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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vedderheia B21 Plan ID 201705, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vedderheia B21 Plan ID 201705, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Bakgrunn for saken:
Arkitektfellesskapet Jebsen-Vinje AS/ Asbjørnsen AS fremmer på vegne av Aamodt Hus AS
detaljreguleringsplan for Vedderheia nord, felt B21. Detaljreguleringsplanen er basert på
reguleringsplanen for Vedderheia nord. Reguleringsplanen legger til rette for oppføringen av
45 nye boenheter som får adkomst fra en ny intern veisløyfe. Det skal oppføres eneboliger,
tomannsboliger og firemannsboliger i området.

Dagens situasjon og planstatus:
I reguleringsplan for Vedderheia nord, vedtatt 13.1.2010 er område B21 avsatt til fremtidig
boligformål med plankrav. I området tillates etablert inntil 40 nye boenheter jf. bestemmelsene
§ 2.3.

Kart over området

Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser, og
planbeskrivelse, se vedlegg 1-3. Det er utarbeidet ROS-analyse, vedlagt i vedlegg 4.

Reguleringsplanen legger til rette for oppføringen av 45 nye boenheter som får adkomst fra en
ny intern veisløyfe. Det skal oppføres eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger i
området. Den østlige delen av planområdet reguleres til friområde med sti som knytter
områdene i nord til lekeplassen lenger sør. Inne i boligområdet blir det opprettet et felles
sentralt oppholdsareal med sandlekeplass på ca. 300m2. Det legges også opp til en
grøntkorridor mot vest som kan inneholde en snarvei mot hovedveisystemet og bussholdeplass.
Alle boenhetene får gode sol- og utsiktsforhold med tomtestørrelser for eneboliger og
tomannsboliger på rundt ca. 350-700 m². Utnyttelsesgraden i plan er oppgitt som m² BYA pr.
tomt, og ikke i som % BYA. Dette fører til en jevnere størrelse på bebyggelsen, uavhengig av
tomtestørrelsene. Det er imidlertid gjort beregninger av bebygd areal som prosent av tomtene,
hvorpå snittet ligger på BYA = 34 % for eneboligene, BYA=40 % for 2-mannsboligene og
BYA= 46 % for 4-mannsboligene. Dette anses for å være i samsvar med, og godt tilpasset,
øvrig bebyggelse i området.
Planprosess:

Det ble avhold oppstartsmøte den 02.06.2017. Oppstart ble varslet henholdsvis 13.06.17 og
28.09.17. Det kom inn 8 uttalelser til varselet om oppstart av planarbeid. Merknadene er
oppsummert og kommentert av forslagstiller i planbeskrivelsen.
Forslag til plan ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 26.01 – 16.03 2018. I
forbindelse med høringen har det kommet inn 7 innspill (vedlegg 7-13) som oppsummeres og
kommenteres av administrasjonen, i kursiv skrift, under.
Arnfinn Juvastøl, 29.01.2018:
Hvilket nytt kryss og eksisterende veianlegg på E 39 refereres det til med relevans til dette
prosjektet? Og om ikke allerede bygd, når skal det stå ferdig?
Krysset det refereres til er nytt kryss på Kjelland med tilhørende veianlegg, jf. rekkefølgekrav i
kommuneplanens bestemmelser § 4. Når det gjelder spørsmål om når dette skal bygges, er
dette noe usikkert mht. planer og utbygging av ny E39. Flere utbyggere, både foretak og
private, har frem til nå inngått en avtale med kommunen (utbyggingsavtale) om å betale inn et
tilskudd til krysset. Dette for å kunne starte byggearbeider innenfor nevnte område.
Joakim Tomren, 06.02.2018:
Rekkefølgebestemmelsene står det følgende, «Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse
innenfor planområdet skal»: Nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veianlegg være
etablert. Spørsmålet er: hva betyr dette i praksis? Skal det etableres ny vei og et nytt kryss ut
fra Lunde/Lohneveien til på E39? Årsaken til at jeg spør er at det stod det samme da
Vedderheia Nord ble regulert, men kan ikke se at noe nytt kryss har blitt etablert.
Se vår kommentar i avsnittet over.
Vest Agder Fylkeskommune, 05.02.2018:
Ingen merknader
Statens vegvesen, 26.02.2018
Adkomst til boligområdet er fra kommunal vei, og vi har ingen merknader til planen.
Norges vassdrag og energidirektorat, 27.02.2018:
NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete
problemstillinger. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor
ikke konkret uttalelse i denne saken.
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder:
I følge kommuneplanen kan det knyttes maks 30 boenheter pr. sandlekeplass. Ut fra dette er
det knyttet 15 boenheter for mye til lekeplassen. Da utgangspunktet for området er inntil 40
boenheter, gir vi faglig råd om at antall boenheter reduseres, og slik at lekeplassen utvides
vesentlig, evt. at det etableres 2 sandlekeplasser som tilfredsstiller kommuneplanens krav.
I henhold til kommuneplanens bestemmelser skal en sandlekeplass være på minimum 250 m². I
planforslaget er det lagt opp til en lekeplass på ca. 300 m². Arealet er med dette utvidet i
forhold til minstekravet. Erfaringsmessig har det vist seg at større opparbeidede lekeplasser
blir bedre vedlikeholdt, og mer benyttet enn mindre sandlekeplasser. Det legges i planarbeidet
opp til at arealet skal benyttes som lekeplass, men også som felles uteoppholdsareal for
beboerne i området. Den er sentralt plassert, og vil etter vår vurdering fungere bra som en
intern nærlekeplass. Det skal også opplyses at det like nord for område er opparbeidet en
kvartalslekeplass med ballbane, og at det sør for område er opparbeidet område med
skatebane, stier for terrengsykling mm. Det er regulert inn sti fra B21, ned til lekearealet i syd.
Størrelse og antall lekeplasser anses med dette for å være godt ivaretatt.

B21

Kvartalslekeplas
s

Skatebane, stier etc.

Et redusert antall boenheter, til maksgrensen på 40, vil gi en større grad av grønne flater, noe
som vil kunne gi et bedre bomiljø. Dette kan ytterligere oppnås ved å redusere areal til
kjøreveier og parkering, eksempelvis ved å unngå parkering på hver tomt. Dermed kan
boligområdet også bli mer klimavennlig ved at terskelen for bruk av bil blir høyere, samtidig
som kvaliteten på de umiddelbare nærområdene utenfor boligene øker. Planen bør for øvrig
sikres bestemmelser for bruk av klimavennlige materialer og stille krav om at området skal
sikres nok strømeffekt for lading av el-bil.
Det er i overordnet plan sagt at det innenfor område kan reguleres inn 40 boenheter. Det er
med dette lagt opp til et tett bebygd boligområde. Kommunen har åpnet opp for ytterligere 5
enheter da vi vurderer det som fornuftig med et godt, variert bomiljø hvor folk i ulike
situasjoner skal ha råd til å etablere seg. Området ligger i nær tilknytning regulerte
friluftsområder, og ubebygde skogsområder, og tilgangen til grøntområder anses for å være
god.
Ut fra nasjonale krav og forventinger til mer klimavennlig areal og transportplanlegging er
reduksjon i personlig transportbehov et sentralt element. Føringene er at kommunene skal
tilrettelegge for utvikling og vekst rundt kollektivpunkter og langs kollektivakser. Hensynet er
at vi skal bruke mer kollektiv og mindre ordinær persontransport som bil. Boligveksten skal
videre forgå rundt senterstrukturene hvor tjeneste- og servicetilbudet er etablert. I et slikt
perspektiv kommer en videre utbygging av Vedderheia dårlig ut. Området ligger som en
satellitt i forhold til Tangvall som kollektivknutepunkt og senter. Nærmeste butikk er Lunde.
Vedderheia er derfor en bilbasert lokalitet, og området er samtidig for lite til at det mulig få
noe bærekraftig og funksjonelt kollektivsystem på plass (det gjelder også om hele området
bygges ut i tråd med planen). Administrasjonen legger til grunn at strategi for fremtidig klima
og miljøvennlig utvikling hører inn under arbeidet med samfunnsdelen og kommuneplanens
arealdel. I det arbeidet er naturlig å se på alle de avsatte byggeområdene og ta stilling om alle
skal videreføres ut fra de krav samfunnet stiller. Frem til planene er rullert forholder
administrasjonen seg til de som gjelder.
Kommunen vil ikke stille krav i forhold strømeffekt og muligheter for bruk av el-bil, da dette
ikke har vært gjort i øvrige deler av område. Vi ser det imidlertid som sannsynlig at utbygger
ivaretar dette, med bakgrunn samfunnsutviklingen.
Avfall sør, 26.03.2018:

