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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 1 Områderegulering for
Leireheia plan ID 201220 (vedlegg 1,2,7,8).
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan for gang- og
sykkelvei Leire-Ausviga (vedtatt 15.6.1995) iht. kart vedlegg 13.
3. Plan- og miljøutvalget delegeres myndighet til å behandle eventuelle klager på
vedtakene.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.02.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Langenes (H) da hun er grunneier. Representanten ble
erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Synnøve Prebensen tiltrådte møtet
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Stubstad (FRP) da hennes mann og svoger er grunneier.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Lise Eikeland tiltrådte møtet
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
4. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 1 Områderegulering for Leireheia
plan ID 201220 (vedlegg 1,2,7,8).

5. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan for gang- og sykkelvei
Leire-Ausviga (vedtatt 15.6.1995) iht. kart vedlegg 13.
6. Plan- og miljøutvalget delegeres myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtakene.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Alternativt forslag til rådmannens punkt 1:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 Områderegulering for Leireheia plan
ID 201220 (vedlegg 3,4,7,8). med følgende endringer:
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bestemmelser om garasje endres slik at BYA blir 50 m2, og bruksareal strykes. Mønehøyde settes
til 5,5 meter.
Begrunnelse: Endring av bestemmelser om garasje, følger opp den praksis kommunen har vedtatt i
nyere planer.
§ 6 GRØNNSTRUKTUR
Bestemmelse pkt6,1c endres til: Turdrag o_GTD3 og GTD4 skal nyttes til evt uttransportering av
ved og trevirke fra GDT1.
Begrunnelse: Dette for å unngå transportering gjennom hagearealer mot elva i Kariveien.
Protokolltilførsel:
Plan og miljøutvalget ber kommunestyret vurdere å i vedtak, presisere at erverv av
rettighet/servitutt for anleggelse av turvei skal løses etter tilsvarende modell som Årosstien
Repr. Prebensen (H) fremmet tilleggsforslag:
Presisering av ferdsel ved tursti på Kariveien ved ikke lov å ferdes med motorisert kjøretøy på turstien.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP
Tilleggsforslag fra H
FRPs forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 (MDG, AP) stemmer
Tilleggsforslag fra H ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.

Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 Områderegulering for
Leireheia plan ID 201220 (vedlegg 3,4,7,8). med følgende endringer:
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bestemmelser om garasje endres slik at BYA blir 50 m2, og bruksareal strykes.
Mønehøyde settes til 5,5 meter.
Begrunnelse:
Endring av bestemmelser om garasje, følger opp den praksis kommunen har vedtatt i nyere
planer.
§ 6 GRØNNSTRUKTUR
Bestemmelse pkt6,1c endres til: Turdrag o_GTD3 og GTD4 skal nyttes til evt uttransportering av
ved og trevirke fra GDT1.
Begrunnelse: Dette for å unngå transportering gjennom hagearealer mot elva i Kariveien.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan for gang- og
sykkelvei Leire-Ausviga (vedtatt 15.6.1995) iht. kart vedlegg 13.

3. Plan- og miljøutvalget delegeres myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtakene.
Presisering av ferdsel ved tursti på Kariveien ved ikke lov å ferdes med motorisert kjøretøy på
turstien.

1. Bakgrunn for saken:
Asplan Viak har på vegne av Hellvik hus utarbeidet forslag til områderegulering for Leireheia.
Kommunen har jf. pbl § 12-2 andre ledd overlatt til private å utarbeide områderegulering.
Prosessen for utarbeidelse av planen har derfor vært lik prosessen ved utarbeidelse av private
detaljreguleringer.
Planadministrasjonen har deltatt i en arbeidsgruppe hvor enkelte felleselementer har blitt
drøftet. Planen legger i likhet med områderegulering for Kjellandsheia syd og Ausviga opp til
større boligutbygging med tilhørende infrastruktur.
Plan- og miljøutvalget besluttet i møte 1.3.2017 at 3 ulike planforslag skulle legges ut på
offentlig ettersyn. Forslagene ble lagt ut på offentlig ettersyn og hørt i perioden 15.3.2017 til
28.4.2017.
2. Dagens bruk av området:
Foruten de nordligste områdene og arealene langs Leireveien og Lundeelva er planområdet
hovedsakelig ubebygd.
Kommunen har et vannverk som ligger i senter av planområdet. I tillegg ligger det ei eldre
hytte øst for vannverket. I nordvest ligger det regulerte boligfeltet Leireheia, som er nesten
ferdig utbygd. I nordøst ligger Kariveien med spredt boligutbygging og tilgrensende
landbruksarealer.

Kartutsnitt 1: Planområdet vist med blå linje over flyfoto.
Leireveien med dagens kryss ut på E39 inngår i reguleringsplanområdet. I tillegg til kobling
mot regulert kryss til E39 i nordvest.
3. Forholdet til overordnet plan og gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:
Reguleringsplanarbeidet følger i hovedsak opp intensjonene i kommunedelplan for
Kjellandsheia (KDP). Det er foretatt noen mindre arronderinger i mellom byggeformål og LNF
formålene i KDP. Eksisterende boligtomter i LNF områder er avsatt til boligbebyggelse.
I nordøst er forslaget med høyest utnyttelse (forslag 2) til dels i konflikt med landbruksarealer i
Kariveien og byggeforbudet langs Lundeelva. I nordvest (Leiredale) er planene til dels i
konflikt med landbruksarealer med foreslått etablering av rundkjøring og tilhørende vei.
Områdereguleringen erstatter reguleringsplan for Leireheia nord (vedtatt 13.10.2005) og delvis
reguleringsplan for gang- og sykkelvei Leire-Ausviga (vedtatt 15.6.1995).
4. Om planforslagene:
Planforslagene er identisk i utforming med unntak av arealbruken i Kariveien. Forskjellen i
Forslagene kan oppsummeres slik:
- Forslag 1: stadfestelse av dagens arealbruk i Kariveien
- Forslag 2: vesentlig fortetning i Kariveien i strid med KDP
- Forslag 3: fortetning i Kariveien i tråd med KDP
Planlagt arealbruk byggeområder:

B200 serien gjelder eksisterende bebygde tomter langs Leireveien og Kariveien. I Kariveien
inngår 6 nye fortetningstomter i forslag 2.

Kartutsnitt 2: Viser fortetningsboliger i rødt fra illustrasjonsplanen til forslag 2. Det er
tegnefeil i illustrasjonen når boligformålet vises helt ned til turveien mot elva (foreslått
regulert til landbruk i plankart PMU førstegangsbehandling av 1.3.2017).
Tomtene innenfor B200 kan bebygges med eneboliger med tilhørende sekundærleilighet/hybel.
Utnyttelsesgraden er satt til 40 % og regulerte høyder lik pbl § 29-4 (maks gesims 8 og møne 9
m.).
Områdene i B201 serien er eksisterende bebygde tomter i reguleringsplanen for Leireheia nord.
I den gamle planen er det forskjellig type bebyggelse (eneboliger, 2-mannsboliger og 4mannsboliger) som områdereguleringen viderefører.
Områdene B202-B204 er de nye byggeområdene nord for det etablerte boligfeltet.
Bebyggelsestypen varierer her fra frittliggende eneboliger til eneboliger i kjede, 2mannsboliger og 4-mannsboliger. Det er regulert 61 frittliggende eneboliger (med mulighet for
sekundærleilighet), 28 eneboliger i kjede, og 12 boenheter i 2 eller 4-mannsboliger. Totalt 101
boenheter. I tillegg kommer utleie/sekundærleiligheter.
Bebyggelsen kan ha både saltak, pulttak og flat tak. Høyden på bebyggelsen er regulert med
samme høyder som pbl § 29-4.
I tilknytning til de nye byggeområdene er det lagt opp til 3 sandlekeplasser som skal
opparbeides før det kan gis igangsettingstillatelse på tomtene.

Områdene B205-211 er avsatt med plankrav og åpner for til sammen 275 nye boliger. I senter
av planen er det innregulert barnehage (BBH1) og kvartalslek (o_KL4).
Vei og samferdsel:
Det er regulert inn kommunal samlevei fra Leireveien og opp til samleveien i
områderegulering for Ausviga. På østsiden av veien er det tatt med gang- og sykkelvei.
Øvrige veier i tilknytning til samleveien er regulert som kommunale boligatkomstveier,
fellesveier og private veier.
Langs Leireveien er det innregulert fortau og bussholdeplasser. Helt nordvest er det tatt inn
rundkjøring med påkobling til regulert rundkjøring på E39.
Grønnstruktur og turvei:
Langs Lundeelva er det lagt opp til turvei som skal kobles sammen med turvei og bru over
Lundeelva i områderegulering for Ausviga. For å dempe konfliktnivået har forslagsstiller valgt
å trekke turveien litt i fra elvekanten, hvor det er mer etablerte bruk.
Det er også tatt inn areal til offentlig parkeringsplass ved dagens kryss ut på E39.
Det er regulert inn flere snarveiforbindelser mellom boligområdene og ned til Lundeelva og
turveien. Det er lagt opp til at det skal kunne tilrettelegges for anlegg for lek på det kommunale
vannverket.
Grønnstrukturplanen er i likhet med de andre to områdereguleringene forutsatt lagt til grunn
ved opparbeidelse. Det er krav om utomhusplan.
Rekkefølgekrav:
Rekkefølgekravene baserer seg i stor grad på det samme som ligger inne i områderegulering
for Kjellandsheia syd og Ausviga. Det innebærer blant annet:
 Krav om utbedring av Leireveien før boligområdene med plankrav kan realiseres.
 Krav om opparbeidelse av kryss på E39.
 Krav om at turstien langs Lundeelva skal være etablert innenfor planområdet før det
kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 150 nye boenheter.
 Krav om bru over Lundeelva før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 250
boenheter.
 Krav om at nærmiljøanlegg skal være etablert før det gis igangsettingstillatelse til mer
enn 300 boenheter innenfor hele KDP for Kjellandsheia.
 Krav om sandlekeplasser skal være etablert (fra første boenhet).
 Krav om at kvartalslekeplass skal være etablert før det kan gis igangsettingstillatelse til
mer enn 50 boenheter.
Utbygger har også foreslått at de oppgraderer en mindre del av Leireveien (nord for den
regulerte rundkjøringen og fram til dagens kryss på E39) før de går i gang med de nye
byggeområdene B202-B204. Oppgraderingen innebærer etablering av fortau og gang- og
sykkelvei på strekningen.
Vurdering:
Arealutnyttelse Kariveien:
Det vises til tidligere vurderinger ved utleggelse av planen til offentlig ettersyn hva gjelder
hvilke alternativ som bør vedtas (vedlegg 13). Administrasjonen legger til grunn arealbruken
som ligger fast i gjeldende kommunedelplan. Det anbefales derfor at alternativ 1 vedtas. Det er

da lagt vekt på at planen gir flere hundre nye boenheter som gjør det unødvendig å bruke
landbruksområdene i Kariveien til nye boliger.
Om utbygger ønsker å kompensere for ulemper med turveien er det andre måter det kan løses
på enn at kommunen skal bruke sin myndighet. Administrasjonen registrerer at
fylkeskommunen og fylkesmannen anbefaler alternativ 1.
Risiko og sårbarhet:
Reguleringsplanprosessen har blitt forsinket som følge av en innsigelse fra NVE. Innsigelsen
gjaldt en bekk som renner i nordlig retning gjennom planen fra myrdrag rundt toppen. NVE
ønsker primært å bevare dette nedbørsfeltet samlet og at utbyggingen heller må tilpasses de
naturgitte forholdene på stedet. Dette både av hensyn til flomsikkerhet og den økologiske
funksjonen den her type mindre vassdrag har.
Utbygger ønsker å ta i bruk hele området og viser til at det vil gi dårligere utnyttelse om
bekken og myrdraget skal være førende for utviklingen av området. Av den grunn foreslås det
at bekken legges om slik at den går østover ut i Lundeelva i flere mindre utløp. Det
opprinnelige nedbørfeltet blir da delt i 3.
Administrasjonen er ikke uenig med NVE i at det rom for å tilpasse utbyggingene til naturgitte
forhold på stedet, men det er forhold som må komme tidlig inn i planprosessen. Når planen
legges ut på offentlig ettersyn er det lagt veldig mye arbeid ned i planløsningene som fremmes.
NVE utelukker ikke at overvannssystemet som utbygger foreslår vil kunne medføre skade med
ekstrem nedbør. Av den grunn anbefales det at kommunen legger 200-årshendelse med
klimapåslag til grunn for dimensjonering av overvannssystemet helt fram til resipient.
Administrasjonen har knyttet bestemmelse til planen om at overvannssystemet skal tåle 200årshendelse med klimapåslag. Det er videre knyttet rekkefølgekrav til at bekken skal være lagt
om innen det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse.
NVE skrev i sitt opprinnelige høringsinnspill at det kan være fare for kvikkleire i Kariveien og
at de derfor anbefaler områdestabiltetsvurderinger. Forslagsstiller har fremlagt
grunnundersøkelser og vurderinger fra grunnundersøkelser AS hvor det tilbakeviser at det fare
kvikkleire. Administrasjonen har derfor slått seg til ro med at det ikke er behov for
områdestabilitetsvurderinger.
Naturmangfold:
Utbyggingsområdene er avsatt til utbygging i overordnet plan og det ikke påvist ved oppslag i
Miljødirektoratets naturbase noen nye forhold som tilsier at det nødvendig med nærmere
undersøkelser eller avbøtende tiltak.
Administrasjonen finner kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig og ser ikke nødvendigheten av å gå
nærmere inn på øvrige bestemmelser i naturmangfoldloven.
Landskap:
Naturvernforbundet har gitt innspill til planen hvor de blant annet anbefaler at det i større grad
tas hensyn til landskap ved utbygging. Administrasjonen har kommentert og drøftet
problemstillingene Naturvernforbundet tar opp i planbeskrivelsen under
merknadsbehandlingen (vedlegg 7 fra side 53- 64).
Planen legger opp til forholdsvis store terrenginngrep som vil gi seg utslag i endringer i
landskapsbildet.

Opphevelse av eldre reguleringsplan:
Iht. innstillingen pkt. 2 foreslås at deler av en eldre reguleringsplan oppheves som følge av ny
planen. Arealene som foreslås opphevet er restarealer når områdereguleringen legges over
gjeldende plan (se kartutsnitt under). Området som foreslås opphevet er regulert til ulike
veiformål i tilknytning til fylkesveien. Ettersom områdereguleringen har tatt med seg alt
nødvendig areal til fylkesveien er det lite hensiktsmessig at arealet blir liggende igjen regulert.
KDP med sitt boligformål vil bli gjeldende for underliggende arealer.

Endringer etter offentlig ettersyn:
Det er foretatt en del mindre rettelser etter offentlig ettersyn, for å rette feil og imøtekomme
innspill og merknader. Planbeskrivelsen er oppdatert, blant annet med en merknadsbehandling
hvor alle innspill er kommentert av administrasjonen. Innkommende merknader er i varierende
grad tatt hensyn til i planen. Det vises til planbeskrivelsen.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler forslag 1 til plan vedtas.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1
Plankart forslag 1
2
Planbestemmelser forslag 1
3
Plankart forslag 2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Planbestemmelser forslag 2
Plankart forslag 3
Planbestemmelser forslag 3
Planbeskrivelse
Grønnstrukturplan
Illustrasjonsplan forslag 2
Notat Asplan viak vedlagt grunnundersøkelser og prinsippskisse for overvannshåndtering
Innspill fra offentlig ettersyn og begrenset høring
Saksutredning ved utleggelse av plan til offentlig ettersyn
Omriss av areal som foreslås opphevet- deler av reguleringsplan for gang- og sykkelvei
Leire-Ausvigheia Plan ID 19950615
Kopi av plankart Gang- og sykkelvei Leire-Ausvigheia plan ID 19950615
Kopi planbestemmelser Gang- og sykkelvei Leire Ausvigheia plan ID 19950615
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REGULERINGSBESTEMMELSER

Forslag 1
OMRÅDEREGULERING

LEIREHEIA BOLIGOMRÅDE
I medhold av §§ 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har
Søgne kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende
reguleringsbestemmelser
i møte XX.XX.XXXX som sak XXXX/XX.
Astrid Margrethe Hilde
ordfører

Dato: 21.11.16

Revidert 16.02.18

Behandling
Melding om planarbeid
Behandlet første gang i plan- og miljøutvalget
Utlagt til offentlig ettersyn
Behandlet andre gang i plan- og miljøutvalget
Behandlet i Søgne kommunestyre

Dato
28.01.13/28.11.13
01.03.17

§1

HENSIKT MED OMRÅDEREGULERINGEN/REGULERINGSFORMÅL

1.1

Hensikt

sak
24/17

Hensikten med områdereguleringen er å tilrettelegge for at arealene innenfor planen kan
disponeres til boligformål med tilhørende anlegg. Planen skal dessuten sikre at viktige
tur- og rekreasjonsområder kan opprettholdes og videreutvikles.
1.2

Reguleringsformål
Området reguleres til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5:
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse og anlegg
B
Barnehage
BBH
Vannmagasin
BVF
Renovasjonsanlegg/trafo/post
R, T, Post
Lekeplass
SL, KL

1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)
Samferdselsanlegg
S
Kjørevei
SV
Fortau
SF
Gang- sykkelvei
SGS
Annen veigrunn – tekniske anlegg
Annen veigrunn – grøntareal
SVG
Kollektivholdeplass
Parkeringsplasser
P
Kombinerte formål – gang-/sykkelvei og kjøreatkomst SK
Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)
Turdrag/turvei
Friområder/vegetasjonsskjerm

GTD
GF/GV

Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl. § 12-5 nr. 5)
Landbruksformål
LL
1.3

Sikringssoner
Innenfor området avsettes følgende hensynssoner etter pbl § 12-6:
Frisikt
H140
Støysone – rød sone hht. T-1442
H210
Støysone – gul sone hht. T-1442
H220
Bestemmelsesområde
#1
Faresoner
Ras- og skredfare
H310
Høyspenningsanlegg
H370
Infrastruktursoner
Båndlegging - infrastruktur
H410
Båndleggingssone
Båndlegging etter lov om kulturminner
H730

§2

REKKEFØLGEKRAV

2.1

Utbedring av Leireveien

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelse innenfor områdene B202.1 B204.4, skal Leireveien (fv. 204) med tilhørende anlegg, fortau og gang-/sykkelvei være
etablert som vist på plankartet fra regulert avkjørsel til gnr/bnr 29/34 til kryss med
eksisterende E39.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelse innenfor områdene B205.1 –
B211.2, skal Leireveien (fv.204) utbedres til standardklasse U-Hø2 - øvrige hovedveger
(håndbok N100) - fra Uffortjønnbekken til kryss med eksisterende E39.

2.2

Kryss E39
Før det kan gis igangsettingstillatelse til ny boligbebyggelse eller bygg for offentlig- eller
privat tjenesteyting innenfor planområdet, skal nytt kryss med eksisterende E39 og
tilhørende veianlegg være etablert.
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2.3

Tursti langs Lundeelva
Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 150 nye boenheter innenfor
planområdet, skal tursti langs Lundeelva være etablert fra Leireveien i nord til regulert
bru over Lundeelva i syd, som vist i områderegulering for Ausviga (plan id 201209).

2.4

Bru over Lundeelva
Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 250 nye boenheter innenfor
planområdet, skal bru over Lundeelva være etablert som vist i områderegulering for
Ausviga (plan id 201209).

2.5

Samlevei / gang- og sykkelvei

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse til nye boenheter skal samlevei med tilhørende
gang-/sykkelvei være etablert fram til kryss med atkomstveien til det angjeldende
byggeområdet.

b)

Før områdene B208 eller B211 kan bygges ut, skal samleveien med tilhørende gang/sykkelvei være etablert fram til plangrensen i syd.

2.6

Kvartalslekeplass
Før det kan gis igangsettingstillatelse for flere enn 50 boenheter innenfor områdene
B202.1 – B204.4, skal minimum 4,0 daa av kvartalslekeplass o_KL4 og gang-/sykkelvei
fram til lekeplassen være etablert.
Før det kan gis igangsettingstillatelse for flere enn 250 boenheter innenfor områdene
B202.1 – B211.2, skal hele kvartalslekeplass o_KL4 være etablert.

2.7

Sandlekeplasser

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B202.1 –
B202.12, skal sandlekeplass f_SL1 være etablert.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B203.1 –
B203.4, skal sandlekeplass f_SL2 være etablert.

c)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B204.1 –
B204.4, skal sandlekeplass f_SL3 være etablert.

2.8

Nærmiljøanlegg
Før det gis igangsettingstillatelse til flere enn 300 nye boenheter innenfor plangrensen til
kommunedelplan for Kjellandsheia (planid 20110616-1), skal nærmiljøanlegg/park
o_NM301 i områderegulering for Kjellandsheia syd (planid 201219) være etablert.

2.9

Parkeringsplass
Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B202.5, B202.6,
B202.8, B202.9, skal parkeringsplass f_P5 være etablert.

2.10

Renovasjonsanlegg/trafo/post

a)

Før det kan gis brukstillatelse til boenheter innenfor områdene B202.1 - B202.12 må
område for felles renovasjonsinnsamling f_R3 være etablert.

b)

Før det kan gis brukstillatelse til boenheter innenfor områdene B203.1 - B203.4 må
område for felles renovasjonsinnsamling f_R4 være etablert.
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c)

Før det kan gis brukstillatelse til boenheter innenfor områdene B204.1 - B204.4 må
område for felles renovasjonsinnsamling f_R5 være etablert.

d)

Områder for trafo og felles postutlevering etableres i takt med utbyggingen.

e)

Områder for trafo, post og kommunaltekniske anlegg (Ps) etableres etter behov og i takt
med utbyggingen.

2.11

Tomteopparbeidelse

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor område B202.10, skal
tomtene være grovplanert med en sammenhengende fylling og evt. forstøtningsmurer
langs grensen mot nord.

2.12

Støyavskjerming
Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor områder avsatt med
hensynssoner H210 og H220, må nødvendig støyavskjerming være etablert.

2.13

Turdrag
Sti gjennom område o_GTD3 mellom område B202 og turstien langs Lundeelva må
være ferdig opparbeidet før første bolig i område B202.11 tas i bruk.
Sti gjennom område o_GTD3 mellom område B203 og turstien langs Lundeelva må
være ferdig opparbeidet før første bolig i områdene B203.3 og 203.4 tas i bruk.
Sti gjennom område o_GTD4 må være ferdig opparbeidet før første bolig i områdene
B207 – B211 tas i bruk.

2.14 Omlegging av bekk/nedbørsfelt og overvannshåndtering
Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor områdene B202.1 - B204.4
skal eksisterende bekkeløp som går i nord/sørlig retning gjennom planområdet være
omlagt i et nytt overvannssystem.
§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1

Krav om detaljregulering
Innenfor områdene B205.1 – B211.2 og BBH1 er det krav om godkjent detaljregulering
før tiltak kan iverksettes. Anleggsveier, midlertidige deponier og uttak av masser kan
gjennomføres uten detaljregulering.

3.2

Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger og anlegg

a)

Grønnstrukturplan skal legges til grunn ved prosjektering og gjennomføring av tiltak
innenfor planområdet.

b)

Samleveier, atkomstveier, fellesveier, gang-/sykkelveier, fortau og andre veitekniske
anlegg skal prosjekteres og anlegges iht. standard som fremgår av planbeskrivelsen.
Der planbeskrivelsen ikke sier noe om standard skal Statens vegvesen håndbok N100
legges til grunn.

c)

Ved etablering av skjæringer høyere enn 3,0 meter mot tilgjengelige felles- og
friområder, skal toppen av skjæringen sikres mot fallulykker. Alternativt kan skjæringene
etableres i sprang med høyde maks 3,0 meter.

d)

Ved detaljregulering skal det sikres stier og gangforbindelser innenfor og mellom
delområdene.
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e)

Ved utarbeidelse av detaljreguleringer for områdene B205 – B211 skal landskapsvirkninger visualiseres.

f)

Støyavskjermingstiltak tillates etablert utenfor de angitte byggegrenser mot offentlig vei.
Tiltakene må ikke komme i konflikt med regulerte siktsoner eller sikttrekanter i avkjørsler.

3.3

Krav til teknisk plan
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anlegg skal det foreligge godkjente
tekniske planer.

3.4

Krav om utomhusplan
Ved søknad om tiltak innenfor områder regulert til friområder, grønnstruktur, turdrag,
kvartalslekeplass og barnehage, skal det utarbeides en utomhusplan som skal
godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.5

Terrengopparbeiding og overganger mot tilstøtende områder.
Vegetasjon/enkelttrær og andre elementer som skal bevares.
Ny beplantning.
Utforming og møblering av lekearealer.
Plassering og utforming av turveier og stier/tråkk.
Ras- og fallsikring.
Andre relevante tiltak for tilrettelegging for bruk av områdene; benker, badeplasser,
grillplasser mm.

Automatisk fredede kulturminner
Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet oppdages automatisk fredede
kulturminner, må terrengarbeid straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminneloven § 8.2.

3.6

Omlegging av bekk/nedbørfelt og overvannshåndtering
Eksisterende bekk og nedbørfelt tillates omlagt i nye løp til Lundelva. Det skal utarbeides
tekniske planer for hele overvannsystemet samlet. Overvannsystemet skal
dimensjoneres for 200-årshendelse med klimapåslag helt fram til resipient.

§4

BEBYGGELSE OG ANLEGG

4.1

Bebyggelse og anlegg B200.1 – B200.8 (områder uten krav om detaljregulering)

a)

Hver tomt innenfor områdene B200.1 – B200.8 kan bebygges med 1 frittliggende
enebolig og inn til 1 utleie-/sekundærleilighet med BRA t.o.m. 60 m², og tilhørende
garasjer og uthus.
Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. Tillatt utnyttelse skal beregnes for hver tomt.
Nødvendig parkering skal medregnes i tillatt utnyttelse med 18 m² pr. plass.

b)

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 23 - 40 grader. For bolighus skal
mønehøyden ikke overstige 9,0 meter.

c)

Garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m². Mønehøyden
skal ikke overstige 5,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

d)

Uthus skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 15 m². Mønehøyden skal
ikke overstige 3,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.
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e)

Parkeringsdekningen skal minst tilfredsstille følgende krav:
•

For boenheter med over 60 m² BRA skal det avsettes 2 parkeringsplasser pr.
boenhet, med minst 1 plass i garasje eller carport.

•

For boenheter med BRA t.o.m. 60 m² skal det avsettes 1 parkeringsplass pr.
boenhet.

•

Parkeringsplasser skal ha minimum 2,5 meter bredde/åpning og minimum 5,0 meter
lengde Garasje og parkeringsplasser skal vises på situasjonsplan ved søknad om
byggetillatelse.

•

Parkering skal etableres innenfor egen tomt.

f)

Det skal avsettes minimum 80 m² uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor egen tomt.

4.2

Bebyggelse og anlegg B201.0 – B201.9 (områder uten krav om detaljregulering)

a)

Hver tomt innenfor områdene B201.0 – B201.1 og B201.7 – B201.9 kan bebygges med
1 frittliggende enebolig og inn til 1 utleie-/sekundærleilighet med BRA t.o.m. 60 m², og
tilhørende garasjer og uthus.

b)

Område B201.2 kan bebygges med 2- og 4-mannsboliger med til sammen inntil 10
boenheter.

c)

Områdene B201.3 – B201.6 skal bebygges med sammenhengende eneboliger (i kjede
eller rekke), med 1 boenhet på hver tomt.

d)

Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. Tillatt utnyttelse skal beregnes for hver tomt.
Nødvendig parkering skal medregnes i tillatt utnyttelse med 18 m² pr. plass.

e)

Bebyggelsen skal ha saltak, pulttak eller flatt tak. Saltak kan ha takvinkel mellom 23 - 40
grader. For boliger med saltak skal mønehøyden ikke overstige 9,0 meter. For boliger
med flatt tak eller pulttak skal gesimshøyden ikke overstige 8,0 meter.

f)

Garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m². Mønehøyden
skal ikke overstige 5,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

g)

Uthus skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 15 m². Mønehøyden skal
ikke overstige 3,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

h)

Parkeringsdekningen skal minst tilfredsstille følgende krav:
•

For boenheter med over 60 m² BRA skal det avsettes minst 2 parkeringsplasser pr.
boenhet, med minst 1 plass i garasje eller carport.

•

For boenheter med BRA under 60 m² skal det avsettes minst 1 parkeringsplass pr.
boenhet.

•

Parkeringsplasser skal ha minimum 2,5 meter bredde/åpning og minimum 5,0 meter
lengde Garasje og parkeringsplasser skal vises på situasjonsplan ved søknad om
byggetillatelse.

•

Parkering for eneboliger og tilhørende utleie-/sekundærleilighet skal etableres
innenfor egen tomt. For 2- og 4-mannsboliger og sammenbygde eneboliger, kan
parkering etableres i nærliggende fellesanlegg.

i)

Det skal avsettes minimum 80 m² uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor egen tomt.

4.3

Bebyggelse og anlegg B202.1 – B204.3 (områder uten krav om detaljregulering)

4.3.1 Krav til søknad
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For områder avsatt til konsentrert småhusbebyggelse, skal bygninger i samme
rekke/kjede byggemeldes samtidig.
4.3.2 Byggegrenser
Garasje som plasseres parallelt med samle- eller atkomstvei tillates oppført 2,0 meter fra
tomtegrense mot vei. For garasje som plasseres skrått eller vinkelrett på samle- eller
atkomstvei, skal avstanden til tomtegrense mot vei være minst 5,0 meter. Bestemmelsen
går foran plankartet ved motstrid.

4.3.3 Utnyttelsesgrad
Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. For eneboliger og rekke-/kjedeboliger skal tillatt
utnyttelse beregnes for hver tomt. For områder avsatt til 2- og 4-mannsboliger skal tillatt
utnyttelse beregnes av hele området. Nødvendig parkering skal medregnes med 18 m²
pr. plass.
4.3.4 Avkjørsel
Det tillates ikke direkteavkjørsler fra samlevei o_SV2.
Der avkjørsel ikke er vist på plankartet fastsettes plassering og utforming av kommunen
ved behandling av søknad om byggetillatelse.
4.3.5 Parkering
Parkeringsdekningen skal minst tilfredsstille følgende krav:
a)

For boenheter med over 60 m² BRA skal det avsettes 2 parkeringsplasser pr. boenhet,
med 1 plass i garasje eller carport.
For boenheter med BRA t.o.m. 60 m² skal det avsettes 1 parkeringsplass pr. boenhet.

b)

Parkeringsplasser skal ha minimum 2,5 meter bredde/åpning og minimum 5,0 meter
lengde. Garasje og parkeringsplasser skal vises på situasjonsplan ved søknad om
byggetillatelse.

c)

For eneboliger og tilhørende utleie-/sekundærleiligheter skal parkering løses innenfor
egen tomt. For konsentrert bebyggelse kan parkering løses i fellesanlegg.

4.3.6 Uteoppholdsareal
Det skal avsettes minimum 80 m² uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor egen tomt eller
på fellesareal (ved seksjonering).
4.3.7 Bebyggelse
a)

Følgende områdene skal bygges ut med frittliggende eneboliger med inn til det antall
som er angitt i tabellen:
Områder

Antall

B202.1 – B202.4, B202.7, B202.10 – B202.12

33

B203.1 – B203.2, B203.4

11

B204. – B204.2

18

Sum

62
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Hver tomt kan bebygges med 1 enebolig og inn til 1 utleie-/sekundærleilighet med BRA
t.o.m. 60 m².
b)

Følgende områder skal bygges ut med eneboliger i kjede/rekke med inntil det antall
boenheter som angitt i tabellen:
Områder

Antall

B202.5, B202.6, B202.8, B202.9

23

B203.3

5

Sum
c)

28

Følgende områder skal bygges ut med 2- eller 4-mannsboliger med inntil det antall
boenheter som angitt i tabellen:
Områder

Antall

B204.3

12

Sum

12

d)

Bebyggelsen skal ha saltak, pulttak eller flatt tak. Saltak kan ha takvinkel mellom 23 - 40
grader. For boliger med saltak skal mønehøyden ikke overstige 9,0 meter. For boliger
med flatt tak eller pulttak skal gesimshøyden ikke overstige 8,0 meter.

f)

Garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m². Mønehøyden
skal ikke overstige 5,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

g)

Uthus skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 15 m². Mønehøyden skal
ikke overstige 3,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

h)

I tabellene under er oppgitt boligtype, antall boenheter, maks tillatte høyder (i koteverdi)
og utnyttelsesgrad for hver tomt. Kolonnen for maks gesims gjelder for bebyggelse med
flate tak eller pulttak.
Tabell for område B202: Boligtyper/antall boenheter/maks høyder/utnyttelsesgrad
Tomt
nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Type
bebyggelse

Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Rekke/kjede
Rekke/kjede
Enebolig
Enebolig
Rekke/kjede
Rekke/kjede
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig

Antall
boenh.

1
1
1
1
1
1
1
5
6
1
1
5
7
1
1
1
1
1
1

Maks laveste
gulvhøyde

Maks møne
saltak

Maks gesims
flatt tak

Utnyttelsesgrad i BYA

31,6
32,4
33,1
34,0
32,1
32,9
33,8
34,0 – 34,8
34,3 – 35,5
35,7
35,8
35,3 – 31,9
35,7 – 31,8
31,0
30,8
30,5
30,1
29,7
29,2

40,6
41,4
42,1
43,0
41,1
41,9
42,8
43,0 – 43,8
43,3 – 44,5
34,7
34,8
44,3 – 40,9
44,7 – 40,8
40,0
39,8
39,5
39,1
38,7
38,2

39,6
40,6
41,1
32,0
40,1
40,9
41,8
42,0 – 42,8
42,3 – 33,5
43,7
43,8
33,3 – 39,9
33,7 – 39,8
39,0
38,8
38,5
38,1
37,7
37,2

50 %
50 %
50 %
40 %
40 %
40 %
45 %
50 %
50 %
40 %
40 %
50 %
50 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
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20
Enebolig
1
28,7
37,7
36,7
40 %
21
Enebolig
1
28,2
37,2
36,2
40 %
22
Enebolig
1
27,8
36,8
35,8
40 %
23
Enebolig
1
27,2
36,2
35,2
40 %
24
Enebolig
1
26,5
35,5
34,5
40 %
25
Enebolig
1
25,9
34,9
33,9
40 %
26
Enebolig
1
31,0
40,0
39,0
40 %
27
Enebolig
1
30,7
39,7
38,7
40 %
28
Enebolig
1
30,4
39,4
38,4
40 %
29
Enebolig
1
29,4
38,4
37,4
40 %
30
Enebolig
1
28,6
37,6
36,6
40 %
31
Enebolig
1
28,2
37,2
36,2
40 %
32
Enebolig
1
27,9
36,9
35,9
40 %
33
Enebolig
1
27,4
36,4
35,4
40 %
34
Enebolig
1
26,8
35,8
34,8
40 %
35
Enebolig
1
27,2
36,2
35,2
40 %
36
Enebolig
1
26,2
35,2
34,2
40 %
Sum boenheter
55
Tabell for område B203: Boligtyper/antall boenheter/maks høyder/utnyttelsesgrad
Tomt
nr.

Type
bebyggelse

1
Enebolig
2
Enebolig
3
Enebolig
4
Enebolig
5
Enebolig
6
Enebolig
7
Enebolig
8
Enebolig
9
Rekke/kjede
10
Enebolig
11
Enebolig
12
Enebolig
Sum boenheter

Antall
boenh.

Maks laveste
gulvhøyde

Maks møne
saltak

Maks gesims
flatt tak

Utnyttelsesgrad i BYA

1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
16

48,5
49,0
49,5
50,6
51,1
52,1
53,3
50,0
52,6 – 56,1
54,3
55,7
55,3

57,5
58,0
58,5
59,6
60,1
61,1
62,3
59,0
61,6 – 65,1
63,3
64,7
64,3

56,5
57,0
57,5
58,6
59,1
60,1
61,3
58,0
60,6 – 64,1
62,3
63,7
63,3

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
45 %
50 %
40 %
40 %
40 %

Tabell for område B204: Boligtyper/antall boenheter/maks høyder/utnyttelsesgrad
Tomt
nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Type
bebyggelse

Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig

Antall
boenh
.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Topp
laveste
gulvhøyde

61,0
62,8
64,9
65,0
65,2
60,5
62,1
63,5
64,0
64,9
65,2
65,3
64,6

Maksimal
mønehøyde
saltak

70,0
71,8
73,9
74,0
74,2
69,5
71,1
72,5
73,0
73,9
74,2
74,3
73,6

Maksimal
gesimshøyde
flatt tak

Utnyttelsesgrad i BYA

69,0
70,8
72,9
73,0
73,2
68,5
70,1
71,5
72,0
72,9
73,2
73,3
72,6

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
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14
Enebolig
15
Enebolig
16
Enebolig
17
Enebolig
18
Enebolig
19
4-m. boliger
Sum boenheter

1
1
1
1
1
12
30

64,4
63,6
62,6
61,7
61,5
61,4 – 62,2

73,4
72,6
71,6
70,7
70,5
70,4 – 71,2

72,4
71,6
70,6
69,7
69,5
69,4 – 70,2

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

For bebyggelse i rekke-/kjede skal høydene avtrappes i samsvar med stigningen på
tilliggende atkomstvei.
4.4

Lekeplasser f_SL1 – f_SL3

a)

Områdene skal opparbeides som sandlekeplasser.

b)

f_L1 er felles for boligene i områdene B2021 – B202.12.

c)

f_L2 er felles for boligene i områdene B203.1 – B203.4.

d)

f_L3 er felles for boligene i områdene B204.1 – B204.2.

