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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Skarpøya Nord vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.04.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Skarpøya Nord vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Rådmannen la frem tillegg til sin innstilling i møtet:
Tillegg til § 10. 1. avsnitt avslutningsvis forutsatt at tiltaket godkjennes av Verneområdestyret.
Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag:
Bestemmelsene om rekkefølgekrav endres, slik at det overlates til verneområdestyret å avgjøre
plassering og størrelse inntil 15-20 meter av offentlig brygge, samt at rekkefølgekrav ansees
innfridd, dersom verneområdestyre ikke gir sin tilslutning til at det skal bygges brygge.
Rådmannen bees innarbeide intensjonen med dette i reguleringsbestemmelsene
Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag:

Bestemmelser om plassering av utrigger, utgår av planen
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens endringsforslag lagt frem i møtet satt opp mot endringsforslag knyttet til
rekkefølgekrav fra FRP. FRP sitt endringsforslag vedtatt med 7 mot 2 (AP) stemmer.
 Endringsforslag fra FRP knyttet til utrigger vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer.
 Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer.
Innstilling til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Skarpøya Nord vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Bestemmelsene om rekkefølgekrav endres, slik at det overlates til verneområdestyret å avgjøre
plassering og størrelse inntil 15-20 meter av offentlig brygge, samt at rekkefølgekrav ansees
innfridd, dersom verneområdestyre ikke gir sin tilslutning til at det skal bygges brygge.
Rådmannen bees innarbeide intensjonen med dette i reguleringsbestemmelsene.
Bestemmelser om plassering av utrigger, utgår av planen

Bakgrunn for saken:
Planfolket har på vegne av grunneiere i området ved Sigbjørn Sødal, Randulf Roaldsnes og
Leif Otto Sødal, utarbeidet detaljregulering for Skarpøya Nord. Planarbeidet er en oppdatering
av deler av eksisterende reguleringsplan for Ny- Hellesund, og en eldre bebyggelsesplan for
Skarpøya vedtatt i 1981 som for øvrig er integrert i planen for Ny Hellesund. Formålet med
arbeidet er å legge til rette for fortetting, dele opp eiendommer som i dag har flere hytter pr.
eiendom, å øke utnyttelsesgraden fra 100 m² til 120 m² BRA for fritidsbebyggelsen, samt å
sikre atkomst og brygger til alle hyttene.
Endringer i forhold til høringsforslaget:
 Det er lagt inn et rekkefølgekrav om oppføring av brygge på vestsiden av øya. Kravet
lyder som følger:
«Brygge i landskapsvernområdet, i henhold til vedlagte beskrivelse datert 13.04.2018 ,
skal være oppført før det gis byggetillatelse til mer enn 3 nye hytter innenfor
planområdet».
 § 3.3 under pkt. vedrørende F23 er det lagt inn følgende bestemmelse:
«Begge sider av turstien langs den sørlige tomtegrensen til F23 skal skilles fysisk fra
F22 og F23 langs grenselinjen med natur- og områdetilpassede gjerder eller beplantning
(stakitt/hekk)».
 § 4.1 avstand fra enden av brygga til utrigger er redusert fra 3 til 2,5 meter.
 § 5.1 I området BBS 1 og BBS 2 er det lagt inn en tilleggsbestemmelse om at
«byggegrensene gjelder for alle nye tiltak. For mindre tiltak utenfor byggegrense
gjelder følgende:
-Det tillates ikke fyllinger med høyde over 1 meter.
-Det tillates etablering av sti som adkomst til hyttene.»



Siste kulepunkt i rekkefølgebestemmelsene er utvidet til også å inneholde: «Et lett
synlig skilt som viser vei til friområdene i alle retninger, skal monteres ved det felles
grensepunktet mellom tomtene F10, F12 og F19».

Plan- og miljøutvalget vedtok i møte 20. september 2017 at utriggere kunne plasseres 2,5 meter
fra enden av brygga. Bestemmelsen er endret i tråd med dette. Det ble videre vedtatt at
administrasjonen skulle vurdere hvorvidt det kunne stilles rekkefølgekrav om tilrettelegging
for allmennheten på vestsiden av Skarpøya. Rekkefølgekrav er lagt inn, og vi viser i den
forbindelse til saksutredningen.
Når det gjelder skilting og merking av sti, er bestemmelsene gjort tydeligere for å imøtekomme
fylkesmannens anbefalinger.
Områdene regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS 1 og
BBS 2, benyttes i dag til opplagsplass for mindre båter/ joller osv. Det er ønskelig å kunne
gjøre mindre endringer innenfor området, uten at dette kommer i strid med byggegrensene.
Innholdet i planen:
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-3).

Planforslaget legger opp til fortetting med ytterligere 17 hytter, totalt 29 fritidsboliger. Videre
er det i planen regulert adkomst til hver av eiendommene, samt 2 småbåtanlegg som sikrer
båtplass til alle hyttene.
Planprosess
Det ble avhold oppstartsmøte den 13.03.17. Innkomne merknader til oppstarten fremkommer
av planbeskrivelsen, og er kommentert før utleggelsen til offentlig ettersyn og høring.
Planforslaget var ute på høring i perioden 9. november til 29. desember 2017. Det kom inn
8 høringsuttalelser til planforslaget. Disse ligger vedlagt. Regulantens kommentar til
innspillene ligger ved som en del av planbeskrivelsen. Under følger en oppsummering av
innspillene med administrasjonens kommentar.
Fiskeridirektoratet:
Ingen merknader
Kystverket:
Vi gjør oppmerksom på at området kan være utsatt for bølger fra passerende fartøy, og at
det ikke kan påregnes å få innført fartsrestriksjoner som følge av ulemper fra passerende
fartøy. Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og