Avfall Sør anbefaler at det benyttes nedgravde avfallsløsninger for nye boligområder av denne
størrelse.
Kommunen har ikke stilt krav om nedgravde avfallsløsninger, da dette ikke er gjort for øvrige
felt i området. Løsningen med individuelle ordninger videreføres.
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Forhold til overordnet plan:
Detaljreguleringen følger hovedsakelig opp gjeldende reguleringsplan for Vedderheia nord
som har avsatt område til byggefelt for bolig med inntil 40 boenheter. Forslaget avviker
gjeldende reguleringsplan med 5 ekstra boenheter. Kommunen har fokus på at det utvikles et
variert og godt boligtilbud, og attraktive boligområder. Planforslaget støtter opp om dette ved
at det tilrettelegges for et godt, variert bomiljø hvor folk i ulike situasjoner skal ha råd til å
etablere seg. Det satses på gode fellesarealer inne i området for alle beboerne, med god
tilknytting til perifere fellesområder, samtidig som det er gode, private oppholdsareal på hver
enkelt tomt.
Barn og unges interesser:
Området knyttes opp mot eksisterende opparbeidede leke- og oppholdsarealer. Det legges til
rette for god kommunikasjon mellom disse, og mot turområder i og rundt boligfeltet.
Det planlegges et felles oppholdsareal i senter av planområdet, hvor det skal opparbeides
sandlekeplass. Barn- og unges interesser anses for å være godt ivaretatt.
Kulturminner:
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.
Biologisk mangfold:
Det er ikke registrert naturverdier innenfor planområdet, og planforslaget gir derfor ingen
påviselig konsekvens.
Da planens realisering er avhengig av at det eksisterende terrenget sprenges og senkes for å
tilpasses omkringliggende områder, vil konsekvensen være at eksisterende vegetasjon og
biotoper forsvinner. Utbygger planlegger å bevare vekstjord og lokal lyng fra området for å
kunne tilbakeføre dette i størst mulig omfang på de områder hvor dette vil være mulig.
ROS:
Det er ikke påvist spesielle forhold eller elementer i tilknytning til risiko og sårbarhet. Det
vises til ROS-analysen og planbeskrivelsen. Det skal imidlertid nevnes at planområdet
omfattes av aktsomhetskart for radon. Boliger bør sikres mot radon, enten ved bruk av
radonsperre, eller ekstra ventileringssystemer. Dette blir imidlertid ivaretatt i den enkelte
byggesak, i henhold til kravene i TEK § 13-5.
Rekkefølgekrav:
Forslaget har tatt inn et rekkefølgekrav om opparbeidelse av nytt kryss med tilhørende veianlegg på
E39, jf. kommuneplanbestemmelsene § 4.
Det er stilt krav om at det skal foreligge godkjent utomhusplan, og godkjente tekniske planer, før
det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anlegg. Videre er det krav om at det er gitt
brukstillatelse for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, før det kan gis igangsettingstillatelse
for ny bebyggelse.
Det også satt krav om at grøntområdene o_lek, f_1, f_2 og o_F1, inkl. stier skal være opparbeidet
før det gis igangsettingstillatelse.

Konklusjon:

Forslaget anses for å være i tråd med overordnet plan, og administrasjonen anbefaler at
forslaget vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader
Vedlegg:
1
Plankart
2
Reguleringsbestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
ROS analyse
5
Illustrasjonsplan
6
Særutskrift førstegangsbehandling
7
Innspill/spørsmål fra Arnfinn Juvastøl
8
Innspill/spørsmål fra Joakim Tomren
9
Uttalelse fra Vest Agder fylkeskommune
10 Uttalelse fra Statens vegvesen
11 NVEs generelle uttalelse
12 Uttalelse fra Fylkesmannen i Aust og Vest Agder
13 Uttalelse fra Avfall Sør
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1.

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR 1)

1.1. Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse (pbl § 12-5 nr 1
1.1.1. Bebyggelsestype
Innenfor reguleringsområdet skal det oppføres eneboliger, tomannsboliger og
firemannsboliger.
Det tillates maksimalt 45 boenheter i reguleringsområdet.
1.1.2. Universell utforming
Minst 70% av boligene i planområdet skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle
hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken,
soverom og bad.
1.1.3. Krav til uteoppholdsareal
For hver boenhet skal det avsettes minimum 80 m² uteoppholdsareal.
Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.
1.1.4. Garasjer
Frittliggende garasjer kan ha maks gesimshøyde = 3,2m og skal ikke ha bruksareal
(BRA) eller bebygd areal (BYA) større enn 50 m². Garasjer kan plasseres utenfor
byggelinje. Avstand fra eiendomsgrense mot vei skal være minst 2 meter når garasjen
står parallelt med vei, og minst 5 meter når garasjen er orientert med åpningen mot vei.
Ved saltak skal garasjen ha en takvinkel mellom 30 og 38 grader og maks mønehøyde
på 5m.
1.1.5. Utnyttelse
Firemannsboliger – 4 stk.
Maksimalt bebygd areal (BYA) for B1-1, B2-10, B2-12 = 370 m² BYA.
Maksimalt bebygd areal (BYA) for B2-11= 350 m² BYA.
Tomannsboliger – 6 stk.
Maksimalt bebygd areal (BYA) for hver av tomtene B3-1 til B3-6 og B4-1 til B4-6 = 150 m²
BYA.
Eneboliger – 17 stk.
Maksimalt bebygd areal (BYA) for hver av tomtene B1-2 til B1-9 og B2-1 til B2-9 = 170 m²
BYA. Det tillates maks en boenhet pr. eneboligtomt.
1.1.6. Høyder
Boligenes maksimale gesimshøyde, mønehøyde og høyde på laveste etasje fremgår av
plankartet. Boligene kan bygges med flatt tak eller saltak. Boliger med saltak skal ha en
takvinkel mellom 30 og 38 grader
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1.1.7. Terrengtilpasninger
Nødvendige murer utenfor byggegrenser for å ta opp terrengforskjeller mellom tomter, og
mellom tomter og tilstøtende terreng tillates. Maksimal høyde på murer er 1,5m. Ved
byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og
tilstøtende vei.
Det tillates skråninger, og murer med maksimalt 2,0m synlig høyde, i feltet for å ta opp
høydeforskjeller i planområdets randsoner mot planens begrensning.
1.1.8. Estetiske forhold
Det skal etableres en enhetlig bygningstypologi som gir boligfeltet en gjennomgående
karakter.
1.1.9. Parkering
Det avsettes 2 biloppstillingsplasser pr boenhet enten i garasje/carport eller utvendig på
bakkeplan. Gjesteparkering er vist på plankart.
1.1.10. Avkjørsel
Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom med maksimal bredde = 5,0 meter. Maksimal stigning i
avkjørsel skal være 2,5 % de første 5 m fra regulert veikant.
1.1.11. Lekeplass
o_Lek er offentlig sandlekeplass innenfor boligområdet. Området skal utformes etter
prinsippene for universell utforming.
Det skal utarbeides utomhusplan for o_Lek. Planen skal godkjennes av kommunen.
Utomhusplanen skal bl.a. vise og beskrive:
- Vegetasjon/enkelttrær, terreng og andre elementer som skal bevares
- Utforming og møblering