4.5

Andre typer bebyggelse og anlegg Post1 – Post5
Innenfor områdene tillates oppført felles poststativ.

4.6

Energianlegg o_T3 – o_T5
Innenfor områdene tillates etablert transformator-/nettstasjon. Utnyttelsesgrad er lik 100
% BYA. Maks gesims- eller mønehøyde er 3,0 meter.

4.7

Renovasjonsanlegg f_R1 – f_R3

a)

Innenfor området tillates etablert felles renovasjonsordning boenheter. Utnyttelsesgrad
er lik 100 % BYA. Maks gesims/mønehøyde er lik 0.

b)

Område f_R1 er felles for boligene i områdene B202.1 – B202.12.

c)

Område f_R2 er felles for boligene i områdene B203.4 – B203.4.

d)

Område f_R3 er felles for boligene i områdene B204.1 – b204.4
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4.8

Bebyggelse og anlegg B205 - B211 (områder med krav om detaljregulering)

4.8.1 Type boligbebyggelse og antall
Områdene nyttes til for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Boligtype, antall
boenheter, tillatt utnyttelse, utforming og plassering av lekeplasser og andre
fellesområder fastsettes ved detaljregulering. Tabellen under viser tillatt maks antall
boliger innenfor hvert delområde:
Områder

Antall

B205

10

B206
B207

15
60

B208

100

B209

40

B210
B211

45
5

Sum B205 – B2011

275

4.8.2 Annet
Sandlekeplasser, områder for trafo og renovasjon, stiforbindelse/grøntkorridorer, evt.
felles parkeringsplasser mv. innarbeides i detaljreguleringene.
4.9

Barnehage BBH1
Området skal nyttes til privat eller offentlig barnehagevirksomhet. Tillatt utnyttelse,
utforming og plassering av bebyggelse, tomteopparbeidelse mv. fastsettes ved
detaljregulering.

4.10

Vannforsyningsanlegg o_BVF1
Taket over høydebassenget kan tilrettelegges for bruk i tilknytning til rekreasjon og
uteopphold.

4.11

Lekeplass o_KL4

a)

Området skal opparbeides som kvartalslekeplass til anlegg for lek, sport og
fritidsaktiviteter.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor området skal det foreligge en godkjent
utomhusplan for opparbeidelse. Planen skal vise planeringshøyder, dekker, utstyr,
beplantning mv.

§5

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1

Samferdselsanlegg o_S1
Området benyttes som offentlig samferdselsanlegg.

5.2

Kjøreveier o_SV1 – o_SV11, f_SV3, f_SV13, a_13-3, a_13-6, a_SV14

a)

o_SV1 er offentlig fylkesvei.
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b)

o_SV2 er kommunal samlevei.

c)

o_SV3 – SV11 er kommunale atkomstveier.

d)

Veianlegg med eierkode f_ er private fellesveier for følgende områder iht. tabellen under:
Vei

Felles for boliger i områder:

f_SV3.2

B201.2

f_SV3.3

B201.8

f_SV13

B200.3 – B200.8

f_SV13-1

a_P3

f_SV13-2

B200.4, B200.6, B200.7

e)

Vei SV13-3 er privat atkomst til boligtomt B200.8. Vei a_SV14 er privat atkomst til
boligeiendommen gnr. 29/bnr. 43, 74.

5.3

Gang og sykkelveier o_SGS1 – o_SGS2

a)

o_SGS1 _ o_SGS2 er offentlige gang- og sykkelveier.

5.4

Fortau o_SF1, o_SF2, o_SF3.1 - o_SF3.2, o_SF6, o_FS8, o_SF9
o_SF1 – o_SF2, o_SF6 og o_SF9 er offentlige fortau.

5.5

Annen veigrunn – tekniske anlegg/grøntareal
Annen veigrunn – tekniske anlegg/grøntareal er offentlig arealer som prosjekteres og
anlegges til grøfter, sidearealer, snøopplag, siktsoner mv.

5.6

Parkeringsplasser o_P2, f_P4 – f_P6, a_P1 – a_P3

a)

Parkeringsplass o_P2 skal nyttes av allmennheten og brukere av turstien langs
Lundeelva.

b)

Parkeringsplasser f_P4 – f_P6 er felles for følgende områder iht. tabellen under:
Parkeringsplass

Felles for boliger i områder:

f_P4

B201.2

f_P5

B202_5, B202.6, B202.8, B202.9

f_P6

B201.2

c)

Parkeringsplasser a_P1 – a_P3 er private.

5.7

Kombinerte formål – gang-/sykkelvei og kjørevei o_SK1
Område o_SK1 er kombinert gang- og sykkelvei og kjørevei. Det tillates kun kjøring til
boligen på eiendommen gnr. 29 bnr.11.

5.9

Kollektivholdeplass
Innenfor områdene tillates opparbeidet bussholdeplasser med venteskur. Områdene er
offentlig.

§6

GRØNNSTRUKTUR

6.1

Turdrag o_GTD1 – o_GTD2
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a)

Innenfor områdene skal det anlegges tursti iht. grønnstrukturplan.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for anlegget skal det foreligge en godkjent
utomhusplan for opparbeidelse. Utomhusplanen må vise nødvendige sikringstiltak
gjennom område med hensynssone H310.

c)

Turstien kan benyttes til uttransportering av ved og trevirke.

6.2

Turdrag o_GTD3 – o_GTD4

a)

Innenfor områdene skal det anlegges stier og tråkk fra boligområdet ned til tursti
o_GTD1 – 2. Stien tilpasses terreng evt. med terrengtrapper. Stigningen skal ikke
overstige 1:6 der det er mulig.

6.3

Friområder o_GF1 – o_GF14/vegetasjonsskjerm a_GV1 – a_GV2

a)

Innenfor områdene o_GF1 – o_GF11 tillates tilretteleggelse og opparbeidelse for
opphold og lek i forbindelse med områdets bruk som tur- og friområde, herunder
etablering av turveier, beplantning og plassering av innretninger eller anlegg som tjener
formålet (benker, bord, søppelkasser, toaletter m.m.).
Områdene kan fylles opp med vegetasjonsmasser for å tilpasse terrenget til tilliggende
byggeområder og for å gi økt tilgjengelighet og bruksverdi.

b)

Godkjent utomhusplan skal legges til grunn for opparbeidelse av områdene.

c)

Områdene o_GV1 – a_GV2 nyttes til vegestasjonsskjerm/beplantning.

§7

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

7.1

Områder for landbruksformål LL1 – LL5
Område LL1 nyttes til jordbruk. Områdene LL2 – LL5 nyttes til skogsdrift.

§8

HENSYNSSONER

8.1

Frisikt H140
Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt å plassere konstruksjoner og anlegg eller oppfylle
eller beplante slik at fri sikt over 0,5 meter over veiplanum hindres.

8.2

Støy – H210/H220
Innenfor områder avsatt med hensynssoner H210 og H220 skal det foretas nøyaktige
støyberegninger ved gjennomføring, og nødvendige avbøtende tiltak innarbeides i
søknad om byggetillatelse.

8.3

Bestemmelsesområde #1
Innenfor bestemmelsesområde er det ikke tillatt å gjøre inngrep uten særskilt tillatelse fra
kulturvernmyndighetene.

8.4

Faresone – rasfare H310
Det er ikke tillatt å grave, sprenge, fylle eller utføre tiltak i området uten at
konsekvensene i forhold til rasfare er dokumentert.

8.5

Faresone - høyspenningsanlegg H370
Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller konstruksjoner innenfor faresonen uten
særskilt godkjenning av ledningseier.
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8.6

Båndlegging – infrastruktur H410
I området kan det ikke iverksettes tiltak som vil være til hinder eller vanskeliggjøre
senere etablering av veianlegg.

8.7

Båndlegging etter lov om kulturminner H730
Innenfor området er det ikke tillatt å utføre inngrep som graving, sprenging eller fylling
eller andre arbeider som kan medføre skade på de automatisk fredete kulturminnene.

********************
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§1

HENSIKT MED OMRÅDEREGULERINGEN/REGULERINGSFORMÅL

1.1

Hensikt

sak
24/17

Hensikten med områdereguleringen er å tilrettelegge for at arealene innenfor planen kan
disponeres til boligformål med tilhørende anlegg. Planen skal dessuten sikre at viktige
tur- og rekreasjonsområder kan opprettholdes og videreutvikles.
1.2

Reguleringsformål
Området reguleres til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5:
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse og anlegg
B
Barnehage
BBH
Vannmagasin
BVF
Renovasjonsanlegg/trafo/post
R, T, Post
Lekeplass
SL, KL

1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)
Samferdselsanlegg
S
Kjørevei
SV
Fortau
SF
Gang- sykkelvei
SGS
Annen veigrunn – tekniske anlegg
Annen veigrunn – grøntareal
SVG
Kollektivholdeplass
Parkeringsplasser
P
Kombinerte formål – gang-/sykkelvei og kjøreatkomst SK
Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)
Turdrag/turvei
Friområder/vegetasjonsskjerm

GTD
GF/GV

Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl. § 12-5 nr. 5)
Landbruksformål
LL
1.3

Sikringssoner
Innenfor området avsettes følgende hensynssoner etter pbl § 12-6:
Frisikt
H140
Støysone – rød sone hht. T-1442
H210
Støysone – gul sone hht. T-1442
H220
Bestemmelsesområde
#1
Faresoner
Ras- og skredfare
H310
Høyspenningsanlegg
H370
Infrastruktursoner
Båndlegging - infrastruktur
H410
Båndleggingssone
Båndlegging etter lov om kulturminner
H730

§2

REKKEFØLGEKRAV

2.1

Utbedring av Leireveien

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelse innenfor områdene B202.1 B204.4, skal Leireveien (fv. 204) med tilhørende anlegg, fortau og gang-/sykkelvei være
etablert som vist på plankartet fra regulert avkjørsel til gnr/bnr 29/34 til kryss med
eksisterende E39.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelse innenfor områdene B205.1 –
B211.2, skal Leireveien (fv.204) utbedres til standardklasse U-Hø2 - øvrige hovedveger
(håndbok N100) - fra Uffortjønnbekken til kryss med eksisterende E39.

2.2

Kryss E39
Før det kan gis igangsettingstillatelse til ny boligbebyggelse eller bygg for offentlig- eller
privat tjenesteyting innenfor planområdet, skal nytt kryss med eksisterende E39 og
tilhørende veianlegg være etablert.
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2.3

Tursti langs Lundeelva
Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 150 nye boenheter innenfor
planområdet, skal tursti langs Lundeelva være etablert fra Leireveien i nord til regulert
bru over Lundeelva i syd, som vist i områderegulering for Ausviga (plan id 201209).

2.4

Bru over Lundeelva
Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 250 nye boenheter innenfor
planområdet, skal bru over Lundeelva være etablert som vist i områderegulering for
Ausviga (plan id 201209).

2.5

Samlevei / gang- og sykkelvei

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse til nye boenheter skal samlevei med tilhørende
gang-/sykkelvei være etablert fram til kryss med atkomstveien til det angjeldende
byggeområdet.

b)

Før områdene B208 eller B211 kan bygges ut, skal samleveien med tilhørende gang/sykkelvei være etablert fram til plangrensen i syd.

2.6

Kvartalslekeplass
Før det kan gis igangsettingstillatelse for flere enn 50 boenheter innenfor områdene
B202.1 – B204.4, skal minimum 4,0 daa av kvartalslekeplass o_KL4 og gang-/sykkelvei
fram til lekeplassen være etablert.
Før det kan gis igangsettingstillatelse for flere enn 250 boenheter innenfor områdene
B202.1 – B211.2, skal hele kvartalslekeplass o_KL4 være etablert.

2.7

Sandlekeplasser

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B202.1 –
B202.12, skal sandlekeplass f_SL1 være etablert.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B203.1 –
B203.4, skal sandlekeplass f_SL2 være etablert.

c)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B204.1 –
B204.4, skal sandlekeplass f_SL3 være etablert.

d)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B200.4 –
B200.12, skal sandlekeplass f_SL4 være etablert.

2.8

Nærmiljøanlegg
Før det gis igangsettingstillatelse til flere enn 300 nye boenheter innenfor plangrensen til
kommunedelplan for Kjellandsheia (planid 20110616-1), skal nærmiljøanlegg/park
o_NM301 i områderegulering for Kjellandsheia syd (planid 201219) være etablert.

2.9

Parkeringsplass
Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B202.5, B202.6,
B202.8, B202.9, skal parkeringsplass f_P5 være etablert.

2.10

Renovasjonsanlegg/trafo/post

a)

Før det kan gis brukstillatelse til boenheter innenfor områdene B202.1 - B202.12 må
område for felles renovasjonsinnsamling f_R3 være etablert.
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b)

Før det kan gis brukstillatelse til boenheter innenfor områdene B203.1 - B203.4 må
område for felles renovasjonsinnsamling f_R4 være etablert.

c)

Før det kan gis brukstillatelse til boenheter innenfor områdene B204.1 - B204.4 må
område for felles renovasjonsinnsamling f_R5 være etablert.

d)

Områder for trafo og felles postutlevering etableres i takt med utbyggingen.

e)

Områder for trafo, post og kommunaltekniske anlegg (Ps) etableres etter behov og i takt
med utbyggingen.

2.11

Tomteopparbeidelse

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor område B202.10, skal
tomtene være grovplanert med en sammenhengende fylling og evt. forstøtningsmurer
langs grensen mot nord.

2.12

Støyavskjerming
Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor områder avsatt med
hensynssoner H210 og H220, må nødvendig støyavskjerming være etablert.

2.13

Turdrag
Sti gjennom område o_GTD3 mellom område B202 og turstien langs Lundeelva må
være ferdig opparbeidet før første bolig i område B202.11 tas i bruk.
Sti gjennom område o_GTD3 mellom område B203 og turstien langs Lundeelva må
være ferdig opparbeidet før første bolig i områdene B203.3 og 203.4 tas i bruk.
Sti gjennom område o_GTD4 må være ferdig opparbeidet før første bolig i områdene
B207 – B211 tas i bruk.

2.14 Omlegging av bekk/nedbørsfelt og overvannshåndtering
Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor områdene B202.1 - B204.4
skal eksisterende bekkeløp som går i nord/sørlig retning gjennom planområdet være
omlagt i et nytt overvannssystem.
§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1

Krav om detaljregulering
Innenfor områdene B205.1 – B211.2 og BBH1 er det krav om godkjent detaljregulering
før tiltak kan iverksettes. Anleggsveier, midlertidige deponier og uttak av masser kan
gjennomføres uten detaljregulering.

3.2

Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger og anlegg

a)

Grønnstrukturplan skal legges til grunn ved prosjektering og gjennomføring av tiltak
innenfor planområdet.

b)

Samleveier, atkomstveier, fellesveier, gang-/sykkelveier, fortau og andre veitekniske
anlegg skal prosjekteres og anlegges iht. standard som fremgår av planbeskrivelsen.
Der planbeskrivelsen ikke sier noe om standard skal Statens vegvesen håndbok N100
legges til grunn.

c)

Ved etablering av skjæringer høyere enn 3,0 meter mot tilgjengelige felles- og
friområder, skal toppen av skjæringen sikres mot fallulykker. Alternativt kan skjæringene
etableres i sprang med høyde maks 3,0 meter.
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d)

Ved detaljregulering skal det sikres stier og gangforbindelser innenfor og mellom
delområdene.

e)

Ved utarbeidelse av detaljreguleringer for områdene B205 – B211 skal landskapsvirkninger visualiseres.

f)

Støyavskjermingstiltak tillates etablert utenfor de angitte byggegrenser mot offentlig vei.
Tiltakene må ikke komme i konflikt med regulerte siktsoner eller sikttrekanter i avkjørsler.

3.3

Krav til teknisk plan
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anlegg skal det foreligge godkjente
tekniske planer.

3.4

Krav om utomhusplan
Ved søknad om tiltak innenfor områder regulert til friområder, grønnstruktur, turdrag,
kvartalslekeplass og barnehage, skal det utarbeides en utomhusplan som skal
godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.5

Terrengopparbeiding og overganger mot tilstøtende områder.
Vegetasjon/enkelttrær og andre elementer som skal bevares.
Ny beplantning.
Utforming og møblering av lekearealer.
Plassering og utforming av turveier og stier/tråkk.
Ras- og fallsikring.
Andre relevante tiltak for tilrettelegging for bruk av områdene; benker, badeplasser,
grillplasser mm.

Automatisk fredede kulturminner
Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet oppdages automatisk fredede
kulturminner, må terrengarbeid straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminneloven § 8.2.

3.6

Omlegging av bekk/nedbørfelt og overvannshåndtering
Eksisterende bekk og nedbørfelt tillates omlagt i nye løp til Lundelva. Det skal utarbeides
tekniske planer for hele overvannsystemet samlet. Overvannsystemet skal
dimensjoneres for 200-årshendelse med klimapåslag helt fram til resipient.

§4

BEBYGGELSE OG ANLEGG

4.1

Bebyggelse og anlegg B200.1 – B200.13 (områder uten krav om detaljregulering)

a)

Hver tomt innenfor områdene B200.1 – B200.13 kan bebygges med 1 frittliggende
enebolig og inn til 1 utleie-/sekundærleilighet med BRA t.o.m. 60 m², og tilhørende
garasjer og uthus.
Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. Tillatt utnyttelse skal beregnes for hver tomt.
Nødvendig parkering skal medregnes i tillatt utnyttelse med 18 m² pr. plass.

b)

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 23 - 40 grader. For bolighus skal
mønehøyden ikke overstige 9,0 meter.

c)

Garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m². Mønehøyden
skal ikke overstige 5,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.
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d)

Uthus skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 15 m². Mønehøyden skal
ikke overstige 3,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

e)

Parkeringsdekningen skal minst tilfredsstille følgende krav:
•

For boenheter med over 60 m² BRA skal det avsettes 2 parkeringsplasser pr.
boenhet, med minst 1 plass i garasje eller carport.

•

For boenheter med BRA t.o.m. 60 m² skal det avsettes 1 parkeringsplass pr.
boenhet.

•

Parkeringsplasser skal ha minimum 2,5 meter bredde/åpning og minimum 5,0 meter
lengde Garasje og parkeringsplasser skal vises på situasjonsplan ved søknad om
byggetillatelse.

•

Parkering skal etableres innenfor egen tomt.

f)

Det skal avsettes minimum 80 m² uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor egen tomt.

4.2

Bebyggelse og anlegg B201.0 – B201.9 (områder uten krav om detaljregulering)

a)

Hver tomt innenfor områdene B201.0 – B201.1 og B201.7 – B201.9 kan bebygges med
1 frittliggende enebolig og inn til 1 utleie-/sekundærleilighet med BRA t.o.m. 60 m², og
tilhørende garasjer og uthus.

b)

Område B201.2 kan bebygges med 2- og 4-mannsboliger med til sammen inntil 10
boenheter.

c)

Områdene B201.3 – B201.6 skal bebygges med sammenhengende eneboliger (i kjede
eller rekke), med 1 boenhet på hver tomt.

d)

Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. Tillatt utnyttelse skal beregnes for hver tomt.
Nødvendig parkering skal medregnes i tillatt utnyttelse med 18 m² pr. plass.

e)

Bebyggelsen skal ha saltak, pulttak eller flatt tak. Saltak kan ha takvinkel mellom 23 - 40
grader. For boliger med saltak skal mønehøyden ikke overstige 9,0 meter. For boliger
med flatt tak eller pulttak skal gesimshøyden ikke overstige 8,0 meter.

f)

Garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m². Mønehøyden
skal ikke overstige 5,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

g)

Uthus skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 15 m². Mønehøyden skal
ikke overstige 3,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

h)

Parkeringsdekningen skal minst tilfredsstille følgende krav:
•

For boenheter med over 60 m² BRA skal det avsettes minst 2 parkeringsplasser pr.
boenhet, med minst 1 plass i garasje eller carport.

•

For boenheter med BRA under 60 m² skal det avsettes minst 1 parkeringsplass pr.
boenhet.

•

Parkeringsplasser skal ha minimum 2,5 meter bredde/åpning og minimum 5,0 meter
lengde Garasje og parkeringsplasser skal vises på situasjonsplan ved søknad om
byggetillatelse.

•

Parkering for eneboliger og tilhørende utleie-/sekundærleilighet skal etableres
innenfor egen tomt. For 2- og 4-mannsboliger og sammenbygde eneboliger, kan
parkering etableres i nærliggende fellesanlegg.

i)

Det skal avsettes minimum 80 m² uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor egen tomt.

4.3

Bebyggelse og anlegg B202.1 – B204.3 (områder uten krav om detaljregulering)
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4.3.1 Krav til søknad
For områder avsatt til konsentrert småhusbebyggelse, skal bygninger i samme
rekke/kjede byggemeldes samtidig.
4.3.2 Byggegrenser
Garasje som plasseres parallelt med samle- eller atkomstvei tillates oppført 2,0 meter fra
tomtegrense mot vei. For garasje som plasseres skrått eller vinkelrett på samle- eller
atkomstvei, skal avstanden til tomtegrense mot vei være minst 5,0 meter. Bestemmelsen
går foran plankartet ved motstrid.

4.3.3 Utnyttelsesgrad
Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. For eneboliger og rekke-/kjedeboliger skal tillatt
utnyttelse beregnes for hver tomt. For områder avsatt til 2- og 4-mannsboliger skal tillatt
utnyttelse beregnes av hele området. Nødvendig parkering skal medregnes med 18 m²
pr. plass.
4.3.4 Avkjørsel
Det tillates ikke direkteavkjørsler fra samlevei o_SV2.
Der avkjørsel ikke er vist på plankartet fastsettes plassering og utforming av kommunen
ved behandling av søknad om byggetillatelse.
4.3.5 Parkering
Parkeringsdekningen skal minst tilfredsstille følgende krav:
a)

For boenheter med over 60 m² BRA skal det avsettes 2 parkeringsplasser pr. boenhet,
med 1 plass i garasje eller carport.
For boenheter med BRA t.o.m. 60 m² skal det avsettes 1 parkeringsplass pr. boenhet.

b)

Parkeringsplasser skal ha minimum 2,5 meter bredde/åpning og minimum 5,0 meter
lengde. Garasje og parkeringsplasser skal vises på situasjonsplan ved søknad om
byggetillatelse.

c)

For eneboliger og tilhørende utleie-/sekundærleiligheter skal parkering løses innenfor
egen tomt. For konsentrert bebyggelse kan parkering løses i fellesanlegg.

4.3.6 Uteoppholdsareal
Det skal avsettes minimum 80 m² uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor egen tomt eller
på fellesareal (ved seksjonering).
4.3.7 Bebyggelse
a)

Følgende områdene skal bygges ut med frittliggende eneboliger med inn til det antall
som er angitt i tabellen:
Områder

Antall

B202.1 – B202.4, B202.7, B202.10 – B202.12

33

B203.1 – B203.2, B203.4

11

B204. – B204.2

18

Sum

62
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Hver tomt kan bebygges med 1 enebolig og inn til 1 utleie-/sekundærleilighet med BRA
t.o.m. 60 m².
b)

Følgende områder skal bygges ut med eneboliger i kjede/rekke med inntil det antall
boenheter som angitt i tabellen:
Områder

Antall

B202.5, B202.6, B202.8, B202.9

23

B203.3

5

Sum
c)

28

Følgende områder skal bygges ut med 2- eller 4-mannsboliger med inntil det antall
boenheter som angitt i tabellen:
Områder

Antall

B204.3

12

Sum

12

d)

Bebyggelsen skal ha saltak, pulttak eller flatt tak. Saltak kan ha takvinkel mellom 23 - 40
grader. For boliger med saltak skal mønehøyden ikke overstige 9,0 meter. For boliger
med flatt tak eller pulttak skal gesimshøyden ikke overstige 8,0 meter.

f)

Garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m². Mønehøyden
skal ikke overstige 5,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

g)

Uthus skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 15 m². Mønehøyden skal
ikke overstige 3,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

h)

I tabellene under er oppgitt boligtype, antall boenheter, maks tillatte høyder (i koteverdi)
og utnyttelsesgrad for hver tomt. Kolonnen for maks gesims gjelder for bebyggelse med
flate tak eller pulttak.
Tabell for område B202: Boligtyper/antall boenheter/maks høyder/utnyttelsesgrad
Tomt
nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Type
bebyggelse

Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Rekke/kjede
Rekke/kjede
Enebolig
Enebolig
Rekke/kjede
Rekke/kjede
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig

Antall
boenh.

1
1
1
1
1
1
1
5
6
1
1
5
7
1
1
1
1
1
1

Maks laveste
gulvhøyde

Maks møne
saltak

Maks gesims
flatt tak

Utnyttelsesgrad i BYA

31,6
32,4
33,1
34,0
32,1
32,9
33,8
34,0 – 34,8
34,3 – 35,5
35,7
35,8
35,3 – 31,9
35,7 – 31,8
31,0
30,8
30,5
30,1
29,7
29,2

40,6
41,4
42,1
43,0
41,1
41,9
42,8
43,0 – 43,8
43,3 – 44,5
34,7
34,8
44,3 – 40,9
44,7 – 40,8
40,0
39,8
39,5
39,1
38,7
38,2

39,6
40,6
41,1
32,0
40,1
40,9
41,8
42,0 – 42,8
42,3 – 33,5
43,7
43,8
33,3 – 39,9
33,7 – 39,8
39,0
38,8
38,5
38,1
37,7
37,2

50 %
50 %
50 %
40 %
40 %
40 %
45 %
50 %
50 %
40 %
40 %
50 %
50 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
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20
Enebolig
1
28,7
37,7
36,7
40 %
21
Enebolig
1
28,2
37,2
36,2
40 %
22
Enebolig
1
27,8
36,8
35,8
40 %
23
Enebolig
1
27,2
36,2
35,2
40 %
24
Enebolig
1
26,5
35,5
34,5
40 %
25
Enebolig
1
25,9
34,9
33,9
40 %
26
Enebolig
1
31,0
40,0
39,0
40 %
27
Enebolig
1
30,7
39,7
38,7
40 %
28
Enebolig
1
30,4
39,4
38,4
40 %
29
Enebolig
1
29,4
38,4
37,4
40 %
30
Enebolig
1
28,6
37,6
36,6
40 %
31
Enebolig
1
28,2
37,2
36,2
40 %
32
Enebolig
1
27,9
36,9
35,9
40 %
33
Enebolig
1
27,4
36,4
35,4
40 %
34
Enebolig
1
26,8
35,8
34,8
40 %
35
Enebolig
1
27,2
36,2
35,2
40 %
36
Enebolig
1
26,2
35,2
34,2
40 %
Sum boenheter
55
Tabell for område B203: Boligtyper/antall boenheter/maks høyder/utnyttelsesgrad
Tomt
nr.

Type
bebyggelse

1
Enebolig
2
Enebolig
3
Enebolig
4
Enebolig
5
Enebolig
6
Enebolig
7
Enebolig
8
Enebolig
9
Rekke/kjede
10
Enebolig
11
Enebolig
12
Enebolig
Sum boenheter

Antall
boenh.

Maks laveste
gulvhøyde

Maks møne
saltak

Maks gesims
flatt tak

Utnyttelsesgrad i BYA

1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
16

48,5
49,0
49,5
50,6
51,1
52,1
53,3
50,0
52,6 – 56,1
54,3
55,7
55,3

57,5
58,0
58,5
59,6
60,1
61,1
62,3
59,0
61,6 – 65,1
63,3
64,7
64,3

56,5
57,0
57,5
58,6
59,1
60,1
61,3
58,0
60,6 – 64,1
62,3
63,7
63,3

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
45 %
50 %
40 %
40 %
40 %

Tabell for område B204: Boligtyper/antall boenheter/maks høyder/utnyttelsesgrad
Tomt
nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Type
bebyggelse

Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig

Antall
boenh
.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Topp
laveste
gulvhøyde

61,0
62,8
64,9
65,0
65,2
60,5
62,1
63,5
64,0
64,9
65,2
65,3
64,6

Maksimal
mønehøyde
saltak

70,0
71,8
73,9
74,0
74,2
69,5
71,1
72,5
73,0
73,9
74,2
74,3
73,6

Maksimal
gesimshøyde
flatt tak

Utnyttelsesgrad i BYA

69,0
70,8
72,9
73,0
73,2
68,5
70,1
71,5
72,0
72,9
73,2
73,3
72,6

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
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14
Enebolig
15
Enebolig
16
Enebolig
17
Enebolig
18
Enebolig
19
4-m. boliger
Sum boenheter

1
1
1
1
1
12
30

64,4
63,6
62,6
61,7
61,5
61,4 – 62,2

73,4
72,6
71,6
70,7
70,5
70,4 – 71,2

72,4
71,6
70,6
69,7
69,5
69,4 – 70,2

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

For bebyggelse i rekke-/kjede skal høydene avtrappes i samsvar med stigningen på
tilliggende atkomstvei.
4.4

Lekeplasser f_SL1 – f_SL4

a)

Områdene skal opparbeides som sandlekeplasser.

b)

f_L1 er felles for boligene i områdene B2021 – B202.12.

c)

f_L2 er felles for boligene i områdene B203.1 – B203.4.

d)

f_L3 er felles for boligene i områdene B204.1 – B204.2.

e)

f_L4 er felles for boligene i områdene B200.3 – B200.12.

4.5

Andre typer bebyggelse og anlegg Post1 – Post5
Innenfor områdene tillates oppført felles poststativ.

4.6

Energianlegg o_T3 – o_T5
Innenfor områdene tillates etablert transformator-/nettstasjon. Utnyttelsesgrad er lik 100
% BYA. Maks gesims- eller mønehøyde er 3,0 meter.

4.7

Renovasjonsanlegg f_R1 – f_R3

a)

Innenfor området tillates etablert felles renovasjonsordning boenheter. Utnyttelsesgrad
er lik 100 % BYA. Maks gesims/mønehøyde er lik 0.

b)

Område f_R1 er felles for boligene i områdene B202.1 – B202.12.

c)

Område f_R2 er felles for boligene i områdene B203.4 – B203.4.

d)

Område f_R3 er felles for boligene i områdene B204.1 – b204.4
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4.8

Bebyggelse og anlegg B205 - B211 (områder med krav om detaljregulering)

4.8.1 Type boligbebyggelse og antall
Områdene nyttes til for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Boligtype, antall
boenheter, tillatt utnyttelse, utforming og plassering av lekeplasser og andre
fellesområder fastsettes ved detaljregulering. Tabellen under viser tillatt maks antall
boliger innenfor hvert delområde:
Områder

Antall

B205

10

B206
B207

15
60

B208

100

B209

40

B210
B211

45
5

Sum B205 – B2011

275

4.8.2 Annet
Sandlekeplasser, områder for trafo og renovasjon, stiforbindelse/grøntkorridorer, evt.
felles parkeringsplasser mv. innarbeides i detaljreguleringene.
4.9

Barnehage BBH1
Området skal nyttes til privat eller offentlig barnehagevirksomhet. Tillatt utnyttelse,
utforming og plassering av bebyggelse, tomteopparbeidelse mv. fastsettes ved
detaljregulering.

4.10

Vannforsyningsanlegg o_BVF1
Taket over høydebassenget kan tilrettelegges for bruk i tilknytning til rekreasjon og
uteopphold.

4.11

Lekeplass o_KL4

a)

Området skal opparbeides som kvartalslekeplass til anlegg for lek, sport og
fritidsaktiviteter.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor området skal det foreligge en godkjent
utomhusplan for opparbeidelse. Planen skal vise planeringshøyder, dekker, utstyr,
beplantning mv.

§5

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1

Samferdselsanlegg o_S1
Området benyttes som offentlig samferdselsanlegg.

5.2

Kjøreveier o_SV1 – o_SV11, f_SV3, f_SV13, a_13-3, a_13-6, a_SV14

a)

o_SV1 er offentlig fylkesvei.
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b)

o_SV2 er kommunal samlevei.

c)

o_SV3 – SV11 er kommunale atkomstveier.

d)

Veianlegg med eierkode f_ er private fellesveier for følgende områder iht. tabellen under:
Vei

Felles for boliger i områder:

f_SV3.2

B201.2

f_SV3.3

B201.8

f_SV13

B200.3 – B200.13

f_SV3-1

B200.4, a_P3

f_SV13-2

B200.7 - B200.8

f_SV13-4

B200.10 –B200.12

F_SV13-5

B200.5 – B200.6

e)

Vei a_SV13-3 er privat atkomst til boligtomt B200.8. Vei a_SV13-6 er privat atkomst til
boligtomt B200.13. Vei a_SV14 er privat atkomst til boligeiendommen gnr. 29/bnr. 43,
74.

5.3

Gang og sykkelveier o_SGS1 – o_SGS2

a)

o_SGS1 _ o_SGS2 er offentlige gang- og sykkelveier.

5.4

Fortau o_SF1, o_SF2, o_SF3.1 - o_SF3.2, o_SF6, o_FS8, o_SF9
o_SF1 – o_SF2, o_SF6 og o_SF9 er offentlige fortau.

5.5

Annen veigrunn – tekniske anlegg/grøntareal
Annen veigrunn – tekniske anlegg/grøntareal er offentlig arealer som prosjekteres og
anlegges til grøfter, sidearealer, snøopplag, siktsoner mv.

5.6

Parkeringsplasser o_P2, f_P4 – f_P6, a_P1 – a_P3

a)

Parkeringsplass o_P2 skal nyttes av allmennheten og brukere av turstien langs
Lundeelva.

b)

Parkeringsplasser f_P4 – f_P6 er felles for følgende områder iht. tabellen under:
Parkeringsplass

Felles for boliger i områder:

f_P4

B201.2

f_P5

B202_5, B202.6, B202.8, B202.9

f_P6

B201.2

c)

Parkeringsplasser a_P1 – a_P3 er private.

5.7

Kombinerte formål – gang-/sykkelvei og kjørevei o_SK1
Område o_SK1 er kombinert gang- og sykkelvei og kjørevei. Det tillates kun kjøring til
boligen på eiendommen gnr. 29 bnr.11.

5.9

Kollektivholdeplass
Innenfor områdene tillates opparbeidet bussholdeplasser med venteskur. Områdene er
offentlig.
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§6

GRØNNSTRUKTUR

6.1

Turdrag o_GTD1 – o_GTD2

a)

Innenfor områdene skal det anlegges tursti iht. grønnstrukturplan.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for anlegget skal det foreligge en godkjent
utomhusplan for opparbeidelse. Utomhusplanen må vise nødvendige sikringstiltak
gjennom område med hensynssone H310.

c)

Turstien kan benyttes til uttransportering av ved og trevirke.

6.2

Turdrag o_GTD3 – o_GTD4

a)

Innenfor områdene skal det anlegges stier og tråkk fra boligområdet ned til tursti
o_GTD1 – 2. Stien tilpasses terreng evt. med terrengtrapper. Stigningen skal ikke
overstige 1:6 der det er mulig.

6.3

Friområder o_GF1 – o_GF14/vegetasjonsskjerm a_GV1 – a_GV2

a)

Innenfor områdene o_GF1 – o_GF11 tillates tilretteleggelse og opparbeidelse for
opphold og lek i forbindelse med områdets bruk som tur- og friområde, herunder
etablering av turveier, beplantning og plassering av innretninger eller anlegg som tjener
formålet (benker, bord, søppelkasser, toaletter m.m.).
Områdene kan fylles opp med vegetasjonsmasser for å tilpasse terrenget til tilliggende
byggeområder og for å gi økt tilgjengelighet og bruksverdi.

b)

Godkjent utomhusplan skal legges til grunn for opparbeidelse av områdene.

c)

Områdene o_GV1 – a_GV2 nyttes til vegestasjonsskjerm/beplantning.

§7

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

7.1

Områder for landbruksformål LL1 – LL5
Område LL1 nyttes til jordbruk. Områdene LL2 – LL5 nyttes til skogsdrift.

§8

HENSYNSSONER

8.1

Frisikt H140
Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt å plassere konstruksjoner og anlegg eller oppfylle
eller beplante slik at fri sikt over 0,5 meter over veiplanum hindres.

8.2

Støy – H210/H220
Innenfor områder avsatt med hensynssoner H210 og H220 skal det foretas nøyaktige
støyberegninger ved gjennomføring, og nødvendige avbøtende tiltak innarbeides i
søknad om byggetillatelse.

8.3

Bestemmelsesområde #1
Innenfor bestemmelsesområde er det ikke tillatt å gjøre inngrep uten særskilt tillatelse fra
kulturvernmyndighetene.