farvannsloven § 27, 1. ledd. Tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommelighet i
hoved-/biled krever tillatelse av Kystverket, jf. havne- og farvannsloven § 27, 2. ledd.
Administrasjonens vurdering:
Innspillet tas til etterretning.
Norsk folkemuseum, avdeling Norsk Maritimt Museum
Vi gjør oppmerksom på at grensene for det vernete havneområdet (AID. 100467) ved Skarpøya
er justert, og det befinner seg ikke vernede skipsfunn innenfor plangrensen. NMM har derfor
ingen innvendinger til planforslaget.
Vi forutsetter at planområdet avgrenses slik det gjør plankart datert 08.09. 2017 (Planfolket). I
oversendelsen fra Søgne kommune ligger et kart som viser områder på vestsiden av øya,
aktuelle for tilrettelegging. Dersom det blir aktuelt å utvide planområdet på vestsiden av
Skarpøya, må NMM få oversendt et nytt planforslag til uttale. I sjøområdene på vestsiden er
undersøkelsesplikten i kml. § 9 ikke gjennomført.
Administrasjonens vurdering:
Det har ikke vært aktuelt å utvide planområdet. Eventuelle tiltak på vestsiden av øya, må søkes
særskilt til vernemyndighetene. En slik søknad vil bli sendt på høring til berørte myndigheter,
deriblant Norsk Maritimt Museum.
Verneområdestyret:
Ba om møte i forbindelse med tiltak i landskapsvernområdet.
Administrasjonens vurdering/ tilbakemelding:
Det ble avholdt et møte for å diskutere saken. Det ble på møte diskutert ulike plasseringer for
en brygge, samt andre tiltak i tilknytning til disse (sti opp til hytteområde, toalett mm.)
Ettersom det ikke forelå en detaljert søknad var det vanskelig for styrets representant å uttale
seg til saken, men det ble sagt at styret i utgangspunktet er positive til tilrettelegging for
allmennheten.
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder:
Fylkesmannen finner etablering av ny bebyggelse i den nære strandsonen til bukta ut mot
Høllefjorden uheldig, både ved at naturmiljøet/landskapet her i seg selv svekkes med
bebyggelse og ved at bebyggelsen fører til økt privatisering av omgivelsene, herunder
innregulert tursti langs nordsiden av bukta.
Fylkesmannen mener at deler av planforslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for
forvaltning av strandsonen, og fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4,
innsigelse til følgende forhold i planen:
1. Nye sjøboder innenfor BBS1 og BBS2.
2. Ny fritidsboligtomt F23.
Planforslaget legger til rette for at turveiene er til allmenn benyttelse. Vi gir i denne
sammenheng faglig råd om at reguleringsbestemmelsene sikrer at turveiene blir godt merket
for allmenn bruk.
Kommunen ønsker å legge inn en rekkefølgebestemmelse som angir at:
 Brygge i landskapsvernområdet, i henhold til kartvedlegg, skal være oppført før det gis
byggetillatelse til mer enn 3 nye hytter innenfor planområdet.
Rekkefølgebestemmelsene gjelder tiltak utenfor planområdet, på vestsiden av øya.
Forutsatt at verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde gir tillatelse til
aktuelle tiltak, gir vi faglig råd om at bestemmelsen tas inn.

Iflg. nasjonal produktspesifikasjon for reguleringsplaner, skal småbåtanlegg i sjø, her BSB1 og
BSB2, ha blå farge, ikke oransje.
Administrasjonens vurdering:
Det er fra regulantens side foretatt justeringer for å imøtekomme fylkesmannens innsigelse.
Endringene består i å trekke byggegrensen for tomt F23 lenger tilbake fra sjøen, samt å ta ut
alle de nye sjøbodene. Forslaget ble sendt over til fylkesmannen som sa at de med dette kunne
vurdere å trekke innsigelsen, men ba også om at planforslaget sikret et fysisk skille mellom
tomtene og gangveien mellom tomt F22 og F23. Planforslaget er justert i tråd med føringene,
og vi mener av den grunn at planforslaget kan legges frem for vedtak.
Når det gjelder bruk av farge på plankartet er vi uenige med fylkesmannen i at området skal ha
blå farge. Det er benyttet kode 1588, småbåtanlegg i sjø og vassdrag, som etter vår vurdering er
riktig i forhold til at området er et mindre privat anlegg. Blå farge skal benyttes for større
anlegg, eksempelvis for småbåthavner.
Vest Agder fylkeskommune:
De planlagte fritidsboligene lengst sør-vest i planen ligger høyere i terrenget og vil synes å
kunne være mer synlige. Vi gir råd om at det bør utarbeides visualiseringer som synliggjør
hvordan fritidsboligene vil se ut i terrenget. De innregulerte turvegene i planen er sikret
opparbeidet med rekkefølgekrav. Vi gir råd om at turvegene blir tydelig opparbeidet slik at det
er visuelt enkelt å se hvor stien går. Videre mener vi også at turvegene bør skiltes. Vi er
positive til oppføring av brygge/tiltak for å tilrettelegge for allmennheten (på vestsiden av øya).
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø, både på land og under vann, er tidligere avklart. Vi
viser til uttalelse fra fylkeskonservator og Norsk Maritimt Museum i forbindelse med
arkeologiske registreringer. Fylkeskommunens interesser vurderes for øvrig å være ivaretatt.
Administrasjonens vurdering:
Det er i bestemmelsene stilt krav om at det i byggesøknadene skal leveres med terrengsnitt som
viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse, og eksisterende stier. Det er riktig av hyttene F13F16 blir liggende noe høyere i terrenget. Det er tatt høyde for dette i
reguleringsbestemmelsenes § 3.3, ved at maksimal mønehøyde for hyttene er redusert med 2
meter. Hyttenes mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m, og det tillates ikke ark eller takopplett
mot verneområdet. Terrenget stiger i bakkant av hyttene, og det vil i hovedsak være takflater
som evt. blir synlig sett fra sjøen. Vi har ikke stilt krav om visualisering av hyttene sør-vest i
planen.
Moment vedrørende stier innenfor område anses for å være ivaretatt.
Eier av GB 22/2 og 22/10, Martin og Hanna Rogan:
Som naboer har vi ingen merknader til detaljer i planen, men vil gjøre oppmerksom på en
utilsiktet følge av den betydelige økningen av antallet fritidseiendommer, nemlig skjevheten i
kommunikasjonsforholdene på øya. I dag ligger rutebåtbrygga helt øst på øya. Det har
historiske årsaker, fordi det var der hele bebyggelsen på øya en gang lå. I dag er det ca. 10
hytter som sogner til den østlige delen av øya. Med de planlagte utvidelsene nordvest på øya
vil ca. 40 hytter ha båthavn og naturlige landingsforhold på midtre og nordvestre del av øya
(Nordbukta). I forbindelse med en så markant forflytning av «senteret» på øya som denne
planen innebærer, bør også en forflytning av «kommunikasjonssenteret» – det vil si
rutebåtbrygga – vurderes. Vi har drøftet saken med hyttenaboer på østsiden (Kjell Carlsen
22/8, Asbjørn Karlsen 22/5), som slutter seg til denne vurderingen.
Administrasjonens vurdering:

