 og 37/134.
Området f_PP1 kan benyttes til fellestjenester som renovasjon, informasjonsskilt, mm.
I f_PP2 skal det være adkomst til eksisterende trafostasjon.
SPP4 er parkeringsplass for GB 37/190 og 37/253.
SPP5 er parkeringsplass for BFR9 og av- og pålessingsplass for BUN13. Areal tilsvarende to
parkeringsplasser vest i området skal forbeholdes korttidsparkering for av- og pålessing
SPP7 er felles parkeringsplass for B29 og B30.
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4. Grønnstruktur
4.1. Turveg, sti
Sti gruses og tilpasses terreng for adkomst til sjø. Bredde på sti inntil 2 m. GT1 skal være
framkommelig for rullestol. Innenfor GT2 kan det tillates trapper i brattere partier.
4.2 Friområde
Regulert friområde skal eies og disponeres som privat eiendom, åpen for alminnelig ferdsel.
Eksisterende vegetasjon og markflater på regulerte friområder skal bevares og beskyttes. I

5. Landbruk-, natur og friluftsområder

Innenfor regulerte friluftsområder kan det ikke settes i gang tiltak som er til hinder for
allmennhetens ferdsel eller områdenes bruk som friluftsområder.

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø/vassdrag skal nyttes til lek og opphold i sjø og skal være offentlig. Det er
ikke tillatt å sette ut bøyer, flåter eller lignende dersom dette ikke er et ledd i å tilrettelegge
området for friluftsformål
I tilknytning til turveg (GT1) kan det plasseres rampe ned i sjøen for rullestolbrukere.

7. Hensynssoner
7.1 Sikrings-, støy- og faresoner
I området vist med frisiktlinje skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over bakkenivå.
Frisiktsonene skal være opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse til nye fritidsboliger.

8. Rekkefølgekrav
8.1. Turvei GT1 skal være opparbeidet før det gid brukstillatelse til bolig på B31.
8.2. Før det gis igangsettingstillatelse til nye fritidsboligenheter skal frisikt nord for FV 158, ved
avkjørselen til hyttefeltet, være opparbeidet i tråd med krav fra statens vegvesen.
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Detaljregulering for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108
Planbeskrivelse
Sist revidert av Søgne kommune: 11.10.2017.
Vedtatt

Sammendrag
Arkitektkontoret Sør fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Nordre Kalsnes. Tiltakshavere er
Trysnes Marina eiendom DA, samt hytteeiere på Kalsneset. Formålet med planarbeidet er å revidere
foreliggende disposisjonsplan for Kalsneset. Ny plan legger til rette for vei, vann og avløp i området.
Planarbeidet omfatter etablering av privat vei, parkeringsplasser, nye fritidsboliger, småbåtanlegg og
uthus.
Bakgrunn
Søgne kommune avdekket i løpet av 2011 uoverensstemmelser mellom foreliggende
disposisjonsplan fra 1971 og eksisterende hyttefelt. Uklarhet i tolkning av disposisjonsplan samt
etablering av vei og bom til området stred imot eksisterende disposisjonsplan. Kommunen
engasjerte advokat som kontaktet grunneiere for avklaring. Som svar på henvendelse fra kommune
har grunneiere gått sammen om å lage en helhetlig plan som ivaretar private og allmenne interesser.
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Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet er en halvøy med strandlinje og fine naturkvaliteter. Områdets topografi er småkupert,
preget av små viker og fjellformasjoner omkranset av stedegen og varmekrevende vegetasjon.
Kalsneset har gode utsikts- og solforhold gjennom hele året.
Området er i dag bebygget med 29 hytter av varierende størrelse, hvor det fleste er bygget på 80tallet. Tomtene er romslige og varierer i størrelse mellom 0,8 - 2,2 daa. De fleste hytter har sjøboder
og bryggeanlegg av varierende størrelser. For hytter som ikke har strandlinje er det et felles bygg for
sjøboder med bryggeanlegg.
Det er god tilgang til og fra sjø via offentlige friområder med fin utsikt og gode solforhold. Ett av
friområdene med strandlinje har opparbeidet uteplass med benker og grillmuligheter. Toppene i
området gir fine utsiktsmuligheter og er en del av friområdet som er tilgjengelig for alle. Området er
godt egnet for barns bruk med lekemuligheter langs sjø og i skog.
Plassering av hytter er terrengtilpasset og gjennomført uten større inngrep i topografien. Hytter er
oppført i én etasje, de fleste med slak takvinkel. Estetisk framstår hyttene som harmoniske i forhold
til hverandre.

Typisk hytte i området
Privat vei som knytter sammen alle hytter er etablert. Vei strider for øvrig mot formål i
disposisjonsplan fra 1971 og er én av grunnene til at nytt planarbeid er påkrevd.
Ved Trysnesveien er det anlagt en felles parkeringsplass for alle hytter og brukes i dag av besøkende
og hytteeiere. Vei er stengt med bom ved felles parkeringsplass av sikkerhetshensyn.
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Vei er nennsomt anlagt i terrenget og slynger seg mellom knauser og steinformasjoner og muliggjør
tilrettelagt bruk gjennom hele året.
Mange hytteeiere har ønske om å modernisere hyttene i forbindelse med at vanntilførsel og
renseanlegg er dispensert fra disposisjonsplan fra 1971. Det er i dag lagt fram vann og avløp til alle
hytter. Hytteeiere ønsker å ha tilrettelagt bruk av hyttene gjennom hele året. Det er ønske om å dele
flere av eiendommene for å kunne legge til rette for etablering av hyttetun for familie og for å holde
hyttene i familien.
Deling av tomter for ny bebyggelse skal skje innen eksisterende byggegrense mot sjø. Tomter som
ønskes delt er romslige. Etter deling vil de fleste tomter være 600 – 800 m2.

Planprosess
Det ble avholdt oppstartsmøte med Søgne kommune den 16.02.2011. Melding om oppstart av
planarbeid ble annonsert 24.juni 2011. Planområdet ble så utvidet og annonsert 11.04.2013. Alle
hytteeiere i området har blitt invitert til å påvirke planen. Alle hytteeiere samt velforening har meldt
seg på i diskusjonen av hvordan plan over området skal framstilles. Det har vært møter, befaringer og
korrespondanse med velforening og grunneiere i området for å komme fram til en omforent løsning
som vist i planforslag.
Kommentarer til oppstart av planarbeid samt protester til planforslaget fra andre berørte parter som
er innkommet innen frist er nærmere beskrevet.

Planstatus
For området gjelder kommundelplan 2011-2020. Disposisjonsplan fra 1971 utgår som varslet i brev
fra Søgne kommune datert 18.02.2011. Tilstøtende planer er Reguleringsplan for Kalsnes, gnr 37, bnr
23 m.fl. Søgne kommune, vedtatt 29.05.2002. Gjennom kommundelplanen er området avsatt til
fritidsbolig, bolig (gjelder g/bnr 37/22) friluftsområder og vei.
Nærmeste tilgrensende plan er Reguleringsplan for Kalsnes, gnr 37, bnr 23 m. fl i Søgne kommune,
vedtatt 29.05.02.
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Planforslaget
Hovedgrep
Kalsneset framstår som et etablert hytteområde med infrastruktur og tilgang til sjø og sjønære
friområder. Planen sitt hovedgrep er å etablere vei til alle hytter, formalisere adkomst til sjø og samt
etablere friområder og friluftsområder, realisere utbyggingspotensiale innenfor allerede etablerte
byggegrenser. Utbygging innen planen skal følge eksisterende byggegrenser og ta hensyn til topografi
og terrengprofiler.
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Arealbruk
Planområdets størrelse er ca. 101,1 daa.
Arealformål i planen utgjør ca:












Boligbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Uthus/naust/badehus
Veg
Parkeringsplasser
Landbruks-, natur og friluftsområder
Friområde
Turveg – sti
Friluftsområde i sjø og vassdrag.

2,7 daa
35,8 daa
4,4 daa
1,9 daa
1,0 daa
5,2 daa
1,8 daa
36,3 daa
10,9 daa
0,2 daa
12,0 daa

Antall boenheter i planen:
Eksisterende boenheter:
Det er i matrikkelen registrert 29 fritidsboliger og 15 uthus innenfor planområdet (pluss felles
bodanlegg i BUN13). I tillegg er det flere boder som ikke er registrert i matrikkelen.
Nye boenheter via etablering av tomannshytter og hvor det har vært en hytte samt eiendomsdeling:
15 fritidsboliger og 3 boliger.
Totalt antall enheter:

44 fritidsboliger og 3 boliger, 20 uthus (pluss fellesanlegg i BUN13)