2.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr 2)

Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett.
Tekniske planer skal også omfatte ras- og fallsikring.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan og i
samsvar med gjeldende kommunale normaler.
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2.1. Bruk av veigrunn, jf. pbl § 12-7 nr. 14.
2.1.1. Veg
Felt/vei o_T1 skal være offentlig.
Felt/vei f_T2 er felles privat vei for B2-8 og B2-9.

3.

Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr 3)

Det skal utarbeides utomhusplan for o_F1, f_1 og f_2. Planen skal godkjennes av
kommunen.
Utomhusplanen skal bl.a. vise og beskrive:
- Vegetasjon/enkelttrær, terreng og andre elementer som skal bevares
- Terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder. Da spesielt inngrep i o_F1
- Utforming av tursti.
- Ras- og fallsikring.
Grønnstruktur skal opparbeides/vernes i henhold til godkjent utomhusplan. Det tillates ikke
inngrep i strid med utomhusplanen.
Eksisterende vegetasjon og markflater på regulerte friområder skal bevares og beskyttes,
inntil godkjent utomhusplan foreligger.
Regulerte friområder skal ikke benyttes til lager eller rigg, uten at dette er godkjent av
kommunen.
Nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde frø
og/eller plantedeler fra uønskede fremmede arter.
I o_F1 skal eksisterende sti opprettholdes. Fjell/kolle mellom o_F1 og B2 på nordvestsiden av
stien tillates nedsprengt for terrengtilpasning mot nye tomter i B2 inntil samme høyde som
TLG på hver tomt. Det tillates grunnarbeider for VA-anlegg som skal krysse stiadkomst.
Feltet skal være offentlig, jf. pbl § 12-7 nr. 14.
I f_1 og f_2 kan det opparbeides snarvei mot hovedvei. Teknisk plan må vise en trafikksikker
mulighet for krysning av veien for at opparbeidelse av sti kan aksepteres. Det tillates
skråninger, og murer med maksimalt 2,0m synlig høyde, i feltet for å ta opp høydeforskjeller
mellom annet veiformål og boligtomtene B1-8, B1-9 og B2-1. Feltet skal være felles/privat.

3.1. Sikringssone – frisikt
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0.5m over
tilstøtende veiers nivå.

4.

Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr 10)

Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge
- godkjent utomhusplan.
- godkjente tekniske planer.
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor planområdet skal:
- det foreligge brukstillatelse for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
- nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veianlegg være etablert.
-

områdene o_Lek, f_1, f_2 og o_F1 være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
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-

stier innen planområdet være opparbeidet.
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DETALJREGULERINGSPLAN

VEDDERHEIA NORD, FELT B21

PLANBESKRIVELSE
12.12.2017
Plan id: 201705

Vedderheia nord, felt B21 - Planbeskrivelse
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Bakgrunn
Arkitektfellesskapet Jebsen-Vinje AS / Asbjørnsen AS fremmer på vegne av Aamodt Hus AS
detaljreguleringsplan for Vedderheia nord, felt B21 i Søgne kommune. Detaljreguleringsplanen
er basert på områdereguleringsplanen for Vedderheia Nord.
Reguleringsplanen legger til rette for oppføringen av 45 nye boenheter som får adkomst fra en
ny intern veisløyfe. Det skal oppføres eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger i
området. Den østlige delen av planområdet reguleres til friområde med sti som leder opp til
kvartalslekeplass på nordsiden. Inne i boligområdet blir det opprettet sandlekeplass på ca.
300m2. Det legges også opp til en grøntkorridor mot vest som kan inneholde en snarvei mot
hovedveisystemet og bussholdeplass.
Planforslaget er i tråd med formål i overordnet plan, men har fått økt utnyttelsen fra 40 til 45
boenheter. Alle boenhetene får gode sol- og utsiktsforhold med tomtestørrelser for eneboliger
og tomannsboliger på 330-700m2.
Områdeplanen for Vedderheia fra 2010 er en plan som inneholdt 170 selvstendige boenheter.
Det meste at planen ble detaljregulert med unntak av 2 områder: B21 som skulle være
konsentrert bebyggelse og inneholde 40 boenheter, og B22 som skulle være
eneboligbebyggelse og inneholde 20 boenheter.
I den opprinnelige planen var tre områder pekt ut som egnet for konsentrert bebyggelse,
B9, B13 og B21. Øvrige områder var eneboliger, med tomtestørrelser på ca. 900 -950 m2. I de
tre konsentrerte områdene var det planlagt færre m2 pr bolig. Reguleringsplanen endte opp
omtrent slik, hvor B9 og B13 utgjorde de områder med mest konsentrert bebyggelse.
I dette reguleringsforslaget for B21 er det foreslått 45 boliger med en gjennomsnittlig
tomtestørrelse på 375m2 pr boenhet.
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Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet ligger som en del av Vedderheia nord, øst for Repstadvannet ca. 3 km fra Lunde
sentrum.

Områdereguleringskart med B21 markert med rød strek.

Planområdet dekker 23,2 mål og består av et bergterreng som faller naturlig mot
sydvest og som i dag for det meste er bevokst med lyng, kratt og mindre trær. Områdets
topografi og retning gjør at det er gode, naturlige sol- og utsiktsforhold.
Det er ikke påvist kulturminner, fornminner, eller sårbar natur i området.
Området som skal utvikles til boliger er ubebygd og består av ett bruksnummer, 71/653.
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Kapasitet på eksisterende sosial, teknisk og grønn infrastruktur.
Tangvall, med sitt sentrumstilbud ligger 5 km / 10 min med bil unna planområdet.
Skole og barnehager:
Lunde skole ligger i overkant av 2 km unna planområdet og er nylig modernisert og
utbygd. Nye Tinntjønn ungdomsskole ligger ca. 1,5 km syd for området og skal ha god
kapasitet. Et nytt skolesenter på Tangvall er også under planlegging.