Planforslaget legger til rette for et mindre småbåtanlegg, hvor det skal sikres båtplasser til hver
enkelt hytte. Det vil ikke bli gitt byggetillatelse til nye hytter før det kan vises til at hytta har
tinglyst båtplass på min. 3 meter. Dette betyr at adkomst til hytta skjer via egen båtplass. Når
det gjelder besøkende, vil disse kunne gå i land innenfor småbåtanlegget eller via
rutebåtbrygga.
Det ble i april 2017 vedtatt en reguleringsplan for østre del av Skarpøya. Det var i planarbeidet
lagt vekt på at stiforbindelsene mellom de ulike delene av øya skulle opprettholdes. Det
samme er gjort i dette planforslaget, og det er med dette fra kommunens del lagt vekt på at
eksisterende rutebåtbrygge skal kunne benyttes for all ferdsel på øya.

Sti

Hovedsti som leder beboere og
besøkende inn i nordre del.

Stien leder inn til
øvrige deler av øya

Rutebåtbrygga

Fremdeles er midtre del av øya regulert i eldre planer. Kommunen har vært i kontakt med
grunneiere som ønsker å starte en reguleringsprosess for deler av dette området. Stiforbindelse
vil være et tema også i dette planarbeidet, og det legges opp til at vi på sikt får et helhetlig nett
av stier gjennom området.
Vi har forståelse for bekymringen rundt økt trafikk, men planforslagene legger til rette for at
stier opparbeides og merkes, slik at man på denne måten styrer hvor besøkende beveger seg.
Det legges ikke opp til ny lokalisering av rutebåtbrygga.
Kari Hansen Berg på vegne av eiere av GB 22/7 og GB 22/9:
Økningen av antall fritidsboliger av dette omfang på Skarpøya forutsetter en utbedring av
elektrisk infrastruktur generelt. I løpet av de siste vintre har strømmen til øya vært borte i både
lengre og kortere perioder. For enkelte fritidseiendommer med tilgang på vann hele året har
dette skapt store utfordringer. Konkret ser vi for oss et nytt «transformatorhus» plassert ca 50
meter lenger vest på øya.
Vi forutsetter at utbygger har ansvaret ved økt behov for vann- og avløp og at øvrige
grunneiere/hytteeiere ikke belastes.
Ad tilrettelegging for allmenheten så er det viktig at dagens turstier, eller alternative stier,
opprettholdes. Forslag til brygge mot vest er ikke hensiktsmessig, ref. brev fra S Sødal, ut ifra
både topografi og værforhold. Vårt synspunkt er at områdene mot vest må bevares uberørt som
det er.

Administrasjonens vurdering:
Det er stilt som rekkefølgekrav at før det kan gis tillatelse til oppføring av nye hytter må det
foreligge godkjent løsning med hensyn til vann- og avløp.
Kommunen har ikke ansvar for elektrisk infrastruktur. Vi har ikke mottatt noen uttalelse fra
Agder Energi i denne saken, men erfaringsmessig vil en eventuell flytting eller omlegging av
deres anlegg måtte bekostes av utbygger.
Plan- og miljøutvalget vedtok i møte 20. september 2017, at før planen skulle legges ut på
høring skulle administrasjonen vurdere om det kunne stilles rekkefølgekrav om tilrettelegging
for allmennheten på vestsiden av øya. Våre vurderinger står omtalt i eget punkt under
vurdering av planforslaget (under).
Vurdering av planforslaget:
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, hvor en spesielt skal ivareta hensynene
knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne interesser. Området er fra før av
bebygd med fritidsboliger og framstår som privatisert. Følgelig er de allmenne
friluftsinteressene i området noe begrenset.
På østsiden av øya, utenfor planområdet, er det etablert brygge for rutebåt som sikrer tilgang
fra fastlandet både til planområdet og omkringliggende friluftsområde/utmark.
Småbåttrafikken i sjøen forbi planområdet vil ikke bli hindret av tiltakene i planforslaget.
Forslaget legger kun opp til mindre utvidelser av bryggeanlegget.
Planforslaget åpner opp for en økning av tillatt bruksareal med 20 m² per hyttetomt. Endringen
er i tråd med føringene for størrelser på hytter i kommuneplanen. Videre åpnes det opp for 17
nye fritidsboliger, totalt 29 fritidsboliger innenfor planområdet. Det legges opp til en relativt
høy grad av fortetting. Etter befaring i området mener vi likevel at hyttetomtene har en god
plassering både i forhold til terreng og eksisterende bebyggelse. Utbyggingen vil i liten grad få
negative konsekvenser for landskapsbildet.
Eksisterende stier gjennom området beholdes, og det vil etter utbygging fremdeles være større
åpne plasser, plener for ballspill etc. Utvidelse av bebyggelsen, samt nye fritidsboliger vil ikke
ha negativ innvirkning på friluftsinteresser eller andre allmenne interesser.
Det er satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av stiene gjennom området. Fylkesmannen
uttrykker behov for at stiene blir godt merket for allmenn bruk. De nevner spesielt gangsti ut til
sjøen mellom tomt F22 og F23, ettersom stien her blir liggende i «tunet» til eksisterende hytte
på tomt F22. Her foreslås opparbeidelse av et fysisk skille. Stien er regulert i kategori GT2, og
i henhold til bestemmelsene skal denne ha bredde 1.0-2.0 meter bred, normalt 1.5 meter. Stien
fører ut til småbåtanlegget, men også til friluftsområdene på nordsiden. Det skal imidlertid
understrekes at hovedhensikten er adkomst til bryggeanlegget, ettersom det av terrengmessige
årsaker er krevende å benytte denne veien opp i friluftsområdet.