Bebyggelse, struktur og tiltak
Bygninger som allerede er bygget er bygget i én etasje med saltak. Plassering av bygninger er gjort
uten større terrenginngrep og følger naturlig terreng samt gode sol- og utsiktsforhold. Tomter er
romslige og framstår som naturtomter. Brygger og uthus følger er plassert hvor dybdeforhold og
terreng tillater det. Trapper og stier til sjø og uthus er anlagt følger naturlig terreng.
Nye fritidsboliger som følge av eiendomsdeling skal følge samme struktur. Skal være i én etasje med
slak takvinkel. Nye boenheter skal ikke forringe eksisterende sol- eller utsiktsforhold. Nye
fritidsboliger skal ikke bygges nærmere sjø enn eksisterende bygninger.
Sol-/skyggeforhold
Området har optimale solforhold med utsikt til horisont eller sjø. Alle tomter har sol hele døgnet.
Grønnstruktur
Eksisterende grøntstruktur fra disposisjonsplan fra 1971 videreføres i planforslag. Tilgang til og fra sjø
er følger eksisterende terreng og intensjon i disposisjonsplan fra 1971. Det er god tilgang til
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friområde for allmenn bruk samt utkikkspunkt. Utearealer er godt tilrettelagt for opphold, lek,
rekreasjon og idrett.
Samferdselsanlegg/ trafikk
Vei til hyttene er privat vei. Vei er anlagt med spesiell tanke på å bevare eksisterende terreng og
natur. De fleste tomter har mulighet til å parkere på egen grunn. Hvor det ikke er tilgang til hytte
med bil er det anlagt parkeringsplass nært opp til tomt. I tillegg er det en felles parkeringsplass ved
vei for besøkende og hytteeiere. Hver hytte har tilgang til én parkeringsplass på egen tomt eller
spesifisert parkeringsplass samt én parkeringsplass på felles parkeringsplass.
Det er tilgang til området med kollektivtrafikk med gangavstand til holdeplass. Trafikkavvikling er
liten. Tilliggende områder har spredt boligbebyggelse. Trafikksikkerheten ved vei og parkeringsplass
anses som god.
Teknisk infrastruktur
Søgne kommune har anlagt offentlig vann- og avløpsanlegg til Kalsneset. Avfallshåndtering er via
kommunal hytterenovasjon.
Universell utforming
For hytteeiere er vei til hytter avgjørende for tilrettelagt bruk gjennom hele året. Vei gir mulighet for
livsløpsstandard på hyttene samt tilrettelagt bruk gjennom hele året.
Barn og unges interesser
Det er fellesområder for uteopphold hvor velforening møtes ved samlinger. Velforening har vært
involvert i planprosess. Barn- og unges interesser anses som godt ivaretatt. Området er for
fritidsbebyggelse og egnet for fri utfoldelse av lek i natur for barn i alle aldre.
Risiko- og sårbarhetsanalyse Se sjekkliste. Sjekkliste har ikke avdekket særlig risiko. Det er mulighet
for radon i grunnen men dette tas hånd om i byggesak.
Miljøkonsekvenser
Det er ingen særlige miljøkonsekvenser som følge av fortetting. Området er allerede bebygget og
fortetting skjer i samme høyder som eksisterende bebyggelse, samt at avstand til nabogrenser og
byggelinjer ivaretas. Nye fritidsboliger oppføres som en naturlig utvidelse av eksisterende hytter,
samt enkelte delinger av eksisterende tomter. Naturmangfold eller klimakonsekvenser som følge av
bygging anses som marginale.
Folkehelse
Planforslaget anses å kunne fremme helsen for befolkningen i området. Positive helsefaktorer i
området er økt tilgang for allmenn bruk av natur- og friluftsliv. Planen fremmer økt tilgang til
friområder samt bedre utnyttelse av arealressurser for tomteeiere og allmennheten.
Lyd og Støy
Anses som lite relevant for planforslag.
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Forurensning, energiforbruk og lukt
Søgne kommune har dispensert fra disposisjonsplan og tillatt vannledning og renseanlegg samt
avløpsledning til hytter i området. Trafo for strøm til alle hytter er etablert i området. Det er ingen
kilder til forurensing eller lukt.
Biologisk mangfold
Planforslaget påvirker i liten grad naturforhold, biologisk mangfold, plante- og dyreliv. Planforslaget
legger opp til bedre utnyttelse av et allerede bebygget område, begrenset til en halvhøy.
Eksisterende hytteområde er anlagt i et område hvor natur og terreng er bevart i stor grad. Stedegen
vegetasjon vokser fritt mellom hytter. Vassdrag berøres ikke.
Kulturminner
Det er ingen kulturminner som blir berørt av planlagte tiltak i planen. Eksisterende steingjerder
beholdes og videreføres i planen.
Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen
En eventuell utbyggingsavtale utarbeides mellom Trysnes Marina DA og Søgne kommune. Det er
allerede bygget et renseanlegg og lagt fram privat vei og vannledninger. Det er ingen særlige
økonomiske konsekvenser som følge av planen. Det er ikke behov for overføring av eiendommer og
fremtidig drift av fellesområde tillegges utbygger.
Ytterligere kommunale investeringer på sosial, teknisk og grønn infrastruktur som følge av
planforslaget er ikke nødvendig.
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Planprosess og medvirkning
Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 16.02.11. Intensjon i planarbeid ble gjennomgått og mål med planarbeid
fastsatt. I juli 2015 ble det gjennomført et informasjonsmøte med velforeningen om videre arbeid.
Det ble konkludert med at det bør lages en helhetlig områdeplan.
Varsel om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart av planarbeid har to ganger blitt annonsert, siste gang etter utvidelse av planen,
datert 08.05.2013.
Medvirkning
Velforening og tomteeiere har vært invitert til å delta i planarbeid. Det har vært avholdt
informasjonsmøter hvor planarbeid har vært presentert for velforening. Hytteeiere har blitt involvert
i planprosessen ved å komme med innspill til utvikling av egen eiendom samt plassering av vei til
hytter.
Innkomne innspill, med kommentarer:
Innspill fra Ronny Rognhaugen, datert 16.09.2013:
37/63 har tinglyst gangrett over 37/22 og ei eventuell oppdeling av 37/22 vil ikkje endra dette.
37/63 har tinglyste parkeringsplassar på 37/22 i grenseområdet mellom det som på skissa er markert
som B29/B30. Ei eventuell flytting av våre parkeringsplassar føresett at plassering og
storleik opplevast minst like gode som i dag. Utifrå PP8 i skissa ser det ikkje slik ut.
Planen for delinga av 37/22 verkar ambisiøs og til skade for området. Me tilrår at planen
reduserast til færre einingar.
Kommentar: Gangrett og parkeringsplass er endret etter innspill over og ivaretatt i plan. Antall
boenheter i planforslag er uendret. Vi vurderer forslaget er gjennomarbeidet og tar hensyn til
terreng, høyder og bygningsmiljø. Hytte til Ronny rognhaugen orienterer seg mot sjø og utsikt, som
ikke blir forringet av utvikling av naboeiendom. Bestemmelser skal sikre at tradisjonelt utseende
ivaretas.
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Bygningsmiljø på g/bnr 37/22 etter fortetting, sett fra sjø. Hvitt bygg er eksisterende, gule og
røde bygg er nye.
Innspill fra Nordre Kalsnes Velforening, 06.08.2011
Flere innspill som er privatrettslige vedrørende parkering og veirett. Uttaler i tillegg at fortetting ikke
er ønskelig. Oppsummering av øvrige innkomne merknader fra hytteiere: Alle hytteeiere ønsker ny
vei til hyttene velkommen. De øvrige kommentarer omfatter privatrettslige forhold som rett til
adkomst og parkering samt bryggeplass.
Kommentar: i ettertid er det 17 av 29 tomteeiere som ønsker sine eiendommer delt. Det er
enkelte hytteeiere som ikke ønsker at nabo skal kunne dele eiendommen sin men har
samtidig meldt inn ønske om å dele egen eiendom. Det er enkelte interessekonflikter men
disse er løst i bestemmelser som ivaretar avstand til nabogrenser, høyder samt sol- og
utsiktsforhold.
Innspill fra Fylkesmannen i Vest-Agder, 16.06.2011 og 19.04.13
Viser til krav til risiko- og sårbarhetsanalyse samt planprosess og prosedyre ved eventuelle tiltak i sjø.
Kommentar: planforslag er utarbeidet i tråd med retningslinjer og Plan- og bygningsloven.
Innspill fra Vest-Agder Fylkeskommune, 22.07.2011
Viser til krav om forholdet til kulturminner og arkeologiske undersøkelser og uttalelse fra Norsk
Maritimt museum (innspill mottatt 10.06.2011.).
Kommentar: arkeologiske undersøkelser anses som unødvendige da omådet allerede er
utbygget. Det skal ikke være tiltak i sjø
Innspill fra Fiskeridirektoratet, datert 08.06.2013
Viser til hensyn til ålegressenger og ivaretakelse av marine biologiske hensyn.
Kommentar: Det skal ikke være tiltak i sjø som påvirker marine forhold.
Innspill fra Fiskeridirektoratet, datert 10.08.2011: ingen kommentarer til planarbeidet
Innspill fra Reidar Kleiven: datert 08.07.2012
Ønsker å dele egen tomt.
Kommentar: Ivaretatt
Innspill fra Sven Ivar Tellefsen
Ønsker å dele egen tomt. Ønsker at øvrig fortetting ikke er ugunstig for hytteeiere.
Kommentar: Ivaretatt
Innspill fra Statens vegvesen, datert 11.07.2011
Ingen kommentarer til planarbeidet
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Innspill fra Agder Energi nett AS, datert 21.06.2011
Viser til kapasitet og plassering av kabler. Må ivaretas i planforslag.
Kommentar: Ivaretatt
Innspill fra Søgne kommune, administrasjonen, i møte samt korrespondanse:
Viser til at fortetting ikke er ønskelig, tomtestørrelser må differensieres, bebyggelse må ikke
nærmere sjø.
Kommentar: Vi mener området kan utbygges til fordel for allmenn ferdsel og adkomst til
friområder (ny vei) samt at tomteeiere bør ha mulighet til å realisere en deling av egen
eiendom, basert etter prinsipper som ivaretar terreng-, sol- og utsiktsforhold for nabo og
egen eiendom.

Forslagsstillers vurdering av planforslaget
Vi vurderer planforslag for vei til hytter samt fortetting av større tomter som en god utnyttelse av et
allerede bebygget område med fritidsboliger. Ny vei til området tilrettelegger for økt tilgjengelighet
og bruk av egne hytter og friområdet, gjennom hele året.
Eksisterende hytteområde ble igangsatt utbygget i 70-årene og de fleste hytter er modne for
rehabilitering og utvidelser i tråd med dagens standard. Flere hytteeiere ønsker å legge til rette for at
familiehytta kan deles av flere familiemedlemmer.
Vi mener at en bedre utnyttelse av et allerede bebygget område er god samfunnsøkonomi. Planen
legger også til rette for økt tilgjengelighet og bruk for de enkelte hytteeiere.
Sett i et folkehelseperspektiv legges det til rette for økt bruk og tilgjengelighet til natur og
friluftsopplevelser.
Bestemmelser legger opp til lave byggehøyder og nennsom plassering i terrenget. Eksisterende
bygningsmiljø videreføres.
Vi ber om planutvalget i Søgne sin vurdering av planforslag.
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Søgne kommune

Merknad til utkast til reguleringsplan for Nordre Kalsnes – plan ID 201108
Undertegnede Kurt Vatneli (eier av eiendom 37/181) og, Bjørn Fossan (eier av eiendommene 37/134
og 37/295) har innsigelse mot teksten i planen når det gjelder parkering f SPP2. Vi har tidligere gitt
tilbakemelding til arkitektkontoret Sør, men det synes ikke som om de har fått dette med i planen
selv om våre kommentarer ligger ved det materiale som nå er sendt ut.
I den planen som nå er lagt frem står det under 3.2:” f SPP1 og F SPP2 skal være felles parkering for
alle eiendommene i området.”
Teksten for f SPP2 må endres til:

Fremre del av f SPP2 (den del som ligger ut mot veien) skal være felles
parkering for alle eiendommene i området. Bakre del av parkeringsplassen er
reservert for eierne av eiendommene 37/181 og 37/134.
Parkeringsplassen er naturlig delt av en rad steiner. Mot veien er det plass til 6-7 biler. Våre
reserverte plasser er bak disse steiner. Vi kjører ikke inn fra veien, men fra siden av plassen.
Begrunnelse for merknaden er at vi i alle år har hatt reservert parkering her. Vi har begge tinglyst rett
til denne parkering som det fremgår av vedlagte dokumenter. Retten er knyttet til denne plass uten
mulighet for grunneier til å flytte plassen.

Bjørn Fossan

Kurt Vatneli

Vedlegg:
Tinglyst erklæring om rett til båt- og parkeringsplass
Tilhørende kart som viser plassering av nevnte båt- og parkeringsplasser.

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2011/172 -20408/2017

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/17303

Dato
16.05.2017

Nordre Kalsnes - uttalelse ved nytt offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan plan ID 201108
Vi viser til kommunens skriv av 02.05.2017.
Fylkesmannen har den 21.12.2016 avgitt uttalelse til planforslaget ved første gangs off.
ettersyn. Vi gav der to faglig råd knyttet til nasjonale føringer som kommunen bes ta hensyn til.
Endringene kommunen nå ber om uttalelse til, kan oppsummeres slik:
- Veien ned til bodrekken BUN13 og hyttetomt BFR9 tas ut av planen og erstattes av
en gangvei.
- Oppe ved veien sør for bodene i BUN13 innarbeides det parkering for hyttetomt
BFR9 og mulighet for stans til av- og pålessing for brukerne av bodene i BUN13.
- Det åpnes opp for tomannshytter på hyttetomtene BFR1 og BFR10.
- Linjene for deling av tomtene med tomannshytter tas ut av plankartet.
- Bryggeanlegg BSB10 deles i to. Den østligste delen får navnet BSB22 og er felles for
hyttetomtene BFR14, BFR15-1, BFR15-2 og BFR16.
- Grensen for boden BUN11 mot øst trekkes to meter mot vest for å redusere
inngrepene i terrenget mot friområdet i øst.
- Turvei G11 reguleres inn fram til vei SV2.
- Det legges inn rekkefølgekrav om at frisiktlinje skal være opparbeidet før det gis
igangsettingstillatelse til nye fritidsboliger.
- Byggegrensen på boligtomt B29 justeres to meter mot nord.
- Det legges inn byggegrense mot bratt terreng på hyttetomtene BFR11 og BFR25.
Fylkesmannen har etter gjennomgang av endringene ikke vesentlige merknader til disse.
Med hilsen

Ingunn Løvdal(e.f.)
ass. miljøverndirektør

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

Fra: Geir Andersen[geir@bgm.no]
Dato: 18.05.2017 10:04:23
Til: Postmottak
Kopi: Vibeke Wold Sunde; Trysnes Marina
Tittel: innspill til høring av detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108