8.4

Faresone – rasfare H310
Det er ikke tillatt å grave, sprenge, fylle eller utføre tiltak i området uten at
konsekvensene i forhold til rasfare er dokumentert.

8.5

Faresone - høyspenningsanlegg H370
Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller konstruksjoner innenfor faresonen uten
særskilt godkjenning av ledningseier.
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8.6

Båndlegging – infrastruktur H410
I området kan det ikke iverksettes tiltak som vil være til hinder eller vanskeliggjøre
senere etablering av veianlegg.

8.7

Båndlegging etter lov om kulturminner H730
Innenfor området er det ikke tillatt å utføre inngrep som graving, sprenging eller fylling
eller andre arbeider som kan medføre skade på de automatisk fredete kulturminnene.

********************
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§1

HENSIKT MED OMRÅDEREGULERINGEN/REGULERINGSFORMÅL

1.1

Hensikt

sak
24/17

Hensikten med områdereguleringen er å tilrettelegge for at arealene innenfor planen kan
disponeres til boligformål med tilhørende anlegg. Planen skal dessuten sikre at viktige
tur- og rekreasjonsområder kan opprettholdes og videreutvikles.
1.2

Reguleringsformål
Området reguleres til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5:
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse og anlegg
B
Barnehage
BBH
Vannmagasin
BVF
Renovasjonsanlegg/trafo/post
R, T, Post
Lekeplass
SL, KL

1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)
Samferdselsanlegg
S
Kjørevei
SV
Fortau
SF
Gang- sykkelvei
SGS
Annen veigrunn – tekniske anlegg
Annen veigrunn – grøntareal
SVG
Kollektivholdeplass
Parkeringsplasser
P
Kombinerte formål – gang-/sykkelvei og kjøreatkomst SK
Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)
Turdrag/turvei
Friområder/vegetasjonsskjerm

GTD
GF/GV

Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl. § 12-5 nr. 5)
Landbruksformål
LL
1.3

Sikringssoner
Innenfor området avsettes følgende hensynssoner etter pbl § 12-6:
Frisikt
H140
Støysone – rød sone hht. T-1442
H210
Støysone – gul sone hht. T-1442
H220
Bestemmelsesområde
#1
Faresoner
Ras- og skredfare
H310
Høyspenningsanlegg
H370
Infrastruktursoner
Båndlegging - infrastruktur
H410
Båndleggingssone
Båndlegging etter lov om kulturminner
H730

§2

REKKEFØLGEKRAV

2.1

Utbedring av Leireveien

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelse innenfor områdene B202.1 B204.4, skal Leireveien (fv. 204) med tilhørende anlegg, fortau og gang-/sykkelvei være
etablert som vist på plankartet fra regulert avkjørsel til gnr/bnr 29/34 til kryss med
eksisterende E39.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelse innenfor områdene B205.1 –
B211.2, skal Leireveien (fv.204) utbedres til standardklasse U-Hø2 - øvrige hovedveger
(håndbok N100) - fra Uffortjønnbekken til kryss med eksisterende E39.

2.2

Kryss E39
Før det kan gis igangsettingstillatelse til ny boligbebyggelse eller bygg for offentlig- eller
privat tjenesteyting innenfor planområdet, skal nytt kryss med eksisterende E39 og
tilhørende veianlegg være etablert.
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2.3

Tursti langs Lundeelva
Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 150 nye boenheter innenfor
planområdet, skal tursti langs Lundeelva være etablert fra Leireveien i nord til regulert
bru over Lundeelva i syd, som vist i områderegulering for Ausviga (plan id 201209).

2.4

Bru over Lundeelva
Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 250 nye boenheter innenfor
planområdet, skal bru over Lundeelva være etablert som vist i områderegulering for
Ausviga (plan id 201209).

2.5

Samlevei / gang- og sykkelvei

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse til nye boenheter skal samlevei med tilhørende
gang-/sykkelvei være etablert fram til kryss med atkomstveien til det angjeldende
byggeområdet.

b)

Før områdene B208 eller B211 kan bygges ut, skal samleveien med tilhørende gang/sykkelvei være etablert fram til plangrensen i syd.

2.6

Kvartalslekeplass
Før det kan gis igangsettingstillatelse for flere enn 50 boenheter innenfor områdene
B202.1 – B204.4, skal minimum 4,0 daa av kvartalslekeplass o_KL4 og gang-/sykkelvei
fram til lekeplassen være etablert.
Før det kan gis igangsettingstillatelse for flere enn 250 boenheter innenfor områdene
B202.1 – B211.2, skal hele kvartalslekeplass o_KL4 være etablert.

2.7

Sandlekeplasser

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B202.1 –
B202.12, skal sandlekeplass f_SL1 være etablert.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B203.1 –
B203.4, skal sandlekeplass f_SL2 være etablert.

c)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B204.1 –
B204.4, skal sandlekeplass f_SL3 være etablert.

d)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B200.4 –
B200.7, skal sandlekeplass f_SL4 være etablert.

2.8

Nærmiljøanlegg
Før det gis igangsettingstillatelse til flere enn 300 nye boenheter innenfor plangrensen til
kommunedelplan for Kjellandsheia (planid 20110616-1), skal nærmiljøanlegg/park
o_NM301 i områderegulering for Kjellandsheia syd (planid 201219) være etablert.

2.9

Parkeringsplass
Før det kan gis igangsettingstillatelse for boenheter innenfor områdene B202.5, B202.6,
B202.8, B202.9, skal parkeringsplass f_P5 være etablert.

2.10

Renovasjonsanlegg/trafo/post

a)

Før det kan gis brukstillatelse til boenheter innenfor områdene B202.1 - B202.12 må
område for felles renovasjonsinnsamling f_R3 være etablert.
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b)

Før det kan gis brukstillatelse til boenheter innenfor områdene B203.1 - B203.4 må
område for felles renovasjonsinnsamling f_R4 være etablert.

c)

Før det kan gis brukstillatelse til boenheter innenfor områdene B204.1 - B204.4 må
område for felles renovasjonsinnsamling f_R5 være etablert.

d)

Områder for trafo og felles postutlevering etableres i takt med utbyggingen.

e)

Områder for trafo, post og kommunaltekniske anlegg (Ps) etableres etter behov og i takt
med utbyggingen.

2.11

Tomteopparbeidelse

a)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor område B202.10, skal
tomtene være grovplanert med en sammenhengende fylling og evt. forstøtningsmurer
langs grensen mot nord.

2.12

Støyavskjerming
Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor områder avsatt med
hensynssoner H210 og H220, må nødvendig støyavskjerming være etablert.

2.13

Turdrag
Sti gjennom område o_GTD3 mellom område B202 og turstien langs Lundeelva må
være ferdig opparbeidet før første bolig i område B202.11 tas i bruk.
Sti gjennom område o_GTD3 mellom område B203 og turstien langs Lundeelva må
være ferdig opparbeidet før første bolig i områdene B203.3 og 203.4 tas i bruk.
Sti gjennom område o_GTD4 må være ferdig opparbeidet før første bolig i områdene
B207 – B211 tas i bruk.

2.14 Omlegging av bekk/nedbørsfelt og overvannshåndtering
Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor områdene B202.1 - B204.4
skal eksisterende bekkeløp som går i nord/sørlig retning gjennom planområdet være
omlagt i et nytt overvannssystem.

§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1

Krav om detaljregulering
Innenfor områdene B205.1 – B211.2 og BBH1 er det krav om godkjent detaljregulering
før tiltak kan iverksettes. Anleggsveier, midlertidige deponier og uttak av masser kan
gjennomføres uten detaljregulering.

3.2

Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger og anlegg

a)

Grønnstrukturplan skal legges til grunn ved prosjektering og gjennomføring av tiltak
innenfor planområdet.

b)

Samleveier, atkomstveier, fellesveier, gang-/sykkelveier, fortau og andre veitekniske
anlegg skal prosjekteres og anlegges iht. standard som fremgår av planbeskrivelsen.
Der planbeskrivelsen ikke sier noe om standard skal Statens vegvesen håndbok N100
legges til grunn.

c)

Ved etablering av skjæringer høyere enn 3,0 meter mot tilgjengelige felles- og
friområder, skal toppen av skjæringen sikres mot fallulykker. Alternativt kan skjæringene
etableres i sprang med høyde maks 3,0 meter.
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d)

Ved detaljregulering skal det sikres stier og gangforbindelser innenfor og mellom
delområdene.

e)

Ved utarbeidelse av detaljreguleringer for områdene B205 – B211 skal landskapsvirkninger visualiseres.

f)

Støyavskjermingstiltak tillates etablert utenfor de angitte byggegrenser mot offentlig vei.
Tiltakene må ikke komme i konflikt med regulerte siktsoner eller sikttrekanter i avkjørsler.

3.3

Krav til teknisk plan
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anlegg skal det foreligge godkjente
tekniske planer.

3.4

Krav om utomhusplan
Ved søknad om tiltak innenfor områder regulert til friområder, grønnstruktur, turdrag,
kvartalslekeplass og barnehage, skal det utarbeides en utomhusplan som skal
godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.5

Terrengopparbeiding og overganger mot tilstøtende områder.
Vegetasjon/enkelttrær og andre elementer som skal bevares.
Ny beplantning.
Utforming og møblering av lekearealer.
Plassering og utforming av turveier og stier/tråkk.
Ras- og fallsikring.
Andre relevante tiltak for tilrettelegging for bruk av områdene; benker, badeplasser,
grillplasser mm.

Automatisk fredede kulturminner
Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet oppdages automatisk fredede
kulturminner, må terrengarbeid straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminneloven § 8.2.

3.6

Omlegging av bekk/nedbørfelt og overvannshåndtering
Eksisterende bekk og nedbørfelt tillates omlagt i nye løp til Lundelva. Det skal utarbeides
tekniske planer for hele overvannsystemet samlet. Overvannsystemet skal
dimensjoneres for 200-årshendelse med klimapåslag helt fram til resipient.

§4

BEBYGGELSE OG ANLEGG

4.1

Bebyggelse og anlegg B200.1 – B200.8 (områder uten krav om detaljregulering)

a)

Hver tomt innenfor områdene B200.1 – B200.8 kan bebygges med 1 frittliggende
enebolig og inn til 1 utleie-/sekundærleilighet med BRA t.o.m. 60 m², og tilhørende
garasjer og uthus.
Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. Tillatt utnyttelse skal beregnes for hver tomt.
Nødvendig parkering skal medregnes i tillatt utnyttelse med 18 m² pr. plass.

b)

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 23 - 40 grader. For bolighus skal
mønehøyden ikke overstige 9,0 meter.

c)

Garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m². Mønehøyden
skal ikke overstige 5,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.
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d)

Uthus skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 15 m². Mønehøyden skal
ikke overstige 3,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

e)

Parkeringsdekningen skal minst tilfredsstille følgende krav:
•

For boenheter med over 60 m² BRA skal det avsettes 2 parkeringsplasser pr.
boenhet, med minst 1 plass i garasje eller carport.

•

For boenheter med BRA t.o.m. 60 m² skal det avsettes 1 parkeringsplass pr.
boenhet.

•

Parkeringsplasser skal ha minimum 2,5 meter bredde/åpning og minimum 5,0 meter
lengde Garasje og parkeringsplasser skal vises på situasjonsplan ved søknad om
byggetillatelse.

•

Parkering skal etableres innenfor egen tomt.

f)

Det skal avsettes minimum 80 m² uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor egen tomt.

4.2

Bebyggelse og anlegg B201.0 – B201.9 (områder uten krav om detaljregulering)

a)

Hver tomt innenfor områdene B201.0 – B201.1 og B201.7 – B201.9 kan bebygges med
1 frittliggende enebolig og inn til 1 utleie-/sekundærleilighet med BRA t.o.m. 60 m², og
tilhørende garasjer og uthus.

b)

Område B201.2 kan bebygges med 2- og 4-mannsboliger med til sammen inntil 10
boenheter.

c)

Områdene B201.3 – B201.6 skal bebygges med sammenhengende eneboliger (i kjede
eller rekke), med 1 boenhet på hver tomt.

d)

Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. Tillatt utnyttelse skal beregnes for hver tomt.
Nødvendig parkering skal medregnes i tillatt utnyttelse med 18 m² pr. plass.

e)

Bebyggelsen skal ha saltak, pulttak eller flatt tak. Saltak kan ha takvinkel mellom 23 - 40
grader. For boliger med saltak skal mønehøyden ikke overstige 9,0 meter. For boliger
med flatt tak eller pulttak skal gesimshøyden ikke overstige 8,0 meter.

f)

Garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m². Mønehøyden
skal ikke overstige 5,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

g)

Uthus skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 15 m². Mønehøyden skal
ikke overstige 3,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

h)

Parkeringsdekningen skal minst tilfredsstille følgende krav:
•

For boenheter med over 60 m² BRA skal det avsettes minst 2 parkeringsplasser pr.
boenhet, med minst 1 plass i garasje eller carport.

•

For boenheter med BRA under 60 m² skal det avsettes minst 1 parkeringsplass pr.
boenhet.

•

Parkeringsplasser skal ha minimum 2,5 meter bredde/åpning og minimum 5,0 meter
lengde Garasje og parkeringsplasser skal vises på situasjonsplan ved søknad om
byggetillatelse.

•

Parkering for eneboliger og tilhørende utleie-/sekundærleilighet skal etableres
innenfor egen tomt. For 2- og 4-mannsboliger og sammenbygde eneboliger, kan
parkering etableres i nærliggende fellesanlegg.

i)

Det skal avsettes minimum 80 m² uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor egen tomt.

4.3

Bebyggelse og anlegg B202.1 – B204.3 (områder uten krav om detaljregulering)
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4.3.1 Krav til søknad
For områder avsatt til konsentrert småhusbebyggelse, skal bygninger i samme
rekke/kjede byggemeldes samtidig.
4.3.2 Byggegrenser
Garasje som plasseres parallelt med samle- eller atkomstvei tillates oppført 2,0 meter fra
tomtegrense mot vei. For garasje som plasseres skrått eller vinkelrett på samle- eller
atkomstvei, skal avstanden til tomtegrense mot vei være minst 5,0 meter. Bestemmelsen
går foran plankartet ved motstrid.

4.3.3 Utnyttelsesgrad
Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. For eneboliger og rekke-/kjedeboliger skal tillatt
utnyttelse beregnes for hver tomt. For områder avsatt til 2- og 4-mannsboliger skal tillatt
utnyttelse beregnes av hele området. Nødvendig parkering skal medregnes med 18 m²
pr. plass.
4.3.4 Avkjørsel
Det tillates ikke direkteavkjørsler fra samlevei o_SV2.
Der avkjørsel ikke er vist på plankartet fastsettes plassering og utforming av kommunen
ved behandling av søknad om byggetillatelse.
4.3.5 Parkering
Parkeringsdekningen skal minst tilfredsstille følgende krav:
a)

For boenheter med over 60 m² BRA skal det avsettes 2 parkeringsplasser pr. boenhet,
med 1 plass i garasje eller carport.
For boenheter med BRA t.o.m. 60 m² skal det avsettes 1 parkeringsplass pr. boenhet.

b)

Parkeringsplasser skal ha minimum 2,5 meter bredde/åpning og minimum 5,0 meter
lengde. Garasje og parkeringsplasser skal vises på situasjonsplan ved søknad om
byggetillatelse.

c)

For eneboliger og tilhørende utleie-/sekundærleiligheter skal parkering løses innenfor
egen tomt. For konsentrert bebyggelse kan parkering løses i fellesanlegg.

4.3.6 Uteoppholdsareal
Det skal avsettes minimum 80 m² uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor egen tomt eller
på fellesareal (ved seksjonering).
4.3.7 Bebyggelse
a)

Følgende områdene skal bygges ut med frittliggende eneboliger med inn til det antall
som er angitt i tabellen:
Områder

Antall

B202.1 – B202.4, B202.7, B202.10 – B202.12

33

B203.1 – B203.2, B203.4

11

B204. – B204.2

18

Sum

62
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Hver tomt kan bebygges med 1 enebolig og inn til 1 utleie-/sekundærleilighet med BRA
t.o.m. 60 m².
b)

Følgende områder skal bygges ut med eneboliger i kjede/rekke med inntil det antall
boenheter som angitt i tabellen:
Områder

Antall

B202.5, B202.6, B202.8, B202.9

23

B203.3

5

Sum
c)

28

Følgende områder skal bygges ut med 2- eller 4-mannsboliger med inntil det antall
boenheter som angitt i tabellen:
Områder

Antall

B204.3

12

Sum

12

d)

Bebyggelsen skal ha saltak, pulttak eller flatt tak. Saltak kan ha takvinkel mellom 23 - 40
grader. For boliger med saltak skal mønehøyden ikke overstige 9,0 meter. For boliger
med flatt tak eller pulttak skal gesimshøyden ikke overstige 8,0 meter.

f)

Garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m². Mønehøyden
skal ikke overstige 5,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

g)

Uthus skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 15 m². Mønehøyden skal
ikke overstige 3,0 meter. Takvinkel og formspråk skal tilpasses boligen.

h)

I tabellene under er oppgitt boligtype, antall boenheter, maks tillatte høyder (i koteverdi)
og utnyttelsesgrad for hver tomt. Kolonnen for maks gesims gjelder for bebyggelse med
flate tak eller pulttak.
Tabell for område B202: Boligtyper/antall boenheter/maks høyder/utnyttelsesgrad
Tomt
nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Type
bebyggelse

Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Rekke/kjede
Rekke/kjede
Enebolig
Enebolig
Rekke/kjede
Rekke/kjede
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig

Antall
boenh.

1
1
1
1
1
1
1
5
6
1
1
5
7
1
1
1
1
1
1

Maks laveste
gulvhøyde

Maks møne
saltak

Maks gesims
flatt tak

Utnyttelsesgrad i BYA

31,6
32,4
33,1
34,0
32,1
32,9
33,8
34,0 – 34,8
34,3 – 35,5
35,7
35,8
35,3 – 31,9
35,7 – 31,8
31,0
30,8
30,5
30,1
29,7
29,2

40,6
41,4
42,1
43,0
41,1
41,9
42,8
43,0 – 43,8
43,3 – 44,5
34,7
34,8
44,3 – 40,9
44,7 – 40,8
40,0
39,8
39,5
39,1
38,7
38,2

39,6
40,6
41,1
32,0
40,1
40,9
41,8
42,0 – 42,8
42,3 – 33,5
43,7
43,8
33,3 – 39,9
33,7 – 39,8
39,0
38,8
38,5
38,1
37,7
37,2

50 %
50 %
50 %
40 %
40 %
40 %
45 %
50 %
50 %
40 %
40 %
50 %
50 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
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20
Enebolig
1
28,7
37,7
36,7
40 %
21
Enebolig
1
28,2
37,2
36,2
40 %
22
Enebolig
1
27,8
36,8
35,8
40 %
23
Enebolig
1
27,2
36,2
35,2
40 %
24
Enebolig
1
26,5
35,5
34,5
40 %
25
Enebolig
1
25,9
34,9
33,9
40 %
26
Enebolig
1
31,0
40,0
39,0
40 %
27
Enebolig
1
30,7
39,7
38,7
40 %
28
Enebolig
1
30,4
39,4
38,4
40 %
29
Enebolig
1
29,4
38,4
37,4
40 %
30
Enebolig
1
28,6
37,6
36,6
40 %
31
Enebolig
1
28,2
37,2
36,2
40 %
32
Enebolig
1
27,9
36,9
35,9
40 %
33
Enebolig
1
27,4
36,4
35,4
40 %
34
Enebolig
1
26,8
35,8
34,8
40 %
35
Enebolig
1
27,2
36,2
35,2
40 %
36
Enebolig
1
26,2
35,2
34,2
40 %
Sum boenheter
55
Tabell for område B203: Boligtyper/antall boenheter/maks høyder/utnyttelsesgrad
Tomt
nr.

Type
bebyggelse

1
Enebolig
2
Enebolig
3
Enebolig
4
Enebolig
5
Enebolig
6
Enebolig
7
Enebolig
8
Enebolig
9
Rekke/kjede
10
Enebolig
11
Enebolig
12
Enebolig
Sum boenheter

Antall
boenh.

Maks laveste
gulvhøyde

Maks møne
saltak

Maks gesims
flatt tak

Utnyttelsesgrad i BYA

1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
16

48,5
49,0
49,5
50,6
51,1
52,1
53,3
50,0
52,6 – 56,1
54,3
55,7
55,3

57,5
58,0
58,5
59,6
60,1
61,1
62,3
59,0
61,6 – 65,1
63,3
64,7
64,3

56,5
57,0
57,5
58,6
59,1
60,1
61,3
58,0
60,6 – 64,1
62,3
63,7
63,3

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
45 %
50 %
40 %
40 %
40 %

Tabell for område B204: Boligtyper/antall boenheter/maks høyder/utnyttelsesgrad
Tomt
nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Type
bebyggelse

Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig
Enebolig

Antall
boenh
.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Topp
laveste
gulvhøyde

61,0
62,8
64,9
65,0
65,2
60,5
62,1
63,5
64,0
64,9
65,2
65,3
64,6

Maksimal
mønehøyde
saltak

70,0
71,8
73,9
74,0
74,2
69,5
71,1
72,5
73,0
73,9
74,2
74,3
73,6

Maksimal
gesimshøyde
flatt tak

Utnyttelsesgrad i BYA

69,0
70,8
72,9
73,0
73,2
68,5
70,1
71,5
72,0
72,9
73,2
73,3
72,6

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

9

14
Enebolig
15
Enebolig
16
Enebolig
17
Enebolig
18
Enebolig
19
4-m. boliger
Sum boenheter

1
1
1
1
1
12
30

64,4
63,6
62,6
61,7
61,5
61,4 – 62,2

73,4
72,6
71,6
70,7
70,5
70,4 – 71,2

72,4
71,6
70,6
69,7
69,5
69,4 – 70,2

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

For bebyggelse i rekke-/kjede skal høydene avtrappes i samsvar med stigningen på
tilliggende atkomstvei.
4.4

Lekeplasser f_SL1 – f_SL4

a)

Områdene skal opparbeides som sandlekeplasser.

b)

f_L1 er felles for boligene i områdene B2021 – B202.12.

c)

f_L2 er felles for boligene i områdene B203.1 – B203.4.

d)

f_L3 er felles for boligene i områdene B204.1 – B204.2.

e)

f_L4 er felles for boligene i områdene B200.3 – B200.8.

4.5

Andre typer bebyggelse og anlegg Post1 – Post5
Innenfor områdene tillates oppført felles poststativ.

4.6

Energianlegg o_T3 – o_T5
Innenfor områdene tillates etablert transformator-/nettstasjon. Utnyttelsesgrad er lik 100
% BYA. Maks gesims- eller mønehøyde er 3,0 meter.

4.7

Renovasjonsanlegg f_R1 – f_R3

a)

Innenfor området tillates etablert felles renovasjonsordning boenheter. Utnyttelsesgrad
er lik 100 % BYA. Maks gesims/mønehøyde er lik 0.

b)

Område f_R1 er felles for boligene i områdene B202.1 – B202.12.

c)

Område f_R2 er felles for boligene i områdene B203.4 – B203.4.

d)

Område f_R3 er felles for boligene i områdene B204.1 – b204.4
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4.8

Bebyggelse og anlegg B205 - B211 (områder med krav om detaljregulering)

4.8.1 Type boligbebyggelse og antall
Områdene nyttes til for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Boligtype, antall
boenheter, tillatt utnyttelse, utforming og plassering av lekeplasser og andre
fellesområder fastsettes ved detaljregulering. Tabellen under viser tillatt maks antall
boliger innenfor hvert delområde:
Områder

Antall

B205

10

B206
B207

15
60

B208

100

B209

40

B210
B211

45
5

Sum B205 – B2011

275

4.8.2 Annet
Sandlekeplasser, områder for trafo og renovasjon, stiforbindelse/grøntkorridorer, evt.
felles parkeringsplasser mv. innarbeides i detaljreguleringene.
4.9

Barnehage BBH1
Området skal nyttes til privat eller offentlig barnehagevirksomhet. Tillatt utnyttelse,
utforming og plassering av bebyggelse, tomteopparbeidelse mv. fastsettes ved
detaljregulering.

4.10

Vannforsyningsanlegg o_BVF1
Taket over høydebassenget kan tilrettelegges for bruk i tilknytning til rekreasjon og
uteopphold.

4.11

Lekeplass o_KL4

a)

Området skal opparbeides som kvartalslekeplass til anlegg for lek, sport og
fritidsaktiviteter.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor området skal det foreligge en godkjent
utomhusplan for opparbeidelse. Planen skal vise planeringshøyder, dekker, utstyr,
beplantning mv.

§5

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1

Samferdselsanlegg o_S1
Området benyttes som offentlig samferdselsanlegg.

5.2

Kjøreveier o_SV1 – o_SV11, f_SV3, f_SV13, a_13-3, a_13-6, a_SV14

a)

o_SV1 er offentlig fylkesvei.
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b)

o_SV2 er kommunal samlevei.

c)

o_SV3 – SV11 er kommunale atkomstveier.

d)

Veianlegg med eierkode f_ er private fellesveier for følgende områder iht. tabellen under:
Vei

Felles for boliger i områder:

f_SV3.2

B201.2

f_SV3.3

B201.8

f_SV13

B200.3 – B200.8

f_SV13-1

a_P3

f_SV13-2

B200.4, B200.6, B200.7

f_SV13-3

B200.5

e)

Vei a_SV13-4 er privat atkomst til boligtomt B200.13. Vei a_SV14 er privat atkomst til
boligeiendommen gnr. 29/bnr. 43, 74.

5.3

Gang og sykkelveier o_SGS1 – o_SGS2

a)

o_SGS1 _ o_SGS2 er offentlige gang- og sykkelveier.

5.4

Fortau o_SF1, o_SF2, o_SF3.1 - o_SF3.2, o_SF6, o_FS8, o_SF9
o_SF1 – o_SF2, o_SF6 og o_SF9 er offentlige fortau.

5.5

Annen veigrunn – tekniske anlegg/grøntareal
Annen veigrunn – tekniske anlegg/grøntareal er offentlig arealer som prosjekteres og
anlegges til grøfter, sidearealer, snøopplag, siktsoner mv.

5.6

Parkeringsplasser o_P2, f_P4 – f_P6, a_P1 – a_P3

a)

Parkeringsplass o_P2 skal nyttes av allmennheten og brukere av turstien langs
Lundeelva.

b)

Parkeringsplasser f_P4 – f_P6 er felles for følgende områder iht. tabellen under:
Parkeringsplass

Felles for boliger i områder:

f_P4

B201.2

f_P5

B202_5, B202.6, B202.8, B202.9

f_P6

B201.2

c)

Parkeringsplasser a_P1 – a_P3 er private.

5.7

Kombinerte formål – gang-/sykkelvei og kjørevei o_SK1
Område o_SK1 er kombinert gang- og sykkelvei og kjørevei. Det tillates kun kjøring til
boligen på eiendommen gnr. 29 bnr.11.

5.9

Kollektivholdeplass
Innenfor områdene tillates opparbeidet bussholdeplasser med venteskur. Områdene er
offentlig.

§6

GRØNNSTRUKTUR
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6.1

Turdrag o_GTD1 – o_GTD2

a)

Innenfor områdene skal det anlegges tursti iht. grønnstrukturplan.

b)

Før det kan gis igangsettingstillatelse for anlegget skal det foreligge en godkjent
utomhusplan for opparbeidelse. Utomhusplanen må vise nødvendige sikringstiltak
gjennom område med hensynssone H310.

c)

Turstien kan benyttes til uttransportering av ved og trevirke.

6.2

Turdrag o_GTD3 – o_GTD4

a)

Innenfor områdene skal det anlegges stier og tråkk fra boligområdet ned til tursti
o_GTD1 – 2. Stien tilpasses terreng evt. med terrengtrapper. Stigningen skal ikke
overstige 1:6 der det er mulig.

6.3

Friområder o_GF1 – o_GF14/vegetasjonsskjerm a_GV1 – a_GV2

a)

Innenfor områdene o_GF1 – o_GF11 tillates tilretteleggelse og opparbeidelse for
opphold og lek i forbindelse med områdets bruk som tur- og friområde, herunder
etablering av turveier, beplantning og plassering av innretninger eller anlegg som tjener
formålet (benker, bord, søppelkasser, toaletter m.m.).
Områdene kan fylles opp med vegetasjonsmasser for å tilpasse terrenget til tilliggende
byggeområder og for å gi økt tilgjengelighet og bruksverdi.

b)

Godkjent utomhusplan skal legges til grunn for opparbeidelse av områdene.

c)

Områdene o_GV1 – a_GV2 nyttes til vegestasjonsskjerm/beplantning.

§7

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

7.1

Områder for landbruksformål LL1 – LL5
Område LL1 nyttes til jordbruk. Områdene LL2 – LL5 nyttes til skogsdrift.

§8

HENSYNSSONER

8.1

Frisikt H140
Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt å plassere konstruksjoner og anlegg eller oppfylle
eller beplante slik at fri sikt over 0,5 meter over veiplanum hindres.

8.2

Støy – H210/H220
Innenfor områder avsatt med hensynssoner H210 og H220 skal det foretas nøyaktige
støyberegninger ved gjennomføring, og nødvendige avbøtende tiltak innarbeides i
søknad om byggetillatelse.

8.3

Bestemmelsesområde #1
Innenfor bestemmelsesområde er det ikke tillatt å gjøre inngrep uten særskilt tillatelse fra
kulturvernmyndighetene.

8.4

Faresone – rasfare H310
Det er ikke tillatt å grave, sprenge, fylle eller utføre tiltak i området uten at
konsekvensene i forhold til rasfare er dokumentert.

8.5

Faresone - høyspenningsanlegg H370
Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller konstruksjoner innenfor faresonen uten
særskilt godkjenning av ledningseier.
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8.6

Båndlegging – infrastruktur H410
I området kan det ikke iverksettes tiltak som vil være til hinder eller vanskeliggjøre
senere etablering av veianlegg.

8.7

Båndlegging etter lov om kulturminner H730
Innenfor området er det ikke tillatt å utføre inngrep som graving, sprenging eller fylling
eller andre arbeider som kan medføre skade på de automatisk fredete kulturminnene.

********************
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FORORD
Asplan Viak AS har vært engasjert av Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS (heretter
Hellvik Hus) for å utarbeide forslag til områderegulering for Leireheia boligområde.
Områdereguleringen utføres for Søgne kommune, basert på følgende vedtak i Plan- og
miljøutvalget den 09.01.13 sak 09/13:
1. Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS gis anledning til å utarbeide områdereguleringsplan for Leireheia.
2. Oppstart arbeid med utbyggingsavtale for Leireheia skjer parallelt med
reguleringsarbeidet.
Arbeidet med områdereguleringen for Leireheia er samordnet med områdereguleringer for
Skifteråsen (endret navn til Ausvigheia) og Vårehei/Oftenes (endret navn til Kjellandsheia
syd) i kommunedelplanen for Kjellandsheia, vedtatt av Søgne kommunestyre 16.06.11.

Oppdragsgivers
kontaktperson har
vært Svein
Sekkingstad.

Medarbeidere i Asplan
Viak har vært:
o Ing. Roar Melsom reguleringsplan/
prosjektansvarlig
o Ing. Marianne
Grigson - veiplaner,
digital plankonstruksjon
o Landskapsark.
Helene
Øhlenschlæger grønnstruktur,
landskap,
illustrasjoner
o Siv.ing. Kåre
Kalleberg tekniske anlegg
o Geograf Øivind
Hugsted planbeskrivelse,
ROS-sanalyse.
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INNLEDENDE PROSESS
Et foreløpig planutkast datert 25.03.14 ble innsendt til Søgne kommune i e-post 26.03.14.
Forslaget er deretter justert og endret flere ganger etter krav og anbefalinger fra kommunens
arealenhet.
Bruk av strandsonen langs Lundeelva og eierskap til den planlagte turstien er forhold som
har vært diskutert med kommunens arealenhet i flere møter. Etter et møte på rådhuset den
09.08.16 har kommunen i brev 05.09.16 anbefalt å avgrense områdereguleringen langs
yttersiden av den planlagte turstien, slik at planen ikke regulerer selve strandsonen hvor det
er etablert bebyggelse og anlegg og hvor framtidig bruk bør ses i sammenheng langs hele
elvestrekningen på begge sider.
Planforslaget er datert på nytt 21.11.16.
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1 SAMMENDRAG
Planarbeidet er utført for Søgne kommune etter avtale hjemlet i plan- og bygningslovens §
12-2 annet ledd.
Planleggingen av Leireheia er samordnet med områdereguleringer for Ausvigheia og
Kjellandsheia syd gjennom en arbeidsgruppe bestående av planleggingskonsulenter og
kommunen, med en styringsgruppe bestående av eiere/utbyggingsselskapene. Kommunens
prosjektleder har vært Faveo Prosjektledelse AS v/Jan Willy Føreland.
Område

Utbyggingsselskap

Planlegger

Leireheia

Hellvik Hus Søgne
Eiendomsutvikling AS

Asplan Viak AS

Ausvigheia

Kruse Smith AS

Cowi AS

Kjellandsheia syd

Kjellandsheia AS (Repstad
Eiendom AS)

ViaNova AS/Rambøll Norge AS

Kjellandsheia nord

Søgne kommune (ikke under regulering)

Områdereguleringen for Leireheia omfatter en detaljert del (områdene B202 – B204) uten
krav om detaljregulering, med til sammen 101 nye boenheter fordelt på 61 eneboliger, 28
eneboliger i kjede og 12 boenheter i 3 stk. 4-mannsboliger.
Illustrasjonsplanen viser en blandet småhusbebyggelse med til sammen 351 nye boliger
innenfor områdene B202 – B211, mens områdereguleringen gir hjemmel for totalt 376 nye
boenheter (pluss evt. utleie/ sekundærleiligheter). I tillegg kommer 6 nye eneboligtomter som
fortetting av det eldre boligområdet i nord (Kariveien), dels som kompensasjon for ulemper
av etablering av tursti langs Lundeelva. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet
utgjør 35 – 40 boenheter.
Det kommunale høydebassenget med tilhørende tomt er regulert til «vannforsyningsanlegg»,
med tanke på at dekket over vannmagasinet kan tilrettelegges for rekreasjon og uteopphold.
Et areal på ca. 10,9 daa sentralt i området er avsatt til barnehage.
Et område på 8,0 daa er satt av til kvartalslekeplass som vil bli tilrettelagt med ballbaner og
andre aktivitetstilbud for barn og unge.
Områdereguleringen omfatter videre grønnstrukturområdene ned til Lundeelva med forslag til
ny tursti langs elva fram til Leireveien ved avkjøringen fra E39. Turstien langs Lundeelva og
områdene rundt Kjellandsvann og Uffortjønna skal opparbeides med tur- og rekreasjonsfasiliteter som skal finansieres ved innbetaling av et fast beløp pr. bolig ved utbygging.
Leireveien utbedres på strekningen fra E39 og sydover til Uffortjønnbekken, med ny
samlevei gjennom Leireheia. Tidspunkt for gjennomføring er fastsatt ved rekkefølgekrav.
Samleveien gjennom Leireheia er regulert med kjørebanebredde 6,5 meter, med separat
gang-/sykkelvei med 2 meter rabatt mot kjøreveien. Samleveien er tilrettelagt for
kollektivtrafikk, med tosidige busslommer på 2 steder på strekningen gjennom det nye
boligområdet. Største stigning på samleveien er ca. 7,5 %.
Alle boligområdene med unntak av første byggetrinn er planlagt med selvfall for avløp ut til
samleveien og videre i samleveien nordover til kryss med Leireveien.
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I kommunedelplanen er det fastsatt rekkefølgekrav for etablering av nytt planskilt kryss med
E39 vest for Lunde. Kravet om nytt kryss er videreført i områdereguleringen, men forutsettes
omregulert som følge av vedtaket om å bygge ny E39 lenger nord.
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2 BAKGRUNN
2.1 Bakgrunn
Søgne kommune har avsatt store områder på hver side av Leireveien til boligutbygging i
kommunedelplanen for Kjellandsheia. I planbeskrivelsen til kommunedelplanen er antall nye
boliger oppgitt til 1 422. Kommunen regner med at dette vil legge føringer for boligutviklingen
i Søgne i minst 20 – 30 år framover.
Kommunen har fastsatt krav om områdereguleringer og satt som betingelse for videre
planlegging at områdereguleringene utføres parallelt og samordnet.
Hellvik Hus tar sikte på å starte utbygging av områdene så fort det nødvendige plangrunnlaget foreligger og rekkefølgekravene er innfridd. Hellvik Hus har under planprosessen hatt
løpende dialog med flere av de berørte grunneierne med sikte på å finne fram til frivillige
løsninger, og har dermed mulighet for å komme raskt i gang med utbygging og gjennomføring av infrastrukturtiltak.
Hellvik Hus har pr. i dag utbyggingsavtaler med eiere av eiendommene gnr./bnr. 23/3, 29/1,
29/4, 29/14 og 29/75. Det foreligger utbyggingsavtale med Søgne kommune for deler av
området.