Bratt terreng

F22
Ny hytte, tomt
F23
Det er likevel lagt inn i bestemmelsene at stien skal skilles fysisk i fra tomtene med
beplantning og/ eller stakittgjerde. Hensynet til allmennheten anses med dette for å være
ivaretatt.
Småbåtanlegg
Det reguleres inn 2 småbåtanlegg som sikrer båtplass til alle fritidsboligene. Områdene består i
dag av større og mindre brygger som er blitt opparbeidet gjennom tidene.

Flyfoto, 2014.
Disse skal opprettholdes, og det legges til rette for mindre utvidelser. Vi har forsøkt å illustrere
endringene ved å legge flyfoto sammen med planforslaget.

Eksisterende bryggeanlegg i område BBS1 innlemmes i småbåtanlegget og bevares. Den
eksisterende bryggepiren i BBS1 nord for F3, suppleres med en tilsvarende 9 m lang pir nord
for F2 i samme retning (nord-sør). Det tillates i tillegg en pir/brygge nord for F1.
Eksisterende bryggeanlegg i område BBS2 innlemmes også i småbåtanlegget. Bryggepiren
tillates forlenget 9 meter mot øst, og som plankartet viser åpnes det opp for 2 stk. bølgebrytere
ut fra brygga.
Tiltakene øker kapasiteten noe, gir sikker adkomst og fortøyning for småbåter av aktuell
størrelse, og kan gjennomføres uten å sprenge eller mudre. Ettersom tilnærmet hele
strandlinjen er opparbeidet og steinsatt i dag, vil ikke utvidelsene føre til at landskapsbildet
endrer seg vesentlig.
Teknisk infrastruktur
Elektrisitet
Området er dekket med 230V i kombinasjon luft og jord. Det er begrenset kapasitet på nettet,
så det kan bli nødvendig med forsterkninger etter hvert. Strømforsyning til den nye
bebyggelsen vil i det alt vesentligste bli lagt i jord, og eksisterende luftspenn planlegges også
erstattet med jordkabler. Kommunen har ingen rolle i forhold til vedlikehold eller utbedringer
av det elektriske anlegget.
Vann- og avløp
Hytteområdet betjenes i dag av Skarpøya Renseanlegg SA, som er et samvirkeforetak for
grunneiere på Skarpøya. Anlegget har i følge utbygger ledig kapasitet, og nye hytter vil bli
koplet til dette. Det kan bli behov for oppgradering av anlegget. For å sikre at dette er ivaretatt
stilles det krav om at vann- og avløpsløsning er avklart før det gis byggetillatelse til nye hytter.
Barn og unges interesser
Planforslaget medfører ingen endring av forholdende for barn og unge i området. Det er ikke
tilrettelagt spesielt for barn og unges lek, men det er romslige tomter og arealer rundt med gode
muligheter for lek i både på land og i tilknytning til sjøen.
Universell utforming
Det skal ikke opparbeides infrastruktur som dekker kravene til universell utforming, men
turstier kan skjøttes slik at de legger til rette for bevegelseshemmede. Krav om tilgjengelighet
gjelder ikke for fritidsboliger med en boenhet på under 150 m².
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kulturminner
Planområdet i sjø (BSB1 og BSB2) utgjør indre deler av en stor bukt mot nord (Nordbukta).
Den ble brukt til oppankring av seilskuter i gammel tid og er et automatisk fredet kulturminne.
Norsk Maritimt Museum har undersøkt sjøbunnen i planområdet med fem prøvestikk uten å
registrere vernede skipsfunn etter Kulturminnelovens § 14, eller andre verneverdige maritime
kulturminner.
Planen berører ikke kjente kulturminner på land. Ingen kjente gamle tufter eller bygninger
finnes i området bortsett fra et par SEFRAK-registrerte ruiner: et bygg på F6 (meldepliktig ved
riving) og rester etter en mur på F20 (øst på tomta, utenfor byggegrensene).