Detaljreguleringen for B21 er en del av Vedderheia Nord som utgjør en del av det
totale boligbyggeprogrammet til Søgne kommune. Kapasitet for skolene Lunde og
Tinntjønn har tatt høyde for hele Vedderheia Nord.
Det er registrert tre barnehager i nærheten av området: Vedderheia barnehage, Espira
Vedderheia og Lisebo familiebarnehage. Alle under 1 km fra planområdet.
Barnehagekapasiteten for området regnes for god.
Teknisk infrastruktur:
Planområdet har vært del av den overordnede planleggingen av teknisk infrastruktur for
Vedderheia nord, og alle nødvendige forberedelser er utført og dimensjonert for å
forberede tilkoblingen av området til veisystem, avløpsnett og vannledninger.
AEN sin nettstasjon ligger inne i planområdet. Detaljer rundt tilkoblinger til vei, vann og
avløp vil bli vist i teknisk plan for B21.
Grønn infrastruktur:
Det er i overordnet plan for Vedderheia nord avsatt gode områder for lek som ligger
nær, eller i direkte tilknytning til B21. Forbindelser til turområder og snarveier mellom
forskjellige rekreasjonsområder er også ivaretatt i overordnet plan. I planforslaget for
B21 vil stiforbindelse mellom FR.1 og FR.2 i overordnet plan bli opprettholdt. Det legges
også opp til en grøntkorridor mot vest som kan forbinde området mot hovedveisystemet
på denne siden.
Et nytt felles oppholdsareal, sentralt i B21, reguleres inn og skal fungere som sosialt
møtepunkt og lekeområde for beboere i alle aldre.

Områdereguleringskart med foreslått detaljreguleringsplan for B21 innsatt.
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De 45 nye boenhetene kobler seg på eksisterende infrastruktur for biltrafikk og gangsykkelveisystem i tråd med overordnet plan. Det er trygg skolevei fra planområdet.
Den eksisterende bussruten har holdeplass/endestasjon i umiddelbar nærhet, nord for
planområdet.
Planstatus
Gjeldende reguleringsplan er «Vedderheia nord», vedtatt 13.01.2010 (planID 20100113).
Detaljreguleringen omfatter felt B21 som er regulert til boligformål, samt et område i sørøst
som er regulert til friluftsområde. Planforslaget er i tråd med overordnet plan, men øker antall
boenheter fra 40 til 45.
Man er ikke kjent med annet planarbeid i nærområdet.
Byen som drivkraft
Planforslaget støtter opp om satsingsområdet gjennom tilrettelegging for flere innbyggere,
med varierte og attraktive boliger.
Byen det er godt å leve i
Under dette satsingsområdet har kommuneplanen bla fokus på at det utvikles et variert og
godt boligtilbud og attraktive boligområder.
Dette planforslaget støtter opp om satsingsområdet ved at det tilrettelegges for et godt,
variert bomiljø hvor folk i ulike situasjoner skal ha råd til å etablere seg. Det satses på gode
fellesarealer inne i området for alle beboerne, og med god tilknytting til perifere
fellesområder samtidig som det er gode, private oppholdsareal for den enkelte på romslige
tomter. Vi mener dette planforslaget bidrar til at det skal bli godt å leve i Søgne for flere
mennesker.
Klimabyen
Under dette satsingsområdet har kommuneplanen fokus på fortetting og konsentrert
utbygging, fortrinnsvis i tilknytning til eksisterende sentra og knutepunkter. Realiseringen av
delområde B21 med 45 boenheter er med på å styrke Vedderheia nord som konsentrert
boligområde.
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Planforslaget
Hovedgrep
Planområdet er organisert med en ny internvei utformet som en sløyfe med adkomst fra
eksisterende veg i tråd med overordnet plan. Vegen følger terrengets fall med høyeste punkt
ved avkjørsel for så å falle mot vest.

Prinsippsnitt gjennom området.

Boligene er organisert med avkjørsel til begge sider av veien. Boligtomtene terrasseres langs
veien fra nordøst mot sydvest, og dette, sammen med god avstand mellom boligene, gir
mulighet for lys og utsikt til samtlige boenheter.
Sørøst i planforslaget ligger friområde o_F1 med regulert sti som binder sammen feltene i den
overordnede planen. Da etableringen av boligtomtene sydøst i felt B1 nødvendiggjør at
terrenget senkes betraktelig i grensen mot friområdet vil det være nødvendig å senke deler av
terrenget også i friområdet for å få til en god tilpasning mellom tomter og friområdet.
Arealbruk
Planområdets størrelse er på 23,2 dekar og arealene fordeler seg som følgende:
Boligbebyggelse
Energistasjon / trafo
Sandlekeplass
Annen veggrunn
Kjøreveg
Gjestepareringsplasser
Grønnstruktur

16,8 daa
0,1 daa
0,3 daa
1,2 daa
2,2 daa
0,1 daa
2,5 daa

Det er planlagt for 45 boenheter fordelt på:
 4 firemannsboliger (16 boenheter). Tomtestørrelse fra ca. 700-950m2.
 6 tomannsboliger (12 boenheter). Tomtestørrelse på ca. 330-400m2/boenhet.
 17 eneboliger (17 boenheter). Tomtestørrelse på ca. 470-700m2/boenhet.
Plankartet inneholder nye eiendomsgrenser for de enkelte tomter.
Krav til uteareal pr boenhet er satt til min. 80m2/boenhet i bestemmelsene, men det vil i
realiteten bli mye romsligere for ene- og tomannsboligene pga tomtestørrelsene.
Grad av utnytting er satt for hver enkelt tomt i bestemmelsene med et maksimal m2 BYA pr.
tomt.
Overført til prosentvis utnyttelse vil maksimal utnyttelse eksempelvis være:
Eneboligtomt
:tomtestørrelse ca.500m2, utnyttelse 170m2 BYA = 34% BYA
Tomannsbolig
:tomtestørrelse ca.380m2, utnyttelse 150m2 BYA = 40% BYA
Firemannsbolig
:tomtestørrelse ca.800m2, utnyttelse 370m2 BYA = 46% BYA
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Illustrasjonsplan over reguleringsområdet.
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Bebyggelse, struktur og tiltak
Bebyggelsen i planforslaget er lagt på begge sider av en intern veisløyfe som knyttes til
hovedveistrukturen i planens sydøstlige side. Landskapet skal sprenges ned og tilpasses
veistrukturen samtidig som man følger det eksisterende terrengets fall fra øst mot vest. Dette
gir gode sol- og utsiktsforhold.
Ved å bruke landskapets fall både fra øst mot vest og nord mot syd skaper man en
terrassering av tomtene som skaper variasjon i opplevelsen av planområde samtidig som de
enkelte tomter minimerer forstyrrelser for nabotomter i forhold til utsyn og sol på uteplasser.
Det er planlagt tre typer bygningstyper: eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger som
hver for seg skal få sitt uttrykk og dermed tilføre området variasjon satt inn i en helhetlig
tenkning. Det er satt byggegrenser for hver tomt. Det er planlagt at det legges
carporter/garasjer i områdene som ligger nærmere motstående bygning enn 8m og som må få
brannmotstand på en vegg. Dette er vist på illustrasjonsplanen.
Alle bygningene er tenkt i to etasjer uten underetasjer og med garasje/carport i en etasje med
mulighet for terrasse på taket. Boligene er i hovedsak tenkt med flate tak med en maksimal
gesimshøyde 6,5m over gulv 1.etg.
Området er planlagt slik at det skal være minst mulig behov for murer mellom tomtene og
mellom tomter og landskap på utsiden. Hvor dette allikevel skulle være nødvendig er det i
bestemmelsene gitt anledning til å sette murer på utsiden av byggegrenser.
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Sol- skyggeanalyse
Det er utført en sol- skyggeanalyse for tomannsboligene som er de tomtene i planområdet
med størst influens på solforhold fra nabobebyggelse. Analysen viser at det pga
nivåforskjellene mellom tomtene, bebyggelsens plassering og tomtestørrelsene er gode
solforhold på alle tomter. Tomtene på nordøstsiden mister sol på uteområdet rundt kl.20
17.mai.