2.2 Hensikten med planen
Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for utbygging i tråd med kommunedelplanens intensjoner, å fastsette overordnede, helhetlige føringer og betingelser for
utbyggingen samt gi hjemmel for detaljregulering og prosjektering av delområder/byggetrinn.

2.3 Tidligere vedtak
Grunnlaget for boligutvikling på Leireheia er fastsatt ved behandling av kommunedelplan for
Kjellandsheia, vedtatt av Søgne kommunestyre 16.06.11 sak 64/11.

Utsnitt av kommunedelplan for Kjellandsheia
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I kommunedelplanen er det fastsatt overordnede føringer og rekkefølgekrav for videre
planlegging - bl.a. omfatter dette:








Ferdigstillelse av områder for nye boliger kan ikke finne sted før det er etablert ny
skole på Kjellandsheia.
Utbygging av områdene B1 - B5 og B8 - B18 kan ikke finne sted før ny avkjørsel til
E39 er etablert.
50 % av alle nye boenheter skal planlegges etter prinsippene om universell utforming.
Ved planlegging og utbygging av ny bebyggelse skal alternative/fornybare energikilder/løsninger vurderes. Lavenergihus skal vurderes i alle nye byggeområder.
Ved større bygg kreves vannbåret varmesystem for å sikre bruk av alternative
energikilder.
I 50-metersbeltet til Lundeelva og til vann er det forbud mot bygge- og anleggsvirksomhet. For stedbunden næring gjelder byggeforbudsbeltet 10 meter fra vann / på
hver side av vannstrengen.
Kommunale retningslinjer for omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for
barn og unge datert 15.01.91 skal legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen.

Restriksjoner som er lagt inn på arealdelen til kommunedelplanen gjelder byggeforbudssone
langs Lundeelva (hensynssone - «Byggeforbud stedbunden næring») og områdene under
høyspentlinjen (faresone – «Andre restriksjoner høyspentlinje)». Krav og kriterier for tiltak
langs Lundeelva skal fastsettes i områdereguleringen.

2.4 Utbyggingsavtaler
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Søgne kommune ble kunngjort samtidig
med oppstart av planarbeidet.
Forslagsstiller legger til grunn at forslag til utbyggingsavtale skal foreligge ved behandlingen
av områdereguleringen i kommunestyret. Det er kommunens målsetting at en likelydende
avtale skal gjelde for alle de 3 utbyggingsområdene før områdereguleringene vedtas.

2.5 Konsekvensutredning
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til
miljø og samfunn blir ivaretatt under forberedelsen av planer eller tiltak og når det tas stilling
til om og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.
I plan- og bygningslovens § 4-2 andre ledd står følgende:
«For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og
samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse –
konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.»
I plan- og bygningslovens § 12-2 siste ledd står:
«For områderegulering som innebærer vesentlige endring av vedtatt kommuneplan
gjelder § 4-2 andre ledd.»
Hensikten med kommunedelplanen har vært å avklare mulighetene for en langsiktig boligutbygging i Søgne kommune, og samtidig utrede konsekvensene av en utbygging i forhold til
naturverdier, miljø og samfunn.
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Kommunedelplanen med tilhørende beskrivelse/konsekvensutredning gir en grundig
gjennomgang av aktuelle interesser og temaer innenfor planområdet og har ikke avdekket
behov for begrensinger, tiltak eller ytterligere undersøkelser/utdyping av spesielle
emner/forhold.
Det er ikke stilt krav om planprogram og/eller konsekvensutredning til områdereguleringene.
Kartutsnittet viser en oversikt over dagens situasjon innenfor de områdene som er tatt opp til
regulering på hver side av Leireveien.

Oversiktskart
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3 PLANPROSESSEN
3.1

Oppstartmøte

Oppstartseminar for utbyggere, fagmyndigheter og service- og kabeletater ble
avholdt den 08.02.13, etter initiativ fra
Søgne kommune.
Representanter fra fylkesmannens miljøverneavdeling, fylkeskommunen, AKT,
Agder Energi Nett og Statens vegvesen
gjennomgikk status for aktuelle planer i
området (bl.a. for ny E39) og for sine
«forventinger» og krav til områdereguleringene.
Hver av gruppene presenterte kort sine
områder.

3.2 Melding om planarbeid
Melding om oppstart av reguleringsarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere
og offentlige myndigheter ved brev av
28.01.13. Kunngjøring ble samtidig
annonsert i Fædrelandsvennen og Søgne
og Songdalen Budstikke.
Meldingen omfattet også ny regulering
(detaljregulering) av del av gjeldende plan
for Leireheia Nord.
Frist for merknader ble satt til 15.03.13.
Ved brev av 28.11.13 ble grunneiere og
berørte sektormyndigheter varslet om
utvidelse av planområdet mot E39.
Hensikten var å innarbeide parkeringsplass mellom E39 og Leireveien i
tilknytning til den planlagte turstien langs
Lundeelva. Frist for merknader ble satt til
14.01.14.
Merknader til melding om planarbeid er
gjennomgått og kommentert i punkt 7.14.
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
4.1

Overordnede planer og føringer

4.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Plan- og bygningsloven av 2008 stiller krav om at regjeringen hvert 4. år skal utarbeide et
dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, med sikte på å
fremme en bærekraftig utvikling. Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging
utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og vedtatt ved Kgl. res. 24.06.11, peker på
oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkeskommuner og
kommuner har fokus på for å bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonale politikk.
Viktige mål er bl.a.:






Redusere klimagassutslipp fram til 2020 tilsvarende 30 % av utslippene i 1990.
Legge til rette for en balansert utvikling av byer og tettsteder, med en målsetting om å
halvere omdisponering av verdifulle jordressurser.
Legge til rette for økt kollektivtransport.
Unngå nedbygging av viktige natur-, kulturmiljø- og landskapskvaliteter.
Fremme helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.

4.1.2 Kommunal planstrategi
Det ble samtidig innført bestemmelser om regionale og kommunale planstrategier. De
nasjonale forventningene skal følges opp i arbeidet med planstrategiene og bidra til at
planleggingen i fylker og kommuner tar opp viktige utfordringer i samfunnsutviklingen.
Kommunal planstrategi skal utarbeides for hver kommunestyreperiode.
I kommunens planstrategi for perioden 2012 – 1015 står at området Leireheia, Oftenes og
Kjellandsheia skal være kommunens hovedutbyggingsområde minst fram til 2025. Utbygging
av området krever ny påkjøring til E39 på Kjelland og et nytt veisystem fra E39 på Kjelland til
Repstadveien. Iflg. planstrategien er det tidligere avklart at kommunen får anledning til å
bygge 400 boliger mellom Lunde og Trysfjorden før deler av det nye krysset på E39 på
Kjelland er på plass.
4.1.3 Regionalplan Agder 2020
Fylkestingene i Agder har vedtatt en felles regionplan som erstatter fylkesplanene i de 2
fylkene. Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv
for bosetting og næringsutvikling. Regionplan Agder har fem hovedsatsingsområder:






Klima: Høye mål – lave utslipp.
Det gode livet: Agder for alle.
Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.
Kommunikasjon: De viktige veivalgene.
Kultur: Opplevelser for livet.

Regionplanen legger til grunn at klimahensyn og klimatilpasninger skal inngå som en del av
vurderingen i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplaner. Målet om å bli et lavutslippssamfunn innebærer en bedre utnyttelse av energiressursene, redusere transportbehovet,
etablere flere energibærere, samt legge til rette for økt bruk av fornybar energi. Et sentralt
mål er å redusere transportbehovet i all arealplanlegging.
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Et velfungerende transportnett sees som en viktig forutsetning for å videreutvikle et
konkurransedyktig næringsliv og sikre bosetting på hele Agder.
Kystsonen pekes på som et av landsdelens store fortrinn med en viktig funksjon for «gode
opplevelser». Kystsonene må utvikles og tas vare på gjennom planprosesser som sikrer
lokal og regional forvaltning av denne ressursen. Sentralt i dette arbeidet står avklaring av
allemannsretten i kystsonen og tilrettelegging for kyststi gjennom hele Agder.

4.1.4 Kommuneplan
I kommuneplanen for 2007-2016 vedtatt av Søgne kommunestyre
21.06.07, ble det bestemt at det skulle utarbeides en egen
kommunedelplan for Kjellandsheia for å avklare mulighetene og
forutsetningene for en langsiktig boligutvikling i kommunen.
I flg. bestemmelsene til den ny kommuneplan for perioden 2012 2020 gjelder kommunedelplan for Kjellandsheia foran kommuneplanen. På arealdelen er området vist uten formålssignatur.
4.1.5 Kommunedelplan for Kjellandsheia
Kommunedelplanen for Kjellandsheia ble vedtatt av kommunestyret 16.06.11. Planen
stipulerer et totalt utbyggingspotensial på mellom 1 400 og 1 500 boenheter fordelt på
eneboliger, kjede-/rekkeboliger og lavblokker. Anslagsvis 70 – 80 % av utbyggingsområdene
i kommune-delplanen omfattes av de 3 områdereguleringene for Leireheia, Ausvigheia og
Kjellandsheia syd.

4.2

4.2.1

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner innenfor området

Reguleringsplan for Leireheia Nord ble vedtatt av Søgne
kommune 13.10.05. Deler av området er ferdig utbygd.
Den utbygde delen i syd og vest omfattes av krav om
bebyggelsesplan. Denne delen inngår i første byggetrinn
i forslaget til områderegulering for Leireheia.
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Langs Leireveien gjelder reguleringsplan for Gang- og sykkelvei Leire Ausviga vedtatt av
Søgne kommune 15.6.1995. Områdereguleringen opphever og erstatter deler av denne
planen.
4.2.1 Reguleringsplaner i omkringliggende områder
Bl.a. følgende vedtatte planer gjelder for omkringliggende områder (i flg. kommunens
nettbaserte planregister):
Plannavn

Lunde

Type

Eldre reguleringsplan

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelsesdato

08.09.2005

Plannavn

Sentrale områder på Eik

Type

Eldre reguleringsplan

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelsesdato

05.05.1994

Plannavn

Kjellandsheia syd

Type

Områderegulering

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelsesdato

17.12.2015

Plannavn

Ausvigheia

Type

Områderegulering

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelsesdato

17.12.2015

Plannavn

Eik/Sangvik

Type

Eldre reguleringsplan

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelsesdato

19.05.1982
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Temaplaner

4.3.1 Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Søgne kommune vedtok KDP
for sykkel 24.9.2015.
Kommunedelplanen vil være et
sentralt dokument i arbeidet
med å utvikle sykkeltilbudet i
kommunen i årene framover.
Målsettingen er at sykkeltrafikken i Søgne skal økes fra 8
til 11 % og at andel barn og
unge som går, sykler eller kjører
kollektivt til/fra skolen skal
utgjøre 80 % innen 2020.
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
5.1

Planområdet – avgrensning, arealer og eksisterende bruk

Etter revisjon 21.11.16 er planområdet avgrenset langs østsiden av planlagt tursti langs
Lundeelva, i senter av høyspentlinjen som deler Leireheia mot Ausvigheia i syd, Leireveien i
vest og E39 i nord. I syd og vest korresponderer avgrensningen med områdereguleringen for
Kjellandsheia syd. Planområdet er i løpet av prosessen utvidet med nytt rundkjøringskryss
på Leireveien med arm til regulert toplanskryss med E39 ved Kjelland, etter krav fra
arealenheten i kommunen.

Oversiktskart

Del av Leireveien fra undergangen under E39 og sydover forbi kryssområdet med ny samlevei gjennom Leireheia, inngår i områdereguleringen med forslag til utvidelse/utbedring, bl.a.
med nytt fortau. Rundkjøring med arm mot et framtidig nytt kryss ved Kjelland er innregulert i
grove trekk iht. kommunedelplanen.
Den nordre delen, mellom utbyggingsområdet og Leireveien, omfatter et landbrukslandskap
med spredt gårdsbebyggelse og noe dyrka mark. Etter ønske fra grunneierne er det foreslått
til sammen 6 nye eneboligtomter i dette området, dels som kompensasjon for etablering av
tursti gjennom eiendommene. Forslag til arealdisponering tar hensyn til registreringen av
fornminner som ble gjennomført i oktober 2014, jfr. nærmere omtale på side 19.
Lundeelva og arealene langs elva er mye benyttet i forbindelse med båtliv og fritidsfiske,
med mange eldre bryggeanlegg og båtplasser. Ved planlegging av en ny tursti langs elva er
det lagt stor vekt på å ivareta privatrettslige ønsker og hensyn, med sikte på at stien kan
gjennomføres basert på frivillige avtaler med grunneierne. Ved revisjon 21.11.16 er stien i
hovedsak regulert iht. kommuneplanen planavgrensningen trukket langs ytterkant av stien.
Planområdet for øvrig består stort sett av fjellterreng med skog på grunnlent mark.
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Foto 02.07.13

Bildene fra juli 2013
viser at Lundeelva er
svært mye benyttet i
forbindelse med
båtliv, fritidsfiske og
rekreasjon.

Foto 02.07.13

Foto 02.07.13

Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS

Asplan Viak AS

Områderegulering for Leireheia

19

Arealene innenfor planområdet er for øvrig ikke utbygd eller i bruk, med unntak av noe
skogbruk og friluftsliv.

Ortofoto

Sentralt i området på mellom kote 65 og 70 ligger Leirheia høydebasseng med et
vannmagasin på 6 000 m3. Dette vil sikre vannforsyningen til hele det nye byggeområdet.

Leireheia høydebasseng

5.2

Stedets karakter

Kjellandsheia er en åsformasjon avgrenset av Lundeelva i øst, Torvefjorden i sør, daldraget
med Leireveien og landbruksarealer i vest og det flate kulturlandskapet i nord.
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På østsiden av planområdet ned mot Lundeelva, ligger det noen eldre, nedlagte gårdsbruk
med rester etter dyrka mark og beitemark. I tillegg er det båtplasser og sjøbuer, hovedsakelig
i nord og på østsiden av elva.

5.3

Landskap

Landskapet er preget av mange oppstikkende fjellkoller med mellomliggende flater med
løsmasser.
Landskapet i planområdet er representativt for
regionen - kupert med mindre koller og
daldrag med bratte lisider. På flere partier er
det brattere enn 1:6, hvilket vanskeliggjør
utbygging og framføring av veier. Mot nord er
det et flatere parti med kulturlandskap.
Influensområdet er omgitt av Lundeelva og
kulturlandskap mot øst og naturområder
vestover. I nord ligger E39 og bebyggelsen på
Lunde, i foten av heiområdene nordover.
Hovedformen til Leirheia ligger nord-sør med daldrag både øst-vest og nord-sør, noe som gir
et kupert terreng med mange koller. Området er dominert av furuskog med lav bonitet.
Jordsmonnet er tynt og med stort innslag av fjell i dagen.
Vareheia vest for planområdet danner den høyeste toppen på ca. 105 moh. Ellers ligger
toppene mellom 40 og 90 moh., med flere utsiktspunkter. Områdene omfatter arealer med
skog eller annen tett vegetasjon hvor det er svært lite eller ingen inngrep. Vegetasjonen
består hovedsakelig av eik, bjørk, rogn og gran- og furutrær. Det er også bart fjell og skrinn
mark i disse områdene.
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Kulturminner og kulturmiljø

Plangrensen er satt langs Lundeelva, men historisk sett må området på begge sider av elva
med Lunde som et naturlig senter sees i en sammenheng. De mange oldsaksfunn i Søgne
som helhet, viser at mennesker har bygd og bodd i området fra de eldste tider.
Registrering av kulturminner innenfor planområdet er utført av Vest-Agder fylkeskommune i
perioden 7. – 30. oktober 2014.
I utmarka i den søndre delen ble registreringen utført i form av vandring i terrenget og
prøvestikking langs Lundeelva. Det ble ikke funnet kulturminner i dette området.
I innmarka i nord ble registreringen utført i form av både prøvestikking og maskinell sjakting.
Det ble funnet i alt 57 sikre strukturer, som er registrert i Askeladden som 3 lokaliteter; ID
180074, 180075 og 180076. Lokalitetene er avsatt med hensynssone i planforslaget.
Det er ikke registrert SEFRAK-bygninger eller spesielle kulturlandskap innenfor planområdet

5.5

Naturverdier

5.5.1 Andefugler
Lundeelva er et viktig beite- og yngleområde (sommer) for andefugler, samt leveområde for
den nær truede Sjøorren.
Sjøorren finnes den i høyereliggende vann i Sør-Norge og spredt nordover, mangler helt i
indre strøk av Rogaland og Agderfylkene. Den forlater hekkeområdene i innlandet og trekker
til kysten fra september-oktober, men den har et noe mer nordlig tyngdepunkt i
vinterutbredelsen. Sjøorren er sterkt knyttet til langgrunne områder med sandbunn den tiden
den oppholder seg i saltvann, dvs. ca. 3/4 av året. Kyststrekningen fra Lista til Jæren og
Trøndelag synes å ha de største vinterforekomstene i Norge. Vårtrekket foregår i mai
måned.
Artsdatabanken:
Foreliggende bestandsestimat indikerer en hekkbestand < 2000 individ. Dette estimatet
er usikkert og bestanden kan være høyere. Klar bestandsnedgang i Sverige, men
økning i Finland. Usikkert angående bestandsnedgang i Norge, men vi antar at en
eventuell bestandsnedgang hos oss har vært < 5%. Arten plasseres til kategori NT
basert på kriteriet D1.
Årsak til endring av kategori: Arten nedgraderes ikke da den viser en negativ utvikling i
bl.a. Sverige. Utviklingen i den norske hekkebestanden er usikker.
Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)

5.6

Rekreasjonsverdi/-bruk, uteområder

Mesteparten av arealene innenfor planområdet er i dag grønnstrukturområder og benyttes i
noe grad i friluftslivssammenheng til nærrekreasjon. Lundeelva benyttes til fiske og båtliv.
Det er i dag registrert ca. 200 båter i Lundeelva.
Toppen av Leireheia er avmerket som utsiktspunkt på Midt-Agder friluftsrådskart over
friluftsområder. Fra nord går det tydelig sti opp til toppen. Dette er det viktigste målet for
ferdsel i planområdet. Det er en gjennomgående sti fra nord til sør. Denne stien er utydelig
og svært vanskelig å finne. Leireheia sett under ett bærer preg av beskjeden bruk.

Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS

Asplan Viak AS

Områderegulering for Leireheia

22

Planforslaget legger ikke opp til utbygging eller i vesentlig grad privatiserende tiltak innenfor
byggeforbud langs Lundeelva (i kommunedelplanen). Eksisterende båtplasser kan opprettholdes. Friluftslivet knyttet til elva vil som følge av utbyggingen sikres og forsterkes ved
tilrettelegging av turstier med tverrforbindelser (tråkk og terrengstier) til/fra boligområdene.
Det er ingen statlige, sikrede friluftsområder eller regionalt viktige friluftsområder i området.
Leireheia vurderes til å ha lokal, men beskjeden verdi for friluftslivet.
Det er viktig vilttrekk mellom Leireheia og Kjellandsheia sentralt i planområdet. Det foregår
noe jakt på elg, rådyr og hare i planområdet. Jakta har liten økonomisk betydning, men er en
del av friluftslivet.
Det er fiskeinteresser i og langs Lundeelva. Elveeierlaget selger fiskekort og det er spesielt
sjøaure det fiskes etter. Fisket antas å bli lite berørt av planforslaget.

5.7

Landbruk

Nord i planområdet er det et mindre landbruksområde med jord klassifisert som B-kvalitet.

5.8

Trafikkforhold

Området har i dag begrenset trafikk. Fram til eksisterende boligfelt er det fortau, mens veien
videre opp til høydebassenget er en smal grusvei.

5.9

Barn og unges interesser

Det er ikke tilrettelagte områder for barn og unge i planområdet. Barnas interesser er primært
knyttet til lek i skog/friluftsaktiviteter.

5.10

Sosial infrastruktur

Det er ingen former for sosial infrastruktur i planområdet. Leirheia vil pr. i dag være tilknyttet
Lunde skole ca. 800 meter fra området (krysset med fylkesveien). Tomt for ny 3-parallell
skole er satt av i områdereguleringen for Kjellandsheia syd. I hvert av delområdene
Leireheia, Kjellandsheia syd og Ausviga skal det settes av tomter til barnehage.
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Tomt for ny skole, områderegulering for Kjellandsheia syd.

5.11

Universell utforming

Området er svært kupert og dette gir store utfordringer i forhold til å skulle oppfylle kravene
og målsettingene om universell utforming og tilgjengelighet for alle. Det er ikke mulig å legge
veinettet opp etter de strengeste kriteriene (stigning 1:20). Ingen offentlige kjøreveier eller
gang-/sykkelveier innenfor området har imidlertid stigning brattere enn 7,0 - 7,5 % (ca. 1:15).
Tomtearealene forutsettes anlagt i nivå med tilstøtende veier og gir mulighet for at alle
boligene og atkomst/inngangsparti kan planlegges og prosjekteres etter prinsippene for
universell utforming. Lekeområder og andre opparbeidede felles utearealer vil bli anlagt etter
kravene for tilgjengelighet.
Turstien langs Lundeelva vil så langt det er mulig bli opparbeidet med maks stigning 1:20,
men må likevel på kortere strekninger anlegges med stigning 1:12. Stiforbindelser og tråkk
internt i boligområdet og fra boligområdet ned til turstien langs Lundeelva må tilpasses best
mulig i det stedvis svært bratte terrenget, evt. med terreng-trapper.

5.12

Teknisk infrastruktur

Avløp fra boligene i området vil bli anlagt med selvfall ned mot eksisterende anlegg i Leireveien. Det stigende terrenget fra nord, gjør det også mulig å bygge ut området etappevis
uten midlertidige pumpestasjoner eller overføringsledninger. Det vil heller ikke være behov
for permanente spillvannspumpestasjoner innenfor området, med unntak av en stasjon
innerst i område B202.
Avløpet fra området skal etter nåværende planer føres til Høllen renseanlegg på Solta. Et
alternativ er å opprette et eget rensedistrikt med et nytt renseanlegg i Oftenesområdet. Det
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er så langt vi har kjennskap til ikke foretatt noen endelig beslutning om hvilken løsning som
velges.
Vannforsyning hentes fra høydebassenget på Leireheia med et volum på 6.000 m³. Behov
for ytterligere trykkøkning i området må vurderes i forbindelse med teknisk prosjektering.
Kommunens krav til vanntrykk i bolig er 2,5 kg. Det kan evt. legges opp til en 2-sidig vannforsyning via Ausvigheia når områdene er ferdig utbygd.
Overvann håndteres lokalt ved utløp til terreng evt. via fordrøyningsanlegg/-arealer, i
hovedsak med avrenning til Lundeelva.
Agder Energi Nett AS (AEN) har en nettstasjon ved Leirheia boligfelt som er forsynt med 22
kV jordkabel Lokale trafostasjoner vil bli planlagt og tilrettelagt innenfor hvert delfelt.
Det er satt av en byggeforbudssone på 15 meter - 7,5 meter til hver side fra senter – langs
den 22 kV-linjen som går langs plangrensen mot Ausviga. Minsteavstanden gjelder til
nærmeste bygningsdel og til lekeplasser og andre parkanlegg.

5.13

Post/renovasjon

Ved utbygging vil det bli vurdert å benytte nedgravde renovasjonsinnsamlingssystemer.
Arealer for felles postkassestativer og renovasjonsinnsamling settes av innenfor hvert delfelt
i detaljreguleringene.

Bildet over viser en løsning for renovasjonsinnsamling i et byggefelt i Sandnes
kommune.
Valg av løsninger må vurderes ved utbygging
og ses i forhold til funksjon/nytteeffekt og
økonomi.
Eksempel på felles postkassestativ.

5.14

Grunnforhold

Området langs Lundeelva (kartbilag
2011.059-02) ligger stort sett 2 - 10
m over havnivå
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Georadarmålingene viser gjennom-gående dårlig dybderekkevidde og målingene er preget
av mye teknisk og geologisk støy. Det er derfor vanskelig å oppnå sikre tolkninger av
lømassetykkelse, -typer og fjell-overflatens forløp og beliggenhet. Den dårlige
dybderekkevidden indikerer imidlertid at løsmasse-avsetningene domineres av finstoff-rikt
materiale, dvs. leire, men at det stedvis opptrer sanddominerte elveavsetninger øverst.
Kvikkleire finnes kun innen den løsmassetypen som kalles hav- og fjordavsetninger.
En er ikke kjent med at det har vært noen virksomheter eller aktiviteter som kan ha gitt
forurenset grunn i området.

5.15

Støyforhold

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges til grunn ved
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene.
Formålet med retningslinjene er å forebygge støyplager og å ivareta behovet for stille og lite
støypåvirkede natur- og friluftsområder.
Cowi har foretatt støyberegninger for E39, Leireveien og samleveien gjennom utbyggingsområdet, både basert på nåværende trafikk på E39 og trafikken etter at ny E39 er
gjennomført (med henvisning til vegvesenets beregninger av ÅDT). Jfr. kart på side 41.
Vi har valgt å legge beregningene for E39 etter omlegging til grunn, siden ny E39 med stor
sannsynlighet vil være gjennomført før det er aktuelt å sette i gang utbygging av boligområdene. Støysoner er inntegnet med hensynssoner H210 (rød sone) og H220 (gul sone).

5.16

Luftforurensning

Det er ikke gjennomført beregninger som grunnlag for vurdering av luftkvalitet i området.
Problemet antas å være av ubetydelig eller beskjedent omfang.

5.17

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse leveres som vedlegg til planforslaget. Det er ikke avdekket
behov for særskilte tiltak.

5.18

Næring

Det er ikke satt av områder til næringsvirksomhet i planforslaget.
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Analyser / utredninger
Det foreligger ingen særskilte
analyser/utredninger til planarbeidet, utover risiko- og
sårbarhetsanalyse og rapporten
datert 19.12.14 fra kulturminneregistreringen utført av VestAgder fylkeskommune, og felles
grønnstrukturplanen datert
14.11.14.
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
6.1

Områderegulering

Planforslaget er framstilt som områderegulering etter plan- og bygningslovens § 12-2.
Områderegulering utarbeides primært av kommunen, men kommunen kan overlate til andre
myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering – dvs. at private kan stå for
hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen fastsetter, og
dekke kostnadene med dette helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvar for rammer,
innhold og framdrift i planprosessen. Det ble lagt 3 forslag ut på offentlig ettersyn og høring
av Søgne kommune.

Planforslag alternativ 2: Områdereguleringens arealbruk uten hensynsoner.

Planområdet utgjør til sammen ca. 530 daa. Av dette utgjør ca. 220 daa byggeområder, ca.
80 daa samferdselsanlegg og ca. 220 daa grønnstruktur, friluftsformål og landbruk.
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Alternative forslag lagt ut på offentlig ettersyn hva gjelder arealbruk i Kariveien. Alternativ 1 til venstre og
alternativ 3 til høyre uten hensynsoner.

Alternativene kan oppsummeres til følgende:




6.2

Forslag 1: Ingen fortetning. I hovedsak stadfestelse av etablert bruk.
Forslag 2: Betydelig fortetning, utover rammene i overordnet plan.
Forslag 3: Moderat fortetning (i hovedsak basert på avsatte utbyggingsområder i
forslag 1).

Planlagt arealbruk

Området er i hovedsak tilrettelagt for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Et areal på ca.
10,9 daa er satt av til barnehagetomt. Tomten er flyttet (i forhold til plasseringen i kommunedelplanens arealdel) for å oppnå en mer sentral beliggenhet.
Plangrepet forutsetter en høy opparbeidelsesgrad, med vekt på å i størst mulig grad tilpasse
anlegget til naturlig terreng langs kantene av inngrepsområdet. I noen tilfeller kan det være
aktuelt å fylle opp tilstøtende grønnstrukturområder for å utjevne høydeforskjeller og å gjøre
områdene mer tilgjengelig og brukbare. Det svært kuperte terrenget gjør det likevel
nødvendig å etablere fyllinger, forstøtningsmurer og skjæringer flere steder, for å kunne
oppnå tilstrekkelig store og hensiktsmessige bebyggbare arealer, fortrinnsvis med tosidig
utnyttelse av veitraséene.
Med en samlet utbygging med høy opparbeidelsesgrad oppnås samtidig en effektiv og
fleksibel utnyttelse, med universelle løsninger og rasjonelle tekniske anlegg.
Det er også ønskelig å benytte overskudds fjellmasser og vegetasjonsmasser til oppfylling
internt i området, for å redusere behovet for transport utenfor anleggsområdet.
Det legges vekt på at fyllingsskråninger får en enhetlig utforming med mulighet for tilplanting.
Stedlige jordmasser vil bli deponert og benyttet til tildekking av skråninger og oppfylt terreng.

6.3

Aktuelle reguleringsformål

Boligområdene som skal detaljreguleres er avsatt til boligbebyggelse (sosikode 1110) som
gir mulighet for å fastsette boligtype (konsentrert eller frittliggende) ved detaljregulering.
Grønnstrukturområdene er avsatt dels til offentlige friområder som skal overdras til
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kommunen (enten eierskap eller rettigheter), og dels til privateide landbruksområder evt.
med rettigheter for allmennheten nedfelt i utbyggingsavtalen med kommunen. Turstien
reguleres som grønnstruktur – turdrag.
Alle veier i området er regulert med offentlig standard. Det vil i liten grad være behov for
private fellesveier med den struktur områdereguleringen bygger på.

6.4

Bebyggelsens plassering og utforming

Den delen av planen som omfatter 1. - 3. byggetrinn (områdene B202 – B204) kan
gjennomføres uten detaljregulering, og er vist med boligtype, tomteinndeling og
byggegrenser. Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. Maks bygningshøyde er gitt i
bestemmelsene.
De øvrige ”flateregulerte” områdene er vist med formålsfarge uten krav om boligtype. Valg av
boligtype må baseres på mer detaljerte vurderinger av områdenes beskaffenhet/egnethet, og
må tilpasses markedet på utbyggingstidspunktet. Tillatt utnyttelse og maks. høyder fastsettes
i detaljreguleringene.
Illustrasjonsplanen som følger
som vedlegg til reguleringsplanen
viser en mulig utnyttelse med en
«tilfeldig” valgt boligtype med til
sammen 351 boenheter innenfor
områdene B202 - B211.
Reguleringsplanen gir hjemmel for
en utbygging med 376 boenheter.

Boligtype

Etg.

Antall

Boenh.

Eneboliger

2

181

181

Eneboliger i kjede

2

54

54

2-mannsboliger

2

12

24

4-mannsboliger

2

23

92

Sum boliger i illustrasjonsplanen B202 – B211

351

På illustrasjonsplanen er brukt skjematiske bygningsvolumer på 8 x 12 m for den frittliggende
eneboligbebyggelsen og 10 x 11 m for eneboligene i kjede inkl. garasje/carport. For 2- og 4mannsboligene er benyttet boligtyper som Hellvik Hus har i sitt boligsortiment.
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Illustrasjonsplan (avviker i Kariveien hvor arealet ned mot elva er regulert til landbruk).

Områdereguleringen legger opp til at både type bebyggelse, tomteinndeling, byggeområdenes avgrensning og veiføringer kan bli noe endret/justert ved detaljregulering – både
fordi det da gjøres en grundigere og mer detaljert «studie» innenfor hvert enkelt område og
for å ha mulighet til å tilpasse boligtyper til marked og etterspørsel.

6.5

Boligmiljø/bokvalitet

Nærhet til sjøen, beliggenheten ved Lundeelva og attraktive rekreasjonsområder bl.a. rundt
Kjellandsvann og Uffortjønna med den tilrettelegging av turfasiliteter som vil bli gjennomført i
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takt med utbyggingen, gjør at området har svært gode forutsetninger for å bli et attraktivt
boområde.
Landskap og terreng gir muligheter for at de fleste boligene får utsikt/utsyn og mye sol. Store
sammenhengende grønnstrukturområder i nærmiljøet gir barn og unge stort spillerom for lek
og sportsaktiviteter.
Lokaliseringen ved nåværende E39 med kollektivtilbud gjennom området (når ringveien
gjennom Leireheia og Ausviga er etablert) gjør at området vil være et «landlig» men likevel
sentralt boalternativ langs hovedveinett, innenfor et stort arbeidsmarked i Mandals- og
Kristiansandsregionen.

6.6

Grønnstruktur

Illustrasjon – gangsti langs Lundeelva
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Turstien langs Lundeelva er avsatt til grønnstruktur – turdrag med
offentlig eierform. Eierform o_ innebærer at kommunen kan
erverve eiendomsrett til arealet.
Snittene på denne siden viser en tidligere løsning der turstien forbi
den smale og bratte strekningen med rasfare, er kombinert med en
brygge/gangbane delvis ut i elva.

Illustrasjon – tursti langs Lundeelva. Tidligere løsning

Illustrasjon – tursti langs Lundeelva. Tidligere løsning

Etter et møte med arealenheten den 09.08.16 skriver kommunen i brev datert 05.09.16 at det
synes som om grunneierne frykter at kommunen skal erverve alle de etablerte anleggene
langs elva og sånn sett sørge for at lovlig bruk må opphøre. Det er ikke en målsetting med
planen at all eksisterende bruk nødvendigvis skal erverves og opphøre. Det vil kun gjelde de
tilfeller der den etablerte bruken forhindrer gjennomføring av nye plantiltak.
Arealenheten foreslår imidlertid å avgrense planen mot øst, langs yttersiden av den planlagte
turstien. Hensikten er å unngå konflikter med grunneierne om eksisterende og framtidig bruk
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av strandsonen langs elva, som kan forsinke den videre planprosessen. Det vil også være
hensiktsmessig å se på bruken av elva samlet (på hele strekningen og begge sider), og ikke
bare innenfor den delen som omfattes av
områdereguleringen.
Som følge av dette er stien flyttet inn
på terreng på hele strekningen, som
medfører at traséen må løftes noe og
delvis bygges opp med fylling og
forstøtningsmur og delvis sprenges
inn i det bratte terrenget med rasfare.
Bestemmelsene stiller krav om ekstra
sikring av skråningen.
Snittene viser hvordan traséen kan
anlegges på strekningen. Teknisk
løsning og nøyaktig høydeplassering
fastsettes ved senere prosjektering.
Traseen er avsatt med 2 m bredde (3
m inkl. sideareal).
Det også oppnådd enighet med eier
av eiendommen gnr. 29/bnr. 13 (Sven
Åge Leire) om den løsningen som er
vist for turstien i nord. med tilkopling til
fortauet langs Leireveien.
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Illustrasjon – tursti langs Lundeelva (snitt I)

Illustrasjon – tursti langs Lundeelva (snitt J)

Turstien kan benyttes til uttransport av ved og trevirke.

Lundeelva
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Illustrasjon – opparbeidelse av grønnstrukturområder

Tegningen over viser eksempel på oppfylling av dalsøkk og fordypninger i grøntområdene for
å tilrettelegge stiforbindelser og å bedre tilgjengeligheten. Ved å fylle opp daldraget markert
med ellipse på utsnittet, gjøres den den store kollen med en relativt flat topp mer tilgjengelig
som turmål og utsiktspunkt. Fra atkomstveien vis a vis barnehagetomta vises mulighet for en
sti/snarvei ned til buss-stoppet på samleveien på nordsiden.

Illustrasjon kvartalslek
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På tilsvarende måte fylles arealet som skal nyttes til kvartalslek opp i nivå med tilstøtende
veier på nord- og vestsiden, som vist på illustrasjonen - med forslag til kotering av nytt
terreng ned Fidjedalen. Dette gir mulighet for å kunne deponere et stort volum overskuddsvegetasjonsmasser internt i området og dermed unngå storstilt uttransport av masser.
Alle hovedgrunneiere innenfor planområdet har gitt tilslutning til de foreslåtte løsningene. Det
er imidlertid en forutsetning at grunneierne beholder eierskapet til større, sammenhengende
grønne områder rundt bebyggelsen. Bakgrunnen er bl.a. at arealene tilhører eldre gårdsbruk
og har dermed en viss affeksjonsverdi, i tillegg til at grunneierne ønsker å opprettholde noe
landbruksdrift der dette er mulig.
Mindre inneklemte områder, viktige grøntdrag og turmål er avsatt til grønnstruktur med
offentlig eierform. Dette innebærer at områdene skal være tilgjengelige for beboere og
allmennheten og kan tilrettelegges for aktiv bruk (fri lek og opphold). Vilkårene for
opparbeidelse, bruk og vedlikehold må fastsettes i utbyggingsavtalen med kommunen.
Øvrige grønne områder er foreslått regulert til landbruk, i tråd med kommunedelplanen.

6.7

Parkering

Kravet til parkering vil i hovedsak bli oppfylt med plasser på egen tomt. I områder med
konsentrert bebyggelse kan det være aktuelt å anlegge ekstra besøksparkeringer (i detaljreguleringene).

6.8

Tilknytning til infrastruktur

Området knyttes til offentlig vann- og avløpsnett. Prosjektering og tekniske planer vil bli
utarbeidet i forbindelse med gjennomføring.