Fylkeskonservatoren har foretatt i alt 19 prøvestikk i planområdet etter automatisk fredede
kulturminner uten å gjøre noen funn.
Tilrettelegging for allmennheten på vestsiden av øya:
Området ligger innenfor landskapsvernområdet, og tiltak innenfor området må avklares med
verneområdestyret. Vi hadde et møte med verneområdeforvalter Maria-Victoria Solstrand,
hvor vi snakket om muligheter for oppføring av brygge, toalett, stier etc. De kan imidlertid
ikke uttale seg før det foreligger en konkret søknad, men kunne opplyse om at de som
utgangspunkt er positive til at det legges til rette for allmennheten innenfor områdene.
Det faktum at en brygge på vestsiden av øya er avhengig av tillatelse fra annen myndighet, gjør
saken noe komplisert. Et rekkefølgekrav må innfris, og et avslag fra vernemyndigheten vil
kunne stanse gjennomføring av planen med mindre det innvilges dispensasjon fra
rekkefølgekravet, evt. søkes om endring av plan. Ettersom verneområdestyre i utgangspunktet
er positive til tilrettelegging for allmennheten, mener vi det likevel er forsvarlig å legge inn et
rekkefølgekrav om brygge. Vi har ikke forstått det som om utvalget ved sitt vedtak ønsket å
vanskeliggjøre gjennomføringen av planen, og at en søknad om dispensasjon eller endring av
plan, vil bli innvilget dersom det ikke lykkes å få tillatelse til oppføring av brygge i
landskapsvernområdet.
Forslagstiller har foreslått muligheter for oppføring av brygge i området vist under.

Vi vurderer ikke dette til å være et hensiktsmessig område, da tilgang og størrelse er begrenset.
Administrasjonen gjennomførte en befaring den 4. april, for å se på mulige plasseringer for en
brygge, og evt. andre tiltak. Dersom det skal tilrettelegges for allmennheten, må brygga ha god
tilgang, og ha en viss størrelse. Videre må det tas hensyn værforhold. Med tanke på at det i stor
grad blåser fra vest/ sørvest fant vi at følgende areal er best egnet.

Utbyggers forslag

Ei brygge inn mot fjellet i området som vist over, vil være delvis skjermet mot vær og vind. Vi
har mottatt vindmålinger som viser at område er noe mer vindutsatt, enn området foreslått av
utbygger. Vi mener likevel det er et mer hensiktsmessig område, spesielt med tanke på
tilgjengelighet (adkomst), men også på grunn av muligheter for en større brygge med plass til
flere båter. Området på vestsiden av øya blir i dag kun brukt når værforholdene tilsier det, og
slik vil det også være dersom en brygge blir etablert.

Det ble også vurdert muligheter for å plassere et toalett i tilknytning til brygga, og evt. en sti
opp til nettverket av stier i hytteområdet. Vedlikehold og da særlig tømming og rengjøring av
toalettene, vil kreve god tilgjengelighet og nærhet til bryggen. Tilgjengelighet vil også raskt bli
et tema i forhold til etablering av sti med tanke på allmennhetens bruk. Vi fant at dette ville
føre til uhensiktsmessige inngrep i landskapsvernområdet, ettersom terrenget er kupert. Vi vil
av den grunn kun foreslå et rekkefølgekrav om brygge.
Konklusjon.
Administrasjonen anbefaler at planen med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader
Vedlegg:
1
Plankart
2
Reguleringsbestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
Vedlegg vedrørende brygge datert 14.04.2018.
5
ROS-analyse Skarpøya Nord
6
Særutskrift førstegangsbehandling

8
9
10
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12
14
15
15
16
17
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Merknader til offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Skarpøya Nord
Uttalelse fra Fiskeridirektoratet
Uttalelse fra Vest Agder fylkeskommune
Uttalelse fra Martin og Hanna Rogan
Rapport - arkeologiske registreringer under vann
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR «SKARPØYA NORD»
20.02.2018

§ 1. PLANENS BEGRENSNING.
Reguleringsplanen med bestemmelser omfatter det området som er avgrenset med
begrensningslinje på plankart.

§ 2. REGULERINGSFORMÅL.
Arealene reguleres til følgende formål:
§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg
F - Fritidsbebyggelse-frittliggende
BSB - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
BBS - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur
GN – Naturområde – grønnstruktur
GT – Turveg
§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
V – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

§ 3. FRITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE (BFF)
3.1 Bebyggelse
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 120 m2 pr. eiendom. Det tillates kun en (1) boenhet pr. tomt.
Nybygg og til-/påbygg skal i byggeskikk og materialvalg tilpasses eksisterende bebyggelse. For nybygg
tillates bygg i to etasjer uten kjeller, med maksimal mønehøyde 7,5 meter og takvinkel mellom 38° og
45° hvis ikke noe annet er spesifisert for den enkelte eiendom i disse reguleringsbestemmelsene.
Terrasser skal være forbundet med hytta.
I tillegg til hovedenhet kan det etableres uthus og anneks.
Uthus skal ikke ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) større enn 15 m2 med maksimal
mønehøyde 3,5 meter. Det skal ha dør uten vindu og ikke mer enn to vinduer, hvert med glassareal
inntil 0,5 m2. Uthuset skal tilpasses øvrig bebyggelse, og kan oppføres med takvinkel 15°-45°. Ark,
kvist, takoppbygg, halvtak og overbygg tillates ikke. Uthus kan oppføres med pulttak dersom det er
tilpasset miljøet i området. Maksimal gesimshøyde ved valg av pulttak er 3,5 m. Det tillates ett uthus
pr. eiendom.
Annekser kan ha maksimalt bruksareal 20 m2, og takvinkel 15°-45°. Anneks kan oppføres med pulttak
dersom det er tilpasset miljøet i området. Maksimal mønehøyde er 4 m, og maksimal gesimshøyde er
3 m. Maksimal gesimshøyde ved valg av pulttak er 4 m. Det tillates ett anneks pr eiendom.
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3.2 Byggegrenser
Byggegrensene gjelder for alle nye tiltak. For mindre tiltak utenfor byggegrense gjelder følgende:
-

Det tillates ikke sprengning eller fyllinger med høyde over 1 meter.
Det tillates etablering av sti som adkomst til hyttene.
Ved byggesøknaden skal det legges frem terrengsnitt som viser forhold til
nabotomt/nabobebyggelse og eksisterende sti gjennom området.
Murer og terrengsprang skal dokumenteres og illustreres spesielt.