Innspill til høring:
Regulant, Trysnes Marina DA v/Raymond Berentsen, ønsker å gjøre området mer tilgjengelig for offentligheten
samt også utnytte verdifullt sjøareal, uten å gå på bekostning av offentlige tilgang eller formål.
Dette kan gjøres ved å justere formålsgrense mellom friareal og friluftsområde. Dette muliggjør ny og bedret
adkomst for offentligheten samt mulighet for lekeplass like ved nye boliger, nærmere bestemt B29, B30 og B31 i
planen. Grepet muliggjør også bedre utnyttelse av allerede bebygget strandområde, nærmere bestemt BUN4
(eksisterende sjøbod) og BSB3 (eksisterende brygge). Eksisterende brygg og sjøbod er i dag ikke tilknyttet noen
fritidseiendom. Vi mener det er en god utnyttelse av verdifull strandsone å gjøre det mulig å etablere en
fritidseiendom her, da bukta allerede har et etablert bygningsmiljø. Fritidseiendommen kan bli plassert i en bratt
skråning som ikke er tilgjengelig for allmenheten men har svært gode solforhold og utsikt rett til sjø.
Grepet med ny tilgjengelig badeplass med gode sol‐ og utsiktsforhold i indrefileten av Søgne sin skjærgård bør
være i alle sin interesse. Etablering av fritidseiendom i BFR28 vil kun understreke områdets kvaliteter, uten å gå på
bekostning av sol, utsikt eller adkomst til friområder. Vi minner om at ingen av naboene har motsatt seg BFR28.
Det er i dag ingen tilgjengelige badeplasser for offentligheten: dette er mulig å etablere med adkomst via
tilrettelagt turvei og offentlig parkeringsplass, like ved. Se vedlegg 1. Tilrettelegging av offentlig badeplass og nye
boenheter som vist i vedlegg 2 vil være en berikelse for området så vel som eiere av området.
Vi håper politikere og administrasjon kan vurdere området på nytt, sett i lys av dette innspillet.
Med vennlig hilsen

Geir Andersen
Sivilarkitekt MNAL | ﴾+47﴿ 92291411 | geir@bgm.no
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SEKSJON FOR PLAN OG MILJØ
Saksbehandler: Maarten Nandrup Stallemo

Vår dato
16.05.2017
Deres dato

Vår referanse
11/03361-13 : Søgne kommune gnr. 37/2, 22, 8
Deres referanse
2011/172-20408/2017

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Søgne kommune - merknad til 2. gangs offentlig ettersyn av detaljregulering for
Nordre Kalsnes - plan ID 201108
Viser til oversendelse 02.05.17 angående 2. gangs offentlig ettersyn av detaljregulering for
Nordre Kalsnes - plan ID 201108.
Fylkeskommunen ga sist innspill ved forrige offentlig ettersyn 23.01.17.
Vi har følgende merknader:
Det er positivt at turvei G11 er regulert frem til nærmeste veg. Det bør stilles
rekkefølgekrav til opparbeiding av denne ved utbygging innenfor delfelt B31.
Vårt forrige innspill om å regulere arealer som ligger innenfor formålet bebyggelse og
anlegg, men utenfor byggegrensen til uteoppholdsarealer er ikke kommentert i
kommunens saksfremstilling. Vi mener fortsatt dette er plangrep som vil bedre
reguleringsplanen som styringsverktøy og gjentar derfor dette rådet her. Samtidig ber vi
om at kommunen vurderer dette før sluttbehandling.
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:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
38 07 45 01
960 895 827

Fra: Ånesland Steinar[steinar.aanesland@vegvesen.no]
Sendt: 23.05.2017 12:44:19
Til: Postmottak
Kopi: Tofte Anne Grete
Tittel: 16/182566-3 - Nytt offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Nordre Kalsnes - planid. 201108

Hei.
Vi viser til brev fra dere av 2.5.2017 og til vår uttalelse av 23.1.2017.
Det vi mente med vår kommentar er at det må sikres frisikt slik at kjøretøy fra vest på fylkesvegen ser kjøretøy
fra nordøst som skal svinge inn i SV1. Noe terreng nord for fylkesvegen, ved avkjørselen til området, må med
andre ord tas ned.

Med hilsen
Steinar Ånesland
Seksjon: Plan og forvaltning Vest-Agder
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Besøksadresse: Rigedalen 5, KRISTIANSAND S
Telefon: +47 38121525 Mobil: +47 90010704 e-post/Lync: steinar.aanesland@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: Svein-Erik Svendsen[s-eriksv@online.no]
Dato: 04.06.2017 17:23:28
Til: Vibeke Wold Sunde
Kopi: asbjorn svendsen
Tittel: Regulering Nordre Kalsnes.

Hei.
Ad GB 37/105 – BFR2 Svein‐Erik Svendsen
Jeg ønsker at det legges til rette for en tomannshytte på BFR2 (GB37/105), med inntill 200m2 samlet
bruksareal, samt parkering. Eiendommen har tilstrekkelig størrelse slik at økt bruksareal kan gjennomføres
uten særlig inngrep i terrenget, da gammel bygning vil bli revet og ny tomannshytte lagt bedre i terrenget
enn dagens bebyggelse.
Mvh. Svein‐Erik Svndsen
Østre Strandgt. 22, 4610 Kristiansand

Fra: Lillian Ruth Hoem[lr-hoem@online.no]
Dato: 07.06.2017 19:34:50
Til: Vibeke Wold Sunde
Kopi: Bjarte; Ninette; reidar50kleiven@hotmail.com; hc@cojaq.no
Tittel: Ånonsbukten

Hei Vibeke !
Ang. Ånonsbukt og sti GT 2.
Vi ser at stien GT 2 først og fremst er en sti for adkomst til Grasmo. (utenfor vår
reguleringsplan)
Men vi mener det også burde være en sti på reguleringsplanen som viser vei til fellesbrygge
BSB 22,
siden den er en del av friarealet .
For at stien skal være fremkommelig uten store inngrep i naturen, bør den legges nær opp
til Norheims grense BFR 18.
Der er det fra før en opptråkket sti, dvs at den fra veien følger grenselinjen fra nord til sør og
så går den ned til BSB 22.
Med vennlig hilsen Lillian Ruth og Jan Hoem.

Fra: bjartehoem@gmail.com[bjartehoem@gmail.com]
Sendt: 15.06.2017 20:43:52
Til: Postmottak
Kopi: Vibeke Wold Sunde; Jan Hoem
Tittel: Høringsuttalelse av detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108

Søgne Kommune
Pb. 1051
4682 Søgne
Stavanger 15.06.17
Att: Arealplanlegger Vibeke Wold Sunde

Nytt offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Nordre Kalsnes ‐ Plan ID 201108
Vi viser til Deres kunngjøring 02.05.2017 vedr. detaljregulering for Nordre Kalsnes, og har følgende innspill:
Vi mener at BFR14 må kunne ha en utnyttelsesgrad på 276m2 BRA (2x138). Arealgrenser for hytter har økt, og det er
i denne planen gitt anledning til å bygge «enkelthytte» med maks. BRA på 138 m2. Det fremkommer også i
behandlingen av denne planen at dobbelthytte skal kunne fungere som to selvstendige enheter. Disse enhetene
bør da ha tilstrekkelig areal etter dagens behov.
Vår tomt BFR14 er på hele 1642 m2, og vi har tidligere tatt til orde for at det burde være mulig å bygge to separate
hytter på tomten, slik det er foreslått for nabotomt (BFR15). Når kommunen vurderer tomten vår som stor nok,
men at det ut fra terrenget er en bedre løsning å innpasse en tomannshytte, bør i det minste størrelsen på
dobbelthytten kunne tilpasses tomtens størrelse.
Vi mener at fordelen ved å kunne øke arealet for dobbelhytte bør telle mer enn en evt. ulempe vedr.
bygningsstørrelser i reguleringsområdet. Gjeldene hyttefelt er bygd ut med relativt romslige tomter, og vi mener
denne økningen ikke vil være særlig sjenerende sammenlignet med nyere hyttefelt hvor tomtene ofte er mindre.
Vi ønsker også klarhet i, evt. at det gjøres nødvendige tilføyelser i bestemmelsene for å klargjøre følgende
punkter:
Dersom en eiendom, som i planen er regulert til å kunne bygge dobbelthytte, realiserer dette (dvs. bygger
dobbelthytte), blir det da separate gårds‐ og bruksnummer på de 2 separate hyttene?
Følger en eiendom, som i planen er regulert til å kunne bygge dobbelthytte, reglene til en «enkelthytte»
mht. arealer, inntil det evt. realiseres dobbelthytte?
Vedr. bygningsarealer; dersom man ikke kan, eller ønsker, å parkere på egen eiendom, kan man da bruke
hhv. 138 m2 («enkelthytte») og 200 m2 (dobbelhytte) på bygninger?
Er anneks og bod inkludert i tabell for maksimalt bruksareal?
Vennlig hilsen

Jan Hoem og Lillian Hoem
(gårds‐ og bruksnummer 37/168)

Fra: Vibeke Wold Sunde[Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no] Dato: 14.06.2017 07:48:57 Til: Vibeke Wold
Sunde Tittel: Merknader til detaljreguleringsplan for Nordre Kalsnes, Plan ID 201108,
Fra: Norheim Paal [mailto:Paal.Norheim@saipem.com]
Sendt: 14. juni 2017 07:08
Til: Postmottak
Kopi: Vibeke Wold Sunde
Emne: [ ** WARNING – POSSIBLE SPAM ** ] Merknader til detaljreguleringsplan for Nordre Kalsnes, Plan ID 201108,
Viktighet: Lav

Hei,
Se vedlagt våre merknader og innspill til detaljreguleringsplan for Nordre Kalsnes, Plan ID 201108.
Vennligst bekreft når dere har mottatt dette.
Mvh
Pål Norheim

******************************************************************************************
CONFIDENTIALITY NOTICE
This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is
solely intended for the person(s) named above. If you are not the intended recipient, any reading, use, disclosure,
copying or distribution of all or parts of this e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an
intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message or by telephone and delete this email and any attachments permanently from your system.

Fra: Svein Erik Aamodt[semaam@online.no]
Dato: 14.06.2017 06:44:50
Til: Vibeke Wold Sunde
Tittel: SV: Høring reguleringsplan for Nordre Kalsnes

Hei!
Jeg har tenkt på et lite innspill til vår del av planen:
I og med at garasje er medregnet i arealet om vi burde øke BRA arealet pr tomt med 50 kvm pr enhet, hvis det er
problematisk er det bare å se bort ifra det.
Mvh
Svein Erik Aamodt

Fra: Arvid Fredriksen[arv.fredriksen@gmail.com]
Dato: 14.06.2017 18:19:51
Til: Postmottak
Tittel: reguleringsplan for Nordre Kalsnes

Søgne kommune
Jeg har 2 bemerkninger til planen,
1
Jeg ønsker at parkering syd for min tomt BFR25 flyttes slik at parkeringen kommer inne på min tomt eller at en liten
grensejustering innlemmer parkeringen på min tomt slik som på tomt BFR23 og BFR22. Alle andre tomter i nærheten har
parkering på egen tomt.
2
Der har vært mange innvendinger til planen vedr fortetting pga trafikkmengde på dårlig vei.
Svaret har vært å regulere bredere vei.
Jeg foreslår at fortetting ikke kan innvilges før veien har den bredde planen legger opp til.
mvh
Arvid Fredriksen
eirer BFR 25

Fra: Arvid Fredriksen[arv.fredriksen@gmail.com]
Sendt: 15.06.2017 08:39:08
Til: Postmottak
Tittel: regulering Kalsneset

Søgne kommune
Innspill til reguleringsplan
Friområdet vest for BFR7 som er foreslått innlemmet i BFR7 bør forbli friområde. Området er egnet til barns lek.
mvh
Arvid Fredriksen
Eier BFR25

Søgne Kommune
Pb. 1051
4682 Søgne
Stavanger 14.06.17
Att: Arealplanlegger Vibeke Wold Sunde

Nytt offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Nordre Kalsnes - Plan ID
201108
Vi viser til Deres kunngjøring 02.05.2017 vedr. detaljregulering for Nordre Kalsnes, og har følgende
innspill:
Vi ønsker klarhet i, evt. at det gjøres nødvendige tilføyelser i bestemmelsene for å klargjøre følgende
punkter:





Dersom en eiendom, som i planen er regulert til å kunne bygge dobbelthytte, realiserer dette
(dvs. bygger dobbelthytte), blir det da separate gårds- og bruksnummer på de 2 separate
hyttene?
Følger en eiendom, som i planen er regulert til å kunne bygge dobbelthytte, reglene til en
«enkelthytte» mht. arealer, inntil det evt. realiseres dobbelthytte?
Vedr. bygningsarealer; dersom man ikke kan, eller ønsker, å parkere på egen eiendom, kan
man da bruke hhv. 138 m2 («enkelthytte») og 200 m2 (dobbelhytte) på bygninger?