17.mai kl.11:00

17.mai kl.14:00
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17.mai kl.17:00

17.mai kl.19:00
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17.mai kl.20:00
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Grønnstruktur
Illustrasjonen under viser med rødt eksisterende og nye stier/snarveier som binder B21
sammen med rekreasjonsområder og turstier som eksisterer på Vedderheia.

Området vil knyttes til systemer for å komme til vann, tur og hei, samt sikker
gang/sykkelveisystem som binder Vedderheias funksjoner sammen. Lekeområder og
turområder kan nås ved oversiktlige krysningspunkter som kan gjøres trafikksikre.
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Samferdselsanlegg/ trafikk
Adkomstvei i feltet er prosjektert av Vianova med en reguleringsbredde på 6,5m med 4,5m
asfaltert flate. Høyder på veien fremgår av plankartet.

Typisk normalprofil.

Kommunens krav til 2 parkeringsplasser pr boenhet + 0,25 gjesteparkeringsplasser er
tifredstilt ved at det er parkeringsmuligheter på hver tomt for 2 plasser/boenhet, samt at det er
satt av 12 gjesteparkeringsplasser fordelt ut langs veisløyfen.
Inne i planområdet er det få boliger og liten trafikk og ikke nødvendig med fortau. Nord og vest
for planområdet er det fortau langs hovedadkomstveien. Det er nødvendig å krysse
hovedadkomstveien for å komme fra planområdet til fortauet.
Det er kollektivholdeplass for buss nord for planområdet.
Teknisk infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg. Teknisk plan for
vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til
eksisterende nett. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges i samsvar
med gjeldende kommunale retningslinjer.

Det foreslås innarbeidet rekkefølgekrav om at felles utomhusplan for grøntareal og felles
teknisk plan skal godkjennes av kommunen før utbygging igangsettes i området.
Avfallshåndtering.
Den enkelte boligtomt holder renovasjonsdunker. Annet sortert avfall leveres ved etablerte
returpunkt i kommunen. Plan for avfallshåndtering i Søgne kommune skal følges.
Veinavn
Man foreslår ‘Vedderheisløyfen’ som navn på ny internvei.
Universell utforming
Det er i bestemmelsene satt krav til at minimum 70% av boligene skal tilfredsstille kravet til
tilgjengelig boenhet.
Sandlekeplass, o_Lek, skal planlegges i forhold til universell utforming og er plassert slik i
terrenget at dette er mulig å utføre.
Regulert sti gjennom o_F1 vil pga store høydeforskjeller ikke kunne bli etablert med stigning
som tilfredsstiller universell utforming. Man vil allikevel ha adkomstmuligheter til de samme
arealene langs den ordinære fortaustraséen opp i området.
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Barn og unges interesser
Man er ikke kjent med at planområdet har vært aktivt brukt som aktivitetsområde for barn. I
overordnet plan er leke- og oppholdsarealer for hele Vedderheia nord regulert inn og det er lagt
til rette for god kommunikasjon mellom lekearealer og mot turområder i og rundt boligfeltet.
Planforslaget inneholder et felles uteareal hvor det skal opparbeides sandlekeplass og
møtested for hele planområdet.
Overordnet plan ivaretar kravene til lekeareal for de omkringliggende boområder,
atkomstmuligheter til lekeplasser, friområder / friluftsområder, skoler og barnehager.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Utarbeidet ROS-analyse følger reguleringsplanen som eget vedlegg.

Planområdet skråner mot vest og sør, med tilsvarende eksisterende avrenning av
overvann. Den planlagte bebyggelsen vil gi noe tilsvarende avrenningsforhold, men
eventuelle tiltak i forhold til overvannsproblemer bør ses på under utarbeidelse av
tekniske planer.
Miljøkonsekvenser
Reguleringsplanen vil ikke ha noen miljøkonsekvenser i forhold til kommuneplanens
bestemmelse.
Folkehelse
Reguleringsplanen legger til rette for bedre folkehelse i området ved å kunne tilby
boliger uten forurensningsproblematikk, men med kvaliteter fra gode
rekreasjonsområder både i og tilknyttet til planområdet.

Det er ingen virksomheter med forurensning til luft i nærområdet, og det er kort
avstand til skogsområder og vann som kan brukes som rekreasjonsområder.
Tilstøtende rekreasjonsområder blir ikke negativt påvirket av planforslaget.
Lyd og Støy
Planområdet er ikke støyutsatt. Det er ingen virksomheter innenfor eller i nærheten av
planområdet som medfører støy. Planområdet ligger også så langt fra E39 (3 km) at denne
veien ikke er støykilde. Aktiviteter fra fotballbaner og Tinntjønnhallen vil ikke påvirke
planområdet med støy.
Anleggsfasen
Arbeidet planlegges i all hovedsak gjennomført i normalarbeidstiden. Dersom tekniske
installasjoner el krever det, kan det bli aktuelt med arbeid utover normalarbeidstiden. Det vil
bli utarbeidet egen plan for anleggsvirksomheten.
Kriminalitetsforebyggende
Planområdet er med sin fysiske utforming med på å skape en helhetlig ramme som
forhåpentligvis vil styrke følelsen av tilhørighet og sosial inkludering da man vil bli del av et
helhetlig område med et felles samlingspunkt. Organiseringen av boliger langs en veisløyfe
medfører at det er kontinuerlig aktivitet/naboskap langs hele veien og et fravær av mørke,
forlatte soner som kan oppfordre til kriminalitet.
Forurensning, energiforbruk og lukt
Reguleringsplanen vil ikke påvirke forurensningssituasjonen eller energiforbruk på noen
spesiell måte.
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Biologisk mangfold
Det er ikke registrert naturverdier innenfor planområdet og planforslaget gir derfor ingen
påviselig konsekvens.
Naturmangfold
Da planens realisering er avhengig av at det eksisterende terrenget sprenges og senkes for å
tilpasses omkringliggende områder vil konsekvensen være at eksisterende vegetasjon og
biotoper forsvinner. Utbygger planlegger å bevare vekstjord og lokal lyng fra området for å
kunne tilbakeføre dette i størst mulig omfang på de områder hvor dette vil være mulig.
Det anmerkes at Fylkesmannen i sitt skriv av 30.06.2017 påpeker at
planområdet ligger innenfor et større område som i Miljødirektoratets naturbase er registrert
med en rekke fuglearter av stor forvaltningsinteresse. Forslagsstiller har ikke funnet tilsvarende
registreringer i sine søk hverken i Naturbasen eller i Artsdatabanken.
Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø og planforslaget gir derfor ingen påviselig
konsekvens.
Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen
Utbyggingsavtale er ikke etablert.
Det er ikke behov for nye kommunale investeringer på sosial, teknisk eller grønn infrastruktur
som følge av planforslaget.
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Planprosess og medvirkning
Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 02.06.2017. Da planen er i tråd med overordnet plan er det ikke
behov for spesielle konsekvensutredninger.
Varsel om oppstart av planarbeid
Det er sendt ut to oppstartsvarsler. Det første varselet ble sendt ut 13.06.2017 med frist for
kommentarer satt til 01.08.2017. Da man under planarbeidet ble klar over at det kunne bli
nødvendig med terrenginngrep i tilstøtende friareal ble det bestemt å inkludere dette arealet i
reguleringsområdet. Nytt oppstartsvarsel med ny planavgrensning ble sendt ut 28.9.2017 med
frist for kommentarer satt til 10.11.2017.
Fra

Merknader

Agder Energi

Ingen kommentarer. Nettstasjon kan forsyne området med
strøm.
Ingen merknader
Ingen merknader såfremt man er i tråd med overordnet plan.
Gjelder også Fylkeskonservatoren.
Etter andre oppstartsvarsel gir man råd om at sti i friområdet
bevares.
Ingen spesielle merknader til første oppstartsvarsel. Dersom
planforslaget vil avvike vesentlig fra overordnet plan må det
utredes hvilke konsekvenser avvikene medfører.