6.9

Trafikkløsning

Rekkefølgebestemmelsene fastsetter at Leireveien med busslommer, fortau og gang-/
sykkelvei skal være etablert fra regulert avkjørsel til gnr. 29/bnr. 34 og videre østover til
eksisterende kryss på E39 før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i områdene
B202.1 – B204.4.

«Avkjørsel til gnr. 29/bnr. 34» markert med rød ring
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Videre skal nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veianlegg være anlagt før det kan
gis igangsettingstillatelse til nye boenheter eller bygg for offentlig- eller privat virksomhet
innenfor planområdet.

Utvidelse/oppgradering av Leireveien

Forslag til oppgradering av Leireveien østover fra kryss med Leireheia ble drøftet med vegvesenet i et møte på vegkontoret i Kristiansand den 16.02.16, bl.a. mht. sikker skolevei.
Løsningen innebærer at elever fra Ausviga og Kjellandsheia benytter g/s-veien sammenhengende langs vest-/nordsiden av Leireveien og videre inn på gårdsveien som krysser E39
under Leire bru (nåværende g/s-vei mot Lunde). Elever fra Leireheia benytter fortauet langs
sydsiden av Leireveien og krysser Leireveien i plan ved avkjøringen til gårdsveien.
Dersom regulert toplanskryss ved Kjelland ikke gjennomføres og del av gjeldende regulering
for Lunde erstattes av ny plan med nytt kryss lenger øst, må det i det nye planarbeidet
utredes akseptable løsninger for kryssing av Leireveien og E39 for skoleelever og myke
trafikanter.

6.10

Planlagte offentlige/private virksomheter/anlegg

I områdereguleringen er det satt av tomt til offentlig eller privat barnehage.
Dekket over vannbassenget er regulert vannforsyningsanlegg og bestemmelser åpner for
tilrettelegging for rekreasjon og uteopphold for allmennbruk.
Dekket over magasinet kan
tilrettelegges for rekreasjon
og uteopphold etter
nærmere avtale med
kommunen.
Barnehagetomt.
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Universell utforming av bygninger

Byggteknisk forskrift 2010 sist endret 01.01.15 inneholder krav til tilgjengelig boenhet og
universell utforming av bygninger og utearealer. Byggteknisk forskrift inneholder bl.a.
følgende krav:
 Bygning i 3 eller flere etasjer som har boenhet skal ha heis. Bygning i inntil 3 etasjer med
liten persontrafikk kan ha løfteplattform for maksimalt 6 boenheter. Kravet gjelder ikke
småhus med en boenhet der atkomst fra inngangsparti til boenhet kun går over en etasje.
 Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet.
Inngangsparti skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger
av bestemmelser i forskriften. Det er tilstrekkelig at minst 50 % av boenheter på inntil 50
m² BRA med ett eller to rom for varig opphold oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet
samt utforming av bad og toalett.
Boenhet i bygning uten krav om heis som har alle hovedfunksjoner på bygningens
inngangsplan, skal være tilgjengelig på inngangsplanet slik det følger av forskriften, med
mindre det i § 8-6 gis unntak fra krav om gangatkomst.
Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.
 Inngangsparti skal være godt synlig, sentralt plassert og oversiktlig i forhold til atkomst.
For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell
utforming skal følgende være oppfylt:
a)

Inngangsparti skal ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig i
forhold til omliggende flater.
b) Det skal være et visuelt og taktilt oppmerkingsfelt foran inngangsdør.
c) Inngangsparti skal være trinnfritt.
d) Utenfor hovedinngangsdør skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 x 1,5
meter.
e) Betjening for eventuell automatisk døråpner skal plasseres slik at den er tilgjengelig
for person i rullestol og slik at sammenstøt med dør unngås.
 Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn
1:15. For kortere strekninger inntil 3,0 meter kan stigningen være maksium 1:12. For hver
0,6 meter høydeforskjell skal det være hvileplan med lengde 1,5 meter. Dersom terrenget
er for bratt til at stigningskravet kan oppnås, gjelder ikke kravet om trinnfrihet og stigning
til bygning med boenhet uten krav om heis.
 Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha
større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 meter kan stigning være maks
1:12. For hver 0,6 meter høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 x 1,6
meter. Dersom terrenget er for bratt til at stigningskravet kan oppnås, skal stigningen
være maks 1:10.
Bebyggelse, tekniske anlegg og lekeområder med tilhørende atkomst skal utformes med
universelle løsninger i tråd med kravene i byggteknisk forskrift. Ved øvrig opparbeidelse av
anlegg innenfor grønnstrukturområdene vil det tilstrebes løsninger med universell standard.
I bestemmelsene til kommunedelplanen for Kjellandsheia stilles krav om at 50 % av alle nye
boenheter innenfor hvert delfelt skal planlegges etter prinsippene om universell utforming.
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Uteoppholdsareal

Byggteknisk forskrift 2010, sist endret 01.01.15 inneholder bl.a. følgende krav til utforming av
utearealer (med uteareal menes opparbeidet atkomst, parkeringsareal, uteoppholdsareal i
tilknytning til byggverk og uteoppholdsareal for allmennheten):
 Bl.a. uteareal for allmennheten og uteareal for bygning med krav om heis skal være
universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften.
 Kravene gjelder ikke der uteareal eller del av uteareal etter sin funksjon er uegnet for
personer med funksjonsnedsettelse.
Alle tomtene vil bli tilrettelagt i tråd med byggeforskriftenes krav til tilgjengelighet. Lekeområder med tilhørende atkomst skal utformes med universelle løsninger i tråd med kravene
i byggteknisk forskrift. Ved opparbeidelse av øvrige grønnstrukturområder vil det tilstrebes
løsninger med universell standard.

6.13

Landskap og terrengbehandling

Det kuperte terrenget gjør at det noen steder må etableres fyllinger, skjæringer og
forstøtningsmurer.
Mulighet for å fylle opp deler av terrenget utenfor byggeområdene er også viktig mht. intern
massedisponering både av fjellmasser og vegetasjonsmasser, for i størst mulig grad å unngå
kostbar og miljøbelastende uttransportering av masser.
Nytt terreng må underordne seg hovedtrekkene i landskapet og steinfyllinger tildekkes med
stedegne masser, slik at den typiske vegetasjonen i området videreføres. Reguleringsplanen
setter i noen tilfeller krav til at skråninger skal etableres under ett for å oppnå en enhetlig og
sammenhengende kant mot naturlig terreng.

6.14

Kollektivtilbud

Samleveiene gjennom området er tilrettelagt for buss med stopp i hver retning.

Tosidig busstopp ved
avkjøring til første
byggetrinn

Tosidig busstopp ved
kryss med atkomstvei
til barnehagen
Utsnitt av områdereguleringen
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Kulturminner

Det er ingen vesentlige kulturminner fra nyere tid i planområdet.
Registrerte kulturminner fra førreformatorisk tid er avmerket med hensynssoner på
reguleringskartet. Registrerte funn i landbruksarealene i den nordlige delen er satt av med
H730 – båndlegging etter lov om kulturminner.
Et område på utsiden av planområdet vest Leireveien med sikringssonen innenfor
planområdet, er satt av med bestemmelsesområde #1.

6.16

Sosial infrastruktur

Kommunedelplanen for Kjellandsheia forutsetter etableringer av barnehager og ny 3-parallell
skole i området (innenfor områdereguleringen for Kjellandsheia syd).

6.17

Plan for vann- og avløp

I forbindelse med utbygging av et større område er det en målsetting å etablere løsninger for
overvann og grunnvann slik at avrenningen fra området til bekker og vassdrag ikke endres
vesentlig som følge av utbyggingen.
Området har begrenset med løsmasser, noe som gir en relativt rask naturlig avrenning. En
utbygging vil derfor nødvendigvis ikke gi dramatiske endringer i avrenningsmønsteret og
grunnvannsnivå.
Det vil i forbindelse med utbygging bli utarbeidet plan for håndtering av overvann basert på
nytt terreng, med nedslagsfelt og endrede fallforhold. Områder som skal fylles opp med
løsmasser kan kombineres med etablering av fordrøyningsmagasin.
I forbindelse med offentlig ettersyn av planen kom det innsigelse fra NVE for manglende
redegjørelse av overvannshåndtering. Det er derfor blitt utarbeidet en prinsippskisse for
overvannshåndtering.
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Prinsippskisse overvannshåndtering.
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ROS - avbøtende tiltak/løsninger

Ros-analysen er basert på rundskriv fra DSB. Tabellen viser en samlet risikovurdering i
forhold til ulike hendelser og sannsynlighet for ulykker. Rød gradering innebærer høy risiko
og forutsetter tiltak. I analysen er et forhold angitt med «rød risiko» - fare for masseras/skred.
De mest utsatte områdene ned mot Lundeelva er undersøkt av geolog. Ett område er
avmerket med hensynssone for rasfare. Dette er ivaretatt ved planlegging av turstien forbi
området, med krav om nødvendig sikring.

6.19

Leireheia Nord

Området som er detaljregulert (og nå ferdig utbygd) i reguleringsplan for Leireheia Nord
omfatter boligområdene B201. Dette gjelder områdene A1 – A7, E1 – E3 og F i gjeldende
plan. De ikke gjennomførte områdene B, C og D erstattes i sin helhet av ny
områderegulering (detaljert del).
Reguleringsplanen for Leireheia Nord ble vedtatt 13.10.05.
Kommunen har senere godkjent mindre endringer som
dispensasjoner fra gjeldende
plan. Disse endringene er innarbeidet områdereguleringen.
Ett forslag om å opprettholde
gjeldende bestemmelser for
området ble gjennomgått med
arealenheten i kommunen i et
møte 09.08.16. Arealenheten
ønsker imidlertid å revidere/
oppgradere bestemmelsene
mest mulig i samsvar med
bestemmelsene for de øvrige
områdene i planen.
Tilsvarende er plankartet noe
bearbeidet.
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Rekkefølgebestemmelser

Planforslaget inneholder følgende rekkefølgekrav. Det vises til bestemmelsene. Det er kun
bestemmelser hvor det ønskelig å kommentere som gjengis under i kursiv.

6.2.2

Kryss E39
Før det kan gis igangsettingstillatelse til ny boligbebyggelse eller bygg for offentligeller privat tjenesteyting innenfor planområdet, skal nytt kryss med eksisterende E39
og tilhørende veianlegg være etablert.
Kommentar: Planforslaget viser en mulig forbindelse til evt. nytt kryss på Kjelland,
som i hovedsak samsvarer med den overordnede linja i kommunedelplanen.

Forbindelse til framtidig kryss på Kjelland

6.2.1

Kvartalslekeplass
Før det kan gis igangsettingstillatelse for flere enn 50 boenheter innenfor områdene
B202.1 – B204.4, skal minimum 4,0 daa av kvartalslekeplass o_KL4 og gang/sykkelvei fram til lekeplassen være etablert.
Før det kan gis igangsettingstillatelse for flere enn 250 boenheter innenfor
områdene B202.1 – B211.2, skal hele kvartalslekeplass o_KL4 være etablert.
Kommentar: Forslag til rekkefølgebestemmelse med en trinnvis ferdigstillelse av
lekeplassen, er begrunnet med at lekeplassområdet da kan fylles opp/planeres med
vegetasjonsmasser fra boligområdene.
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Illustrasjon kvartalslek
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7 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
Nasjonale mål for arealpolitikken er synliggjort gjennom Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007)
om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Her heter det bl.a.:





Arealpolitikken skal legge til rette for redusert utslipp av klimagasser.
Byer og tettsteder skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom
god stedsforming og boligkvalitet og tilgjengelige utearealer med høy kvalitet.
Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier
og bevisst planlegging og arealpolitikk.
Årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal reduseres.

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger
på tvers av kommunegrensene.
Kommunedelplan for Kjellandsheia ligger til grunn for områdereguleringen for Leireheia, som
innebærer at de vesentligste overordnede problemstillingene er avklart i kommunedelplanen.
I områdereguleringen er det lagt vekt på å oppnå rasjonelle og effektive transportløsninger
som gir kortest mulig kjørelengde, et logisk opplegg for kollektivtrafikk og et vann- og
avløpsnett uten ekstra ressurskrevende anleggs- og driftskomponenter.

7.1

Overordnede planer

Regionplan for Agder gir ingen konkrete føringer for utformingen av områdereguleringer.

7.2

Landskap

Leireheia fremstår som en naturpreget åsrygg som stiger opp fra foten av Lundeelva.
Planområdet er svært kupert. Det er derfor nødvendig i vesentlig grad å opparbeide og
planere byggeområdene for å oppnå ønsket boligtetthet.

7.3

Kulturminner og kulturmiljø/arkeologi

Det er ingen registrerte kulturminner fra nyere tid innenfor planområdet, planforslaget har
derfor ingen konsekvens for dette temaet.
.
Fylkeskommunen har
utført registrering og de 3
lokalitetene er avsatt i
planen med hensynssone. Tiltak innenfor
områdene er ikke tillatt.
Rapport fra Vest-Agder
fylkeskommune vedlegges planbeskrivelsen.
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Naturmangfold

Naturmangfoldloven legger til grunn at naturen skal tas vare på gjennom vern og
bærekraftig bruk. Dette innebærer at loven ikke bare inneholder regler om ulike former for
vern av natur. Den har i tillegg alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk av natur. De
miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kommer til anvendelse i alle sektorer når det
offentlige utøver myndighet og treffer beslutninger som berører natur.
Naturmangfoldloven av 19.06.09 krever at det gjøres en vurdering av konsekvensene for
biologisk mangfold.
I § 9 i loven står følgende:

Det finnes ingen registreringer av verdisatt naturmiljø innenfor planområdet.

Kart fra Miljødirektoratet

7.5

Rekreasjon

Leireheia vurderes til å ha lokal verdi som rekreasjonsområde.
Leirheia vil i fremtiden fremstå som et nærfriluftsområde, mens det tradisjonelle friluftslivet
blir forskjøvet til områder mot vest eller nord. Leirheia har imidlertid hatt begrenset verdi som
friluftsområde tidligere, slik at denne konsekvensen anses som liten.
Utbyggingen vil endre friluftsopplevelsen. Vannene vil i større grad brukes som grønne
nærområder.
Området er lite brukt i friluftsøyemed. Jakt i området vil opphøre. Jakta utøves av begrenset
antall personer og konsekvensene regnes som beskjedne.
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Trafikkforhold/veitrafikkstøy

Utbygging av områdene Ausviga og Kjellandsheia syd vil forårsake en gradvis økning av
trafikken på nåværende Leireveien. Rekkefølgekrav til områdereguleringen sikrer at veien vil
bli utbedret/utvidet etter hvert som boligområdene bygges ut.
Både trafikk på E39, på Leireveien og på samleveien gjennom utbyggingsområde medfører
støy over departementets anbefalte grenseverdier. Graden av støy vil variere fra tomt til tomt
og endrede terrengforhold etter opparbeidelse og plassering og utforming av bebyggelse og
uteplasser vil påvirke. Bestemmelsene til planen fastsetter derfor at nye, eksakte støyberegninger må utføres ved utbygging av områder som ligger innenfor støysonene, med
forslag til avbøtende tiltak i forbindelse med byggemelding.
Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at terrenget vil endres vesentlig ved utbygging, noe
som vil påvirke støyforholdene i området. Dermed vil nye beregninger gi et mer realistisk
grunnlag for prosjektering og dimensjonering av støyskjermer. Omfattende støyskjermer
langs veiene inne i området vil ha negative konsekvenser for bomiljøet, for tomtekvalitetene
og for opplevelsen som trafikant på veien, spesielt for gående og syklende, og bør derfor
monteres i et så lite omfang som mulig.

ÅDT 2040

7.7

Barn og unges interesser

Barn og unges interesser skal synliggjøres og styrkes i all planlegging etter plan- og
bygningsloven. Føringene skal ivareta at arealer som brukes av barn og unge sikres mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte og store
nok arealer til lek og opphold i nærmiljøet.
Etter vårt skjønn gir opparbeidede leke- og aktivitetsområder og god tilgang til attraktive
rekreasjonsområder i nærmiljøet, mulighet for kreativ og utfordrende lek.
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Universell utforming/tilgjengelighet

Regjeringens handlingsplan for universell utforming skal sikre økt og likeverdig tilgjengelighet
for alle grupper. Handlingsplanen har særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne.
Dette inkluderer funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og
følsomhet for miljøpåvirkning.
Planforslaget legger til rette for at kravene til tilgjengelighet til boliger oppfylles og at alle
boligene i prinsippet kan utføres iht. kravene om universell utforming. Bestemmelsene stiller
imidlertid ikke krav utover byggeforskriftenes bestemmelser.

7.9

Energibehov – energiforbruk

Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging skal sikre at kommunene gjennom
planlegging og annen myndighetsutøvelse stimulerer og bidrar til reduksjon av
klimagassutslipp og til bruk av mer miljøvennlige energiløsninger.
Formålet med de statlige planretningslinjene er å sikre:
a) at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp
b) en mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene
c) at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å
redusere klimagassutslipp.
Det er ikke tatt stilling til om området eller deler av området skal tilrettelegges med alternative
energikilder eller om bygninger skal ha energibesparende løsninger utover kravene i byggeforskriftene. I småhusområder vil ofte bruk av alternative energikilder ha negativ effekt i
forhold til lønnsomhet og samfunnsmessig nytteverdi.

7.10

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse foreligger som vedlegg til planforslaget. Det er ikke avdekket
forhold som medfører særskilt risiko for ulykker.

7.11

Jordinteresser/landbruk

Jordloven skal bl.a. sikre en bærekraftig utvikling og vekst i bygdene. Arealressursene skal
disponeres ut fra fremtidige generasjoners behov. For å få til næringsutvikling og bosetting
må det legges til rette for at gårdens samlede ressurser, både areal og bygninger, kan
utnyttes som en helhet. Loven inneholder bl.a. et forbud mot deling og omdisponering.
Ved en utbygging av planområdet i samsvar med forslaget til kommunedelplan, vil store
deler av utbyggingsområdene hugges i forbindelse med anleggsarbeider. Som følge av
utbyggingen vil skogbruksinteressene i disse områdene forsvinne. De skogsområdene som
ikke blir berørt av utbyggingen vil få en annen funksjon enn dagens. Områdene vil ligge tett
inntil bebyggelse og størrelsen på sammenhengende skogsareal innenfor hver eiendom vil
bli redusert. Dette vil ha en negativ effekt på skogbruksinteressene innenfor disse områdene.
Som følge av utbyggingen vil imidlertid tilgjengeligheten til områdene som ikke bygges ut bli
bedre.

Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS

Asplan Viak AS

Områderegulering for Leireheia

7.12

49

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Selve utbyggingen vil i utgangspunktet ikke medføre direkte utgifter for kommunen, utover
senere vedlikehold. Det vises til særskilt avtale om finansiering av overordnede eksterne
anlegg og tiltak.

7.13

Konsekvenser for næringsinteresser

Planforslaget vil som følge av boligutbygging medføre en negativ effekt på skogbruksinteressene i planområdet. Konsekvensene anses imidlertid for å være små på grunn av
bonitetsforhold og en fragmentert eiendomsstruktur.

7.14

Innkommende merknader

Mottatte merknader er kort gjengitt og kommentert av Asplan Viak (i kursiv).
OFFENTLIGE FAGMYNDIGHETER
1.

Vest-Agder fylkeskommune, Plan- og miljøseksjonen – brev datert 08.01.13

Det vises til at planområdet er utvidet opp til E39 og at dette kan medføre konflikt med ny
E39 dersom nåværende trasé blir valgt.
Det må foretas arkeologiske registreringer i området. Registreringer i innmarksområdet i nord
er beregnet til kr. 150.000,- og i utmarksområdet kr. 50.000,-.
Asplan Viak:
Tas til etterretning. Det er ikke planlagt tiltak nær nåværende E39 som vil vanskeliggjøre
planlegging og gjennomføring av en evt. ny firefelts europavei. For øvrig er det nå avklart ved
behandling av kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, at trasé for ny E39 skal legges
lenger nord.
Arkeologiske registreringer er gjennomført.
2.

Agder Energi – epost datert 30.1.2013 og 2.4.2013

Viser til nettstasjon 23002-LEIREHEIA som er forsynt med 22 kV jordkabel. Det er ikke tillatt
å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt
horisontalt.
22 kV-linje, syd i planområdet har byggeforbudssone på 18,5 meter dvs 9,25 meter fra senter
av linjen til nærmeste bygningsdel, samt lekeplass og andre parkanlegg.
Asplan Viak:
Tas til etterretning. Tomt for trafo er innarbeidet i den delen som er detaljregulert, og vil bli
innarbeidet i senere detaljreguleringer for de øvrige områdene.
3.

Kystverket – brev datert 08.03.13

Kystverket Sørøst har ingen merknader til planarbeidet.
4.

Statens vegvesen – brev datert 14.03.13

Eksisterende fylkesvei 204 skal benyttes som atkomst til alle områdene Kjellandsheia,
Oftenes og Leireheia. Fylkesveien er ikke dimensjonert for å kunne håndtere utbygging av et
slikt omfang som det er snakk om, utbedring må derfor påregnes (uten fylkesveimidler).
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Statens vegvesen har satt i gang arbeidet med planprogram for kommunedelplan mellom
Volleberg og Lindelia. Det vil i den forbindelse bli sett på mulighetene for et nytt kryss på E39
ved Kjelland.
I bestemmelsene til kommuneplanen for Søgne angis hvor mange boenheter som kan
etableres i området Lunde – Trysfjorden før nytt kryss på E39 skal være bygd.
Bestemmelsene bokstav b nr. 10 må gjentas i bestemmelsene for Leireheia.
Asplan Viak:
Leireheia vil primært generere trafikk via Leireveien i nord. I forslag til rekkefølgebestemmelser fastsettes det at Leireveien skal være utbedret som vist på planen før det gis
igangsettingstillatelse til boligbebyggelse innenfor områdene B202.1 – B204.4. Krav til
oppgradering av Leireveien videre mot Oftenes håndteres ventelig i områdereguleringene for
Skifteråsen/Ausvigheia og Kjellandsheia.
Før områdene B205.1 – 211.2 kan utbygges skal Leireveien utbedres fra Uffortjønnbekken til
E39.
Før det gis igangsettingstillatelser til nye boenheter eller bygg for offentlig eller privat
tjenesteyting skal det være etablert nytt kryss på eksisterende E39, med tilhørende
veianlegg.
5.

Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen – brev datert 19.02.13

Fylkesmannen anbefaler at planleggingen skjer i tråd med dagens nasjonale føringer og i
samsvar med arealutnyttelsen i kommuneplanen. Planbeskrivelsen må vise hva planen vil
medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i planområdet. Miljøvirkningene
må vurderes grundig, framtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Det skal tidligst mulig i
planprosessen tas hensyn til naturmangfoldet som finnes i området.
Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter fra barn kommer fram og at ulike grupper
barn og unge, samt funksjonshemmede gis anledning til å delta. Videre bør planen inneholde
bestemmelser som sikrer at fellesområder, lekeplasser, boliger, parkering og atkomst får
universell utforming.
Asplan Viak:
Det legges til grunn at områdene er avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplanen for
Kjellandsheia og at overordnede vurderinger er gjort og evt. interessekonflikter avklart i
forbindelse med behandlingen av denne planen.
Når det gjelder krav om tilgjengelighet og universell utforming stiller byggeforskriftene i dag
krav til utforming av boliger og utearealer. Plan- og bygningsloven fastsetter i § 1 at
prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak. I flg. rundskriv T-5/99B kan det etableres rammer for utforming av omgivelsene
som kommer i tillegg til gjeldende forskrifter (rundskrivet refererer seg til tidligere plan- og
bygningslov og forskrift).
Internt veinett, tomtearealer og fellesområder vil bli tilrettelagt etter prinsippene for
tilgjengelighet. Hvorvidt den enkelte bolig planlegges med universelle løsninger utover de
kravene som er fastsatt i byggteknisk forskrift, vil være opp til den enkelte huskjøper.
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PRIVATE
6.

Bjørn-Tore Kjær – e-post 08.12.13

Bemerker at turstien fra Lundeelva opp til Leireveien skal følge grensen mellom 29/3 og
29/4.
Asplan Viak:
Kravet er hensyntatt i planforslaget.
7.

Karl Klungland – e-post datert 31.01.13

Ønsker at hans 3 parseller som i dag er LNF skal inngå i planen.
Asplan Viak:
8.

Sigurd Simonsen – e-post 05.02.13

Påpeker at det kartet som ble sendt ut var lite detaljert og ber om et mer detaljert utkast
dersom det foreligger.
Asplan Viak:
I e-post 12.02.13 redegjør Asplan Viak for at kartet og meldingen er ment som informasjon
om at planlegging skal settes i gang og at det derfor ikke foreligger flere opplysninger eller
mer detaljerte karter.
9.

Asbjørn Langenes – e-post 04.03.13

Ønsker å dele av 2 tomter på eiendommen gnr. 29/bnr. 89.
Asplan Viak:
Planforslaget viser mulighet for å fradele 2 eneboligtomter på eiendommen.
10.

Sven Åge Leire/grunneiere – epost datert 14.3.13

Ønsker til å få regulert inn område på gnr. 29/bnr. 69 langs elva til båtbuer. Ønsket
begrunnes meg at dette vil frigjøre areal i elva og gi båtene en tryggere plass, da det til tider
er stor variasjon i strømforholdene og høyt vannivå i elven. Veistøv fra E39 er lite heldig for
båtene.
Asplan Viak:
I planforslag datert 21.11.16 er arealene langs elva holdt utenfor planen. I flg. arealenheten
vil kommunen se på utnyttelsen av elva og strandkanten i en egen sak.
11.

Ragnar Olsen – e-post datert 14.03.13 fra Bjarne Rasmussen

Viser til at melding om regulering berører hans eiendommer gnr. 29/bnr. 14, 19 og 119,
herunder et areal med 54 meter strandlinje med båtfester langs Søgneelva. Tilkjennegir
interesse for et samarbeid om regulering
Asplan Viak:
Planforslaget omfatter ikke strandlinjen langs Lundeelva.

Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS

Asplan Viak AS

Områderegulering for Leireheia

12.

52

Søgne Tomteselskap AS – e-post datert 14.03.13

Søgne Tomteselskap AS v/Kenneth Olsen skriver følgende:
«Viser til telefonsamtale 11.mars 2013 med Roar Melhus vedrørende melding om
områderegulering og detaljregulering i Leireheia, Søgne kommune.
Melhus meddelte meg pr. telefon at han skulle ta kontakt med meg pr. e-post slik at vi
kunne avtale et møte vedrørende dette. Fristen for spørsmål og tilbakemelding er satt til
15.mars 2013 og han har ikke tatt kontakt slik han lovet. Derfor melder vi med dette fra
om at vi har merknader til områdereguleringen slik den fremkommer i kunngjøringen i
Fædrelandsvennen.
Søgne Tomteselskap AS har rettigheter til utbygging av store deler av det innrammede
arealet som er stipulert i kunngjøringen og har innsigelser til områdereguleringen.
I kunngjøringen står det at spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS, noe vi
har gjort til Melhus, uten at han har tatt kontakt som avtalt. Sender derfor denne e-post til
oppgitt e-postadresse slik at dere snarest kan ta kontakt. Søgne Tomteselskap AS har
planer for dette området, noe Asplan Viak AS må ta hensyn til før planarbeidet kan
fortsette videre.»
Asplan Viak:
I et møte den 22.03.13 ble Søgne Tomteselskap og Hellvik Hus enig om å samarbeide om
utvikling av området.

7.15

Avsluttende kommentar fra forslagsstiller

Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS har lagt stor vekt på og brukt mye tid og ressurser i
planprosessen på å oppnå løsninger som grunneierne kan akseptere og gi sin tilslutning til.
Dette medfører at den kommunale behandlingen av planforslaget kan gjennomføres i stor
grad uten vesentlige innvendinger og protester fra grunneierne, og at utbyggingen kan
komme raskt i gang når planen er vedtatt. Uten enighet med grunneierne vil det ikke være
mulig å gjennomføre planen, dersom ikke kommunen ønsker å benytte
ekspropriasjonsadgangen i plan- og bygningsloven.
For å oppnå frivillige avtaler har grunneierne stilt visse betingelser til planens innhold, bl.a. i
forhold til eierskap til de store, sammenhengende grøntområdene. Når det gjelder regulering
til landbruk, viser grunneierne til at dette allerede ligger som en forutsetning i den vedtatte
kommunedelplanen.
Det er videre et krav fra grunneiernes side at de skal beholde eiendomsretten til arealene
langs elva og grunnen for den planlagte turstien, og at tillatelse til gjennomføring, allmenn
bruk og kommunal drift forankres i en utbyggingsavtale (som tinglyses).
Turstien langs Lundeelva griper sterkt inn i private eiendommer og interesser, og det er fra
utbyggers side stor forståelse for grunneiernes ønske om kompensasjon for dette i form av
noen boligtomter primært til egen familie. Gjennomføring av turstien er svært viktig for Søgne
kommune og for boligområdene på Kjellandsheia. Kommunen og berørte fagmyndigheter
bør derfor veie spørsmålet om å tillate noen få nye tomter i LNF-området (i kommunedelplanen) opp mot de betydelige offentlige og allmenne fordeler som etablering av turstien
representerer.
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7.16 Merknadsbehandling offentlig ettersyn og høring
Kommunen la 3 planforslag ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 15.3.2017 til
28.4.2017. Innkommende merknader med kommentarer følger under.

NVE, brev datert 21.4.17 og 6.2.18
NVE fremmet innsigelse til planen ettersom planen ikke viser hvordan sikkerhet mot flom kan
ivaretas for ny bebyggelse. I tillegg har NVE merknader knyttet til vassdragsmiljø og fare for
kvikkleireskred.
NVE ønsker at nåværende bekk med myrdrag som renner i nordlig gjennom byggeområdet
skal bevares og være premissgivende for utvikling av nytt boligfelt både av hensyn til
flomsikkerhet og biologisk mangfold.
NVE gir videre faglig råd om det knyttes bestemmelser om at det må foretas
områdestabilitetsvurderinger i Kariveien før det kan igangsettes utbygging pga. potensiell
fare for kvikkleire.
I brev 6.2.18 trekkes innsigelsen og det påpekes at det i begrenset grad er redegjort for
mulige skader/ulemper for allmenne/private interesser i strekningene mellom planområdet og
Lundeelva. Det påpekes også at det i liten grad er redegjort for konsekvenser knyttet til
planlagt turvei og flomfare for eksisterende uthus utenfor planområdet. NVE vil i tillegg
påpeke at det ikke er redegjort for hvorvidt berørte grunneiere er orientert og om disse har
innvendinger.
Det gis faglig råd om at kommunen legger 200-årshendelse med klimapåslag til grunn for
dimensjonering av overgangssystemet fram til resipient. Det bør sikres gjennom
bestemmelsene at nødvendige tiltak er gjennomført innen det oppstår ny fare.
Administrasjonens kommentar:
Forslagsstiller ønsker ikke å bevare bekken og myrdraget, men vil legge om hele vassdraget
og lede vannet ut i Lundeelva gjennom nye bekkeløp østover. Det har blitt utarbeidet
prinsippskisser med tilhørende notat hvordan overvann og bekken kan håndteres.
Det knyttet to nye bestemmelser til planen som følge av rådene til NVE. Ett rekkefølgekrav (§
2.14) hvor det fremgår at det før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor
områdene som kan bygges direkte med hjemmel i områdereguleringen skal bekken være
omlagt i et nytt overvannssystem.
Under felles bestemmelsene (§3.6) er gitt hjemmel for en omlegging av bekken/
nedbørsystemet til Lundeelva som skissert i prinsippskissene. Det videre gitt krav om at det
skal utarbeides tekniske planer og at skal dimensjoneres for 200-årshendelse(flom). Som en
del av utarbeidelsen av tekniske planer vil dette med å dokumentere at anlegget er
tilstrekkelig dimensjonert inngå, herunder sikre både at turveien og eksisterende uthus langs
Lundeelva ikke blir skadelidende i en flomsituasjon. Det er detaljer som er vanskelig å
avklare på områdereguleringsnivå.
Administrasjonen har vurdert sett på områdene de nye bekkeløpene er planlagt. Ut fra den
informasjonen man besitter kan ikke se at det skulle være andre private eller
allmenninteresser som blir vesentlig skadelidende. Det må presiseres at forslagsstiller
koordinerer og fremmer planen på vegne mange grunneiere. Dersom det skulle være
grunneiere som skulle være av en annen oppfatning vil de kunne påklage kommunens
planvedtak.
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I forhold til kvikkleire har forslagsstiller lagt med dokumentasjon på grunnboringer og
uttalelse fra Grunnundersøkelser AS som mener det ikke er nødvendig med ytterligere
undersøkelser hvor det blant annet fremgår:
«Etter vårt skjønn er det sannsynliggjort at grunnen i det aktuelle området ved Kariveien ikke
består av kvikkleire».
Om det ikke grunn til tro at det er kvikkleire i området, så er heller ikke grunnlag for å stille
krav om ytterligere områdestabiltetsvurderinger.
Statens vegvesen brev datert 27.4.17
1. Ber om at det fremgår av planbeskrivelsen at for tiltak i tilknytning til fylkes- og riksveg
skal byggeplan godkjennes av Statens vegvesen før arbeidene igangsettes.
2. Eventuelle støyskjermer på eiendommer langs fv. 204 må plasseres på egen eiendom,
og utenfor sikkerhetsavstand langs fylkesvegen.
3. Frisiktsoner i avkjørsler fra fv. 204 til boliger nord for fylkesvegen mangler og må tegnes
inn i planen før sluttbehandling.
4. Avkjørsel fra fylkesveg til gnr. 29 bnr. 30 må tegnes ut, inkl. frisiktsone (kun vist med pilsymbol).
5. For busslommer langs fylkesvegen må det settes av areal til eventuelle busskur.
6. Atkomst til a_P3 er ikke vist i planen og vi forutsetter at denne skal være fra f_SV13.
7. Det forutsettes også at atkomst til o_S1 skal være via o_P2.
8. Avkjørselen fra fv. 204 til eiendommene i Kariveien ligger tett opptil kryss mot dagens
E39 og Statens vegvesen mener videre utbygging i området av den grunn bør
begrenses. Dersom alternativet med høy utnyttelse vedtas, bør en forskyvning av
avkjørselen mot øst vurderes.
Administrasjonens kommentar:
1. Planbeskrivelsen er endret og merknaden er tatt til følge.
2. Merknaden tas til etterretning.
3-5. Plankartet er endret og merknadene er tatt til følge.
6-7. Alle avkjørsler på Leireveien som Statens vegvesen har vegmyndighet er inntegnet
direkte i planen. Hvilke interne/underordnende veier avkjørslene løses ut tar ikke
reguleringsplanen konkret stilling til. Nøyaktig plassering må avklares nærmere i
byggesaken.
8. Merknaden tas til etterretning.
Vest-Agder fylkeskommune brev datert 2.5.17
Planfaglig:
1. Anbefaler at arealbruk fastsatt i overordnet plan videreføres i Kariveien.
Landbruksareal bør i størst mulig grad bevares, og av den grunn mener
fylkeskommunen at alternativ forslag 2 ikke bør vedtas. Fylkeskommunen har ingen
spesielle merknader til alternative forslag 1 og 3.
2. I planforslaget er planavgrensningen mot Lundeelva trukket et godt stykke inn på
land. Ved planoppstart var avgrensning ute i elva/mot reguleringsplaner i øst.
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Fylkeskommunen vurderer det som uheldig at området langs elva ikke er
reguleringsmessig avklart. Planen bør revideres og utvides til å inkludere
elvebredden m.m.
3. I planforslaget er rekkefølgekrav § 2.3 "Tursti langs Lundeelva" satt til 150 nye
boenheter. Kravet bør tilpasses antall nye boenheter i B202.1-B-204.3. Ihht tabeller i
§ 4.3.7 innebærer dette at krav bør være 100 nye boenheter.
4. I planforslaget er det ingen rekkefølgekrav til opparbeidelse av turdrag/stier
o_GTD3-4. Disse turdragene skal koble boligområdene til Lundeelva, og det bør
fastsettes rekkefølgekrav til opparbeidelse i planen.
5. I planforslaget er det ikke angitt høydeangivelser for bebyggelse i B202.1-B-204.3.
For å sikre en viss form for forutsigbarhet i utbyggingen bør kote for topp grunnmur
angis i planen.
6.

Følgende bestemmelse er uklar og bør tydeliggjøres for å sikre forutsigbarhet: § 3.2
a) "Grønnstrukturplan skal legges til grunn ved prosjektering og gjennomføring av
tiltak innenfor planområdet".