Størrelse på dobbelthytte:
Vi mener at dobbelthytte skal kunne bebygges med maks. 200 m2 BRA eksklusiv parkering.
Arealgrenser for hytter har økt, og det er i denne planen gitt anledning til å bygge «enkelthytte» med
maks. BRA på 138 m2 (inkl. parkering). Det fremkommer også i behandlingen av denne planen at
dobbelthytte skal kunne fungere som 2 selvstendige enheter. Disse enhetene bør da ha tilstrekkelig
areal etter dagens behov.
Vi mener at fordelen ved å kunne øke arealet for dobbelhytte bør telle mer enn en evt. ulempe vedr.
bygningsstørrelser i reguleringsområdet. Gjeldene hyttefelt er bygd ut med relativt romslige tomter,
og vi mener denne økningen ikke vil være særlig sjenerende sammenlignet med nyere hyttefelt hvor
tomtene ofte er mindre.

Med vennlig hilsen
Hanne Christine Lønø,
Bjørn Tobiassen Lønø
Porsveien 8,
4025 Stavanger.

Fra: Leif Kvamme[Leif.Kvamme@northenergy.no]
Dato: 14.06.2017 23:51:40
Til: Postmottak
Tittel: Plan 201108 Nordre Kalsnes - kommentarer

Til Søgne Kommune.
Jeg har følgende kommentarer til forslått plan:
1. Omregulering av BFR24 til dobbelhytte
2. Regulert avkjørsel/tilkomst fra BFR24 mellom BFR23 og BFR25 til hovedveien
3. Utvide SPP4 til å være parkeringsplass både for BFR24 og BFR25
Begrunnelse:
1. BFR24 er en av de større tomtene i området med sine 1663 kvm. Tomten er usjenert for andre hytter, og
eksisterende hytte kan enkelt utvides til 2 boenheter uten å komme i konflikt med frisikt, strandlinje,
byggegrense eller andre hytter. Hytten (og tomten) er også innenfor det området planforslaget sier egner
seg for dobbelthytter.
2. I følge plankartet foreslås en utvidelse av BFR23 og BFR25 til å inkludere avkjørsel til hovedvei (se
vedlegg). Dette avviker fra nåværende tomtegrenser som sikrer BFR24 adkomst til veien via fellesareal, og
til felles badeplass i Tømmerbukta. Foreslått plan vil hindre denne adkomsten, og virker helt unødvendig.
Ønsker BFR25 tilkomst til sin dobbelhytte fra sør kan det gjøres enkelt uten å utvide tomtegrensen. Den
foreslåtte utvidelsen vil sperre muligheten for BFR24, spesielt hvis det også reguleres inn en
parkeringsplass der. Det foreslås derfor at utvidelsen av tomtegrensene til BFR23 og BFR25 ikke tas med.
3. SPP4 kan utvides til eksisterende tomtegrense slik at det er plass til en bil til. Det blir da enkel adkomst fra
parkeringsplassen til BFR24 hvis forslag nr 2 over gjennomføres. En parkeringsplass på SPP4 sammen med
adkomst via sti/gangvei til BFR24 vil være nødvendig for en dobbelhytte på tomten, siden tomten bare har
en parkeringplass fra før. Det vil også redusere belastningen på eksisterende vei til BFR24, BFR26 og
BFR27. I tillegg vil den andre boenheten i dobbelhytten bli mer usjenert.
De foreslåtte endringene for BFR24 er ikke i konflikt med reguleringsplanenens intensjon eller målsetning. De vil
heller ikke endre noen byggegrenser eller være til sjenanse for noen av de andre hyttene i forhold til dagens
reguleringsplan. Alle endringene er etter mitt syn innenfor det som allerede tillates andre steder i
reguleringsplanen. Nabotomter med mindre areal er allerede regulert inn som dobbelthytter, og ekstra
parkeringsplasser utenfor eksisterende tomtegrenser er det gitt tillatelse til. Det samme gjelder å ha to adkomster
til tomten. Håper det lar seg gjøre.
Vennlig hilsen,
Leif Kvamme,
Kalsneset 26 (BFR24)
Tlf 48 408 410

Merknad ved offentlig utlegging – Kalsnes, detaljplan 15. juni 2017
Oversender merknad til forslaget for eiere, Ragnhild og Terje Tønnessen eier av BFR 10.
Det var svært positivt at det ble tatt inn en tomannshytte på eiendommen.
Arealene faller imidlertid negativt ut for å kunne imøtekomme bestemmelsene. Når endelig
forslag nå er lagt ut har vi derfor følgende kommentarer til noen detaljer og bestemmelser satt
i kursiv :
2.3. Fritidsbebyggelse
Det tillates oppføring av hytte, anneks og bod innenfor områdene avsatt til fritidsbebyggelse.
Formålsgrensen er å oppfatte som byggegrense hvor ikke annet er vist i planen. Topp
grunnmur/pilar/såle for bebyggelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 1,0 meter fra ferdig
planert terreng. Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget. Endelig plassering og utforming av
bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om
byggetillatelse.
Høyder og takvinkler for hytter:
Hytter med saltak:
Mønehøyde: Maks 5.0 meter.
Gesimshøyde: Maks 3,5 meter
Takvinkel: 22 – 36 grader
Hytter med flatt tak/pulttak:
Gesimshøyde: Maks 4 meter
Kommentar til antall:
Hytte er i entall, mener man da at tomannshytter skal henge sammen? Er det nok at de henger sammen med
tak, parkering, levegg eller liknende?
Kommentar til høyder:
Dersom man må ha eller har pillarer på bebyggelsen (som tillates inntil 1 m i følge bestemmelsen, noe som vil
spare terrenginngrep og sprengning, vil totalhøyde fra bjelkelag og opp bli mindre enn 4 m, man må også regne
med dragere og bjelkelag fra pillarer og oppover). Høydene er ikke tilstrekkelige med de vinkler og høyder som
er beskrevet. Man bør ha høydene fra ferdig gulv eksisterende hovedplan eller øke høydene tilsvarende i
bestemmelsene, Begrunnelse er at når man bruker pillarer så sparer man landskapet, men blir straffet med
mindre volumer inne. Det blir ikke plass for vanlig etasjehøyder dersom det er 1m høye pillarer som danner
grunnlaget for gjennomsnittet.
Parkering:
2.1. Fellesbestemmelse
Fritidsbolig eller bolig, anneks, parkering på egen eiendom og bod/uthus på eiendommen inngår i det totale
bruksarealet.
Kommentar: I dag er det parkeringsplasser utenfor bommen. Flere eiendommer har sjøbu uthus anneks og
slike tilleggsbygg. Eksisterende bebyggelse må gis egne bestemmelser dersom de skal rives og gjenoppbygges.
Eiendommene må fortsatt kunne framstå slik de til nå er godkjent.
Man skal nå kunne kjøre til hyttene og parkere på egen tomt. Dersom man da har en tomannshytte med nye
bestemmelser på 200 m² så vil det gå bort 36 m² til parkering, hver hytte blir da maks. 82 m² BRA for selve
hyttearealet. I tillegg kommer fratrekk for evt. tilleggsbygg. Dette er svært lite i forhold til kommuneplanens
bestemmmelser. Ber om at arealene revurderes.

For tomannshytter ber vi om å øke BRA til 100 eller 120 BRA for hver enhet og holde parkering utenom,
tilsvarende enmannshytter. I de tilfeller eiendommene har sjøbuer og båthus på egne tomter må disse også
holdes utenom totalt areal. Området er utbygd før dagens kommuneplanen med arealbegrensninger ble
innført.
Vi ser en utfordring her i forhold til tomt nr. BFR 10s beskaffenhet. I forhold til parkering av to biler på
eiendommen vil det være mer formålstjenlig med 2 separate hytter i stedet for1 tomter, da parkeringsarealet
må ligge der vegen kommer inn i tomta. Dette fordi eiendommen er bebygd fra før og at tomta her er smal.
Det er ønskelig å endre eiendommen til 2 separate tomter. Det vil gi mulighet for å samtidig beholde dagens
bebyggelse, noe som må gis egne bestemmelser jfr. ovenstående kommentar. Det vil ikke øke eksponeringen i
nevneverdig grad.

For Ragnhild og Terje Tønnessen
Møvik byggetjenester AS

Anneks:
Anneks kan oppføres med maks 20 m2 BRA. Anneks skal ligge nærmere fritidsboligen enn 8
meter. Anneks skal tilpasses hovedhytta med tanke på takvinkel og takform.
Mønehøyde: Maks 4 meter
Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Bod:
Bod kan oppføres med maks bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) på 15 m2. Boden skal
tilpasses hovedhytta med tanke på takvinkel og takform.
Mønehøyde: Maks 3 meter
Gesimshøyde: Maks 2,5 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak).
Maks. BRA m2
antall boenheter
byggtype
Tabell for
maksimalt
bruksareal, antall
boenheter og
byggtype: Område
BFR1
BFR2
BFR3
BFR4
BFR5
BFR6
BFR7
BFR8
BFR9
BFR10
BFR11
BFR12
BFR13
BFR14
BFR15.1
BFR15.2
BFR16
BFR17
BFR18
BFR19
BFR20.1
BFR20.2
BFR21
BFR22
BFR23
BFR24
BFR25
BFR26
BFR27
BFR32

200
138
138
138
138
200
200
138
200
200
138
200
200
200
138
138
200
200
138
138
138
138
138
200
138
138
164
200
138
120

2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1

dobbelhytte
hytte
hytte
hytte
hytte
dobbelhytte
dobbelhytte
hytte
dobbelhytte
dobbelhytte
hytte
dobbelhytte
dobbelhytte
dobbelhytte
hytte
hytte
dobbelhytte
dobbelhytte
hytte
hytte
hytte
hytte
hytte
dobbelhytte
hytte
hytte
dobbelhytte
dobbelhytte
hytte
hytte

Fra: Adne.Lie@glencore.no[Adne.Lie@glencore.no]
Sendt: 15.06.2017 20:28:58
Til: Postmottak; Vibeke Wold Sunde
Kopi: aask@statoil.com; aadnelie@gmail.com; jl.mjaavann@neumann.no; kali10@vaf.no
Tittel: Innspill reguleringsplan Nordre Kalsnes Plan ID 201108

Att. Vibeke Vold Sunde

Hei.
Vi viser til tilsendt plan for Nordre Kalsnes Plan ID 201108.
Vi har følgende kommentarer / innspill til planen:
1. Vi observerer at det har vært mange kommentarer til foreslått bilveg bak BUN13 frem til eiendommen BFR
9. Denne veien er tydelig ikke ønsket. Vi tar dette til etterretning, selv om det hadde vært å foretrekke vei
frem til BFR9
2. Parkering for BFR9 er foreslått på nordsiden av veien markert som SPP6. Dette er ok for oss. Men vi har
noen kommentarer til teksten:
a. I saksprotokollen fra møte i planutvalget står følgende å lese: «Oppe ved veien sør for bodene i
BUN13 innarbeides det parkering for BFR 9 og mulighet for stans for av og pålessing for brukerne av
bodene i BUN13». Dette er ok for oss.
b. Men, I dokumentet «Detaljregulering for Nordre Kalsnes» står følgende «SPP6 er parkeringsplass
for BFR9 samt felles parkering for boder. Dette er ikke ok for oss. Det er ikke nødvendig med
dedikert parkering for bodene. Bodeierne har heller ikke ytret ønske om dette. I dag er det
mulighet for stans for av og pålessing ved SPP6 / stien ned til bodene. Alle bodeierne har dessuten
parkering på egen tomt.
c. De inntegnede parkeringsplassene bør derfor være avsatt til BFR9 (2‐mannshytte).