Statens vegvesen
Vest-Agder
fylkeskommune,
Seksjon for plan og
miljø.
Fylkesmannen i
Aust- og VestAgder
Miljøvernavdelingen

Hensynet til naturmangfoldet i området må vurderes og gjøres
rede for.
Fremmede arter: Reguleringsbestemmelsene bør sikre at nye
masser som tilføres planområdet skal være rene også med
hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede
fremmede arter.
Barn og unge og universell utforming : Fylkesmannen minner
om FN`s barnekonvensjon som bl.a. sier at barn har rett til å si
sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal
tillegges vekt. Det er derfor viktig at planprosessen
organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part
kommer fram og at ulike grupper barn og unge gis anledning til
å delta.

Ingeniørvesenet
v/Paal M.
Kristensen.

Truls Aamodt
(privat)

Planen bør inneholde bestemmelser som sikrer at
fellesarealer, lekeplasser, boliger, parkering og atkomst får
universell utforming.
Etter andre oppstartsvarsel viser Fylkesmannen til gjeldende
reguleringsbestemmelser for friluftsområdet som ble inkludert.
Tiltak utover gjeldende bestemmelser bør spesielt avklares i
samråd med barn og unge.
Ift videre planlegging av VA ber vi dere ta i bruk kommunens
veileder for utarbeidelse av rammeplan. Viser ellers til
normaler og veiledninger for brann, avfall, veg, VA mv som
finnes på våre hjemmesider
Ønsker etter 2. oppstartsvarsel å vite om den eksisterende
stien gjennom friområdet vil bli opprettholdt.

Regulantens
kommentarer

Vil bli bevart.

Tatt inn i bestemmelser.
Ikke gjort spesielle
tilnærminger da planen
er i tråd med overordnet
plan.
Tatt inn i bestemmelser.

Tas til etteretning og
videreføres i teknisk
plan.
Veg er planlagt litt
bredere enn ny
vegnormal.
Sti vil bli opprettholdt.
Svar sendt på e-post.

Medvirkning
Det er ikke utført noen spesielle medvirkningsprosesser utenom den ordinære
varslingsprosessen. .
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Forslagsstillers vurdering av planforslaget
Planforslaget er i tråd med overordnet plan og vil tilføre Vedderheia gode boliger med
høy tomtekvalitet og et variert boligtilbud. Utformingen av området gir mulighet for en
høy utnyttelse samtidig som man ivaretar bokvaliteter, sosiale rom og foredling av
naturlige kvaliteter.
Planforslaget har ingen påviselige negative konsekvenser.
Vedlegg:
ROS-analyse.
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ROS – analyse for Vedderheia nord, felt B21

BAKGRUNN
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles
politisk. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.
Sivilarkitekt Erik Asbjørnsen AS har gjennomført analysen.
KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget omfatter delområde B21 i områdereguleringsplanen ‘Vedderheia nord’.
Detaljreguleringsplanen legger til rette for 46 boenheter betjent av ny intern veilsløyfe. Østsiden av
planområdet reguleres til friområde. Eksisterende trafostasjon reguleres inn i nordøstlige hjørne av planen.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
Planområdet omfattes av NGU sitt aktsomhetskart for radon.
Det anbefales å legge radonsperre i alle boliger.

BESKRIVELSE AV METODE
Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-ogkommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vedderheia nord, felt B21 og
tilhørende illustrasjoner.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Meget sannsynlig (4)

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

Sannsynlig (3)

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

Mindre sannsynlig (2)

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

Lite sannsynlig (1)

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

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ingen personskader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke
behov for reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller få/små
miljøskader

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

Alvorlig/farlig (3)

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

Større skader på
miljøet med opptil 10
års restaurering

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

Meget alvorlig/meget
farlig (4)

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

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

Katastrofalt (5)

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

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

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

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

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

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



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



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



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.
Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak

Kilde

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

Steinsprang

X

1

2

NVE
Atlas

2.

Masseras/
leirskred

X

1

2

NVE

3.

Snø-/isras

X

4.

Atlas
1

2

Dambrudd

1

1

Ikke aktuelt

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

1

1

Ikke aktuelt

6.

Skogbrann
(større/farlig)

1

1

X

NVE
Atlas

Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

1

1

8.

Nedbørutsatte
områder

1

1

Ikke aktuelt

Natur- og
kulturområder
9.

Det er gjort en uvalidert
observasjon av truet
gulspurv syd for
planområdet i 2014.

Sårbar flora

X

1

1

10. Sårbar fauna/fisk,
verne- områder og
vassdrags områder

X

1

1

Naturbasen

11. Fornminner
(Afk)

X

1

1

Askeladden
Riksantikvaren
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
av

planen

planen

Risiko

Sannsynlig.

Konsekvens

1

1

1

1

Ikke aktuelt

14. Kjemikalie/
eksplosiv
(kjemikalieutslipp
på land og sjø)

1

1

Ikke aktuelt

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

1

1

Ikke aktuelt

16. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

1

1

Ikke aktuelt

17. Avfalls
behandling
(ulovlig
plassering/
deponering/
spredning farlig
avfall)

1

1

Ikke aktuelt

12. Kulturminne/miljø

Kons.
for

X

13. Grunnvannstand

Kommentar/Tiltak

Kilde

Askeladden
Riksantikvaren

Menneskeskapte forhold
Risikofylt industri
mm

Strategiske områder
18. Vei, bru,
knutepunkt

Ikke aktuelt
1

19. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)

1

20. Svikt i fjernvarme

Ikke aktuelt

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

X

1

2

22. Avløps-systemet
(Svikt eller brudd)

X

1

2
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak

23. Forsvars-område

Ikke aktuelt

24. Tilfluktsrom

Ikke aktuelt

25. Eksplosjoner

Ikke aktuelt

26. Terror/sabotasje/
skadeverk

Ikke aktuelt

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

Ikke aktuelt

28. Tele/
kommunikasjons
samband
(sammenbrudd)

Ikke aktuelt

29. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)

Ikke aktuelt

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

Ikke aktuelt

31. Brann (med større
konsekvenser)

X

1

Kilde

2

32. Sammenrasning av
bygninger/
konstruksjoner

Ikke aktuelt

33. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter

Ikke aktuelt

Andre
forurensningskilder
34. Boligforurensning

Ikke aktuelt

35. Landbruksforurensning

Ikke aktuelt

36. Akutt
forurensning

Ikke aktuelt

37. Støv og støy; industri

Ikke aktuelt

38. Støv og støy;
trafikk

Ikke aktuelt

39. Støy; andre
kilder

Ikke aktuelt
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak

40. Forurensning i
sjø/vassdrag

Ikke aktuelt

41. Forurenset grunn

Ikke aktuelt

42. Smitte fra dyr og
insekter

Ikke aktuelt

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

Ikke aktuelt

44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler

Ikke aktuelt

45. Radongass

X

3

2

46. Høyspentlinje

Planområdet omfattes av
aktsomhetskart for radon.
Boliger bør sikres mot
radon, enten ved bruk av
radonsperre, eller ekstra
ventileringssystemer.