7. Innenfor flere av byggeområdene er det svaberg/blankskurt fjell i dagen.
Disselandskapselementene kan være kvaliteter i et boligområde. Planen bør søke å
ivareta disse elementene av det eksisterende landskapet. Vi anbefaler at disse
områdene avmerkes som hensynssoner i plankartet.
Samferdsel:
8. Inntil samleveien for hele Kjellandsheia er etablert vil Leireveien benyttes som
kollektivtrase. Ved oppstart av planarbeidet ga vi innspill på at håndtering av
kollektivtilbudet for området som helhet må utredes nærmere. Utredningsarbeidet bør
foretas i samarbeid med Agder kollektivtrafikk og Vest-Agder fylkeskommune v/
samferdselsseksjonen. Dette må gjennomføres for hele Kjellandsheia for å få etablert
et effektivt kollektivtransportsystem. Vi ber om at dette igangsettes.
Idrett:
9. Vi minner om at dersom det skal søkes spillemidler på turstien/nærmiljøanlegg må
det gjennomføres en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og anlegget må være en
del av handlingsplanen i kommunedelplan for idrett og friluftsliv.
Kulturminner:
10. Forholdet til kulturminner er avklart i planforslagene.

Administrasjonens kommentar:
1. Tas til etterretning.
2. Regulering av Lundeelva og strandsonen reiser en rekke problemstillinger. Av hensyn
til fremdrift og behovet for avklaring på utbyggingsområdene på land styrt unna
arealbruken i og langs elva. Det vil på et senere tidspunkt kunne være
hensiktsmessig å kjøre en egen reguleringsplanprosess på Lundeelva både for å
klarere ut de offentlige og private interesser i tilknytning til vassdraget.
Administrasjonen er slik sett enig med fylkeskommunen i at det er behov for
avklaringer.
3. Rekkefølgekravene i Leireheia planen er utarbeidet samtidig som områderegulering
for Kjellandsheia syd og Ausvigheia. Kravene er utarbeidet med mål å fordele
kostnader forholdsmessig i mellom utbyggerne. Kommunalsjef teknisk ønsker ikke å
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endre rekkefølgekravene da det vil endre fordelingsnøkkelen/brøken, som igjen vil
kunne påvirke gjennomføringen av reguleringsplanene.
Merknaden er tatt tilfølge i revidert plan.
Merknaden er tatt tilfølge i revidert plan.
Det er ikke ønskelig å endre bestemmelsen da dette er felles bestemmelse som går
igjen i alle de 3 områdereguleringene.
Administrasjonen har forelagt merknaden for konsulenten som uttaler:
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«Som bildet [flyfoto] under viser er det få steder med bart fjell innenfor de områdene
som skal bygges ut. Det kuperte terrenget i området innebærer dessuten mye
terrengbearbeiding for å oppnå bebyggbare tomter, som gjør det nødvendig å planere
ned de høyeste kollene. I områder avsatt til grøntformål vil topper og høydedrag bli
bevart uten at det er nødvendig å sikre dette særskilt med hensynssoner»
Administrasjonen registrerer av flyfoto at det er mindre områder med blankskurt fjell
som er regulert til byggeformål i planen. Skal områdene bevares i sin form vil det ikke
være tilstrekkelig med en hensynsone som foreslått. Det vil måtte foretas
formålsendring fra boligtomt til naturområde om arealene skal forbli urørt.
Det kan bemerkes at problemstillingen først og fremst gjør seg gjeldende i områdene
som kan bygges ut direkte med hjemmel i områdereguleringene. De øvrige
byggeområdene vil det bli utarbeidet detaljreguleringer hvor tematikken kan tas opp
igjen i disse prosessene.
Det tyngst berørte bergområdet som tillates bygd ut direkte med hjemmel i
områdereguleringen ligger innenfor de 3 sørligste tomtene i byggeområde B203.1:
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8. Oppstart av et utredningsarbeid for kollektivavvikling påvirker ikke selve
reguleringsplanprosessen. Merknaden tas til etterretning.
9. Merknaden tas til etterretning.
10. Merknaden tas til etterretning.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder brev datert 5.4.17
Valg av planalternativ:
1. Kommunedelplanen for Kjellandsheia ble etter en omfattende planprosess vedtatt den
16.11.2011. Dette skjedde etter at innsigelser fra Fylkesmannen gjennom mekling var
blitt avklart. Innsigelsen gjaldt bl.a. arealbruken i tilknytning til Kariveien. Planalternativ 1
og 3 er i samsvar med vedtatt kommunedelplan. Av hensyn til barn og unges interesser
gir fylkesmannen faglig råd om at alternativ 3 velges av disse to. Det begrunnes med at
alternativ 3 er det eneste alternativet som har innregulert lekeplass.
Barn og unge:
2. Fylkesmannen har den 19.02.2013 gitt innspill om at kommunen må organisere
planarbeidet slik at barn og unge gis anledning til å delta i planprosessen. Fylkesmannen
etterlyser informasjon om hvordan dette har foregått og resultatene av denne prosessen.
3.

Sentralt i området ligger eksisterende vannmagasin regulert inn i kombinasjon med
grønnstruktur (o_GAA1). Reguleringsbestemmelsene åpner for etablering av et anlegg
for lek og aktivitet på taket av dette betongbygget. Rikspolitiske retningslinjer for barn og
unge forutsetter bl.a. at arealer som brukes av barn og unge skal være trygge. Etter å ha
vært på stedet gir Fylkesmannen faglig råd om at dette området utgår som lekeareal og
at det avsettes et annet egnet areal på bakkeplan. Hvis ikke bør
reguleringsbestemmelsene sikre tiltak som gjør at evt. opphold på taket kan skje trygt.

Turstier:
4. En sentral del av grønnstrukturen er regulerte turstier (o_GTD1 – o_GTD4). Det er viktig
å få opparbeidet disse som en del av infrastrukturen. Sett i et folkehelseperspektiv bør
turstiene bli opparbeidet så tidlig som mulig (Dette kan også øke interessen for å skaffe
seg bolig her.)
Reguleringsbestemmelsene har rekkefølgekrav som krever turstien langs Lundeelva
opparbeidet før boenhet nr. 151 kan gis igangsettingstillatelse. Dette er i samsvar med
bestemmelsene i tilstøtende områdereguleringsplan for Ausviga. Vi ser imidlertid nå at
turstier er så viktige for folkehelsa at disse ideelt sett bør opparbeides samtidig med den
øvrige tekniske infrastrukturen i planområdet.
Dette gjelder også etablering av gang- og sykkelbro over Lundeelva der bestemmelsene
ikke krever gjennomføring før igangsettingstillatelse til 250 nye boenheter er gitt. Da dette
er samme bestemmelse i områdereguleringsplanen for Ausviga, kan brobyggingen
risikere å måtte vente til det er gitt igangsettingstillatelse for tilsammen 500 nye
boenheter i begge planene. Vi henstiller derfor til kommunen om å forsere
gjennomføringen av turstier og bygging av bro over Lundeelva.
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Administrasjonens kommentar:
1. Merknaden tas til etterretning.
2. I Søgne kommune har man valgt å videreføre den tidligere lovpålagte ordningen med
barn og unges representant som fulgte etter plan- og bygningslov av 1985. Hensynet
bak denne ordningen er å sikre at barn og unges interesser i ivaretas i planleggingen,
herunder samordne synet fra barn og unge som bruker-/interessegruppe.
Planadministrasjonen legger til grunn at barn og unges representant har et
arbeidsopplegg som medfører dialog og medvirkning i sitt daglige virke.
Representanten er i likhet med andre kommunale fagetater innkalt til internmøter hvor
det vil være mulig å drøfte planens innhold og gi innspill direkte på ulike steg i
prosessen. Barn og unges representant er tilskrevet både ved oppstart av planarbeid
og høring av planen med mulighet for å gi direkte skriftlige innspill.
Planadministrasjonen legger da til grunn at barn og unges interesser er på en
tilstrekkelig måte hensyntatt både prosess- og materielt i planen.
3. Administrasjonen har bedt konsulenten foreta en nærmere vurdering av det å bruke
taket på vannmagasinet til allmenn oppholds-/rekreasjonsbruk. Konsulenten viser til
at en slik kombinert bruk av et vannmagasin allerede skjer på Molland i Grimstad
hvor taket på et høydebasseng benyttes til rekreasjon og utsiktspunkt.
Administrasjonen har ikke noen motforestillinger til en kombinert flerbruk, men er enig
med Fylkesmannen i at bruken må være trygg/sikker for barn og unge og andre
brukere. Hva som betraktes som sikre løsninger hører naturlig hjemme i en
byggesaksprosess å avklare, men sikring mot fallulykker er et sentralt element i disse
vurderingene.
4. Det er knyttet rekkefølgekrav til snarveiforbindelsene mellom de regulerte
boligområdene og Lundeelva (o_GTD3-4) i revidert plan. Merknaden vurderes derfor
som tatt til følge. I forhold til innslagspunkt på når turveien langs elva (O_GTD1-2) og
når bru over Lundeelva skal være opparbeidet vises det til kommentarer under
fylkeskommunen. Det er ikke ønskelig å endre innslagspunktene i rekkefølgekravene.
Naturvernforbundet brev datert 28.4.17
1. Energi er nedfelt i kommuneplan og er førende for boligutbygging: Redusere energi til
oppvarming av bygg og erstatte denne med grønn fornybar energi. Det satses på
jordvarmeanlegg i utbyggingsområder.
Naturvernforbundet ber om at disse overordnende føringene legges til grunn
planarbeidet og gjennomføres ved utbygging av Leireheia.
2. Mener at landskapshensyn i langt større grad må påaktes og legges til grunn ved
utbygging i kommunen. Det innebærer en dypere forståelse for verdien av å tilpasse
bebyggelsen til landskapet uten å foreta store masseuttak og utfyllinger.
Naturvernforbundet ber om at en slik politikk nedfelles i planforslaget
/planbestemmelsene og får en formulering som er så presis at det vises et verdivalg
og innsnevrer muligheten for tolkning.
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3. Naturmangfold: I mottatt planbeskrivelse er utredningen/kartleggingen under punkt
7.4 er naturmangfold totalt neglisjert. Under naturmangfoldlovens § 7 – prinsipper for
offentlig beslutning er det kommunens ansvar at denne paragrafen blir etterfulgt. Det
skal fremgå av vedtaket om hvordan prinsippene er vurdert og vektlagt.
Dersom naturmangfold er berørt i henhold til nml. § 7 har forslagsstiller ansvar for å
redegjøre for kunnskapsgrunnlaget i reguleringsplanens planbeskrivelse. Som
eksempel har Naturvernforbundet vedlagt en sjekkliste for å dokumentere at en har
innhentet eksisterende og tilgjengelig kunnskap i et slikt omfang som saken krever. I
forhold til føre-var-prinsippet mener Naturvernforbundet at forslagsstiller har ansvar
for reguleringsplanens planbeskrivelse redegjør:
- om man vet nok landskap, økosystemer, naturtyper, arter og hvilke virkninger det
aktuelle tiltaket kan ha for disse?
- Om det er sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig, det vil si alvorlig er
irreversibel skade på landskap, økosystemer, naturtyper og arter?
Administrasjonens kommentar:
1. I KDP er det knyttet bestemmelser som lyder:

I likhet med områderegulering for Kjellandsheia syd og Ausvigheia har konsulenten
og kommunen vurdert disse punktene nærmere i områdereguleringsplanen. Det vises
svar som ble gitt i forbindelse med klage fra Naturvernforbundet i områderegulering
for Kjellandsheia syd (utdrag fra saksutredningen):
«Kjellandsheia er i dag ikke en del av et konsesjonsområde for fjernvarme. Det har
blitt vurdert som en del av planarbeidet å lage fjernvarmeanlegg. De erfaringer som
foreligger viser at denne type anlegg vurderes som mindre egnet i
småhusbebyggelse. Energikravene til nye boliger er i dag så streng at behovet for
energi til oppvarming er minimalt.
Teknisk forskrift har dessuten krav om at det skal legges til rette for alternative
energikilder. Konkret står det at minimum 40 % av netto varmebehov skal dekkes av
annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos
sluttbruker.
Bestemmelsene i KDP er knyttet opp mot større bygg. Det er skolen og barnehagen
som er de største byggene i planen. Etter en samlet vurdering har man kommet til at
et større fjernvarmeanlegg ikke er et spesielt godt alternativ.
Planforslaget legger heller ikke hindringer for å legge inn vannbåren varme, benytte
jordvarme eller andre alternative energikilder. Dagens tekniske krav til bygg, er slik at
energiforbruket i nye boliger er lavt.»
De samme forholdene gjør seg gjeldende i områderegulering for Leireheia.
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2. Administrasjonen er av den oppfatning at landskapshensyn i er tatt i betraktning
ved utarbeidelse av planen, men kan være enig at det ikke er det eneste som er
vektlagt.
Leireheia er avsatt til boligbebyggelse i overordnet plan som medfører at
naturlandskap nødvendigvis vil måtte gå tapt når det skal bygges boliger på
arealet. Denne avgjørelsen ble tatt KDP prosessen og er ikke tema i
reguleringsplanprosessen.
Administrasjonen oppfatter at Naturvernforbundet er mer skeptisk til hvordan
utbygging av boligområder generelt foregår i Søgne, sammenlignet med tidligere
hvor naturtomter var en mer utpreget utbyggingsform. Spesielt for
småhusbebyggelse.
Hensynet bak naturtomter er å bevare naturpreget selv om et område skal bygges
ut. Typisk ved at bebyggelsen skal tilpasses landskapet og terreng. I de tilfellene
det er nødvendig å gjøre inngrep (av ulike årsaker) er det etablerte natur- og
landskap miljøet premissgivende for utførelsen.
Fordelen med naturtomter er først og fremst det estetiske og visuelle aspektet
med å bevare naturgitte omgivelser og strukturer. I urbane bystrøk er
grønnstruktur generelt mangelvare, naturtomter kan også her ha en viss
økologisk funksjon.
Ulempen med naturtomter er at det gir lite effektiv arealbruk da mye areal
nødvendigvis vil måtte bli grønnstruktur. Økt fokus på at vi skal bo tettere og ta i
bruk færre arealer da det miljø- og klimamessig perspektiv gjør naturtomter
mindre aktuelle enn før.
Andre hensyn utfordrer naturtilpassede utbygginger er nasjonale krav til økt
tilgjengelighet og universell utforming. Krav og forventinger til boligens utforming,
arrondering av tomt og atkomst kommer i direkte konflikt med hensyn som å
bevare naturpregede tomter.
Det er heller ikke å underkjenne at rene økonomiske hensyn – fra utbyggers side
– gjør seg gjeldende. For utbygger er det mindre kostnadskrevende å legge alt
flatt, i tillegg til at det gir bedre utnyttelse og flere tomter.
Oppsummert er det flere kryssende interesser som reiser seg rundt det å få mer
skånsom utbygginger som hensyntar landskap og naturpreg i byggeområder. Det
tilligger plan- og miljøutvalget og kommunestyret å forta den her type
interesseavveiinger i plan- og byggesaksforvaltningen. Det er spørsmål om hva
som er å betrakte som god og dårlig stedsutvikling.
Tematikken har blitt drøftet i både plan- og miljøutvalget og kommunestyret uten
at det det gitt instrukser eller retningslinjer som tilsier at den her type hensyn skal
tillegges spesielt mye vekt i arealplansaker.
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Det vises til at kommunen har valgt å vedta både Vedderheia utbygging,
Kjellandsheia syd og Ausvigheia. Administrasjonen ser derfor ikke grunnlag for å
endre planen.
3. Administrasjonen finner naturmangfold tilstrekkelig utredet i saken, og ser ikke
nødvendigheten å gå nærmere inn på problemstillingen.
Karin Endresen, e-post datert 28.4.17
1. Mener hun har fått lite informasjon i planprosessen fra Asplanviak og ber om at ber om at
bolighus og uthus under gnr/bnr 29/3 avsettes til boligformål, samt at veien reguleres helt
fram til boligen. Ber om forklaring på det hun mener er forskjellsbehandling fra
naboeiendommer som er avsatt til boligformål.
2. Minner videre om at sydlige deler av eiendommen er ubrukelig pga. rørledninger og
kommuner.
Administrasjonens kommentar:
1. Merknaden er tatt tilfølge i revidert plan.
2. Merknaden tas til etterretning.
Svein Åge Leire, udatert brev
Ber om at turstien flyttes iht. skisse fordi den kommer tett på eksisterende båthus og at
tilkomsten til eksisterende båtplasser blir dårlig. Det har også ulemper i form av redusert
tilgjengelig bruksareal og at eiendom blir delt i 2.
Ønsker 3 nye boder.
Administrasjonens kommentar:
Merknaden om å flytte turveien er tatt tilfølge i revidert plan. I forhold til å etablere nye bygge
tiltak som boder/uthus er dette noe som må søkes løst som egne saker med nødvendige
avklaringer. Formålet med områdereguleringen er å legge til rette for nye boligfelt innenfor de
avsatte nye byggeområdene.
Sigbjørn og Britt Endresen, e-post datert 27.4.17
Eier av gnr/bnr 29/100 – Leireheia 3. Ønsker ikke å gi fra seg eller selge tomt til utvidelse av
vei da de har brukt mye ressurser på å bygge opp en mur. Mener fjellet er dårlig og fare for
at murene kan rase ut ved sprenging. Utbygger må bekoste eventuelle skader. Veien bør
forskyves vekk fra fjellet.
Administrasjonens kommentar:
Justering av veilinjen er vurdert som nødvendig, og veianlegget vil på det nærmeste komme
ca. 2 meter fra muren. Administrasjonen tar til etterretning at utbygger må bekoste eventuelle
skader på eiendommen som følge av utbyggingen.
Per Christian og Cecilie L. Andresen, brev datert 27.4.17
Vil ha gang- og sykkelvei når det blir 80-90 boenheter. Gjelder for både B201 og B202.
T-krysset som er tegnet inn til B202 og B201 virker smalt og lite gunstig for myke trafikanter.
Tomt vest for B202 og B202 bør utgå og benyttes som tilkobling til ny GS og SG2.1.
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Samme areal har kommunen tidligere ervervet og eksisterer i dag som vei og sykkelsti til
nåværende boligfelt. Dette arealet kan da brukes til gang og snø deponi ved mye snø.
Gir ikke tillatelse til å plassere hus i tomtegrensen til 29/101.
Administrasjonens kommentar:
T-krysset er iht. veinormalen. I revidert planforslag er den foreslåtte tomten syd for 29/101
tatt ut og regulert til grønnstruktur. I tillegg har forslagsstiller lagt inn fortau fram til eiendom
29/101. Administrasjonen legger til grunn at merknaden er tatt hensyn til i revidert forslag.

Karl Klungland, e-post datert 17.3.17
Eier 3 gårds og bruksnummer hvor bare to av tre er avsatt til boligformål. Vil ha siste gnr/bnr
29/44 til boligformål i plan.
Ønsker inn i planen at det skal være mulighet for barn til å krysse veien over til gang- og
sykkelveien. Vann og avløp (spredegrøft) til Leireveien 83 ligger i grunn under eksisterende
vei, og ny rundkjøring vil bli bygget over dette.
Lurer på om regulert ny avkjørsel blir overført til eier av Leireveien 83.
Vil det bli aktuelt med støyskjerming som følge av økt trafikk og rundkjøring.
Kan ikke ha dårligere siktlinjer enn dagens avkjørsel har.
Administrasjonens kommentar:
Det siste gårds og bruksnummer er regulert til veiformål og kan derfor ikke settes av til
boligformål.
Kryssing av fylkesveien må tas stilling til utenom reguleringsplanen. Men på generelt
grunnlag kan administrasjonen opplyse om at det vanskelig å få etablert
fotgjengeroverganger på den her type veier.
Ny avkjørselsvei er regulert som privat vei i planen. Det ligger derfor til rette for at veien kan
overdras til grunneier. Administrasjonen kjenner ikke til Statens veivesen sin policy i forhold
til overdragelse, men antar at det overdras vederlagsfritt når anlegget er ferdig.
Vurdering av eventuelle støytiltak på eksisterende bolig må i likhet med omlegging vann og
avløpsledninger og siktsoner til avkjørsel vurderes når de tekniske planene utarbeides.

Bodil og Asbjørn Langenes, Solveig H. og Bjørn-Tore Kjær, Øyvind Tønnesen, og
Ragnar Olsen, brev datert 27.4.17
Ber om at alternativ 2 med fortetning vedtas som en kompensasjon for de ulemper turveien
gir. Vil beholde grunneiendomsretten til den offentlige turveien.
Administrasjonens kommentar:
Forholdene er allerede omtalt ved utleggelse av plan til offentlig ettersyn. Administrasjonen
ser ikke nødvendigheten av å gå nærmere inn på problematikken.
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Asplanviak på vegne av Hellvik hus Søgne Eiendomsutvikling AS, brev datert 26.4.17
Ber om at forslag 2 vedtas og at kommunen at det er forutsetning at grunneierne i Kariveien
får anledning til å fradele og fortette for å få til frivillige løsninger senere.
Viser for øvrig til notat fra advokat Helge Tofte hvor det fremkommer at rettigheter til å
etablere turveien kan skje gjennom avtale og ikke grunnerverv.
Administrasjonens kommentar:
Problemstillingene var opp til vurdering i plan- og miljøutvalget ved førstegangsbehandling.

7.17 Merknadsbehandling begrenset høring
Det er foretatt mindre justeringer av planene etter offentlig ettersyn. Enkelte av endringene
har vært av en slik karakter at administrasjonen har forelagt endringene til myndigheter og
berørte private.
Endringene som er hørt er mindre justering av turveien o_GTD1 og forlengelse av et par
private atkomster, samt fjerning av en overflødig atkomst.

Kartutsnitt: Til venstre revidert planforslag med turveien flyttet. Til høyre opprinnelig forslag.

Kartutsnitt: Viser feil i opprinnelig forslag. Atkomstene er forlenget fram til eksisterende vei i
revidert forslag.
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Kartutsnitt: Viser feil i opprinnelig forslag. Overflødig avkjørsel og stengesymbol er tatt ut.
Under følger merknadene til de foreslåtte endringene.
Øyvind Tønnessen brev datert 14.11.17 og 6.2.18
Under forutsetning av at det blir regulert inn to tomter på den angitte parsell som foreslått av
Asplanviak og som fremgår av alternativt forslag 2 aksepteres justeringen av turveien i
revidert forslag. Det forutsettes som i tidligere brev at grunneiendomsretten beholdes og at
det kan kjøres ned til bryggen.
Ber om at avkjørsel beliggende på 29/8 forlenges litt – slik at den kan betjene den gamle
boligen på eiendommen.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen er av den oppfatning at flytting av turveien er hensiktsmessig uavhengig av
hvilke alternativ som vedtas for boligutvikling i Kariveien.
Hva gjelder forlengelse av atkomst til 29/8 vil det uavhengig av reguleringsplanen kunne
anlegges atkomst som grunneier skisserer (det er ikke et forhold som er i strid med
områdereguleringen). Derfor er det heller nødvendig å ta det inn planen.

Statens vegvesen brev datert, 12.2.18
Har ingen merknader til foreslåtte endringer. Det bør imidlertid legges inn formålsgrense
mellom fylkesvegen og de private vegene.
Administrasjonens kommentar:
I revidert forslag er det tatt inn formålsgrense mellom privat og offentlig veiareal i tråd
Statens vegvesen anbefalinger.
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Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, brev datert 30.1.18
Har ingen spesielle merknader til endringene.
Vest-Agder fylkeskommune, brev datert 1.2.18.
Fylkeskommunen har ingen merknader til saken. Statens vegvesen ivaretar tekniske forhold
relatert til fylkesveien.
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GRØNNSTRUKTURPLAN FOR KJELLANDSHEIA SYD, KJELLANDSHEIA NORD, LEIREHEIA OG AUSVIGA

1.

INNLEDNING

Dette er en retningsgivende veileder for
grønnstrukturen i Kjellandsheia i Søgne kommune.
Den skal danne grunnlag for å utarbeide en felles og
sammenhengende grønnstruktur for de fire
delområdene Kjellandsheia Nord (Søgne kommune)

Lunde (Leireveien) til Vervedalen. Alle regulantene har
kommet med innspill til planen underveis i prosjektet.
Beskrivelse av dagens situasjon er i stor grad hentet
fra konsekvensutredningen for Kjellandsheia, (temautredning for landskapsbilde, friluftsliv, grønnstruktur,
2008, Grønn Strek As).

Kjellandsheia Syd (Kjellandsheia AS), Leireheia
(Hellvikhus Søgne Eiendomsutvikling AS) og Ausviga
(Ausviga AS).

2.

MÅLSETTING

Hensikten med dokumentet er først og fremst at disse

Målet med grønnstrukturplanen er å sikre en

fire områdene som ligger inntil hverandre skal få en

gjennomgående og sammenhengende grønnstruktur

forbindelse og et felles uttrykk hva gjelder grønn-

mellom de fire delfeltene og at friområder og

struktur. Det skal være utfyllende i forhold til regu-

friluftsområder skal få en helhetlig utforming.

leringsbestemmelsene. Dokumentet har ingen juridisk
virkning, men alle regulantene har forpliktet seg til å

Grønnstrukturen skal prege boligfeltene. Planen skal

følge det. Dokumentet skal godkjennes i kommunen

være retningsgivende for utformingen slik at

og benyttes som et retningsgivende dokument i

områdene framstår som stedstilpasset mtp lokal skala

bygge-saksbehandlingen av både utbygger og

og karakter.

kommunens saksbehandler. Dog skal den ikke være til
hinder for at andre, likeverdige eller bedre løsninger

Videre er det et mål er at det ved områderegulering og

kan benyttes

videre prosjektering skal tas hensyn til natur, terreng
og landskap.

Dette dokumentet er utarbeidet samtidig med
reguleringsplanarbeidet.

Grønnstrukturen skal framheves. Det skal være sterkt
fokus på overgangene mellom byggeområder og

Dokumentet er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av

friområder. Friområder skal reguleres som virkemiddel

Kjellandsheia AS. Ole Bueklev i Kjellandsheia AS og

for å unngå bygging i silhuettlinjen.

Arnfinn Håverstad i Søgne kommune har bidratt med

Rambøll

innspill. Arnfinn Håverstad har utarbeidet kostnads-

Gruppering av boliger i klynger og grupper skal

kalkylen. Asplan Viak AS har utarbeidet plan for sti fra

innrammes av grøntområder.

Følgende målsetting er satt for
grønnstrukturen i Kjellandsheia, Ausviga og
Leireheia:
<0000>

Gjennomgående og sammenhengende
grønnstruktur

<0000>

Stedstilpasset formgiving

<0000>

Hensyn til natur, terreng og landskap
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3.

DAGENS SITUASJON

Grønnstruktur
Det meste av arealene innenfor planområdet er naturområder. Ca 85 % består av skog, dyrka mark, myrer,
vann og sjøarealer, ca 15 % er opparbeidete arealer
som boligfelt, næringsarealer, veier og infrastruktur.
Grønnstrukturinteressene er sammensatte. Naturområdene benyttes til nærrekreasjon som turgåing,
bading, jakt, fiske og hesteridning. Det går traktorveier og stier på kryss og tvers som benyttes til
friluftsliv. Skogen benyttes i noen grad til tømmerdrift.
Områdene består av skog eller annen tett vegetasjon
med få inngrep. Vegetasjonen består av eik, bjørk,

Landbruksområder/kulturlandskap

100-metersbelte fra sjø og 50-meterbelte fra

Det er noe dyrka mark med grasproduksjon og

vassdrag

beitemark som ligger langs Leireveien og mot Oftenes.

Det er et generelt forbud mot bygging og fradeling i
100-metersbeltet langs sjøen og Lundeelva og 50-

Det ligger et kulturlandskapsområde nord i plan-

meterbelte fra øvrige vassdrag. Byggeforbud i 100-

området som kalles ”Eplehaven”. Her er det gamle

metersbeltet gjelder for uregulerte områder og er

frukttrær, steingjerder og steinsatte drifteveier.

retningsgivende for disponering av strandsonen i
reguleringsplan. Forbudet gjelder ikke der annen

Mot Lundeelva ligger Borrågeren, et nedlagt gårdsbruk

grense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i

som nå er feriested, med rester etter dyrka mark og

reguleringsplan. Først og fremst er det viktig å ta vare

beitemark. Ett bruk er det bare tuftene igjen av.

på biologisk mangfold og allmenn tilgjengelighet langs

Langs elva er det båtplasser og sjøbuer.

vann, elver og bekker.

I hele området finns det mer eller mindre intakte

Veier

steingjerder i eiendomsgrensene.

Nord for planområdet ligger E39. E39 planlegges
omlagt, men traséen er pt. ikke bestemt (2014).

Myrer

Gjennom planområdet fra nord til sør går det et dal-

skrinn mark i disse områdene.

Det er noen myrer, hovedsakelig i forbindelse med

drag hvor Leireveien ligger. Det er kystveien mellom

vann. Det største myrområdet ligger mellom

Lunde og Ålo og Harkmark, og betjener boligfelt på

Det er et naturlig rikt dyre- og fugleliv og normalt

Kjellandsvannet og Leireveien og ligger på et høyt

Ausvigheia, Stølen og Hallandvig og øvrig bolig- og

biologisk mangfold.

parti. Ingen av myrene er dybdemålt.

gårdsbebyggelse. I tillegg er det traktorveier og

Topografi

Elv /vann /sjø

rogn og gran- og furutrær. Det er også bart fjell og

Området er et typisk sørlandsk landskap, småkupert
med mindre heier og daldrag med bratte sider. Det er
flere eksponerte topper. Våreheia i vest er høyest; 105
moh. Øvrige topper er mellom 40 og 90 moh. Det er
flere utsiktspunkter, men dagens skogvegetasjon gir
begrensete utsiktsmuligheter.

driftsveier i store deler av naturområdene. Disse
brukes til drift, hesteridning og som turveier.

Planområdet har kystlinje. Lundeelva ligger i øst og
har her sitt utløp i sjøen. Overgangen elv-sjø oppfattes

Bygninger

ved at landskapet åpner seg i elvemunningen.

Det er boligfelt på Ausvigheia og boliger langs Leireveien. I nord er det boligbebyggelse på Mjåbakken og

I Lundeelva er det private båtplasser langs hele

Kari. Det er noe gårdsbebyggelse innenfor

østsiden. Der er det flatt og tilgjengelig, mens det på

planområdet. Det er en trafostasjon i Leiredale og et

vestsida er bratt og vanskelig å ferdes.

høydebasseng nord på Leireheia. Det ligger privat

Det er tre vann; Kjellandsvannet, som har eneste

kirke, skole og samfunnshus på Oftenes.

utløp mot nord, Uffortjønna har utløp mot sør, og
Oftenestjønna ligger mot Leireveien i sørvest.

Ramboll

6 (19)

GRØNNSTRUKTURPLAN FOR KJELLANDSHEIA SYD, KJELLANDSHEIA NORD, LEIREHEIA OG AUSVIGA

1.

2.

3.

4.

5.
Bilder fra området

6.

Rambøll

1.

Kjellandsvannet

2.

Myr sør for Kjellandsvannet

3.

Oftenes

4.

Lundeelva sett nedstrøms fra Leire

5.

Lundeelva sett sørover mot utløpet

6.

Borrågeren

7.

Driftsvei og Leireveien sett mot sør

8.

Tømmervelte nord i Ausviga

7.

8.

7 (19)

4.

OVERORDNETE
FORHOLD

Overordnet grønn – og blåstruktur
Grønnstrukturen har en visuell oppgave ved at den
danner rammer og gir identitet til de enkelte byggeområdene. Sammenhengende grønnstruktur gir forbindelser til natur og gir rom for fysisk aktivitet og
rekreasjon som er viktig for folkehelsen. Natur og
vegetasjon skaper årstids-variasjoner og gir
leveplasser for dyr og fugler. Grønn-strukturen gir
mulighet for fordrøyning av overvann og sikre
snarveier mellom delfeltene.
På Kjellandsheia nord og syd, Leireheia og Ausviga vil
det være ulike typer friområder som til sammen vil
danne en mer eller mindre sammenhengende grønnstruktur. Friområdene vil bestå av eksisterende naturområder som bevares og tilrettelegges, samt nyetablerte friområder som kobles sammen med
eksisterende natur. Deler av de planlagte byggeområdene består av bekker og myr. Denne blågrønne
strukturen er den mest artsrike del av vår natur.
Områdene har stor biologisk verdi i tillegg til å gi stor
opplevelsesmessig verdi for beboerne. Overvannet er
samtidig en stor utfordring som må behandles med
aktsomhet i utforming av detaljreguleringsplaner.
Hvert delfelt skal utformes slik at det er en tydelig
grønn- og blåstruktur innenfor feltet. Der det er
muligheter for det, skal grønn- og blåstrukturen
kobles til omkringliggende friområder. Disse områdene

kan bestå av eksisterende terreng, vegetasjon og
bekkeløp eller de kan etableres på nytt dersom
eksisterende natur er vanskelig å bevare. Innenfor
områdene bør det være et sammenhengende
stisystem og lekeplasser skal etableres i dette
systemet.
Generelt om friområder
Det er et mål å bevare områdene så intakte som mulig
og det er tilstrekkelig om de fleste turstiene gjøres
tilgjengelige og brukbare. Dvs. at 1:10, 1:12 og 1:16
kan tillates i enkelte partier. Det kan tillates brattere
stigning for å oppnå best mulig terrengtilpasning, men
ikke brattere enn 1:6. Der det er nødvendig med
trapper og murer skal lokal naturstein benyttes. Smale
stier og tråkk er utfordrende og mest interessant for
funksjonsfriske barn. Disse stiene etableres nærmest
av at folk går i traséene regelmessig, men det kan
være behov for enkel rydding av busker og kratt. Det
skal også være et tilbud av turstier/turveier med
universell utforming. Enkle håndløpere i bratte partier
langs stier og tråkk vil gjøre dem mer brukervennlige.
I friområdene innenfor delfeltene kan det opparbeides
turvei, turløyper eller turstier avhengig av hvilken type
områder som skal knyttes sammen.
Belysning av de mest brukte turveiene skal vurderes
for å øke bruksfrekvensen.
Alle tiltak som foreslås må anlegges på naturens
premisser. Det skal gjøres minst mulig terrenginngrep
i forbindelse med opparbeidelse i friområdene.

Ramboll
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5.

NY GRØNNSTRUKTUR

Den overordnete grønnstrukturen
De to store sammenhengende grønnstrukturområdene finner vi langs Lundeelva fra Leireheia i
nord til Ausviga i sør. I tillegg er det et stort område
rundt Kjellandvannet og Uffortjønna i vest.
Disse områdene vil bli bundet sammen av
tverrforbindelser som ligger i naturlige formasjoner i
terrenget.

Oversikt over grønnstrukturen i hele
området

Rambøll
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Friområdet ved Kjellandsvannet og Uffortjønna

aktiviteter om vinteren. I dag brukes

Kjellandsvannet og Uffortjønna ligger i et naturskjønt

Kjellandsvannet til skøyting, en aktivitet

område. Variasjonen i landskapet med vann, bekker

som det kan tilrettelegges enda bedre

og åpne myrer, skog og topper man kan gå opp på, gir

for enn i dag. Rikelig med bord og

området store kvaliteter.

benker er viktig og bål- og grillplasser
vil øke attraktiviteten. Det kan bygges

Kjellandsvannet og omgivelsene rundt er et svært

en flytebrygge over vannet i øst-vestlig

godt utgangspunkt for turer, opphold og forskjellige

retning, med bro mellom slik at kanoer

aktiviteter. Hele Søgne kan benytte dette området

kan passere.

som turområde, dvs. at det blir et tilbud for flere enn
beboerne i de fire delområdene.

Der terrenget tilsier at det er vanskelig å
framføre sti, kan det bygges en utkraget

Det tilrettelegges med tre parkeringsplasser; én sørøst

brygge som festes i fjellet. Våte partier

for Uffortjønna (ved barnehagen), én sør for Kjellands-

kan forseres på en enkel pålekonstruk-

vannet og én i nord. Det opparbeides et stisystem

sjon. På vestsiden av vannet legges det

rundt begge vannene i tillegg til de eksisterende. Noen

opp til liten grad av opp-arbeidelse og et

steder går stiene langs vann, noen steder er de

enklere stinett som krever mindre

trukket inn på land, avhengig av terrengformasjonene.

tilrettelegging og vedlike-hold. Her blir
stiene ikke opparbeidet med grusdekke

På østsiden av Kjellandsvannet opparbeides det en

og det vil kun bli manuell eller forsiktig

sammenhengende tursti fra parkeringsplassen i sør til

maskinell rydding. Disse stiene knyttes

parkeringsplassen i nord som tilfredsstiller krav til

opp mot de eksisterende stiene i

universell utforming. Den vil være egnet for både

området.

rullestoler, sykling og barnevogner. Stien vil bli gruset
med bredde ca 1,5 meter og få belysning slik at den

På vest siden av Kjellandsvannet kan

kan brukes også om kvelden.

det også etableres en brygge for kano
og opparbeides en grasbakke med bord

Nordøst for Kjellandsvannet opparbeides et

og benker for opphold.

aktivitetsområde. Her kan det tilrettelegges med et
enkelt toalettbygg, brygge for utsetting av kanoer og

Langs alle stiene vil det bli satt ut

bading, stupebrett, badeplass og en grasbakke for

benker der det er utsikt eller spesielt

soling, lek og opphold med lavvo eller gapahuk. Det

godt egnet for en rast.

kan være en opplyst plass der det også kan foregå

Illustrasjon av grønnstruktur rundt Kjellandsvannet
og Uffortjønna

Ramboll
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Eplehaven
Eplehaven er som navnet tilsier en gammel frukthage
med epletrær. Det er flere kulturlandskapselementer,
som steingjerder, og steinsatte drifteveger. Arealet er
på ca 8,4 da og er regulert til offentlig areal i
kommunedelplanen. Det er ikke foreslått tiltak i
Eplehaven.
Skole- og idrettsområdet
Området opparbeides med skole- og idrettsbygg og
tilhørende uteområder. Det ligger sentralt i forhold til
boligfelt og i tilknytning til nærmiljøanlegget og
friområder.
Nærmiljøanlegg
I nærmiljøanlegget blir det idrettsbaner og
hinderløyper, lekeapparater, med mer. Et
fordrøyningsbasseng nord for skolen med en blå
streng mot bekken i sør blir et positivt innslag i
nærmiljøanlegget og skolens uteområde.