3.3 Særskilte bestemmelser
F3: Maksimal mønehøyde skal ikke overskride 5,5 m fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt hytta.
F6: Utover T-BRA-begrensningen kan det oppføres en uinnredet bygning på inntil 40 m2 for lagring av
tyngre maskiner og materiell på parsellen F6A (avgrenset areal på plankartet). Maks mønehøyde for
bygget skal ikke overskride 5.0 m og maks gesimshøyde skal ikke overskride 4.0 m fra gjennomsnittlig
terrengnivå rundt bygningen.
F13, F14, F15, F16, F17 og F18: Maksimal mønehøyde skal ikke overskride 5,5 m. Ark og takopplett
mot sørvest (inn mot grensen for LNF-området) tillates ikke.
F21: Eksisterende hytte skal bruksendres til anneks. Ny hytte skal ha samme takvinkel og
møneretning som den eksisterende hytta, og skal ikke være fysisk sammenkoblet med denne.
Maksimal mønehøyde for den nye hytta skal ikke overskride kote + 9.0 (nær mønehøyden til
eksisterende våningshus på tomt F22). Det vil ikke bli gitt byggetillatelse til ny hytte før eksisterende
hytte er bruksendret til anneks.
F23: Maksimal mønehøyde skal ikke overskride kote 9.0 (nær mønehøyden til eksisterende
våningshus på tomt F22). Begge sider av turstien langs den sørlige tomtegrensen til F23 skal skilles
fysisk fra F22 og F23 langs grenselinjen med natur- og områdetilpassede gjerder eller beplantning
(stakitt/hekk).
F23, F26 og F28: Terrasser som er knyttet sammen med hytta, kan plasseres inntil 2 meter utenfor
byggegrensene inn mot fjellskråninger hvis dette ikke krever sprengning utenfor byggegrensene.

3.4 Krav om båtplasser
Før fradeling må det foreligge tinglyst rett til båtplass med minimum 3 meter bryggefront.
Eiendommene skal ha sine båtplasser som følger:
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

BBS1
BBS1
BBS1
BBS1
BBS1
BBS1
BBS1
BBS1
BBS2
BBS2
BBS2
BBS2
BBS1
2

F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29

BBS1
BBS1
BBS1
BBS1
BBS1
BBS1
BBS1
BBS2
BBS2
BBS2
BBS2
BBS2
BBS2
BBS2
BBS2
BBS2

§ 4. SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG (BSB)
§ 4.1 BSB1 og BSB2

Det tillates moringer og/eller utriggere for fortøyning i tilknytning til etablerte brygger. På brygger
tillates utriggere plassert normalt på bryggens kaifront og minst 2.5 meter fra enden av brygge.
Utriggere skal ha maks bredde 0,5 meter og maks lengde 8 meter. I områder regulert til
småbåtanlegg kan det etableres brygger i tråd med byggegrensene.

§ 5. SMÅBÅTANLEGG i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS)
§5.1 BBS1 og BBS2
I områder regulert til småbåtanlegg kan det etableres brygger i tråd med byggegrensene. Sjøbuer kan
ha takvinkel ned til 15° og evt. pulttak dersom det er tilpasset miljøet i området.
Byggegrensene gjelder for alle nye tiltak. For mindre tiltak utenfor byggegrense gjelder følgende:
-

Det tillates ikke fyllinger med høyde over 1 meter.

-

Det tillates etablering av sti som adkomst til hyttene.

§5.2 BBS1
To eksisterende sjøbuer innlemmes i småbåtanlegget.
Den ene av de to eksisterende sjøbuene er mindre enn 15 m2 og kan utvides til 15 m2 (jf.
byggegrenser på plankartet). Sjøbuer skal ikke ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) større
enn 15 m2 og maksimum mønehøyde 3,5 meter. De skal ha dør uten vindu og ikke mer enn to
vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 m2. Takvinkel skal tilpasses øvrig bebyggelse og kan være ned
til 15°. Ark, kvist, takoppbygg, halvtak og overbygg tillates ikke.
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Eksisterende bryggeanlegg innlemmes i småbåtanlegget. Det tillates en 9 m lang pir på nordsiden av
F3 i nord-sør-retning.
Nord for F1 tillates en 1.5 meter bred kombinert brygge/bro/bom over til skjæret som brukes til
akterfortøyning ved dagens brygge i samme område (se rettvinklet markering på plankartet).

§5.3 BBS2
Eksisterende bryggeanlegg innlemmes i småbåtanlegget.
Bryggeanlegget skal inkludere sti ut til grøntområdet GN2 i den nordvestre delen av planområdet.
Eksisterende bryggepir kan forlenges med 9 meter mot øst. En faststøpt bølgebryter/ utrigger med
maksimal lengde 8 meter, kan etableres i nord-sør-retning på hver side av piren.

§ 6. TURVEG, STI (GT)
Eksisterende veisystem opprettholdes med mindre justeringer i tråd med plankartet. Det tillates
etablering av nye stier som adkomst til hyttene, samt tilrettelegging for å få sikre traséer med
funksjonell og pen kurvatur som er tilpasset omkringliggende terreng. Stiene skal ikke asfalteres.
Stier av kategori GT1 skal være 1.5-2.5 meter brede og normalt ha bredde 2.0 meter. De skal ha et
tilstrekkelig plant underlag som kreves for kontinuerlig vedlikehold med slåmaskin/stor plenklipper.
Stier av kategori GT2 skal være 1.0-2.0 meter brede og normalt ha bredde 1.5 meter.