Kilde

Statens
strålevern og
NGU

Ikke aktuelt

Transport
47. Ulykke med farlig
gods

Ikke aktuelt

48. Brudd i
transportnettet (i
store infrastruktur
traséer)

Ikke aktuelt

49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)

Ikke aktuelt

50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til
området

Ikke aktuelt

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

X

1

2

52. Ulykke i av-/
påkjørsler

X

1

2

53. Ulykke med gående/
syklende

X

1

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

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget
sannsynlig
3. Sannsynlig

45

2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig

6,9,8,10,
11,12,19

1,2,3,21,22,31,
51,52,53



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



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



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. Forhold som i hht
tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er gitt nedenfor:
Hendelse/situasjon 45, Radongass. Det må gjøres målinger og/eller tiltak for å påvise og eventuelt
forhindre inntrengning av radongass som går over anbefalte grenseverdier fra Statens strålevern.
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Saksframlegg
Førstegangsbehandling - detaljregulering av Vedderheia nord, felt
B21 - Plan ID 201705
Utv.saksnr
5/18

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Vedderheia nord, felt B21 – Plan ID 201705 ut på offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Vedderheia nord, felt B21 – Plan ID 201705 ut på offentlig ettersyn og høring.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Vedderheia nord, felt B21 – Plan ID 201705 ut på offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
Arkitektfellesskapet Jebsen-Vinje AS/ Asbjørnsen AS fremmer på vegne av Aamodt Hus AS
detaljreguleringsplan for Vedderheia nord, felt B21. Detaljreguleringsplanen er basert på
reguleringsplanen for Vedderheia nord. Reguleringsplanen legger til rette for oppføringen av
45 nye boenheter som får adkomst fra en ny intern veisløyfe. Det skal oppføres eneboliger,
tomannsboliger og firemannsboliger i området.
Dagens situasjon og planstatus:
Området ligger innenfor reguleringsplanen for Vedderheia nord, vedtatt 13. januar 2010. I
gjeldende plan er det sagt at det innenfor område B 21 skal utarbeides en egen detaljplan, og
tillates inntil 40 boenheter.

Felt B21

Planprosess:
Det ble avhold oppstartsmøte den 02.06.2017. Oppstart ble varslet henholdsvis 13.06.17 og
28.09.17. Det kom inn 8 uttalelser til varselet om oppstart av planarbeid. Merknadene er
oppsummert og kommentert av forslagstiller i planbeskrivelsen. Innspillene kan leses i sin
helhet i vedlegg 7. Det kom ikke inn noen vesentlige merknader til planarbeidet.
Det har vært flere møter og samtaler mellom forslagsstiller og administrasjonen i kommunen
under utarbeidelsen av planen.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Det er
utarbeidet ROS-analyse, vedlagt i vedlegg 4.

Illustrasjon over planlagt bebyggelse

Reguleringsplanen legger til rette for oppføringen av 45 nye boenheter som får adkomst fra en
ny intern veisløyfe. Det skal oppføres eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger i
området. Den østlige delen av planområdet reguleres til friområde med sti som leder opp til
kvartalslekeplass på nordsiden. Inne i boligområdet blir det opprettet et felles sentralt
oppholdsareal med sandlekeplass på ca. 300m2. Det legges også opp til en grøntkorridor mot
vest som kan inneholde en snarvei mot hovedveisystemet og bussholdeplass. Alle boenhetene
får gode sol- og utsiktsforhold med tomtestørrelser for eneboliger og tomannsboliger på rundt
ca. 350-700 m².
For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 3).
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Som nevnt er det i overordnet plan angitt at det i felt B21 kan tillates inntil 40 boenheter.
Administrasjonen har gitt åpning for at antall boenheter økes noe, såfremt områdets kvaliteter
opprettholdes. På samme måte er det innenfor felt B22, hvor det i overordnet plan var sagt at
det kunne tillates 20 boenheter, gitt åpning for 10 hybelleiligheter i tillegg til de 20 boligene.
De 45 nye boenhetene kobler seg på eksisterende infrastruktur for biltrafikk og gang- og
sykkelveisystem i tråd med overordnet plan. Det er trygg skolevei fra planområdet.
Den eksisterende bussruten har holdeplass/endestasjon i umiddelbar nærhet, nord for
planområdet.
Kommunen har fokus på at det utvikles et variert og godt boligtilbud, og attraktive
boligområder. Planforslaget støtter opp om dette ved at det tilrettelegges for et godt, variert
bomiljø hvor folk i ulike situasjoner skal ha råd til å etablere seg. Det satses på gode
fellesarealer inne i området for alle beboerne, og med god tilknytting til perifere
fellesområder samtidig som det er gode, private oppholdsareal på hver enkelt
tomt.
Bebyggelsen i planforslaget er lagt på begge sider av en intern veisløyfe som knyttes til
hovedveistrukturen i planens sydøstlige side. Landskapet skal sprenges ned, og tilpasses
veistrukturen samtidig som man følger det eksisterende terrengets fall fra øst mot vest.
Administrasjonen har i prosessen stilt spørsmål ved størrelsen på terrenginngrepene. Deler av
terrenget mot øst skal senkes fra kote +118 til ca kote + 111, og mot vest blir det enkelte
fyllinger og forstøtningsmurer. Det legges imidlertid opp til terrassering mot vest, for å unngå

for høye forstøtningsmurer. Vi finner det vanskelig å kreve spesielle terrengtilpasninger for
dette feltet når dette ikke har vært gjort i de øvrige feltene i Vedderheia nord området. Vi ser
også at for å tilpasse boligområde til eksisterende veier og omkringliggende boliger, kreves det
relativt store terrenginngrep.
Boligområdet grenser inn mot friområde i sørvest. Det åpnes opp for terrenginngrep i
friområde, for å unngå en høy skjæring inn mot det nye boligområdet, og for å tilpasse området
til feltet i sørvest. Det anses som hensiktsmessig å senke terrenget, fremfor å plassere ny
bebyggelse på eksisterende terreng da dette vil bli problematisk i forhold til eksisterende vei,
og ført til reduserte solforhold for eksisterende bebyggelse.
Sti opprettholdes
Bolig, TLG kote + 115