Med vennlig hilsen
For Lie / Askedal
Eiere av GB37/82 og 37/159 – BFR9

Ådne Prestø Lie
48881275
****************************************************************************
Innholdet i denne meldinga, inkludert vedlegg, er fortrolig informasjon som bare er ment for navngitte mottakere. Dersom denne meldinga er sendt til deg ved en
feil, vennligst informer avsender om dette før du sletter denne meldinga.
LEGAL DISCLAIMER. The contents of this electronic communication and any attached documents are strictly confidential and they may not be used or disclosed by
someone who is not a named recipient.
If you have received this electronic communication in error please notify the sender by replying to this electronic communication inserting the word "misdirected" as the
subject and delete this communication from your system.
*****************************************************************************

Søgne kommune

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon:
97672957
Vår referanse: 13/5475
Deres
2011/172 -20408/2017
referanse:
Dato:
14.06.2017

Postboks 1051
4682 SØGNE

Att:
Vibeke Wold Sunde

Tilbakemelding på ny høring av detaljregulering for Nordre Kalsne, Plan ID
201108 - Søgne kommune Vest-Agder PlanID 2011008

Vi viser til henvendelse datert 2.5.2017 om ovennevnte nytt offentlig ettersyn og 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 forslag til planbestemmelsene er det foreslått til dels omfattende størrelse og omfang på
brygger – inntil 12 meters lengde på kaifront per boenhet, inntil 30 m² bryggeareal per
boenhet og inntil 8 meters lengde på utriggere. En slik størrelse på hver brygge synes godt i
overkant av hva som er nødvendig for å fungere som brygger for små båter. Basert på en
enkel sjekk av flyfoto, synes det ikke å være enkeltbryggeanlegg av en slik størrelse, behov
og kapasitet i dag. Det kan derfor se ut til at planen faktisk legger opp til utvidelser av antall
bryggeplasser og økt areal som brygger og båter vil oppta i sjø, også der hvor det er
registrert ålegras.
I forrige runde står det i saksframlegget, Utv.saksnr 192/16: Det gjøres oppmerksom på at (…)
planarbeidet ble igangsatt i etterkant av at kommunen hadde avdekket flere ulovligheter ved en
gjennomgang av bebyggelsen på Nordre Kalsnes. Videre står det: Det gjøres oppmerksom på at
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innregulering av ulovlig oppførte tiltak som brygger og boder m.m., ikke gjør disse lovlige, og at
eventuell godkjenning krever søknad. Hvilke tiltak som er oppdaget som ulovligheter ser ikke ut
til å være spesifisert i det framlagte planmaterialet. Dersom det her er snakk om ulovlig
oppførte brygger, vil en lovliggjøring av disse gjennom plan, selv om de altså må
byggesøkes, også medføre at planen faktisk legger opp til utvidelser av antall bryggeplasser
og økt areal som brygger og båter vil oppta i sjø.
Det kan uansett 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 bevarer soner med verdifull eller høy biologisk produksjon i sjø,
slik som ålegrasenger og grunne sjøområder nær land. Slike hensyn bør vektlegges sterkt ift
hensynet til utøvelse av båt- og friluftsliv mv.
Områder med ålegress har stor betydning som leverandør av viktige økosystemtjenester. De
kjennetegnes av stor biologisk produksjon og er viktige oppvekst- og beiteområder for bl.a.
torsk og andre fiskearter, som er viktige for både yrkes- og fritidsfisket langs kysten. Verdien
av ålegrasenger må ses i sammenheng med nærliggende gytefelt/-områder. I dette tilfellet er
det registrert et gytefelt for torsk like nordøst for Kalsneset, rett ved ålegrasforekomstene,
med områdenavn «Solskjær».
Ålegresset er samtidig sårbart for utbygginger i strandsonen og særlig utsatt for menneskelig
aktivitet, og det bør unngås å anlegge brygger o.l. over eller nær ålegressenger. Summen av
mange små inngrep medfører dessverre et sterkt press på ålegrasengene våre. Brygger og
båter skygger for lystilgang, og reduserer dermed vekstpotensialet. Båtmotorer, båtvask o.l.
medfører ofte direkte påvirkning på ålegras i grunt vann samt ulike typer forurensning.
Det er for øvrig vanskelig å avgrense på et kart mer nøyaktig hvor ålegrasforekomster utbrer
seg, og over tid vil en ålegraseng framstå mer dynamisk enn i et fryst øyeblikk. At, og hvor
sterkt, ålegrasforekomstene faktisk kan bli berørt, kan unngås ved å sikre bestemmelser til
planen om størrelse og omfang på brygger mv.
Grunne sjøområder med ålegras er en begrenset og utsatt naturtype langs kysten i SørNorge. Det er derfor viktig at de som er igjen tas vare på. Det er videre knyttet internasjonale
forpliktelser til naturtypen ålegraseng. De aktuelle ålegrasengene er antagelig allerede utsatt
og påvirket av brygger og båter rundt Kalsneset.
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.
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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.
Det framgår av «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs
sjøen» pkt 6.2 bl.a. at: Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for
andre formål, som for eksempel (…) naturvern, naturmangfold, (…) fiskerinæring, havbruk eller
annen samfunnsmessig betydning samt at 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.
Fiskeridirektoratet region Sør vil også peke på naturmangfoldloven, og bl.a. dens prinsipper
om bærekraftig bruk og vern. Hensynet til å ivareta biologisk mangfold i nærområdet bør
vektes sterkt ved vurdering av hvilke nærmere tiltak det bør legges opp til. Vi forutsetter at
Søgne kommune foretar en grundig vurdering av om private bryggeplasser på dette stedet
bør tillates på bekostning av viktige naturtyper, som har stor betydning for bl.a. yrkesmessig
uttak av mat fra sjøen og for fritidsfiske. F.eks. er bl.a. kysttorskbestanden på et historisk
lavmål og man bør her legge til grunn en føre-var-tilnærming.
Konklusjon
Fiskeridirektoratet region Sør gir planfaglig råd om at det tas inn i bestemmelsene til planen
for småbåtanlegg, jf. pkt. 2.5 og 2.6 i forslaget, at aktuelle tiltak kun kan tillates såfremt hensynet
til marint biologisk mangfold i området ivaretas eller lignende ordlyd.
Fiskeridirektoratet region Sør forutsetter videre at det inntas i reguleringsbestemmelsene at
mudring og utfylling ikke skal tillates. Det bør også gis bestemmelser om hensiktsmessig
størrelse og omfang på bryggene, som ivaretar også hensynet til marint biologisk mangfold.
Vi forutsetter at Søgne kommune gjør nærmere rede for omfanget av eksisterende lovlig
oppførte brygger sammenlignet med hva planen legger opp når det gjelder samlet antall
bryggeplasser og samlet areal for brygger og båtplasser, jf. planbestemmelsene pkt. 2.5-2.7
om maksimal størrelse og omfang.
Vi ber om kopi av saksframlegg for politisk behandling av planen.
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Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Mottakerliste:
Søgne kommune

Postboks 1051

4682

SØGNE

Kopi til:
Fiskerlaget Sør
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Kystverket Sørøst
Norges Kystfiskarlag

Postboks 1476 Vika
Postboks 788 Stoa
Postboks 1502
Postboks 97

0116
4809
6025
8380

OSLO
ARENDAL
ÅLESUND
RAMBERG

4

Søgne Kommune
Pb. 1051
4682 Søgne
Att: Arealplanlegger

Vibeke Wold Sunde

Stavanger

Nytt offentlig

ettersyn

og høring

av detaljreguleringsplan

for Nordre

15.06.17

Kalsnes

-Plan ID

201108
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 11/03361-16

Deres ref.: 2011/172

Dato: 12.09.2017

Søgne kommune - Uttalelse til begrenset høring - detaljregulering for Nordre
Kalsnes
Viser til oversendelse av mindre endringer av detaljregulering til begrenset høring, datert
07.09.2017.
Det vises til fylkeskommunens tidligere innspill og merknader til reguleringsplanarbeidet.
Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til endringene.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
kst. seksjonsleder

Postadresse:
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
E-postadresse:
postmottak@vaf.no

Silje Utne Bjørke
rådgiver

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65
4614 KRISTIANSAND
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon:
38 07 45 00

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAM ARBEID

Organisasjonsnummer:

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2011/172

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/17303

Dato
13.09.2017

Søgne kommune - Nordre Kalsnes - innspill til begrenset høring av
detaljreguleringsplan - plan-ID 201108
Vi viser til kommunens skriv av 07.09.2017.
Miljøvernavdelingen har tidligere kommet med innspill til planforslag som har vært lagt ut til
offentlig ettersyn på stedet, senest 16.05.2017. Etter dette har kommunen gjort noen mindre
endringer som ønskes hørt. Endringene omtales slik:

«- Utnyttelsen for BFR24 endres etter innspill fra en fritidsbolig til en
tomannshytte.
- Tillatt maks utnyttingsgrad for tomtene med tomannshytter endres fra 200 m2
bruksareal (BRA) inklusiv parkering til 200 m2 eksklusiv parkering. Det vil si at
parkering ikke skal regnes inn i tillatt bruksareal. I praksis betyr det at den
samlede bygningsmassen ikke skal overskride 200 m2 BRA når det bygges
tomannshytte. Endringen foreslås etter flere innspill, hvor det påpekes at
dersom parkering skal regnes inn vil hver hytteenhet i framtidig tomannshytte bli
vel små i forhold til hva som tillates for enkelthyttene.
I tillegg er det foreslått følgende justeringer av plankartet:
- Parkeringsplass SPP5 forbeholdes BFR9 og er utvidet litt mot øst.
- Bryggen i tilknytning til friområdet i Ånensbukt er endret fra bryggeformål til
friområde og er lagt inn som eksisterende anlegg som inngår i planen.
- Det er lagt inn en sti i plankartet ned til bryggen i friområdet i Ånensbukt.
- Areal avsatt til parkering til BFR25 er innlemmet i tomt BFR25.
- Planområdet er justert i tråd med arealet angitt i oppstartsmeldingen, dette
medfører at noe mer areal er regulert til sjø.
- Rekkefølgekrav om frisikt endres til å gjelde arealer nord for fylkesveien før
det gis tillatelse til nye enheter.
- BFR7 er redusert litt i vest.
- Formålsgrensene knyttet til boder og brygger er gjennomgått og justert noe i
tråd med eksisterende plassering av anlegg.»

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

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

Miljøvernavdelingen kan etter gjennomgang av foreslåtte endringer ikke se at disse vil skade
viktige regionale/nasjonale interesser vi er satt til å ivareta, og har ikke ytterligere merknader.