Illustrasjon av nærmiljøanlegget i friområde FR med
ballbaner og leke-/aktivitetsområde.
Vist bebyggelse er kun illustrerende

Rambøll
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Friområdet på Oftenes
Dette sjønære friområdet har ingen sammenhengende
grønn forbindelse med de øvrige friområdene, men
tilgjengeligheten er god.
Det anlegges en sti fra parkeringsplassen i boligfeltet
på Oftenes og ned til området. I sør er det en
eksisterende sti som går østover til Oftenesveien.
I nord anlegges det en badestrand og grasbakke for
soling, bading og opphold. En sti går videre sørover til
et platå der det ligger godt til rette for å opparbeide et
større oppholdsareal med grasbakke, bord og benker
og faste griller. Et toalettbygg og en «vaffelbu» kan
vurderes her. Av lokale tiltak må kratt ryddes og
vegetasjonen tynnes slik at området blir solrikt. Det
bør ryddes steiner i vannkanten for økte bademuligheter og bygges stupebrett. Badebøyer er
nødvendig for å unngå konflikt mellom badende og
båttrafikk.
Det skal reguleres en småbåthavn med brygger langs
fjellet i bukta i sør. Her er et område avsatt til
utsetting og opptak av småbåter, vist som B20 på
illustrasjonsplanen.

Illustrasjon av friområde på Oftenes med kvartalslekeplass nær boligfelt og skole, badeområde og
småbåthavn.
Vist bebyggelse er kun illustrerende

Ramboll
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Friområder langs Lundeelva
Det foreslås å lage en tursti langs Lundeelva med
varierende opparbeidelsesgrad. Stien skal bli et
attraktivt nærrekreasjonstilbud. Det skal være
sykkelstandard mellom Leire og Borrågeren, ellers skal
det anlegges en elvesti på naturens premisser, som
passer best i dette kuperte terrenget. Det vil her ikke
oppnås universell utforming, bredde for snøbrøyting
eller ordinær belysning, men dette er hva områdets
tålegrense kan klare.
Ulike utfordringer langs Lundeelva må håndteres: tett
vegetasjon, fjell som er så bratt at det ikke kan
forseres, våte partier, steinur og rasfarlige steder.
Planen legger opp til følgende prinsipielle løsninger:

Prinsipp for turvei. Mulig åpnet, steinsatt bekkeløp
(Ill: Asplan Viak AS)

Rambøll

Forslag til turvei og brygge med mulighet for å
tilrettelegge for opphold (Ill: Asplan Viak AS)

Forslag til turvei og brygge der turvei må føres ut på
brygge pga. rasfare (Ill: Asplan Viak AS)

13 (19)

(Illustrasjonen er utarbeidet av : Asplan Viak AS)
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Standard på stier og turveier
Standard på turveier/stier rundt Kjellandsvannet og
Uffortjønna, Oftenes og Lundeelva. Standarden må
tilpasses på stedet for å redusere inngrepene.
Øverst vises lysløype med sykkelvei standard.
<0000>

Bredde:

2-3 meter

<0000>

Skulder:

0,5 meter

<0000>

Maks stigning:

1:12

<0000>

Belysning

<0000>

Dekke:

grus 0-13 mm

I midten vises turvei.
<0000>

Bredde:

1,5-2 meter

<0000>

Skulder:

0-25-0,5 meter

<0000>

Maks stigning:

1:12 unntakvis

<0000>

Belysning montert i trær, ikke på egne stolper

<0000>

Dekke:

brattere
grus 0-13 mm

Nederst vises tursti, anlegges på naturens premisser.
<0000>

Bredde:

1,2 meter

<0000>

Skulder:

0,25 meter

<0000>

Maks stigning:

1:10 - 1:12

<0000>

Dekke:

grus 0-13 mm

I tillegg etableres det tråkk/stier av at folk ferdes.
Det gjelder på partier der det ikke skal gjøres tiltak
ifm framføring av stiene.

Rambøll
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Vegetasjon mellom stien og elva tynnes for å få
visuell kontakt med elva

Våte partier kan være vanskelig å forsere

På våte partier kan det bygges brygge
på påler. (Foto: Terje Askildsen)

Eksempel på en badeplass, f.eks. ved Ausviga. En
steinrekke mot sjøen vil hindre utvasking av
sandstranda

Steinblokker kan benyttes som benker

Ramboll
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Eksempler på aktiviteter og tiltak som kan gjøres
rundt Kjellandsvannet.

Rambøll
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Vegetasjon
Det er en målsetting å bevare mest mulig eksisterende
terreng og vegetasjon i friområdene. Noen inngrep må
likevel påregnes i overgangssoner og i forbindelse med
bygging av turveier og badeplasser. I disse områdene
bør matjord som fjernes, legges i depot og tilbakeføres der det er utført inngrep. Naturen reparerer seg
selv ved revegetering, og det unngås fremmede arter.

Belysning
God og tilstrekkelig belysning skaper trivsel og
trygghet og virker kriminalforebyggende. Belysningen
skaper stemning og turstiene vil benyttes mer om
høsten og vinteren når det er få timer med dagslys.
Lys på friområder/turstier skal være miljøvennlig mtp
lyskilde og energiforbruk. Det skal være naturtilpasset
armatur. Kabler legges i bakken.

Skilting
Skilting av turområdene vil øke brukervennligheten for
turgåere. Skilting kan sette i gang bruken av området
med en gang de nye boligområdene er innflyttingsklare. Aktuelle steder å skilte i tillegg til retning og
avstand, er lokale stedsnavn som Verven, Vervedalen,
Fidjedalen, Ausviga, Leireheia, Lundeelva, Kjellandsvannet og Uffortjønna. Eldre navn og bosettinger som
Borrågeren og der det er kjente sagn og historier som

Det er også et mål å bevare enkelte felt med
eksisterende terreng og vegetasjon innenfor
byggeområdene. Feltene kan inngå i grønnstrukturen
for det enkelte delfeltet.

Det vil bli lys på lysmaster langs sykkeltraséen mellom
Kjellandsvannet og Uffortjønna. Langs Lundeelva kan
det være en enklere type belysning som monteres i
trærne og ikke på egne master.

Ålesteinen og Røsefoden har formidlingsverdi for alle
som benytter området. Bade- og fiskeplasser, rasteog bålplasser, evnt fareområder, stiers standard og
om de er universelt utformet kan også skiltes.

Det bør tynnes innenfor områder regulert til
friområder for å oppnå lys og luft til bunnsjiktet og for
å styrke bruksmulighetene for naturområdene. Store,
karakteristiske eiketrær er mest verdifulle, men også
store furutrær skal bevares. Eventuelle forekomster av
varmekjære løvtrær som lønn, lind og ask skal ikke
fjernes.
På lekeplasser skal det benyttes buskfelt mot
tilgrensende veier, som skjerm mot naboer og generell
innramming for å skape lé eller rom. Det kan også
være aktuelt å bruke trær som innramming, som
klatretrær eller som tuntrær. Det skal benyttes arter
som er naturlig i området. Klassiske hageplanter skal
unngås, men nyttevekster kan tillates. I intensivt
brukte områder skal det tilsås med gress. Busker kan
inngå som et lekeelement som lysthus eller tunneler.
Det skal ikke benyttes svartelistede arter eller arter
som er allergifremkallende.

Eksempel på skilt i turområde, over. Vist skilt er fra
Elkemo
Eksempel på stedstilpasset belysning. Armatur t.v.
er fra Targetti Poulsen, tursti på Notoddden.
Foto: Ole Peder Lien
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6.

KOSTNADSKALKYLE

7.

En grov kostnadskalkyle for området rundt Kjellandsvannet og Uffortjønna, samt Oftenes er utarbeidet av

Lundeelva

Søgne kommune, ved Arnfinn Håverstad. Kalkyle for

Parkeringsplass med grusdekke

765 000

Lundeelva er utarbeidet av Asplan Viak AS.

Turveg med grusdekke, 3 m totalbredde

200 000

Natursteinsmur

660 000

Steinsatt bekk

450 000

Brygge med tredekke og

455 000

Kjellandsvannet og Uffortjønna
Sykkelsti, østsiden av vannet (1,1 km)
Sti over vannet og til P-plass nord (0,7 km)
Rydde vegetasjon, skilt, møbler, toalett, P nord
Sti v. for Kjellandsvn. og Uffortj. til bhg.

1 500 000
800 000
1 000 000
300 000

natursteinsmur mot sjø

900 000

300 000

Belysning, ca 800 m strekning

850 000

Sum opparbeidelseskostnader

5 850 000

Sykkelsti, (0,7 km)

Parkeringsplass sør for Kjellandsvannet
Parkeringsplass øst for Uffortjønna

<0000>

Fr Øst for skole/idrettsanlegg

<0000>

F1 Oftenes (vest)

<0000>

F3 Oftenes (øst)

<0000>

F4 – L4 Lundeelva

Strekningen Borrågeren – Ausviga: ca kr. 500 000,I kostnadskalkylen inngår ikke belysning langs stiene.
I tillegg til oppgitt kostnader kommer tilrigging,

F3 Oftenes (øst)

Fjerning av kratt og vegetasjon

80 000

Oftenes (øst) er ikke vurdert i denne omgang.

Gressbakke

60 000

Fjerne store steiner

20 000

50 000

Toalett

300 000

Småbåtbrygger

300 000

Offentlig brygge

400 000

Badebøyer
Parkeringsplass
Sum opparbeidelseskostnader

Rambøll

900 000
50 000

Stupebrett

40 000
100 000
2 500 000

Uffortjønna

<0000>

gebyrer og mva.

200 000

L1 og L2 Stier og tiltak ved Kjellandsvannet og

2 880 000

Badestrand

Grill, benker, bord

<0000>

Parkeringsplass nord for Kjellandsvannet

uforutsette kostnader, honorar, administrasjon,
F1 Oftenes (vest)

vurderes i utbyggingsrekkefølgen:

<0000>

Kjellandsvn. Møbler, lavvo, etc.
Infotavler, skilt, merking for hele området

Søgne kommune i samarbeid. Følgende områder skal

<0000>

Jordsti, plankedekke, bord, benker, grill
Sykkelsti fra bhg langs ø.side Uffortj. fram til

Prioritert rekkefølge skal besluttes av regulanter og

275 000

Rekkverk
Sum opparbeidelseskostnader

UTBYGGINGSREKKEFØLGE

Grunnerverv
Kjellandsvannet og Uffortjønna off.turvei og turdrag:
ca 49 300 m2
Offentlige friområder:
Sum

ca 26 000 m2
ca 75 300 m2

Grunnerverv: ca 75 300 m² 35 kr = ca 2.635.500 kr

Utbyggingsrekkefølge er ikke avklart pr dd.
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531482-01 – Kjellandsheia - områderegulering
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Roar Melsom/Tore Terkelsen

OMRÅDEREGULERING LEIREHEIA, SØGNE KOMMUNE KOMMENTARER ETTER OFF. ETTERSYN
Planid.: 201220
Innledning
Forslag til områderegulering for Leireheia (datert 21.11.16) ble vedtatt lagt ut til offentlig
ettersyn av Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune i møte 01.03.17 – sak 24/17.
Innsigelse/merknad fra NVE
NVE har i brev av 21.04.17 til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder fremmet innsigelse og
merknad til planforslaget. Brevet er oversendt Asplan Viak for kommentar av Søgne
kommune, planenheten, i e-post 26.05.17. Asplan Viak’s kommentar med kursiv tekst.
Flomfare og vassdragsmiljø (innsigelse)
NVE skriver at det går en bekk fra myrene opp i heia og ned til Lundeelva nord for
planområdet og at planen åpner for bebyggelse og samferdselsanlegg på myrene og over
bekken. Det er krav om detaljregulering for de nye byggeområdene øverst i vassdraget, men
ikke for nye byggeområder nedstrøms. Dette indikerer at planlagt bebyggelse vil være utsatt
for flomfare. I tillegg er det sannsynlig at planen innebærer tiltak som er til skade eller ulempe
for vassdragsmiljøet.
Gjennom områderegulering for ny omfattende utbygging bør kommunen av hensyn til både
flomsikring og biologisk mangfold la vannveiene være premissgivende for tiltakenes
plassering og utbredelse.
For å løse innsigelsen må planen tilpasses slik at det kan dokumenteres tilstrekkelig
sikkerhet mot flomfare. Bekken må merkes tydelig på plankartet og reguleres til arealformål
3, 5 eller 6 etter plan- og bygningslovens § 12-5, og at det gjennom arealformål eller
byggegrense sørges for minimalt med stengsler og tiltak i et belte langs bekken.
Asplan Viak:
Kartet på neste side viser den aktuelle bekken, som starter i et mindre myrområde omtrent
midt inne i planområdet. Bekken er lagt i rør over jordene ved Kariveien og ut til Lundeelva i
nord (langs Lundeveien).
Store deler av Leireheia er satt av til utbygging i kommunedelplanen for Kjellandshei. Trasé
for planlagt samlevei gjennom området er vist i hovedtrekk.
Kommunedelplanen fastsetter ingen begrensninger eller hensyn i forhold til eksisterende
bekk gjennom området. Det foreligger ingen registreringer av biologisk mangfold.

NOTAT
Side 2 av 4

Forslaget til områderegulering for Leire-heia
omfatter arealene nord for høy-spentlinjen
(markert med hensynssone).
Det er ikke mulig å tilrettelegge for en utbygging med et nødvendig volum i dette
svært kuperte området, uten betydelig
terrengbearbeiding og endring av dagens
topografi - bl.a. for å oppfylle kravene i planog bygningsloven til universell utforming og
i vegnormalene til veiers maks stigning. De
høyeste kollene må senkes og søkk / fordypninger fylles opp for å jevne ut terrenget,
og på den måten etablere tilgjengelighet og
bebyggbare arealer. Det er helt nødvendig
å fylle opp bekkedraget inne i området
mange meter.

Arealdelen av kommunedelplan for
Kjellandsheia

Overvannet fra de nye byggeområdene vil
bli ledet i lukkede rørsystemer til utløp i
åpne bekker og diker eller direkte til Lundeelva. Dersom overvannsavrenningen til
Lundeelva ikke skal økes må det etableres
åpne eller lukkede anlegg for infiltrasjon og
fordrøyning.
I tillegg er veier og byggeområder planlagt
slik at det oppnås tilfredsstillende flomveier
på terrengoverflaten, som leder vannet bort
dersom overvannssystemet ikke fungerer
eller overbelastes. Dette oppnås ved å
legge veier lavere enn de tilstøtende boligområdene, og med fall mot naturlige bekkedrag eller terreng-avbrekk som fører vannet
videre ut til elva.
Selv om deler av området kan bygges ut
direkte på grunnlag av områdereguleringen
må det før tiltak settes i verk foreligge
godkjente planer for all teknisk infrastruktur.
Eksakt utforming av flomveier og de øvrige
overvannsanleggene vil bli ivaretatt i
forbindelse med utarbeiding av tekniske
planer for området.

Utsnitt av kommunens grunnkart

Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS

Asplan Viak AS

NOTAT
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Fare for kvikkleireskred (merknad)
NVE skriver at det i planbeskrivelsen er gitt misvisende informasjon om mulighet for
forekomster av kvikkleire. Løsmassekartene avdekker ikke hvorvidt det er forekomster av
marine avsetninger eller f.eks. elveavsetninger. Nordre del av planområdet ligger under
marin grense og består av løsmasser. Forekomst av marine avsetninger med kvikkleire kan
derfor ikke utelukkes. NVE anmoder «på det sterkeste» om at tilstrekkelig områdestabilitet
må være dokumentert før tiltak settes i verk.
Asplan Viak:
I planbeskrivelsen til områdereguleringen står følgende om
grunnforhold i punkt 5.14:
«Området langs Lundeelva (kartbilag 2011.059-02) ligger stort sett 2 - 10 m over
havnivå.
Georadarmålingene viser gjennomgående dårlig dybderekkevidde og målingene er
preget av mye teknisk og geologisk støy. Det er derfor vanskelig å oppnå sikre
tolkninger av lømasse-tykkelse, -typer og fjelloverflatens forløp og beliggenhet. Den
dårlige dybderekkevidden indikerer imidlertid at løsmasse-avsetningene domineres av
finstoffrikt materiale, dvs. leire, men at det stedvis opptrer sanddominerte
elveavsetninger øverst.»
I en rapport datert 19.12.16 utført av selskapet Grunnundersøkelser AS er det på grunnlag
av boreprøver konkludert slik:
«For eneboliger er grunnen godt egnet til direktefundamentering med plate på grunnen. I
skrånende terreng bør det unngås å bygge opp en brattere skråning enn naturlig
terreng.»
Rapporten fra Grunnundersøkelser AS vedlegges dette notatet.
Brevet datert 21.04.17 fra NVE er forelagt Grunnundersøkelser AS v/Nicolai Aall, som
opplyser følgende:
«Undersøkelsen jeg foretok i 2014 viser et område med liten dybde til fjell med fast
leire/silt over. Pkt 4 og 5 er de som har svakest leire/silt men ikke noe som gir mistanke
om kvikkleire.
I geologiske kart er Kariveien avmerket som elveavsetning, en skulle da forvente
sandige materialer. Det er ikke funnet, så det er trolig masser som er avsatt i sjø.
Jordprøvene som ble tatt opp var harde og meget seige, dvs at det ikke var kvikkleire
eller sensitiv for omrøring. Mot nord, sentralt på Lunde, er det kjent at det er leirige
masser med meget lav fasthet. Dette området ligger lavere enn Kariveien, og
antageligvis lavere enn det min rapport angir som antatt fjell i Kariveien.

Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS

Asplan Viak AS
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Jeg er ikke kjent med planen for Leireheia og om området jeg har undersøkt i Kariveien
vil bli påvirket av denne planen. Dersom det er aktuelt å bygge f.eks. veifylling på
skråningen mot Lundeelven, kan det være aktuelt med ytterligere undersøkelser for
dette tiltaket. Dersom det ikke er planlagt tiltak der, kan jeg ikke se at områdestabiliteten
kan bli påvirket. Inngrep som kan øke vanntilførselen til løsmassene må hensyntas ved
at det ledes bort og ikke tilføres dem.»
Det er ikke planlagt veifyllinger eller andre tiltak i skråningen ned mot Lundeelva, som vil
påvirke grunnens stabilitet i dette området.
Byggteknisk forskrift inneholder bestemmelser om sikkerhet mot skred og om plassering av
byggverk i skredfareområder i § 7-3. Etter vårt skjønn er det sannsynliggjort at grunnen i det
aktuelle området ved Kariveien ikke består av kvikkleire. Vi mener derfor at det ikke er
nødvendig/hensiktsmessig å innføre slike særskilte bestemmelser til planen om
dokumentasjon i forhold til grunnens stabilitet. I byggteknisk forskrift § 7-1 er det uansett et
generelt krav om at byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.
På den annen side har vi ikke sterke innvendinger mot en slik bestemmelse dersom NVE
fortsatt mener at dette er nødvendig.

*************
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Hellvik Hus Søgne Eiendomsutviklig as
Postb 984
4682 Søgne
v/Svein Sekkingstad (svein.sekkingstad@hellvikhus.no)

Rapport fra grunnundersøkelse Kariveien, Søgne kommune.
Bakgrunn.
Aktuell eiendom er 1018-29/14 og 29/4, adresse Karivegen. Området er bebyggte med
eneboliger og driftsbygninger. Det planlegges å bygge fire eneboliger. Området er undersøkt
med totalsondering og jordprøver. Arbeidet ble utført i uke 51 i 2014.
Geologi
NGUs løsmassekart viser at løsmassene er elveavsetning. Aktuelt område ligger 6-10 meter over
havet og derved under marin grense i området som er angitt til 17 moh. I vest og sør er det fjell i
dagen , mot øst er det tykke havavsetninger. Nærmeste undersøkelse er på eiendom 28/632, den
ligger 150 meter mot vest på andre siden av elven. Denne viser 1,5 til 2 meter tørrskorpeleire
over leire med lav fasthet. Det er flere fjellblotninger i det aktuelle området.
Påvising av kabler og ledninger:
Forundersøkelser ble utført via Geomatikk og Søgne kommune. Grunneier påviste privat
vannledning. Boringene medførte ingen skade på ledningsnett eller kabler.
HMS:
Arbeidet medførte ikke skader på helse eller miljø. Det ble ikke funnet forurensing i noen av
prøvene.
Boreplan og beskrivelse av sonderinger
Sonderingenes nummer og plassering vises på vedlagt boreplan. Dybder refererer seg til
terrengnivå. Totalsonderingsskjema er vedlagt.
Borepunkt 1.
0,0
- 0,3
0,3
- 1,8
1,8
- 10,8
10,8

meter:
meter:
meter:
meter:

Matjord.
Leire med middels til høy fasthet.
Leire med høy fasthet.
Avsluttet boring på antatt fjell.

Borepunkt 2.
0,0 - 0,3 meter: Matjord.
0,3 - 1,8 meter: Leire med middels til høy fasthet.
1,8 - 3,5 meter: Leire med høy fasthet.
3,5
meter: Avsluttet boring på antatt fjell.
Borepunkt 3.
0,0 0,3 1,5 1,8 4,3 -

0,3
1,5
1,8
4,3
4,5

meter:
meter:
meter:
meter:
meter:

GRUNNUNDERSØKELSER AS
Solbergveien 136
4900 Tvedestrand

Matjord.
Leire med høy fasthet.
Grusig lag.
Leire med høy fasthet.
Boret gjennom løsmassser med høy fasthet og avsluttet boring
på antatt fjell på 4,5 meter.
Org.nr 997 802 543

Tlf 908 80 561
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Borepunkt 4.
0,0 - 0,3 meter: Matjord.
0,3 - 1,5 meter: Tørrskorpeleire.
1,5 - 6,6 meter: Leire med lav fasthet.
6,6
Meter: Avsluttet boring på antatt fjell.
Borepunkt 5.
0,0 - 0,3 meter: Matjord.
0,3 - 1,2 meter: Tørrskorpeleire.
1,2 - 5,7 meter: Leire med middels fasthet.
5,7
meter: Avsluttet boring på antatt fjell.
Jordprøver
Jordprøver ble tatt opp for visuell klassifisering.
Borepunkt 1.
0
- 0,3 meter: Matjord.
0,3 - 1,2 meter: Siltig leire.
Fast og tørr.
1,2 - 1,5 meter: Siltig leire.
Fast.
Borepunkt 4.
0
- 0,3 meter: Matjord.
0,3 - 1,1 meter: Siltig leire.
Fast og tørr.
1,1 - 2,2 meter: Siltig leire.
Fast.

Vurdering
For eneboliger er grunnen er godt egnet til direktefundamentering med plate på grunnen. I
skrånende terreng bør det unngås å bygge opp brattere skråning enn naturlig terreng.

Nes Verk, 19. desember 2014
Nicolai Aall, Grunnundersøkelser AS
Vedlegg:
 Boreplan
 Totalsonderinger, 5 stk

GRUNNUNDERSØKELSER AS
Solbergveien 136
4900 Tvedestrand
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13/00721-23 : Søgne kommune gnr. 29/, ---, L1
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2013/13-13140/2017

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Søgne kommune - uttalelse til planforslag - områderegulering for Leireheia, plan ID
201220 - og opphevelsesforslag for deler av reguleringsplan for gang- og sykkelvei
Leire-Ausvigheia - plan ID 19950615
Viser til oversendelse datert 15.3.17. Områderegulering for Leireheia legger opp til
etablering av ca. 400 nye boliger med tilhørende infrastruktur, barnehage, lekeplasser,
turvei langs Lundeelva m.m. Planen er utformet i 3 alternativer hva gjelder arealbruk i
Kariveien, hvor to av alternativene legger opp til fortetning i ulik grad.
Fylkeskommunen har gjennomgått planforslaget og har følgende merknader:
Planfaglig:
 Vi vil anbefale at arealbruk fastsatt i overordnet plan videreføres i Kariveien.
Landbruksareal bør i størst mulig grad bevares, og med den bakgrunn mener vi
alternativ forslag 2 ikke bør vedtas. Vi har ingen spesielle merknader til alternative
forslag 1 og 3.
 I planforslaget er planavgrensningen mot Lundeelva trukket et godt stykke inn på
land. Ved planoppstart var avgrensing ute i elva/mot reguleringsplaner i øst. Vi
vurderer det som uheldig at området langs elvebredden ikke er reguleringsmessig
avklart. Planen bør revideres og utvides til å inkludere elvebredden mm.
 I planforslaget er rekkefølgekrav § 2.3 "Tursti langs Lundeelva" satt til 150 nye
boenheter. Kravet bør tilpasses antall nye boenheter i B202.1-B-204.3. Ihht tabeller
i § 4.3.7 innebærer dette at krav bør være 100 nye boenheter.
 I planforslaget er det ingen rekkefølgekrav til opparbeidelse av turdrag/stier
o_GTD3-4. Disse turdragene skal koble boligområdene til Lundeelva, og det bør
fastsettes rekkefølgekrav til opparbeidelse i planen.
 I planforslaget er det ikke angitt høydeangivelser for bebyggelse i B202.1-B-204.3.
For å sikre en viss form for forutsigbarhet i utbyggingen bør kote for topp grunnmur
angis i planen.
 Følgende bestemmelse er uklar og bør tydeliggjøres for å sikre forutsigbarhet: § 3.2
a) "Grønnstrukturplan skal legges til grunn ved prosjektering og gjennomføring av
tiltak innenfor planområdet".
 Innenfor flere av byggeområdene er det svaberg/blankskurt fjell i dagen. Disse
landskapselementene kan være kvaliteter i et boligområde. Planen bør søke å
ivareta disse elementene av det eksisterende landskapet. Vi anbefaler at disse
områdene avmerkes som hensynssoner i plankartet.
Samferdsel:
Folkestyre – kompetanse – samarbeid
Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65

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

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
+47 38 07 47 78
38 07 45 01
960 895 827
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Inntil samleveien for hele Kjellandsheia er etablert vil Leireveien benyttes som
kollektivtrase. Ved oppstart av planarbeidet ga vi innspill på at håndtering av
kollektivtilbudet for området som helhet må utredes nærmere. Utredningsarbeidet bør
foretas i samarbeid med Agder kollektivtrafikk og Vest-Agder fylkeskommune v/
samferdselsseksjonen. Dette må gjennomføres for hele Kjellandsheia for å få etablert et
effektivt kollektivtransportsystem. Vi ber om at dette igangsettes.
Idrett:
Vi minner om at dersom det skal søkes spillemidler på turstien/nærmiljøanlegg må det
gjennomføres en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og anlegget må være en del av
handlingsplanen i kommunedelplan for idrett og friluftsliv.
Kulturminner:
Forholdet til kulturminner er avklart i planforslagene.

Med vennlig hilsen
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Kopi:
- Agder Kollektivtrafikk AS
- Statens vegvesen Region sør

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2013/13 -13140/2017

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/3126

Dato
05.04.2017

Leireheia - uttalelse til områdereguleringsplan, samt til opphevelsesforslag for
deler av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Leire-Ausvigheia
Vi viser til kommunens skriv av 15.03.2017.
Områdereguleringsplanen omfatter omkring 500 dekar sør for E39 mellom Lundelva og
Leireveien
sørover
til
områdereguleringsplanen
for
Ausviga.
Begge
områdereguleringsplanene omfatter bl.a. gang- og sykkelvei langs Leireveien. Gjeldende
reguleringsplan for eksisterende gang- og sykkelveien her oppheves med vedtak av ny plan.
Et mindre areal som ikke inngår i områderegleringsplanen foreslås nå opphevet.
Fylkesmannen har ikke spesielle merknader til dette.
Områdereguleringsplanen for Leireheia åpner for etablering av ca. 400 nye boliger med
tilhørende infrastruktur, barnehage, lekeplasser, turvei langs Lundeelva m.v. Planen er lagt ut
til høring i 3 alternativer. Den viktigste forskjellen gjelder arealbruken i Kariveien sør for
Leireveien og dagens kryss med E39. Alternativ 1 stadfester i hovedsak etablert bruk.
Alternativ 2 er gitt en betydelig fortetning på dyrka mark, i strid med vedtatt kommunedelplan.
Alternativ 3 samsvarer i hovedsak med alternativ 1, men sikrer etablert lekeplass for boligene.
Fylkesmannens valg av planalternativ
Kommunedelplanen for Kjellandsheia ble etter en omfattende planprosess vedtatt den
16.11.2011. Dette skjedde etter at innsigelser fra Fylkesmannen gjennom mekling var blitt
avklart. Innsigelsen gjaldt bl.a. arealbruken i tilknytning til Kariveien. Planalternativ 1 og 3 er i
samsvar med vedtatt kommunedelplan. Av hensyn til barn og unges interesser gir vi faglig
råd om at alternativ 3 velges av disse to. Dette skyldes innregulert felles lekeplass som alt. 1
ikke har.
Barn og unge
Fylkesmannen har den 19.02.2013 kommet med innspill til oppstart av planarbeidet. Vi mener
planforslaget i hovedsak har fulgt opp innspillene. Når det gjelder kravet om at planprosessen
skal organiseres, slik at synspunkter for barn og unge som berørt part gis anledning til å delta,
etterlyser vi informasjon om hvordan dette har foregått og resultatene av denne prosessen.

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
Org.nr NO974 762 994

Sentralt i området ligger eksisterende vannmagasin regulert inn i kombinasjon med
grønnstruktur (o_GAA1). Reguleringsbestemmelsene åpner for etablering av et anlegg for lek
og aktivitet på taket av dette betongbygget. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
forutsetter bl.a. at arealer som brukes av barn og unge skal være trygge. Etter å ha vært på
stedet gir vi faglig råd om at dette området utgår som lekeareal og at det avsettes et annet
egnet areal på bakkeplan. Hvis ikke bør reguleringsbestemmelsene sikre tiltak som gjør at
evt. opphold på taket kan skje trygt.
Turstier
En sentral del av grønnstrukturen er regulerte turstier (o_GTD1 – o_GTD4). Det er viktig å få
opparbeidet disse som en del av infrastrukturen. Sett i et folkehelseperspektiv bør turstiene bli
opparbeidet så tidlig som mulig. (Dette kan også øke interessen for å skaffe seg bolig her.)
Reguleringsbestemmelsene har rekkefølgekrav som krever turstien langs Lundeelva
opparbeidet før boenhet nr. 151 kan gis igangsettingstillatelse. Dette er i samsvar med
bestemmelsene i tilstøtende områdereguleringsplan for Ausviga. Vi ser imidlertid nå at turstier
er så viktige for folkehelsa at disse ideelt sett bør opparbeides samtidig med den øvrige
tekniske infrastrukturen i planområdet. Dette gjelder også etablering av gang- og sykkelbro
over Lundeelva der bestemmelsene ikke krever gjennomføring før igangsettingstillatelse til
250 nye boenheter er gitt. Da dette er samme bestemmelse i områdereguleringsplanen for
Ausviga, kan brobyggingen risikere å måtte vente til det er gitt igangsettingstillatelse for
tilsammen 500 nye boenheter i begge planene. Vi henstiller derfor til kommunen om å forsere
gjennomføringen av turstier og bygging av bro over Lundeelva.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
fagdirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf: 38 17 62 07
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

17/37587-15

2013/13 -

27.04.2017

13140/2017

Høring av områderegulering for Leireheia og opphevelsesforslag for deler av
reguleringsplan for gang- og sykkelveg Leire-Ausvigheia i Søgne kommune uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 15.3.2017 med forslag til områderegulering for Leireheia og
forslag til opphevelse av deler av reguleringsplan for gang-/ sykkelveg Leire-Ausvigheia.
Områdereguleringen tilrettelegger for etablering av ca. 400 nye boliger med tilhørende
infrastruktur, barnehage, turveg mv. Planen er utarbeidet i tre alternativer, med ulik
fortetning av boligområdet i Kariveien.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:


Det bør fremgå av planbeskrivelsen at for tiltak i tilknytning til fylkes- og riksveg skal
byggeplan godkjennes av Statens vegvesen før arbeidene igangsettes.



Eventuelle støyskjermer på eiendommer langs fv. 204 må plasseres på egen eiendom,
og utenfor sikkerhetsavstand langs fylkesvegen.



Frisiktsoner i avkjørsler fra fv. 204 til boliger nord for fylkesvegen mangler og må
tegnes inn i planen før sluttbehandling.



Avkjørsel fra fylkesveg til gnr. 29, bnr. 30 må tegnes ut, inkl. frisiktsone (kun vist
med pil-symbol).



For busslommer langs fylkesvegen må det settes av areal til eventuelle busskur.

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Atkomst til a_P3 er ikke vist i planen og vi forutsetter at denne skal være fra f_SV13.
Det forutsettes også at atkomst til o_S1 skal være via o_P2.



Avkjørselen fra fv. 204 til eiendommene i Kariveien ligger tett opptil kryss mot
dagens E39 og Statens vegvesen mener videre utbygging i området av den grunn bør
begrenses. Dersom alternativet med høy utnyttelse vedtas, bør en forskyvning av
avkjørselen mot øst vurderes.