§ 7. Naturområde – grønnstruktur (GN)

Innenfor områdene GN1, GN2, GN3 og GN4 tillates normal skjøtsel av vegetasjon og stier som
bevarer landskapspreget og sikrer ferdselen.

§ 8. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
Det tillates ikke tiltak innenfor området.

§ 9. FELLESBESTEMMELSER.
Det er ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse
reguleringsbestemmelser.

§ 10. REKKEFØLGEKRAV
Brygge i landskapsvernområdet, i henhold til beskrivelse datert 13.04.2018, skal være oppført før det
gis byggetillatelse til mer enn 3 nye hytter innenfor planområdet.
Opprettelse av nye fritidseiendommer, samt oppføring av nye hytter, kan ikke finne sted før
båtplassrettigheter er sikret iht. § 3.4 i disse bestemmelser.
Før det kan gis byggetillatelse for nye hytter, må det foreligge godkjent løsning med hensyn til vannog avløp.
Før det kan gis byggetillatelse på tomt F7, F8, F23, F26, F28, og F29, skal det foretas rasvurdering, og
eventuelt gjennomføres nødvendige sikringstiltak.
Før det kan gi byggetillatelse for nye hytter, må adkomsten sikres gjennom stier av kategori GT1
og/eller GT2 fra aktuelt båtplassområde (BBS1/BBS2) frem til eiendommen, samt med sti inn til selve
hytta på den enkelte eiendom.
For de 13 tomtene F5, F7, F8, F10, F11, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19 og F20 gjelder følgende
samlede rekkefølgekrav om opparbeidelse/utbedring av deler av veisystemet:
4

Før det kan gis byggetillatelse for mer enn 2 hytter, skal alle stier av kategori GT1 være
opparbeidet/utbedret i full bredde. Et lett synlig skilt som viser vei til friområdene i alle retninger,
skal monteres ved det felles grensepunktet mellom tomtene F10, F12 og F19.
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Detaljregulering av «Skarpøya Nord»,
Plan ID 201702, GB 22/3 m.fl. i Søgne kommune
20.02.2018

Bakgrunn
Formålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting i et etablert område for
fritidsbebyggelse i tråd med gjeldende kommuneplan og reguleringsplan for Ny-Hellesund i
Søgne kommune. Arbeidet er utført i samarbeid mellom Planfolket AS og berørte grunneiere,
og har særlig belyst følgende problemstillinger:






Tilrettelegging for utvikling av eksisterende bebyggelse
Deling av eiendommer som i dag består av flere selvstendige hytter
Tilrettelegging for ny fritidsbebyggelse
Sikring av båtplasser for alle eiendommer
Sikring av ferdsel i og gjennom området for brukere og besøkende

Planbeskrivelse
Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet er i kommuneplan for Søgne for 2012-2020 avsatt til fritidsbebyggelse. Samlet
areal er på 40,45 daa og omfatter eiendommene 20/41, 20/42, 20/43, 20/611, 23/870, 23/930
samt deler av 22/3, 20/14, 23/50 og 23/52
Gnr/Bnr
20/41

20/42

20/43

20/611

23/870

23/930

Eier
Grethe Sødal Løyte
Arne Sødal
Leif Otto Sødal
Øystein Sødal
Grethe Sødal Løyte
Arne Sødal
Leif Otto Sødal
Øystein Sødal
Grethe Sødal Løyte
Arne Sødal
Leif Otto Sødal
Øystein Sødal
Håkon Rune Sødal
Sigbjørn Reidar Sødal
Kirsten Marianne Sødal Misje
Nils Bjørgulf Sødal
Randi Margrethe Roaldsnes
Øivind Sødal
Nils Bjørgulf Sødal
Randi Margrethe Roaldsnes
Øivind Sødal

Bebyggelse
1 hytte

1 hytte
1 sjøbu

1 hytte
1 sjøbu

4 hytter
1 anneks
1 uthus
1 hytte

1 hytte

1

22/3

20/14

23/50
23/52

1 hytte
1 uthus

Grethe Sødal Løyte
Arne Sødal
Leif Otto Sødal
Øystein Sødal
Anniken Berglund
Anne K Nylund Kreunen
Grethe Sødal Løyte
Torbjørg Nylund Nilsen
Arne Sødal
Hans Kristian Sødal
Jan Ragnvald Sødal
Leif Otto Sødal
Ole Jakob Sødal
Solveig Sødal
Tormod Sødal
Øystein Sødal
Helge Røsstad
Nils Bjørgulf Sødal
Randi Margrethe Roaldsnes
Øivind Sødal
Håkon Rune Sødal
Sigbjørn Reidar Sødal
Kirsten Marianne Sødal Misje
Harald Sødal

Planområdet består av jorder, krattskog og koller med opparbeidede hager på tidligere
landbruksjord, brygger, svaberg og strender, samt brattheng inn mot heier i sørøst og nord/nordvest. Det fremstår som et svært velegnet hytteområde i skjærgården, solrikt og med
nærhet til sjø og utmark, og med en naturlig topografisk avgrensning mot LNF-områdene i
nord, vest og sør. Deler av området preges av gjengroing i og med at bebyggelsen ligger
ganske spredt, og da skjøtsel av store arealer som før ble holdt i hevd av fastboende, er tidog ressurskrevende. Planforslaget er motivert av behov for å legge til rette for at nye
generasjoner etter hvert skal kunne overta ansvaret for arealene og mulighetene for en god
videre utvikling av dem, med utgangspunkt i egne hytteeiendommer.