Sprenges ned til ca kote + 109-112,
som for boligene i tilstøtende felt

Sti gjennom friområde skal opprettholdes slik at kontakten mellom øvrige grøntområder i
planen ivaretas.
Utnyttelsesgraden i plan er oppgitt som m² BYA pr. tomt, og ikke i som % BYA. Dette fører til
en jevnere størrelse på bebyggelsen, uavhengig av tomtestørrelsene. Det er imidlertid gjort
beregninger av bebygd areal som prosent av tomtene, hvorpå snittet ligger på BYA = 34% for
eneboligene, BYA=40% for 2-mannsboligene og BYA= 46% for 4-mannsboligene. Dette
anses for å være i samsvar med, og godt tilpasset øvrig bebyggelse i området.
Barn og unges interesser:
Området knyttes opp mot eksisterende opparbeidede leke- og oppholdsarealer, og det legges til
rette for god kommunikasjon mellom disse og mot turområder i og rundt boligfeltet.
Det foreslåes også opparbeidet et felles areal i senter av planområdet, hvor det skal opparbeides
sandlekeplass. Barn- og unges interesser anses for å være godt ivaretatt.
Kulturminner:
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.
Biologisk mangfold:
Det er ikke registrert naturverdier innenfor planområdet og planforslaget gir derfor ingen
påviselig konsekvens.
Da planens realisering er avhengig av at det eksisterende terrenget sprenges og senkes for å
tilpasses omkringliggende områder vil konsekvensen være at eksisterende vegetasjon og
biotoper forsvinner. Utbygger planlegger å bevare vekstjord og lokal lyng fra området for å
kunne tilbakeføre dette i størst mulig omfang på de områder hvor dette vil være mulig.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
Vedlegg:
1 Plankart
2 Reguleringsbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 ROS analyse
5 Illustrasjonsplan
6 Snitt A&B
7 Alle innspill til oppstartsvarslene

Fra: Juvastol, Arnfinn[Arnfinn.Juvastol@nov.com]
Sendt: 29.01.2018 19:37:51
Til: Postmottak
Kopi: Juvastol, Arnfinn
Tittel: Vedderheia nord - Felt B21 - Plan ID 201705

Deres referanse: 2017/1868 ‐4221/2018
Til den det måtte angå,
Har gjennomgått de tilsendte dokumenter og det er i grunnen bare ett spørsmål som dukker opp;

Hvilket nytt kryss og eksisterende veianlegg på E 39 refereres det til med relevans til dette prosjektet?
Og om ikke allerede bygd, når skal det stå ferdig?

Med vennlig hilsen,
Arnfinn Juvastøl
Vedderheia 217
Mob. 91380255

Fra: Joakim[jotomr@online.no]
Sendt: 06.02.2018 18:08:40
Til: Anne Marit Tønnesland
Tittel: høring av detaljregulering for Vedderheia Nor - felt B21 - Plan ID 201705

Hei
Har mottatt skriv om offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Vedderheia Nor – felt B21 – Plan ID 201705.
Jeg har i denne forbindelse et spørsmål. I Rekkefølgebestemmelsene står det følgende, «Før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor planområdet skal»: Nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende
veianlegg være etablert. Spørsmålet er: hva betyr dette i praksis? Skal det etableres ny vei og et nytt kryss ut fra
Lunde/Lohneveien til på E39? Årsaken til at jeg spør er at det stod det samme da Vedderheia Nord ble regulert,
men kan ikke se at noe nytt kryss har blitt etablert.
Jeg mener trafikken på Lundeveien og gjennom Leireveien er svært belastende for oss som kjører og sikkert de
som bor der også. I tillegg er krysset ut på E39 ikke spesielt bra, ref ulykker de siste årene.
Mvh
Joakim Tomren
TLF: 982 95 107

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 17/06248-8

Deres ref.: 2017/1868

Dato: 08.02.2018

Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn- detaljregulering av Vedderheia
nord, feltB21 - plan ID 201705
Viser til oversendelse 26.01.2018 av detaljregulering i overnevnte område.
Fylkeskommunen ga innspill til varsel om oppstart, og ved utvidelse av planområde
26.06.2017 og 27.10.2017.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av 45 nye boliger. Det skal oppføres
eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger.
Vi har ingen merknader til planen.

Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
kst. seksjonsleder

Silje Utne Bjørke
rådgiver

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

17/84598-5

Deres referanse:

Vår dato:
26.02.2018

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Vedderheia nord - felt B21 uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 26.1.2018.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Vedderheia nord –
felt B21.
Atkomst til området er fra kommunal veg. Statens vegvesen har ingen merknader til
planforslaget.
Vegavdeling Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Ånesland Steinar
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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

Fra: NVE[NVE@nve.no]
Sendt: 27.02.2018 14:50:45
Til: Postmottak
Tittel: NVEs generelle uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan - Vedderheia nord - Felt B21 - Planid 201705 Søgne kommune

Vår ref.: 201801466
Vi viser til høringsdokument datert 26.01.2018
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom‐, erosjon‐ og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal
tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan‐ og bygningsloven.
NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger.
Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber
kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I
denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.
NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder vi viser vi til NVEs veileder 2/2017 Nasjonale
og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging, og øvrig veiledningsmateriell på
NVEs nettsider www.nve.no/arealplan.
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom‐ og skredfare
i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret forespørsel.

Hilsen fra
Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22959595 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
Deres ref.
2017/1868

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/6062

Dato
08.03.2018

Høringsuttalelse til detaljregulering for Vedderheia nord - felt B21, planid
201705, i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 26.01.2018.
Boligfeltet B21 er hjemlet i reguleringsplan for Vedderheia Nord. Innenfor området B21 tillates
inntil 40 boenheter. Det er krav om utarbeiding av detaljreguleringsplan. Foreliggende
planforslag legger til rette for oppføring av inntil 45 boenheter, dvs. 5 boenheter mer enn i
forhold til gjeldende plan, fordelt på 17 eneboliger, 6 tomannsboliger og 4 firemannsboliger.
Fylkesmannens vurdering
Det er avsatt en felles intern sandlekeplass på ca. 300 kvm. I følge kommuneplanen kan det
knyttes maks 30 boenheter pr. sandlekeplass. Ut fra dette er det knyttet 15 boenheter for mye
til lekeplassen. Da utgangspunktet for området er inntil 40 boenheter, gir vi faglig råd om at
antall boenheter reduseres, og slik at lekeplassen utvides vesentlig, evt. at det etableres 2
sandlekeplasser som tilfredsstiller kommuneplanens krav. Et redusert antall boenheter, til
maksgrensen på 40, vil gi en større grad av grønne flater, noe som vil kunne gi et bedre
bomiljø. Dette kan ytterligere oppnås ved å redusere areal til kjøreveier og parkering,
eksempelvis ved å unngå parkering på hver tomt. Dermed kan boligområdet også bli mer
klimavennlig ved at terskelen for bruk av bil blir høyere, samtidig som kvaliteten på de
umiddelbare nærområdene utenfor boligene øker. Planen bør for øvrig sikres bestemmelser
for bruk av klimavennlige materialer og stille krav om at området skal sikres nok strømeffekt
for lading av el-bil.

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
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Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf: 38 17 62 07
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Viser til oversendte planforslag. Avfall Sør anbefaler at det benyttes nedgravde avfallsløsninger for nye
boligområder av denne størrelse.
Det henvises for øvrig til Avfallsteknisk norm som ligger på våre
nettsider.. www.avfallsor.no/informasjon/dokumenter/avfallsteknisk-norm/ Punkt 2. omhandler valg av
renovasjonsløsning
Med vennlig hilsen
Yngvar Mjåland
Rådgiver
Avfall Sør
Tlf 48002925
Vennlig hilsen

Yngvar Mjåland
Rådgiver
M: +47 48 00 29 25 - T: +47 38 13 70 31
Yngvar.Mjaaland@avfallsor.no - www.avfallsor.no