Vegavdeling Vest-Agder – seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen
Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Steinar Ånesland

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Vår dato: 21.04.2017
Vår ref.: 201701749-2
Arkiv: 323
Deres dato: 15.03.2017
Deres ref.: 2013/13 - 13140/2017

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

Samordning av statlige innsigelser - Områderegulering for Leireheia Søgne kommune, Vest-Agder
NVE har innsigelse til områderegulering for Leireheia, ettersom planen ikke viser hvordan
sikkerhet mot flom kan ivaretas for ny bebyggelse. I tillegg har NVE merknader knyttet til
vassdragsmiljø og fare for kvikkleireskred. Vi ber kommunen også imøtekomme disse rådene og
gjøre endringer før vedtak.
Viser til brev 15.03.2017 med offentlig ettersyn av områderegulering for Leireheia. NVE har ikke blitt
varslet om planarbeidet og har derfor heller ikke uttalt seg tidligere. NVE uttaler seg normalt når vi
mottar varsel om områderegulering av arealer som berører vassdrag og kan skredfare – som i er tilfellet i
dette planarbeidet. På våre nettsider www.nve.no/arealplan ligger relevante retningslinjer, veiledere,
samt sjekkliste som skulle vært lagt til grunn i planarbeidet.
Flomfare og vassdragsmiljø
Det går en bekk gjennom planområdet, fra myrene oppe i heia og ned til Lundeelva, nord for
planområdet. Bekken er ikke omtalt eller vist i plandokumentene. Planen åpner for bebyggelse og
samferdselsanlegg på myrene og på bekken. Det er krav om detaljregulering for de nye byggeområdene
lengst opp i vassdraget, men ikke for de nye byggeområdene nedstrøms. På sistnevnte er det foreslått
byggegrenser som går på tvers av bekken. Dette indikerer at planlagt bebyggelse vil være utsatt for
flomfare. I tillegg er det sannsynlig at planen innebærer vassdragstiltak som er til skade eller ulempe for
vassdragsmiljøet.
TEK10 er førende for arealplan og angir krav til sikkerhet mot flomfare. I henhold til DIBKs
temaveileder Utbygging i fareområder (2015) og NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i
arealplanar skal reell fare være utredet og ivaretatt før reguleringsplan vedtas. NVE anmoder om at det
tas høyde for forventede klimaendringer fram mot 2100. Dette innebærer flere og større regnflommer,
jamfør Klimaprofil Agder (2017).
Gjennom områdeplan for ny omfattende utbygging bør kommunen - av hensyn til både flomsikkerhet og
biologisk mangfold - la vannveiene være premissgivende for tiltakenes plassering og utbredelse.
Myrområder kan også ha særlig viktige funksjoner i begge disse henseender - gjennom fordrøyning og
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7075 TILLER

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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som habitat for et mangfold av arter - og kommunen bør likeledes vurdere å legges bevaring av disse til
grunn for den øvrige arealbruken.
Vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser er i
utgangspunktet konsesjonspliktig, jamfør vannressursloven (vrl) §8. Vrl §20 gir anledning til
samordning av tillatelser. Da forutsettes imidlertid at plandokumentene gir de opplysningene som kreves
for å vurdere denne skaden eller ulempen. Foreliggende planforslag gir ikke grunnlag til å vurdere behov
for videre behandling etter vannressursloven.
For å løse innsigelsen må planen tilpasses slik at det kan dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot
flomfare.
Vi ber videre om at bekken merkes tydelig i plankartet og reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jamfør
plan- og bygningsloven §12-5 og at det gjennom arealformål eller byggegrense sørges for minimalt med
tiltak og stengsler i et belte langs bekken. Det bør også vurderes å bevare myrområdene.
Fare for kvikkleireskred
I planbeskrivelsen er det angitt misvisende informasjon om mulighet for forekomster av kvikkleire.
Riktignok opptrer kvikkleire kun i marine avsetninger. Imidlertid avdekker ikke løsmassekartene
hvorvidt det er forekomst av marine avsetninger under – for eksempel – elveavsetninger. Nordre del av
planområdet ligger under marin grense og består av løsmasser. Forekomst av marine avsetninger med
kvikkleire kan derfor ikke utelukkes. Byggeområdene 200.2-200.7 har eksisterende bygg og planens
bestemmelse 4.1 fritar disse for krav om detaljregulering for nærmere angitte tiltak. Ettersom
kvikkleire ikke kan utelukkes, anmoder NVE på det sterkeste at det angis en bestemmelse om at
tilstrekkelig områdestabilitet må være dokumentert før tiltak tillates. Det bør vises til NVEs
veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato: 06.02.2018
Vår ref.: 201701749-14
Arkiv: 323
Deres dato: 10.01.2018
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

NVE trekker innsigelse - Områderegulering for Leireheia - Søgne
kommune
NVE trekker innsigelse til områderegulering for Leireheia. NVE ber kommunen følge faglig råd
knyttet til håndtering av overvann.
Viser til vår innsigelse til områderegulering for Leireheia, fremmet i brev 15.03.2017. Planforslaget
åpnet for bebyggelse i eksisterende bekk. Innsigelsen var begrunnet i manglende dokumentasjon på at
tiltaket ville få tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare. I etterfølgende korrespondanse har Søgne kommune,
representert ved Asplan Viak AS, oversendt en prinsippskisse for overvannshåndtering (datert
28.11.2017). Nedbør i øvre deler av nedbørsfeltet håndteres i to soner gjennom kommunal
overvannsledning, og ledes ut av planområdet på to punkt – ett for hver sone. Det er i begrenset grad
redegjort for mulige skader/ulemper for allmenne/private interesser i strekningene mellom planområdet
og Lundeelva. I e-post 01.02.2018 peker kommunen på at konsekvenser knyttet til planlagt turvei og
flomfare for eksisterende uthus utenfor planområdet ikke er redegjort for. NVE vil i tillegg påpeke at det
ikke er redegjort for hvorvidt berørte grunneiere er orientert og om disse har innvendinger.
I e-post 01.02.2018 mener Søgne kommune at konkrete løsninger knyttet til avrenning fra planområdet
vil håndteres i forbindelse med detaljutforming/byggesak. Søgne kommune anmoder NVE om å trekke
innsigelsen.
I prinsippskissen er det opprinnelige nedbørsfeltet delt i tre. Disse tre nedbørsfeltene er små i
vassdragssammenheng.
På bakgrunn av kommunens anmodning om at avrenningen kan håndteres som overvann, og
nedbørsfeltenes begrensede størrelse, trekker NVE innsigelsen.
Faglig råd
Selv om nedbørsfeltene er små kan det ikke utelukkes at avrenning ved ekstrem nedbør vil kunne
medføre fare for skader. NVE anbefaler kommunen å legge 200-årshendelse med klimapåslag til grunn
for dimensjonering av overvannssystemet, helt fram til resipient. Det bør sikres gjennom bestemmelsene
at nødvendige tiltak er gjennomført innen det oppstår ny fare.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:

Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune

Fra: Britt Endresen[endresenbritt@gmail.com] Sendt: 27.04.2017 21:03:34 Til: Postmottak Tittel: Områderegulering
for Leireheia Ref. 2013/13
Saksbehandler Daniel Holm
Nå har vi sett gjennom reguleringsplanen for Leireheia, Vårt hus ligger helt inn til vei, gang/sykkelvei i Leireheia 3,
Gnr. 29 - Bnr. 100
Vi er ikke imot utbygging, men vi ønsker ikke å gi fra oss eller selge noe av tomten til utvidelse av vei. Dette fordi vi
har brukt mye ressurser på å bygge murer på kanten av tomta over fjellveggen. Dette fjellet er meget dårlig og er i
dag sikret med bolter, hvis det blir foretatt mer sprengning i fjellet er det fare for at disse murene vil bli ødelagte. Hvis
dette skjer må utbygger stå ansvarlig for samme utseende mur som i dag, med bordforskaling, strøm og belysning som
er satt inn. + syrefast gjerde som er festet i muren.
Slik vi ser det må det være enklere å bygge ut vei på andre siden av fjellveggen.
Mvh
Sigbjørn og Britt Endresen

Fra: Karin Endresen[karing56@online.no]
Sendt: 30.04.2017 23:25:57
Til: Postmottak
Tittel: Fwd: Områderegulering for Leireheia ref13/13

-------- Videresendt melding --------

Emne:Områderegulering for Leireheia ref13/13
Dato:Fri, 28 Apr 2017 23:51:44 +0200
Fra:Karin Endresen <karing56@online.no>
Til:postmottak@gogne.kommune.no

Merknad til planen ang. Kariveien 10

gbr. 29/3

Jeg har fått svært lite informasjon om reguleringen fra Asplan/Viak og
Hellvik hus. Jeg har ikke motatt noen plantegninger før dette brevet kom
fra kommunen.
Jeg ønsker at 29/3 dvs bolighus og uthus skal ha samme betegnelse som
naboeiendommene, altså boligeiendom og være markert med gult felt.
Jeg ønsker også at veien skal gå helt fram til huset, være med på
tegningen slik det alltid har vært på andre plantegninger jeg har sett
tidligere.
Jeg ber kommunen huske på at den sydlige delen av eiendommen er
ubrukelig pga rørledninger og kummer som Hellvik hus og kommunen har
lagt der.
Jeg ber om en forklaring på at 29/3 behandles annerledes enn Kjær, Olsen
og Einarsens eiendommer som også er gamle gårdsbruk.
Med hilsen
Karin G. Endresen

Fra: Karl Klungland[karl.klungland@online.no]
Sendt: 17.03.2017 09:18:12
Til: Postmottak
Kopi: cklungla@online.no
Tittel: Innspill til reguleringsplan Leireheia Nord (Leireveien 83)

Hei,
Jeg har følgende innspill til reguleringsplan:
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Jeg står som eier av 3 gårds og bruksnummer. Det er bare 2 av disse som er merket gult i plan. Kan dere
legge til 29/44 som gul i planen?
Ifølge planen så er det tegnet inn ny avkjørsel til Leireveien 83, kan dere få med i plan at det skal være
mulighet for barn til å krysse veien og komme seg over fra vei til sykkelsti?
Vann og avløp (Spredegrøft) til Leireveien 83 ligger i grunn under eksisterende vei, og ny rundkjøring vil
bli bygget over dette. Kan dere bekrefte at eksisterende vann og avløp blir flyttet eller sikret på annen
måte?
I forbindelse med ny avkjørsel til Leireveien 83. Blir denne «Veien» inkludert grunnen den ligger på
overført til eier av Leireveien 83?
Når ny rundkjøring blir bygget så blir denne flyttet lenger ut i forhold til eksisterende vei og trafikkmengde
vil øke. Dette vil sannsynligvis føre til mere støy i Leireveien 83. Er støyskjerming ett alternativ her?
Angående siktlinje for ny avkjørsel til Leireveien 83. Ny avkjørsel er planlagt flyttet lenger Nord i forhold
til eksisterende avkjørsel. Ifølge plan så kommer det ikke fram planer om endring av terreng for bedring av
siktlinje. Fartsgrense er 50Km/T men denne er det nesten ingen som overhoder så vi kan ikke ha avkjørsel
med dårligere siktlinje enn eksisterende avkjørsel.

Mvh
Karl og Cecilie Klungland

Til:
Søgne kommune v/ Arealenheten
pb. 1051
4682 Søgne
Ref. 13/13.
Deres referanse: 2013/13 -13002/2017
Offentlig ettersyn - Områderegulering for Leireheia, plan ID 201220 og opphevelse av deler
av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Leire-Ausvigheia, plan id 19950615
Innspill til reguleringsplan for området til 29/69
TURSTI
Skisseforslaget i reguleringsplanen vil ha negative konsekvenser for grunneiere av 29/69.
•
Herunder tursti vil bli svært tett oppunder eksisterende båthus.
•
Tilkomst til eksisterende båtplasser sør for båthus vil bli forringet.
•
Redusert tilgjengelig bruks areal.
•
Eiendommen blir delt opp i 2.
På bakgrunn av dette har vi utarbeidet ett forslag som vi vurderer som vesentlig bedre både
for oss som grunneiere og for allmenheten.
Se vedlagt skisse
Areal a_P3 foreslåes regulert til offentlig parkering, forutsatt at a_P1 benyttes som i dag.
Forslaget benytter seg av eksisterende vei til tursti på gnr.29/13 noe som gjør at det ikke blir 2
parallelle veier. Ved å legge turstien slik vil det også forenkle snørydding.
Ved å ha Areal a_P3 og tursti veldig nær hverandre vil det være fordelaktig for de som
kommer fra parkeringsplass og skal inn på tursti, samtidig beholder grunneier ett mer uberørt
område og eiendommen blir ikke delt i 2 for grunneier.
I eksisterende forslag er parkeringsplassen o_P2 til turstien planlagt oppe mellom E-39 og
Leireveien.
Denne plasseringen gjør at det blir 2 veikryssinger for de som skal bruke turstien.
Med vårt forslag vil de fleste slippe å krysse offentlig vei da a_P3 vil være den foretrukne
parkeringsplass for brukere av turstien.
For allmenheten gir dette:
•
Økt sikkerhet
•
Direkte tilknytting / adkomst til tursti
•
Økt antall parkeringsplasser (a_P3)
For grunneiere av 29/69 vil en opparbeidelse i henhold til vår skisse gi:
•
Avstand til eksisterende bygg
•
Opprettholde eksisterende parkeringsplasser(a_P1)
•
Opprettholde eksisterende adkomst til båtplasser

REDSKAPSBODER
Det er ett stort behov for 3 enkle redskapsboder i rekke eller separate som søkes inn i
reguleringsplanen. Med ett total areal for disse tre på 100 kvm.
Merket RB i vedlagt skisse.
Om dagens E39 gir begrensinger som påvirker bygging på 26/69 vil det være naturlig for oss
at dere legger til grunn ett forbehold om at dagens E-39 er lagt i ny trasse, og andre krav
kommer da inn på denne veien som grunnlag for hva som gir begrensinger.

Mvh
Sven Åge Leire
På vegne av grunneiere 29/69

SØGNE KOMMUNE

Per Christian

v/Area/enheten

Leireheia

1

P.b 1051

4640 Søgne

4682 Søgne

Tlf 91890403

/

Merknader

ang områderegu/eringer

Andersen

for Leireheia, plan ID 201220 og

opphevelse av deler av reguleringsplan

for gang— og sykkelvei Leire-Ausvigheia,

plan id 19950615

Etter å ha lest det nye forslaget til reguleringsplanen
eller merknader

for Leireheia, har vi en del spørsmål og

til planen.

Tomt vest for B 201 og B 202 bør utgå av planen. Dette begrunnes
'

Vi stiller oss undrende
gjellende

'

til at det vil bli 80—90 boenheter

uten GS. Dette er

for både B 201 og B 202.

T-krysset som er tegnet inn til B 202 som også er gjellende for B 201 virker
smalt og lite gunstig for myke trafikanter.
8201 og B 202 bør utgå og heller benyttes

'

av følgende grunner:

Samme areal har kommunen
sykkelsti til det nåværende

tidligere
boligfeltet.

Vi mener derfor at tomt vest for
som tilkobling

ervervet

til ny GS på SGSZ.1

og eksisterer

i dag som vei og

Dette arealet kan da brukes til GS og

snø deponi ved mye snø. Vi kan ikke ut i fra tegning TB 003 se at dette er tatt
hensyn til i den nye reguleringsplanen.
0

Ifølge tegning TB 003 er huset plassert helt i tomtegrense
29/101.

0

Dette gis det ikke tillatelse til av grunneier.

bygningsloven

§ 29—4andre ledd.

Denne tomten

har ikke vært tegnet på tidligere

til GNR/BNR

Viser til plan—og

forslag eller vedtatte

reguleringsplaner.

Med vennlig hilsen

94%

(aw-MW

Per Christian Andersen og Cecilie L. Andersen

Bodil og Asbjørn

Langenes

Solveig H. og Bjørn-Tore
Øyvind

Kjær

Tønnesen

Ragnar Olsen
Søgne

Søgne kommune,

Arealenheten

Vedr. offentlig ettersyn —Områderegulering
for Leireheia,
planID201220
—Merknad
Viser til kommunens
behandling av områderegulering
for Leireheia og utlegging av 3stk
alternative forslag til offentlig ettersyn.
Vi vil med dette be om at alternativ
2 blir lagt til grunn for den videre behandling
av planen
og vedtatt av politikerne —alternativet
som opprinnelig ble oversendt fra Asplan Viak og som
ble mindre justert av planutvalget
for lekeplass og grøntdrag langs elva, jfr. vedlegg.
Dette utkastet ivaretar våre krav i forbindelse med turveien som planlegges
lagt over våre

eiendommer —en turvei som i praksis vil være til betydelig ulempe for oss - men som vi vil
tillate anlagt under forutsetning av at vi beholder grunneiendomsretten
under den, og der
kommunen

gis en evigvarende

veirett

for vei og tekniske

innretninger

i tilknytning

Videre forutsatt at vi gis anledning til en mindre fortetting av våre eiendommer

til den.

som en slags

kompensasjon
for den ulempe vi blir påført ved å ha en turvei med en forventet betydelig
gang/sykkeltrafikk
liggende over eiendommene
for all fremtid.
Vi håper med dette at alternativ 2 blir vedtatt, så turveien lar seg realisere som planlagt fra

utbyggers side.
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 13/00721-27

Deres ref.: 2013/13 -4417/2018

Dato: 01.02.2018

Søgne kommune - uttalelse til begrenset høring - mindre justeringer av
områderegulering for Leireheia - plan ID 201220
Viser til oversendelse 29.1.18.
Saken gjelder det pågående reguleringsplanarbeid for områderegulering for Leireheia.
Reguleringsplanen er sluttfasen og administrasjonen ønsker å få planen opp til
sluttbehandling i slutten av februar 2018. I forbindelse med sluttføringen av planen har
kommunen sett behovet for gjøre mindre justeringer av de opprinnelige forslagene som ble
lagt ut på offentlig ettersyn. Feilene knytter seg til avkjørsler langs fylkesveien.
Fylkeskommunen har ingen merknader til saken. Statens vegvesen ivaretar teknisk forhold
relatert til fylkesveien.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø

Adresselister:
Mottakere:
Søgne kommune
Kopi til:
Statens vegvesen region sør (Arendal kontorsted)

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAM ARBEID
Postadresse:
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
E-postadresse:
postmottak@vaf.no

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

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

17/37587-19

Deres referanse:

Vår dato:
12.02.2018

Begrenset høring - mindre justeringer av områdereguleringsplan for
Leireheia i Søgne kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 29.1.2018.
Oversendelsen gjelder mindre justering av områdereguleringsplanen for Leireheia.
Statens vegvesen har ingen merknader til de foreslåtte endringer. Det bør imidlertid legges
inn formålsgrense mellom fylkesvegen og de private vegene.
Vegavdeling Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2013/13

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/3126

Dato
30.01.2018

Innspill til justering av reguleringsplanforslag for Leireheia, planid 201220 i
Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 29.01.2018.
Fylkesmannen har avgitt høringsuttalelse til planforslaget den 05.04.2017. Kommunen
opplyser nå at planarbeidet er i sluttfasen, med mål om sluttbehandling ultimo februar 2018. I
forbindelse med sluttføring av planforslaget har man sett behov for å gjøre mindre justeringer
av de opprinnelige forslagene som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Feilene knytter seg til
avkjørsler langs fylkesveien. Konkret gjelder det fjerning av overflødig regulert avkjørsel og
stengesymbol til eiendommen 29/8, samt forlengelse av avkjørsler som skal legges om under
eiendommene 29/29, 29/34 og 29/7.
Fylkesmannen har ikke spesielle merknader til foreslåtte endringer i planforslaget.

Med hilsen
Pia Karine Hem Molaug (e.f.)
faggruppeleder plan

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

Øyvind Tønnessen
Leireveien

58

4641 Søgne

Søgne 06.02.18

Søgne kommune v/Daniel Holm
Pb1051
4682 Søgne

Vedr Områderegulering

leireheia — Deres brev av 29.0118

Viser til ovennevnte brev.
Jeg vil be om at avkjørselen beliggende

på 29/8 forlenges litt — slik at den kan

betjene den gamle boligen på eiendommen, jfr. avmerking i vedlagt kart.

Med vennlig hilsen

Øyvind Tønnessen
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Øyvind Tønnessen
Leireveien 58
4641 Søgne
Søgne 14.11.17

Søgne kommune v/Daniel Holm
Pb1051
4682 Søgne

Vedr Områderegulering
Viser til ovennevnte

Under forutsetning

Ieireheia —Deres brev av 01.11.17

brev.

av atdet

blir regulert inn to tomter på den angitte parsell som

foreslått fra Asplan Viak og som det fremgår av begge kartutsnitt
kunne akseptere den justerte turveiforbindelse
forutsettes

at grunneiendomsretten

i deres brev, vil jeg

som angitt i kartutsnitt

1. Det

fortsatt tilhører meg og at kommunen

evigvarende veirett for vei og tekniske innretninger

i tilknytning

til den, som tidligere

varslet i felles brev. Videre atjeg skal kunne benytte turveien beliggende
kjøreatkomst

frem til min brygge på eiendommen.

Med vennlig hilsen

Øyvind Tønnessen

Øll i" (7/1l cramyar—

gis en

på meg som

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2013/13 -7498/2017
Daniel Holm
20.02.2017

Saksframlegg
Førstegangsbehandling- Områderegulering for Leireheia - Plan ID
201220
Utv.saksnr
24/17

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
01.03.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 legges forslag til områderegulering for
Leireheia Plan ID 201220 ut på offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse endres planen i Kariveien i samsvar med administrasjonens justerte forslag
(vedlegg 6). Administrasjonen gjør nødvendige justeringer av bestemmelser og plankart før
utleggelse.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 01.03.2017
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Langenes (H) da hun er grunneier. Representanten ble erklært
inhabil og fratrådte møtet. Repr. Løchen (H) tiltrådte møtet. Det ble i tillegg reist habilitetsspørsmål for
repr. Stubstad (FRP) da hun er i nært slektskap med 2 av grunneierne. Representanten ble erklært
inhabil og fratrådte møtet. Repr. Magne Charles Nilsen FRP) tiltrådte møtet.
Arealplanlegger Daniel Holm orienterte i saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Planen legges ut med følgende 2 tilleggsalternativer:
1: Som vist i sakspapirene uten rådmannens tillegg med følgende endringer:
rådmannen bes inntegne et areal for lek på Kari som vist i saksutrdeningen - kartutsnitt 5
videre: byggeformål mellom byggegrense og tursti endres til arealformål Landbruksformål.

2: som rådmannens forslag til vedtak, med kartutsnitt 5 i saksutredningen.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag til vedtak
Tilleggsforslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra FRPvedtatt med 8 mot 1 stemme (MDG).

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 legges forslag til områderegulering for
Leireheia Plan ID 201220 ut på offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse endres planen i Kariveien i samsvar med administrasjonens justerte
forslag (vedlegg 6). Administrasjonen gjør nødvendige justeringer av bestemmelser og
plankart før utleggelse.
Planen legges ut med følgende 2 tilleggsalternativer:
1: Som vist i sakspapirene uten rådmannens tillegg med følgende endringer:
rådmannen bes inntegne et areal for lek på Kari som vist i saksutrdeningen - kartutsnitt
5
videre: byggeformål mellom byggegrense og tursti endres til arealformål
Landbruksformål.
2: som rådmannens forslag til vedtak, med kartutsnitt 5 i saksutredningen.

Bakgrunn for saken:
Asplan viak har på vegne av Hellvik hus utarbeidet forslag til områderegulering for Leireheia.
Kommunen har jf. pbl § 12-2 andre ledd overlatt til private å utarbeide områderegulering.
Prosessen for utarbeidelse av planene har derfor vært lik prosessen ved utarbeidelse av private
detaljreguleringer.
Planadministrasjonen har deltatt i en arbeidsgruppe hvor enkelte felleselementer har blitt
drøftet.
Planen legger i likhet med områderegulering for Kjellandsheia syd og Ausviga opp til større
boligutbygging med tilhørende infrastruktur.
Nåværende/eksisterende situasjon:

Foruten de nordligste områdene, og arealene langs Leireveien og Lundeelva er planområdet
hovedsakelig ubebygd. Kommunen har et vannverk som ligger i senter av planen.
I nordvest ligger det regulerte boligfeltet Leireheia som er helt utbygd. I nordøst ligger
landbruksarealer med spredt utbygging i (Kariveien).

Kartutsnitt 1: Planområdet
Leireveien med dagens kryss ut på E39 inngår i reguleringsplanområdet. I tillegg til kobling
mot regulert kryss E39 i nordvest.
Forholdet til overordnet plan og gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:
Områdereguleringen følger hovedsakelig opp intensjonene i kommunedelplan for
Kjellandsheia (KDP).
I nordøst er planforslaget i konflikt med landbruksarealer i Kariveien, samt byggeforbudet
langs Lundeelva. I nordvest (Leiredale) er planen i konflikt med landbruksarealer i forbindelse
med ei foreslått rundkjøring og tilhørende vei.
Områdereguleringen erstatter reguleringsplan for Leireheia nord (vedtatt 13.10.2005) og delvis
reguleringsplan for gang- og sykkelvei Leire-Ausviga (vedtatt 15.6.1995).

Planforslaget:
Planforslaget består av plankart (vedlegg 1), bestemmelser (vedlegg 2), planbeskrivelse
(vedlegg 3), ROS-analyse (vedlegg 4), Illustrasjonsplan (vedlegg 5) og grønnstrukturplan
(vedlegg 6).
Forholdet til de andre områdereguleringene:
Områderegulering for Leireheia henger sammen med de to andre områdereguleringene som har
blitt utarbeidet. Eksempelvis er nærmiljøanlegg forutsatt løst i områderegulering for
Kjellandsheia syd. Samleveien gjennom området forutsettes påkoblet veien fra
områderegulering for Ausviga. Deler av Leireveien inngår i områderegulering for Ausviga. Det
samme gjelder planlagt turvei/sti langs Lundeelva.
Planlagt arealbruk byggeområder:
Områdene i B200 serien gjelder eksisterende bebygde tomter langs Leireveien og Kariveien. I
Kariveien inngår også 6 nye fortetningstomter.

Kartutsnitt 2: Viser fortetningsboliger i rødt.
Tomtene innenfor B200 kan bebygges med eneboliger med tilhørende sekundærleilighet/hybel.
Utnyttelsesgraden er satt til 40 % og høyder lik pbl § 29-4.
Områdene i B201 serien gjelder kun eksisterende bebygde tomter i reguleringsplan for
Leireheia nord. Det er forskjellig type bebyggelse (eneboliger, 2-mannsboliger og 4mannsboliger) og gjeldende reguleringsplan er forsøkt videreført.
Områdene B202-B204 er de nye byggeområdene nord for det etablerte boligfeltet.
Bebyggelsenstypen varierer fra frittliggende eneboliger til eneboliger i kjede, 2-mannsboliger
og 4-mannsboliger. Det er regulert 61 frittliggende eneboliger (med mulighet for
sekundærleilighet), 28 eneboliger i kjede, og 12 boenheter i 2 eller 4-mannsboliger. Totalt 101
boenheter (i tillegg kommer utleie/sekundærleiligheter).
Bebyggelsen kan ha både saltak, pulttak og flat tak. Høyden på bebyggelsen skal ikke overstige
pbl § 29-4.

I tilknytning til disse byggeområdene er lagt opp til 3 sandlekeplasser som skal opparbeides før
det gis igangsettingstillatelse på tomtene.
Områdene B205-211 er avsatt med plankrav og åpner for at til sammen 275 nye boliger. I
senter av planen er det avsatt tomt til barnehage (BBH1) og kvartalslek (o_KL4).
Vei og samferdsel:
Det er regulert inn en kommunal samlevei fra Leireveien og opp til samleveien i
områderegulering for Ausviga. På østsiden av veien er det tatt med gang- og sykkelvei.
Øvrige veier i tilknytning til samleveien er regulert som kommunale boligatkomstveier,
fellesveier og private veier.
Langs Leireveien er det innregulert fortau og bussholdeplasser. Helt nordvest er det innregulert
rundkjøring med påkobling til regulert rundkjøring på E39.
Grønnstruktur og turvei:
Langs Lundeelva er det lagt opp til en turvei som skal kobles sammen med turveien og bru
over Lundeelva i områderegulering for Ausviga. For å dempe konfliktnivået med fremføring av
turveien har den blitt trukket noe inn fra elvekanten. Det er regulert en offentlig
parkeringsplass ved krysset E39 for turgåere.
Fra regulert kvartalslekeplass er det lagt opp til at det skal kunne anlegges en sti/turvei ned til
Lundeelva som en snarveiforbindelse.
Det er lagt opp til at det skal kunne tilrettelegges for anlegg lek på det kommunale vannverket.
Grønnstrukturplanen er i likhet med de andre to områdereguleringene forutsatt lagt til grunn
ved opparbeidelse. Det er krav om utomhusplan.
Rekkefølgekrav:
Rekkefølgekravene er basert på de samme som ligger inne i områderegulering for
Kjellandsheia syd og Ausviga. Det vil blant annet si:
 Krav utbedring av Leireveien før boligområdene med plankrav kan realiseres.
 Krav om opparbeidelse av kryss på E39
 Krav om at turstien langs Lundeelva skal være etablert innenfor planområdet før det
kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 150 nye boenheter.
 Krav om bru over Lundeelva før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 250
boenheter.
 Krav om at nærmiljøanlegg skal være etablert før det gis igangsettingstillatelse til mer
enn 300 boenheter innenfor hele KDP for Kjellandsheia.
 Krav om sandlekeplasser skal være etablert (fra første boenhet).
 Krav om at kvartalslekeplass skal være etablert før det kan gis igangsettingstillatelse til
mer enn 50 boenheter.
Utbygger for Leireheia har også foreslått at de oppgraderer en mindre del av Leireveien (nord
for den regulerte rundkjøringen og fram til dagens kryss på E39) før de går i gang med de nye
byggeområdene B202-B204. Oppgraderingen innebærer etablering av fortau og gang- og
sykkelvei på strekningen.
Administrasjonens vurdering:
Kariveien – bruk av landbruksarealer og nye utbyggingsområder langs Lundeelva:

Administrasjonen har i utgangspunktet ikke mange merknader til planen slik den foreligger til
behandling. Merknadene knytter til innregulering av flere nye fortetningstomter og utvidelser
av eksisterende tomter inn på landbruksarealer i Kariveien. En del av de foreslåtte nye
utbyggingsområdene er også i konflikt med byggeforbudet langs Lundeelva. På det nærmeste
er det regulert boligtomt 9 meter i fra elva.
Alle de foreslåtte nye tomtene og utvidelsene i Kariveien er i konflikt med den arealbruken
kommunestyret har lagt opp til i vedtatt KDP.
Administrasjonen har vært tydelig på at formålet med de 3 områdereguleringene er å få
regulert de nye avsatte boligområdene i KDP med nødvendige infrastruktur og fasiliteter. Alle
innspill på arealbruk som er i konflikt med det som er tidligere har blitt utredet, og vedtatt har
man bevisst styrt unna.
Reguleringsplanene er ment å følge kommuneplanene, og skal man avvike de fastsatte
rammene må det lages nye utredninger. En del av hensynet bak overordnet planlegging og
utredninger er at kommunestyret skal se arealbruken i sammenheng.
Det er mye som tyder på at det gjort en del helhetlige overordnende vurderinger når kommunen
i KDP prosessen har kommet fram til at landbruksarealene og områdene nærmest elva ikke
skal tas til utbyggingsformål.
Det er nærliggende å anta at man har kommet fram til at det når det legges opp til +/- 2000
boenheter i området – der de nærmeste reguleres 70 meter fra Kariveien – vil det ikke være
behov for å bygge boliger på landbruksarealene og helt opptil Lundelva. Det må selvfølgelig
sees i sammenheng med samfunnsmål som å begrense nedbygging av landbruksarealer og
arealer som ligger tett på sjø og vassdrag.
Administrasjonen går også ut i fra at det er lagt vekt på at det er viktig å begrense nye
utbygginger langs elva pga. det store antallet boenheter som kommer på Kjellandsheia.
Områdene langs Lundeelva vil være viktige tur- og rekreasjonsområder i tiden fremover, og
har derfor reell beskyttelsesverdig verdi mot ny utbygging. Det er da viktig at bebyggelsen ikke
kommer nærmere enn i dag (ca. 40 meter).
Et annet viktig hensyn er likebehandling. Administrasjonen og de andre utbyggerne har brukt
mye ressurser på få grunneierne i de andre områdene til å forstå at arealbruken som fremmes
må følge opp det kommunestyret tidligere har vedtatt. Om kommunen nå skulle avvike det, vil
det kunne oppfattes som forskjellsbehandling og bidra til å svekke tilliten til kommunen.
Av den den grunn er det viktig at KDP følges – også i områderegulering for Leireheia. Av
planbeskrivelsen fremkommer at utbygger mener tomtene og utvidelsene er nødvendig som
kompensasjon for turveien som skal gå langs Lundeelva. Når kommunen overlater til private å
utarbeide en plan er det en forutsetning at man følger opp det kommunen har vedtatt som
rammer for planarbeidet. Kommunen har heller ingen mulighet til å bruke sin myndighet til å
oppnå ulike typer fordeler.
Administrasjonen ser derfor helt bort i fra planen på dette området, og har gjort en vurdering på
en hensiktsmessig arealbruk med utgangspunkt i kommunedelplanen og konkrete vurderinger
som baserer seg på mer relevante hensyn.

Kartutsnitt 3: Viser opprinnelig forslag til plan fra utbygger.
Administrasjonen har tegnet opp et forslag der man tar mer hensyn til den arealbruken
kommunestyret har vedtatt for området. Det vil si at både landbruksinteressene og elva med
tilhørende tursti blir i større grad vektlagt. Boligformålet er trukket lenger fra elva og ut av
landbruksområdene.

Kartutsnitt 4: Viser administrasjonens forslag til arealutnyttelse i Kariveien (se vedlegg 6 for
større kart).

Administrasjonen gjør oppmerksom på at også dette forslaget avviker fra vedtatt KDP, men i
mindre grad enn det opprinnelige forslaget. Avviket knytter seg til at man har utvidet
boligtomtarealet mot elva for å ta hensyn til etablerte bruken på de to østligste bebygde
tomtene. Det er en utvidelse på ca. 1 dekar mot elva til boligformål.
Administrasjonen mener det er fullt mulig å se på en fortetning innenfor rammene i KDP. Men
det forutsetter da man har også tilrettelegger for en lekeplass som mangler i området.

Kartutsnitt 5: Prinsippskisse for mulig fortetning i Kariveien. Fortetningstomtene er ca. 700
m2. Lekeareal i underkant av 300 m2.
Dersom en slik fortetning skal gjennomføres må det stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av
lekeplass før det gis igangsettingstillatelse.
Tursti langs Lundeelva:
Administrasjonen vil innledningsvis poengtere at utbygger har ansvaret for plan og prosessen.
Det vil si at dialog med grunneierne og komme fram til løsninger innenfor de rammene de har
hatt til rådighet.
Utbygger opplyser at enkelte grunneiere ikke vil avgi areal til turveien langs elva.
Administrasjonen har foreslått en delvis imøtekommelse av grunneierne med å dra turveien 7-8
meter inn fra elva hvor det er en del etablert bruk.

.
For å ta stilling til hvem som bør ha rettigheter gjennom avtale/tinglysninger, og hvem som bør
ha grunneierretten til et areal er det naturlig å se hen til den planlagte bruken av arealet. Alle
parter virker å være enig i at det skal anlegges en offentlig turvei. Spørsmålet er heller hvem
som skal være grunneier på arealet.
Ettersom den primære bruken er offentlig formål er det naturlig at kommunen er grunneier på
turveien slik det er forutsatt i de andre to områdereguleringene. Så vil ulike typer private
rettigheter kunne tinglyses på eiendommen. Eksempel at grunneierne skal kunne bruke veien i
forbindelse med hogst, vedlikehold av private anlegg langs elva (brygger o.l.).
Det er lite hensiktsmessig at den primære bruken skal tinglyses som en heftelse på privat
eiendom. Kommunen har behov for å kunne vedlikeholde og drifte veien uten å måtte avklare
med mange ulike grunneiere hver gang noe skal gjøres. Det er derfor rimelig at kommunen eier
grunn, men bare arealet som tas i bruk til offentlig formål.
Av den grunnen har administrasjonen fastholdt at turveien må reguleres offentlig og som
utgangspunkt overdras til kommunen. Det er også viktig av likhetshensyn jf. de andre
områdereguleringene som har fulgt opp dette.
Administrasjonen finner grunn til å bemerke at det ikke reguleringsplanen som avklarer om
kommunen erverver grunneierrettigheter. Planen muliggjør kun erverv av grunn. Planen
ekskluderer således ikke at kommunen kun får rettigheter gjennom avtale, dersom det viser seg
vanskelig å gjennomføre planen når rekkefølgekravet om opparbeidelse av tursti slår inn.
Eksisterende bebyggelse:
Utbygger har forsøkt å videreføre gjeldende reguleringsplan for Leireheia for de bebygde
tomtene. Bestemmelsene fra den gamle planen er forsøkt tatt inn i de bestemmelsene.
Administrasjonen har i likhet med de andre to områdereguleringene bedt utbygger ta inn
eksisterende boligtomter som er regulert til LNF. Det gjelder to tomter i B200.1 og én tomt
under B200.2. Det er også tegnet inn landbruksbruksbebyggelse i landbruksområdet (selv om
det ikke er nødvendig, da det er samsvar med formålet).
Planen er på et punkt i «konflikt» med etablert bruk for de sydligste tomtene i Kariveien.
Begge tomtene er tidligere gårdsbebyggelse med fjøs. Område er avsatt til boligbebyggelse i
KDP og i reguleringsplanen. Når man forlater landsbrukskonseptet og transformerer område til
boligtomter har administrasjonen kommet til at det ikke er naturlig at det skal gjenoppføres
fjøs.
Om utvalget mener at det bør være fjøs på tomtene bør man vurdere å avsette det til
landbruksformål. Det mulig å avsette bebyggelsen med linjesymbol «eksisterende bebyggelse
som inngår i planen». Administrasjonen vil ikke anbefale det, da fjøs ikke er noe man normalt
ønsker i boligområder.
Rundkjøring Leireveien og koblingsvei mot E39:
Forslaget medfører omdisponering av ca. 5 dekar landbruksareal i forbindelse med rundkjøring
og atkomstvei på Leireveien.

Administrasjonen gjør oppmerksom på at det er usikkerhet knyttet om det er nødvendig å
gjennomføre den regulert kryssløsning på E39. Det er derfor usikkerhet til om arealet faktisk
må tas i bruk.
For øvrig foretas det mindre arronderinger av formål i de nye byggefeltene for bolig
tilsvarende områderegulering for Ausviga.
Konklusjon:
Administrasjonen vil anbefale at forslaget fremmes med de justeringer som er foreslått i
Kariveien.
Om utbygger ønsker å forhandle med grunneierne med bruk av arealer er det naturlig at man
bruker arealer i byggeområdene som man har tilgjengelig (eksempel forslag til regulerte
byggetomter i feltene).
Administrasjonen ser at grunneierne blir noe skadelidende grunnet prosesshåndteringen.
Et mulig tilleggspunkt til innstillingen kan derfor være at det fremmes to forslag, der det ene
forslaget legger opp til fortetning som foreslått ovenfor av administrasjonen. Mulig forslag til
tredje ledd i innstillingen:
Plan og miljøutvalget ber administrasjonen utarbeide et alternativt forslag som legger
opp til fortetning i Kariveien basert på prinsippskisse (kartutsnitt 5) i saksutredningen.
Administrasjonen legger forslaget ut på offentlig ettersyn og høring samtidig som det
primære forslaget.
Utvalget må ta stilling til om man ønsker en slik fortetning. Det primære målet med
områdereguleringen er som kjent å få plass nye boligfelt oppe på heia.
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