Med hilsen

Ingunn Løvdal (e.f.)
ass. miljøverndirektør

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

4605

KRISTIANSAND S
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Lillian Ruth Hoem og Jan Hoem
Herlaugsbakken 10
4041 Hafrsfjord

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
postmottak@sogne.kommune.no

Stavanger, 18.09.17

Deres ref: 2011/172 -38025/2017

Begrenset høring - detaljregulering for Nordre Kalsnes
Det vises til begrenset høring til berørte grunneiere, datert 07.09.17, hvor kommuneadministrasjonen ønsker å foreta «en mindre justering av planen». Undertegnede eier en tinglyst
rettighet til båtplass i Ånensbukt helt sør i reguleringsområdet. Som nevnt i tidligere
høringsuttalelser fremgår dette av vårt skjøte for gårds- og bruksnummer 37/168, dagbokført
16.10.81, og er i henhold til nåværende disposisjonsplan av 28.09.79. Båtplassen er benyttet hvert
sommerhalvår siden 1982.
Dersom kommunens intensjon ikke er ekspropriasjon og innløsing av båtplassen vår, ber vi om at
fellesbryggen reguleres som bryggeformål (BSB22) og sjøen utenfor reguleres som småbåtanlegg
(BBS7) i henhold til behandlingen i Plan- og miljøutvalget den 26.04.17
Etter politisk behandling av saken i Plan- og miljøutvalget den 26.04.17, som var i tråd med
rådmannens forslag til vedtak, er vi nå rystet over at administrasjonen plutselig foreslår å endre
bryggen i tilknytning til friområdet i Ånensbukt fra «bryggeformål» til «friområde» og dertil at sjøen
utenfor bryggen endres fra «småtbåtanlegg i sjø og vassdrag» til «friluftsområde i sjø og vassdrag
(PBL2008 §12-5 NR.6)». Dette er ikke en mindre justering av planen.
Slik den foreslåtte endringen er presentert, innebærer dette at de tre eiendommene som har tinglyst
båtplasser på fellesbryggen får ekspropriert bort sine rettigheter. Det er blant annet ikke tillatt med
forankringsbøyer til båter i friluftsområde, jfr. bestemmelse nr. 6. i reguleringsplanen (justert av
Søgne kommune 03.04.17).
Behovet for båtplasser blir bare større når man i ny reguleringsplan legger til rette for flere
hytter/dobbelhytter. Vi setter derfor pris på at saksbehandler Vibeke Wold Sunde i epost, datert
11.09.17, skriver at intensjonen er at bruken av området skal fortsette som før og at
administrasjonen anser båtplassene som en del av den lovlige bruken av området og i henhold til
gjeldende plan og vår avtale med grunneier. Kommunen skulle derfor vurdere saken på nytt.
Vi motsetter oss ikke at bryggen er åpen for alminnelig ferdsel med god adkomst for alle fra land.
Samtidig er vi opptatt av å sikre rettighetene vi eier for fremtiden. Dersom kommunens intensjon er
å videreføre båtplassene, må fellesbryggen reguleres etter dagens bruk som er bryggeformål. Videre
så må sjøen merkes som småbåtanlegg i plankartet, slik det er gjort for alle andre felles- og private
brygger i planen som ble godkjent av Plan- og miljøutvalget den 26.04.17. Det gir ingen mening å
merke det lille arealet utenfor fellesbryggen som friluftsområde i sjø og vassdrag når området likevel
er beslaglagt med private båtplasser.
Dersom kommunen ønsker å sikre fri ferdsel på den aktuelle fellesbryggen, foreslår vi heller at det
tilføyes et nytt avsnitt under bestemmelse nr. 4. i reguleringsplanen: BSB22 skal være åpen for
alminnelig ferdsel. Vi ber også om at bestemmelsene under 2.6. (justert av Søgne kommune
03.04.17) oppdateres til å inkludere alle brygger (BSB1-22).

Vennlig hilsen
Jan Hoem og Lillian Ruth Hoem

Fra: Reidar Kleiven[reidar50kleiven@hotmail.com]
Sendt: 19.09.2017 20:13:57
Til: Postmottak
Tittel: Begrenset høring-detaljregulering for Nordre Kalsnes

Det vises til brev fra Arealenheten av 07.09.17.
Det gjøres oppmerksom på at jeg har tinglyst rett til (eksisterende ) brygge og 2 båtplasser i Ånensbukt. De
har vært i bruk fra 1984.
Vi er tre eiendommer som har tinglyst rett til båtplass her.
På tidligere plankart har båtplassene vært tegnet inn og det er i samsvar med gjeldende disposisjonsplan.
Det er uklart for meg hvordan kommunen tenker å ivareta våre rettigheter på land og i sjø, samtidig bevare
bukta til fri ferdsel.
Etter min mening kan dette best gjøres ved at fellesbryggen reguleres som bryggeformål (BSB22) og sjøen
utenfor reguleres som småbåtanlegg (BBS7) i henhold til behandling i Plan‐og miljøutvalget den 26.04.17.
Det kan eventuelt legges til kommentar om at område er til fri benyttelse og ferdsel.
Ny reguleringsplan legger opp til fortetning av hytter. De gir økt behov for båtplasser. Det er også derfor av
umåtelig stor betydning at kommunen ikke "stjeler" eller eksproprierer bort våre eksisterende båtplasser.

Vennlig hilsen
Reidar Kleiven

Fra: Leif Brynjulv Kvamme[leif.brynjulv.kvamme@akerbp.com]
Dato: 21.09.2017 10:45:18
Til: Geir Andersen
Kopi: lkvamme02@gmail.com; leif@fourier.no; Vibeke Wold Sunde
Tittel: RE: Regulering Nordre Kalsneset

Hei,
Dette ser greit ut for meg. Det viktigste er at jeg får en adkomst og at jeg kan parkere en bil der. I skissen under blir
det kanskje en felles p‐plass med BFR25? For så vidt greit for meg, men alt blir litt mer problemfritt hvis det
reguleres inn to separate p‐plasser, en for hver tomt.
Leif
From: Geir Andersen [mailto:geir@bgm.no]
Sent: 21. september 2017 10:36
To: Leif Brynjulv Kvamme <leif.brynjulv.kvamme@akerbp.com>
Cc: lkvamme02@gmail.com; leif@fourier.no; Vibeke Wold Sunde <Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no>
Subject: SV: Regulering Nordre Kalsneset
Hei
For å ivareta krav om p‐plass og adkomst foreslår jeg at PP4 utvides fram til eiendomsgrense BFR 24 for å sikre
adkomst til denne fra p‐plass. Adkomst til BFR 25 løses på samme måte.

Mvh
ga

Fra: Leif Brynjulv Kvamme [mailto:leif.brynjulv.kvamme@akerbp.com]
Sendt: torsdag 21. september 2017 09.47
Til: Geir Andersen <geir@bgm.no>
Kopi: lkvamme02@gmail.com; leif@fourier.no
Emne: Regulering Nordre Kalsneset

Hei,
Viser til tlf samtale u går 20. september.
Vedlagt følger en skisse som viser utsnitt fra plankartet slik det er foreslått nå i siste høring, forrige høring samt
nåværende i følge kartverket. Forskjellen fra de to høringene er at parkeringsplass SPP4 er blitt en del av tomten
til BFR25. Det jeg ønsker er å få regulert inn en parkeringsplass ved siden av slik at det er mulig å ha en gangvei opp
til tomten min BFR24 fra sørøst. Det er markert en grønn (fellesareal) der, men jeg ønsker altså en parkeringsplass.
Gjerne som en del av tomten.
Vennlig hilsen
Leif Kvamme
48 408 410

Fra: Sven Ivar Tellefsen[stellefsen@hotmail.com]
Sendt: 29.09.2017 15:33:57
Til: Postmottak
Kopi: Vibeke Wold Sunde
Tittel: Merknad til begrenset høring - Detaljregulering for Nordre Kalsnes

Hei,
Ønsker med dette å gi merknader til begrenset høring som følger:
Innspill gjelder justeringer av plankart.
1) Parkering SPP5
Det er ikke ønskelig at areal SPP5 forbeholdes én spesifikk eiendom.
Dette er den naturlige "vendehammeren" og laste/losseområde for oss som har sjøbod i rekke BUN13.
Området lengst vest ‐ ved sti ned mot båthusrekke ønskes beholdt som felles laste‐ og losseplass uten at
denne skal forbeholdes hytte BFR9.
Det foreslås at punkt endres, tilsvarende hva som ellers er praksis på hyttefeltet for de hytter som ikke har
parkering på egen eiendom ‐ at det avsettes inntil 2 ‐ to ‐ parkeringsplasser (tiltenkt 2 privatbiler) på
dette arealet forbeholdt BFR9. Anbefaling er også at dette området avsettes øst for laste‐ og losseplass,
slik at de etableres omtrent slik det er inntegnet.
Det opplyses videre om at alle eiendommer har rett til parkering på hovedparkeringsplass SPP1 utenfor bom.
2) Endring av tomtegrenser
Det er ikke ønskelig at grenser på eiendommer utvides i den grad dette reduserer
fellesområde/friareal/friområder ‐ men at ytre eiedomsgrenser beholdes slik det er idag.
For eiere av eiendom 37/129 ‐ Kalsneset 72.
Mvh. Sven Ivar Tellefsen // 90024764

Nordre Kalsnes – gjennomgang av fritidsboligtomtene i planen
I planområdet er det 28 hytter. Bebyggelsen er lav og plasseringen av hyttene er
generelt godt tilpasset terrenget. Tomtene i området er romslige og utearealene til
de fleste hyttene er godt skjermet. Dette er kvaliteter som vi ønsker å videreføre ved
revideringen av planen.
I planprosessen har det kommet flere innspill med ønsker for fortetting. Noen ønsker
å dele tomtene for å kunne bygge en ny frittliggende hytte og flere ønsker å kunne
bygge større hytter «generasjonshytter» for å få plass til flere i familien samtidig.
Andre ytrer sterk motstand mot fortetting, og noen er i mot fortetting men mener at
hvis det skal tillates fortetting på en tomt, må det tillates på alle. Dette medfører at
noen protesterer mot fortetting, men kommer likevel med innspill om fortetting av
sin eiendom, hvis det åpnes for fortetting. I et skriv oversendt på e-post 08.10.13 til
Søgne kommune, protesterer Kalsnes velforening på planene om fortetting på vegne
av et flertall av hytteeierne. Det framgår ikke av skrivet hvilke eiendommer som er for
og hvilke som er i mot.
Arealenheten har gjennom planprosessen vurdert at området kan tåle noe fortetting,
men at det må vurderes hvilke tomter som egner seg for eventuell deling eller
bygging av tomannshytter. Tomannshytter er et begrep vi ikke har erfaring med å
regulere tidligere, og det er knyttet usikkerhet til hvordan dette vil fungere.
Tomannshytter er foreslått for å kunne åpne opp for en fortetting som krever mindre
terrenginngrep enn om det skulle bygges en ny frittliggende enhet på de ulike
tomtene. Tomannshytter vil også være mer arealbesparende enn nye frittliggende
enheter.
I begrepet tomannshytte ligger det en forutsetning om at det skal bygges to
selvstendige enheter, som skal kunne brukes og eventuelt omsettes hver for seg.
Under har vi gjennomgått alle hyttetomtene og gir en oppsummering av eksisterende
størrelse på tomtene, hva som er bygd på de i dag og hvordan hovedbebyggelsen er
plassert i terrenget og hva som er foreslått i reguleringsplanen. Vi har ikke fullstendig
oversikt over volum på bebyggelsen, eksisterende BRA eller BYA er derfor ikke
oppgitt. Foreslått regulert utnyttelse i oppsummeringen refererer til planforslaget
ved andre gangs høring. Videre har vi oppsummert innspillene til utnyttelse og
avgrensning av tomtene som har kommet ved de ulike høringene. Relevante innspill
vi har fått før første høring er lagt inn under innspill til oppstartsfasen.
I tidlig fase av planprosessen kom de fleste innspillene direkte til regulanten, Søgne
kommune har derfor ikke en fullstendig oversikt over alle innspillene som har

kommet. Så langt vi vet, er det kun lagt inn fortetting på tomter hvor det har kommet
innspill om fortetting fra grunneier til regulanten eller til kommunen.
Der hvor det i planforslaget er foreslått tomannshytte, mens det står i
oppsummeringen at eier er i mot fortetting og at det ikke har kommet innspill om
fortetting, er det regulanten som har lagt inn tomannshytte og vi legger til grunn at
regulanten har fått anmodning om fortetting direkte fra grunneierne.

BFR1 (GB 37/109) - Eikså

Ca. størrelse på eksisterende tomt: 1260 m2
Ca. størrelse på foreslått regulert tomt:1270 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med tomannshytte.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, to uthus og bryggeanlegg. Det er kjørevei fram
til tomta. Eksisterende hytte er tilpasset terrenget og ligger med lengderetningen i en
forsenkning i landskapet. Terrenget stiger litt mot sørvest. Det naturlige terrenget bør
bevares. Ny bebyggelse bør ikke plasseres nærmere sjøen enn eksisterende fritidsbolig.
Det er i planforslaget foreslått en tomannshytte, denne bør plasseres i området hvor
eksisterende fritidsbolig ligger. Deling av tomta til to frittliggende fritidsboliger anbefales
ikke blant annet av hensyn til landskapet.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Ber om at det reguleres inn tomannshytte på eiendommen.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR2 (GB 37/105) - Svendsen

Ca. størrelse på eksisterende tomt: 1100 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 1190 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, to uthus og bryggeanlegg. Det er kjørevei fram
til tomta. Fritidsboligen ligger mellom to mindre koller. Det naturlige terrenget bør i størst
mulig grad bevares. Ny bebyggelse bør ikke plasseres nærmere sjøen.
Dersom det skal tillates fortetting bør det gjøres i form av tomannshytte i området hvor
esisterende hytte ligger og bakover i terrenget mellom kollene. Deling av tomta til to
frittliggende fritidsboliger anbefales ikke blant annet av hensyn til landskapet.

Innspill til oppstarten: Det bør ikke settes maksgrenser for noe. Deling av tomter bør ikke
tillates. Dersom det skal fortettes bør det omfatte alle tomtene.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ønsker tomannshytte på eiendommen. Innspillet om
tomannshytter er i ettertid trukket

BFR3 (GB 37/111) - Esperaas

Ca. størreelse på eksksiterende tomt: 1430 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 1540 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig og bryggeanlegg. Det er kjørevei fram til tomta.
Fritidsboligen er plassert på et flatere terreng, øst for skrånende terreng. Ny bebyggelse bør
ikke plasseres nærmere sjøen enn eksisterende fritidsbolig.
Dersom det skal tillates fortetting bør det gjøres i form av tomannshytte i området hvor
esisterende hytte ligger og bakover i terrenget på samme høyde som eksisterende
bebyggelse. Deling av tomta til to frittliggende fritidsboliger anbefales ikke blant annet av
hensyn til landskapet.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR4 (GB 37/112) - Jacobsen

Ca. størrelse på eksisterende tomt: 1775 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 1830 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig og ett uthus samt brygggeanlegg. Det er kjørevei
fram til tomta. Plasseringen av fritidsboligen er tilpaset landskapet med to koller som er
bevart i bakkant av bebyggelsen.
Bygningsmassen mot sjøen bør ikke utvides, dersom det skulle tillates fortetting burde det
vurderes gjennom deling av tomta og innpassing av en ny enhet sør for kollene.

Innspill til oppstarten: Påpeker at tomtene 1 – 4 har parkering på egen tomt.
Innspill til første høring: Ber om at det reguleres inn en bod nede ved sjøen.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR5 (GB 37/113) - Berentsen

Ca. størrelse på eksisterende tomt: 1795 m2
Ca. størrelse på foreslått regulert tomt: 2175 m2
Forutsatt parkeirng på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig og bryggeanlegg. Det er kjørevei fram til tomta..
Bebyggelsen er plassert på en flate i terrenget, høyde mot sør er bevart. Bebyggelsen bør
ikke plasseres næremere sjøen enn eksisterende bebyggelse.Det har ikke kommet innspill
om fortetting av totma.
Dersom det skulle tillates fortetting burde det gjøres i form av en tomannshytte i området
hvor eksisterende hytte ligger og inn mot terrenget i sør. Deling av tomta til to frittliggende
fritidsboliger anbefales ikke blant annet av hensyn til landskapet.

Innspill til oppstarten: Ikke mottatt innspill.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR6 (GB 37/106) - Selmer

Ca. størrelse på eksisterende tomt. 1325 m2
Ca. størrelse på foreslått regulert tomt: 1390 m2
Forutsatt parkering på egen tomt
Foreslått regulert med tomannshytte.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, sjøbod og bryggeanlegg. Det er kjørevei fram til
tomta. Ny bebyggelse bør ikke plasseres nærmere sjøen enn eksisterende hytte.
Det er i planforslaget foreslått en tomannshytte, denne bør plasseres i området hvor
eksisterende hytte ligger. Deling av tomta til to frittliggende fritidsboliger anbefales ikke
blant annet av hensyn til landskapet.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ber om at BRA for tomannshytter settes til BRA 200 m2 eksklusiv
parkering.

BFR7(GB 37/104) - Ruinell

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 1145 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 1490 m2
Forutsatt parkering på egen tomt
Foreslått regulert med tomannshytte
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, sjøbod og bryggeanlegg. Lengderetningen på
fritidsboligen følger terrenget. Det ser ut til at det er opparbeidet bryggeanlegg delvis ut i
friområdet. Det er kjørevei fram til tomta.
Det er i planforslaget foreslått en tomannshytte, denne bør plasseres i området hvor
eksisterende hytte ligger og bakover i terrenget mot nord. Deling av tomta til to frittliggende
fritidsboliger anbefales ikke blant annet av hensyn til landskapet.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR8 (GB 37/124) - Råmunddal

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 1450 m2
Ca. størrelse på foreslått regulert tomt: 1450m2
Forutsatt parkering på egen tomt
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig. Det er opparbeidet kjørevei fram til tomta.
Bebyggelsen ligger på et flatere parti høyt på tomta, terrenget skrår ned mot sjøen og
friområde i nordvest.
Dersom det skulle tillates fortetting burde det gjøres i form av en tomannshytte i området
hvor eksisterende hytte ligger og mot sørvest. Av landskapshensyn og bør det ikke plasseres
bebyggelse videre ned i det skrånende terrenget. Deling av tomta til to frittliggende
fritidsboliger anbefales ikke blant annet av hensyn til landskapet.

Innspill til oppstarten: Er i prinsippet i mot en fortetning. Ønsker mulighet til å bygge bod
ved brygga.
Innspill til første høring: Ber om at byggegrensen på BFR8 flyttes til tomtegrensen. Det er et platå
utenfor byggegrensen som egner seg til å bygge en bod. Stedet egner seg til plassering av et mindre
bygg, slik at det blir lite synlig fra sjøen.

Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR9 (GB 37/82 og 37/159) – Lie og Askedal

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 830 m2
Ca. størrelse på foreslått regulert tomt: 940 m2
Ikke parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med tomannshytte med BRA 200 m2.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, bod/anneks og bryggeanlegg. Bebyggelsen er
plassert inn mot bratt terreng i sør, mot sjøen er det bevart en odde med naturlig terreng.
Dette er en av de mindre tomtene i planen. Det er i planforlaget foreslått tomannshytte,
denne bør plasseres inn mot terrenget hvor eksisterende hytte ligger. Deling i to
frittliggende enheter er ikke anbefalt av hensyn til landskapet og økt bebygd preg i
strandsonen.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Ber om at det reguleres inn to selvstendige enheter istedenfor
tomannshytte, det vises til at det fra før av er to gårds- og bruksnummer innenfor BFR9.

Innspill til andre høring: Ber om at parkering SPP6 forbeholdes BFR9, av og pålessing til
bodene i området er ok.

BFR10 (GB 37/130, 37/160 og 37/161) - Tønnessen

Ca. størrelse på eksisterende tomt:.1360 m2
Ca. størrelse på regulert tomt med brygger og bod: 1450m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med tomannshytte med BRA 200 m2.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, sjøbod og bryggeanlegg. Det er opparbeidet
kjørevei fram til eiendommen.
Det er i planforlaget foreslått tomannshytte, denne bør plasseres inn mot terrenget hvor
eksisterende hytte ligger. Deling i to frittligggende enheter er ikke anbefalt av hensyn til
landskapet og økt bebygd preg i strandsonen.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Ønsker primært å kunne oppføre en tomannshytte på eiendommen,

sekundært deling i to tomter. Eiendommen har to separate brygger som kan deles på to enheter.

Innspill til andre høring: Ber om umaks BRA for tomannshyttene vurderes økt. Ønsker å dele
tomta i to separate tomter med en frittliggende fritidsbolig på hver.

BFR11 (GB 37/169) – Skjæveland

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 838 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 838 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig på den høyere delen av tomta mot sør.
Terrenget skrår ned mot et lavere nivå i nord. Det er en stiforbindelse over eiendommen på
det lavere nivået.
Dette er en av de mindre tomtene i planen. Terrenget på tomta gjør at denne ikke egner seg
til fortetting.

Innspill til oppstarten: Protesterer mot fortetting og deling av tomter.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR12 (GB 37/170) - Lønø

Ca. størrelse på eksisterende tomt: 1100 m2
Ca. størrelse på foreslåttregulert tomt: 1100 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med tomannshytte med BRA 200 m2.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig. Det er kjørevei fram til tomta.
Det er i planforlaget foreslått tomannshytte. Terrenget på tomta er rellativt flatt og det er
rom for utvidelse av bebyggelsen mot vest/sørvest.
Deling av tomta til to frittliggende fritidsboliger anbefales ikke da dette vil gi små tomter og
tett bebyggelse.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Kommentarer til forhold utenfor tomta.
Innspill til andre høring: Mener tomannshytte bør kunne bygges med BRA 200 m2 eksklusiv
parkering.

BFR13 (GB 37/129) - Tellefsen

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 880 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 880 m2
Forutsatt parkering på egen tomt
Foreslått regulert med tomannshytte.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig. Det er kjørevei fram til tomta.
Det er i planforlaget foreslått tomannshytte. Bebyggelsen ligger plassert på en flatere del av
tomta, øst for en kolle. Eventuell ny bebyggelse bør plasseres i bakkant av eksisterende
bebyggelse, inn mot terrenget.
Deling av tomta til to frittliggende fritidsboliger anbefales ikke da tomta er relativt liten og
terrenget på tomta medfører behov for større terrenginngrep for innpassing av to
frittliggende enheter.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Det ønskes to separate enheter på BFR13, ikke dobbelthytte som vist i

planforslaget. Deling ønskes som vist på kartet med parkering på egen tomt, og tillatt utnyttelse på
120 m2 BRA pluss parkering for hver enhet.

Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR14 (GB 37/168) - Hoem

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 1640 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 1640 m2
Forutsatt parkering på egen tomt
Foreslått regulert med tomannshytte.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig med tilhørende anneks. Det er kjørevei fram til
tomta.
Det er i planforlaget foreslått tomannshytte. Bebyggelsen er plassert på et flatere parti av
tomta. Terrenget skrår nedover sør og nord for bebyggelsen. Eventuell utvidelse til
tomannshytte bør i forhold til terrenget plasseres i området hvor eksisterende bebyggelse
ligger.

Innspill til oppstarten: Er i utgangspunktet i mot fortetting, men har sendt innspill om
fortetting til regulanten.
Innspill til første høring: Ønsker deling av tomta og mulighet til å bygge en fritidsbolig på
hver. Kommentarer til fellesbrygge og grense mot brygge til BFR18.
Innspill til andre høring: Ber om at det reguleres inn sti ned til fellesbrygge BSB22. Ber om at
utnyttingsgraden fro BFR14 økes til 276 m2.

BFR15-1 og BFR15-2 (GB 37/125) - Kleiven

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 1640 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 893 og 745m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått delt til to tomter med en fritidsbolig på hver tomt.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, som ligger plassert øst på tomta. Terrenget på
tomta er slik at en kan få en hensiktsmessig plassering av to frittliggende enheter tilpasset
terrenget, uten at disse trenger å bli liggende tett på hverandre. Bebyggelsen bør ikke
plasseres i skrånende terreng mot nord.
Innspill til oppstarten: Er i mot fortetting, men mener alle bør få mulighet om det skulle
godtas fortetting.
Innspill til første høring: Kommentar til grensen mellom fellesbrygge og brygge til BFR18,
pluss andre kommentarer som ikke angår tomta.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR16 (GB 37/132) - Alnæs

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 1600 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: m2
Forutsatt parkering på egen tomt
Foreslått regulert med tomannshytte.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig som ligger mellom en mindre kolle i vest og
terreng som skrår opp mot nordøst.
Det er i planforlaget foreslått tomannshytte. Det er flere muligheter for plasseringer av ny
bebyggelse som kan gi en god plassering i terrenget.
Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Kommentar til grensen mellom fellesbrygge og brygge til BFR18.
pluss andre kommentarer som ikke angår tomta.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR17 (GB 37/114) - Espeland

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 1075 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 1075 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med tomannshytte.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig som ligger helt vest på tomta.
Det er i planforslaget foreslått tomannshytte. Det er flere muligheter for plasseringer av ny
bebyggelse som kan gi en god plassering i terrenget. Deling av tomta til to frittliggende
fritidsboliger anbefales ikke da tomta er relativt liten og innpassing av to frittliggende
enheter vil kreve større terrenginngrep og gir en tett bebyggelse.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Kommentarer til forhold utenfor tomta.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR18 (GB 37/123) - Norheim

Ca. størrelse på eksisterende tomt: 908 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 960 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig og bryggeanlegg. Det er kjørvei fram til tomta.
Terrenget skrår bratt nedover mot sjøen. Bebyggelsen er plassert øst for en liten kolle på
eiendommen. Atkomt til brygge er via friområde.
Tomta er relativt liten. Ut i fra landskapshensyn vurderes det ikke som heldig med fortetting
på eiendommen

Innspill til oppstarten: Ber om at det reguleres inn areal til sjøbod på eiendommen.
Protesterer mot fortetting på BFR16.
Innspill til første høring: Kommentar til grensen mellom fellesbrygge og brygge til BFR18 og
avgrensning av bryggeanlegg ut i sjø, pluss andre kommentarer som ikke angår tomta.
Innspill til andre høring: Kommentarer til grense mellom fellesbrygge og brygge til BFR18.
Ber om justering av grensen til BFR18 til å omfatte deler av friareal. Ber om utvidelse av
småbåtanlegg i sjø.

BFR19 (GB 37/110) - Natvig

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 1035 m2
Ca. størrelse på regulert tomt med bod og brygger: 1072 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, sjøbod og bryggeanlegg. Det er kjørevei fram til
tomta. Tomta skrår ned til sjøen. Bebyggelsen bør ikk e plasseres næremer sjøen enn
eksisterende.
Tomta er relativt liten og har en eksponert plassering. Ut i fra landskaphensyn vurderes det
ikke som heldig med fortetting på eiendommen.

Innspill til oppstarten: Ber i e-post til styret i vellet (19.09.2013), som er videresendt til
Søgne kommune om at fortetting ikke godtas.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR20-1 og BFR20-2 (GB 37/122) - Natvig

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 2180m2
Ca. størrelse på regulert tomt med bod og brygger: 1190 og 1030 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått delt til to tomter med en fritidsbolig på hver tomt.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, sjøbod og bryggeanlegg. Det er kjørvei fram til
tomta. Bebyggelsen ligger sørvest på eiendommen.
Dette er en av de største tomtene i planen. Plassering av eksisternede bebyggelse og
terrenget på tomta gjør at denne kan egne seg for deling til to tomter med en frittliggende
fritidsbolig på hver.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR21 (GB 37/115) – Astrup og Törnquist

Ca. størrelse på eksisterende tomt:.1830 m2
Ca. størrelse på regulert tomt med brygger: 1850 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig og bryggeanlegg. Tomta skrår ned til sjøen. Det
er kjørevei fram til tomta. Bebyggelsen ligger noe opp fra sjøen. Dersom bebyggelsen skal
utvides bør det skje mot veien, bebyggelse nærmere sjøen bør ikke tillates.
Deling av tomta til to frittliggende fritidsboliger anbefales ikke blant annet av hensyn til
landskapet.
Innspill til oppstarten: Er i mot fortetting.
Innspill til første høring: Er i mot fortetting.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR22 (GB 37/116) - Borning

Ca. størrelse på eksisterende tomt:.1775 m2
Ca. størrelse på regulert tomt med bod og brygger: 2040 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med tomannshytte.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, et anneks, en sjøbod og bryggeanlegg.
Terrenget skrår ned til sjøen. Tomta er foreslått regulert slik at det blir kjørevei fram.
Det er i planforlaget foreslått tomannshytte. Eksisternde bebyggelse er tilpasset terrenget og
ligger i en forsenkning i terrenget, sentralt på tomta. Eventuell ny bebyggelse bør plasseres i
bakkant av eksisterende bebyggelse, vekk fra sjøen.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Er i mot fortetting av området.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR23 (GB 37/117) - Brogeland

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 1540 m2
Ca. størrelse på regulert tomt med bod og brygger: 1630 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, sjøbod og bryggeanlegg. Tomta skrår ned til
sjøen. Tomta er foreslått regulert slik at det blir kjørevei fram.
Dersom det skal tillates fortetting bør det gjøres i form av tomannshytte bakover i terrenget
på samme høyde som eksisterende bebyggelse. Deling av tomta til to frittliggende
fritidsboliger anbefales ikke av hensyn til landskapet.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR24 (GB 37/119) - Kvamme

Ca. størrelse på eksisterende tomt: 1660 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 1670 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, sjøbod og bryggeanlegg. Bebyggelsen ligger inn i
terrenget mellom to høyder. Det er kjørevei fram til tomta.
Dersom det skal tillates fortetting bør det gjøres i form av tomannshytte i området hvor
eksisterende bebyggelse ligger. Deling av tomta til to frittliggende fritidsboliger anbefales
ikke av hensyn til landskapet.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Er i mot fortetting. Dersom det likevel skal være rom for fortetting bør det
åpnes opp for tomannshytter på alle tomtene.

Innspill til andre høring: Ønsker tomannshytte på eiendommen. Påpeker at BFR24 har
atkomst til veien mot sørøst over friområde som er foreslått innlemmet i BFR23 og BFR25,
ber om at atkomsten opprettholdes.

BFR25 (GB 37/118) - Fredriksen

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. 1280 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 1320 m2
Ikke parkering på egen tomt i planforslaget
Foreslått regulert med tomannshytte.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig og ett anneks. Tomta ligger på en høyde med
terreng som skrår ned mot øst og sør. Det er ikke parkering på tomta i dag, men
gangatkomst via trapp fra veien i øst.

Innspill til oppstarten: Protesterer mot fortetting. Er i mot utvidelser av tomter til ulempe
for friområder.
Innspill til første høring: Er i mot fortetting
Innspill til andre høring: Ber om at parkeringen sør for tomta innlemmes i BFR25, slik at
tomta får parkering på egen tomt. Friområdet som er foreslått innlemmet i BFR7 bør forbli
friområde.

BFR26 (GB 37/120) - Overå

Ca. størrelse på eksisterende tomt:.1140 m2
Ca. størrelse på regulert tomt: 1180 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med tomannshytte.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig. Det er opparbeidet kjøreatkomst til
eiendommen.
Det er i planforlaget foreslått tomannshytte. Eksisternde bebyggelse ligger på en flate i
terrenget. En eventuell utvidelse til tomannshytte bør skje ved utvidelse i området hvor
eksisterende bebyggelse ligger.

Innspill til oppstarten: Ingen registrert hos oss.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR27 (GB 37/121) - Harbo

Ca. størrelse på eksisterende tomt:.1430 m2
Ca. størrelse på foreslått regulert tomt med bod og brygger: 1490 m2
Forutsatt parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, sjøbod og bryggeanlegg. Bebyggelsen ligger inn i
terrenget mellom to høyder. Det er kjørevei fram til tomta.
Dersom det skal tillates fortetting bør det gjøres i form av tomannshytte i området hvor
eksisterende bebyggelse ligger. Deling av tomta til to frittliggende fritidsboliger anbefales
ikke av hensyn til landskapet.

Innspill til oppstarten: Er i mot fortetting.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

BFR32 (GB 37/63) - Rognhaugen

Ca. størrelse på eksisterende tomt:. Eiendommen er på ca. 4150 m2
Ca. størrelse på foreslått regulert tomt: Byggeområde er lagt tett rundt eksisterende
bebyggelse.
Ikke parkering på egen tomt.
Foreslått regulert med en fritidsbolig med BRA 120 m2.
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, sjøbod og bryggeanlegg. Bebyggelsen ligger inn i
terrenget mellom to høyder. Eiendommen ligger på en odde vest for Kalsneset.
Innspill til oppstarten: Innspill knyttet til parkering.
Innspill til første høring: Ikke mottatt innspill.
Innspill til andre høring: Ikke mottatt innspill.

Sjekkliste Risiko og sårbarhetsundersøkelse
Detaljregulering for Nordre Kalsnes
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Vurdering
Nei

Naturgitte
forhold

Infrastruktur

Tidligere
bruk

Er området utsatt for snø- eller steinskred?

nei

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?

Kan være

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?

ja

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket
bekk?
Er det radon i grunnen?

nei

Annet (angi)
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe
på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for
området?
-hendelser på veg
-hendelser på jernbane
-hendelser på sjø/vann/elv
-hendelser i luften
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre
en risiko for området?
-utslipp av giftige gasser/væsker
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester
spesielle ulemper for området:
-elektrisitet
-teletjenester
-vannforsyning
-renovasjon/spillvann
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett
for gående, syklende og kjørende innenfor området:
-til skole/barnehage?
-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?
-til forretning etc.?
-til busstopp?
Brannberedskap
-omfatter området spesielt farlige anlegg?
-har området utilstrekkelig brannvannforsyning
(mengde og trykk)?
-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere
virksomheter?
-bensinstajsjon/bilverksted/tankanlegg
-mekanisk verksted/skipsverft
-galvaniseringsverksted

usikkert

Ja og merknad
(tiltak listes i
planbeskrivelsen/
reg. best.)

Sikring av
fjellskråninger
etter kvalifisert
vurdering
Brygge kan
være utsatt. Må
utformes ihht
veiledere
Radonmålinger
må foretas

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

nei

nei

nei
usikkert

Brannvannkapa
sitet sjekkes

ja
nei
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-impregneringsverk
-avfallshåndtering/deponi
-gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger
fra 1950 -1980
-byjord: sentrale og eldre bydeler
-gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.
-annet (angi)
Omgivelser

Ulovlig
virksomhet

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell
fare for usikker is?
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)
Annet (angi)
Sabotasje og terrorhandlinger
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i
nærheten?

Utført av:
Dato:

nei
ja

Bratte
skråninger må
sikres

nei
nei
nei

Arkitektkontoret SØR as ved Geir Andersen
10.10.16
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