Planområdet og omkringliggende LNF-områder (sett fra øst).
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På østsiden av øya, utenfor planområdet, er det etablert brygge for rutebåt som sikrer tilgang
fra fastlandet både til planområdet og omkringliggende friluftsområde/utmark.
Bebyggelsesområdet på Skarpøya er preget av moderne tiltak i form av hyttebebyggelse og
tilhørende infrastruktur. I følge den arkeologiske rapporten fra Fylkeskonservatoren i
tilknytning til reguleringsarbeidet, kan en stor del av øya regnes som tapt i forhold til
kulturlandskapet. Det meste av den gamle bebyggelsen på Skarpøya ligger utenfor
planområdet, øst og nordøst i bebyggelsesområdet på øya. Der er det mange SEFRAKregistrerte bygninger og tufter etter gamle hus, mens bare ett bygg og rester etter en gammel
mur er SEFRAK-registrert i planområdet. Grunneiere og beboere som har holdt til i området i
generasjoner, er heller ikke kjent med andre gamle tufter eller hus. Planområdet på land er
undersøkt av Fylkeskonservatoren for automatisk fredede kulturminner med en rekke
prøvestikk, som alle ga et negativt resultat.
Den store bukta som avgrenser planområdet mot Høllefjorden (Nordbukta), ble i eldre tid
brukt som vinteropplagshavn for seilskuter. De innerste delene av bukta brukes i dag til
småbåthavn, båtplassområder i sjø, og badeliv. Strandlinjen er i stor grad opparbeidet over
tid med en blanding av eldre steinsettinger og nyere bryggeanlegg (se foto). Det har ikke
vært foretatt og planlegges ikke mudring, utfylling eller andre tiltak i sjøbunnen som kan
komme i konflikt med buktas status som et automatisk fredet kulturminne. Norsk Maritimt
Museum har undersøkt sjøbunnen i planområdet uten å gjøre funn av betydning for planen.

Strandlinje med steinsettinger og bryggeanlegg (nord i planområdet).
Eksisterende bebyggelse i planområdet bærer preg av gradvis utbygging hvor bygningene er
plassert naturlig i terrenget. Det er rikelig med plass til lek og uteopphold på den enkelte
eiendom, og et stisystem sikrer eiendommene tilgang til sjø og utmark. Ferdselsrettene er i
liten grad tinglyst på den enkelte eiendom, men praktiseres gjennom gamle avtaler.
Planforslaget tilrettelegger ikke særskilt for barns lek slik det ville gjøres i boligområder, men
hele Skarpøya er over tid utviklet for at alle generasjoner skal kunne bruke den til rekreasjon.
Størstedelen av øya er dessuten avsatt til LNF-område, med rikelig tilgang til badeplasser.
Øya er et eldorado for barn og unge både i planområdet, i hele området som er avsatt til
fritidsbebyggelse i kommuneplanen, og i LNF-områdene utenfor dette bebyggelsesområdet.
Planstatus
Planområdet inngår i Reguleringsplan for Ny-Hellesund.
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Planområde

x

Ny-Hellesund
Skarpøya

Avgrensning av reguleringsplan for Ny-Hellesund, og lokalisering av planområdet.
Planområdet dekker samme eiendommer som i bebyggelsesplan for «Del av Skarpøya» av
7.4.1981 (plan-id 19810407), som supplerer gjeldende reguleringsplan for Ny-Hellesund.
I reguleringsbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan for Ny-Hellesund, § 2, heter det:

§2 Byggeområde §25.1
a) Fritidsbebyggelse område A og B
For område A og B er tidligere utarbeidet flere bebyggelsesplaner som opprettholdes og
samles i henholdsvis en bebyggelsesplan for område A på Skarpøya og ditto for område
B på Monsøya, begge datert 08.11.00.
I område A på Skarpøya er godkjent 8 ubebygde tomter. I område B på Monsøya er 7
godkjente ubebygde tomter.
For områdene gjelder:
Gesimshøyde skal ikke overskride 4,00 m fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt hytta og
ditto 7,5 m mønehøyde. Takvinkel inntil 45 grader.
Fritidsbebyggelsen kan oppføres med et samlet areal på inntil 100 m2 T-BRA (totalt
bruksareal) inkl. anneks, uthus, sjøbu m.m. Det samme gjelder for fritidsbebyggelsen på
Urholmen og Kvitbjørnsholmen.
Bebyggelsens plassering på de enkelte tomter skal fastsettes etter en konkret vurdering i
det enkelte tilfelle, slik at inngrep i landskapet blir minst mulig. Fritidsboliger skal gis en
god estetisk utforming til passet miljøet i området.
Fritidsboliger anbefales malt i mørke naturtilpassede farger.
For følgende eiendommer,


GB 20/41, 44



GB 22/2, 4, 5, 6, 8, 10



GB 23/122, 256, 633
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kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens §§ 84 og 93 samt fradeling til slike formål ikke
finne sted før området inngår i en bebyggelsesplan.
Plankravet gjelder ikke for tiltak knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse innenfor de
begrensinger som gjelder for meldingssaker (jfr. PBL § 86a), og tiltak som verken krever
søknad eller melding.
Til grunn for bebyggelsesplanen gjelder følgende:


Bebyggelse kan tillates inntil 100 m2 T-BRA pr. tomt



Maks 1 boenhet pr. tomt



Krav til båtplass

Ny reguleringsplan for den østlige delen av bebyggelsesområdet på Skarpøya ble vedtatt av
kommunestyret 02.05.2017. Planforslaget her er for nordre og vestre del av øya. Det legger
til grunn samme generelle forutsetninger om arealutnyttelse, miljøhensyn og andre hensyn
som i øst, men mulighetene for fortetting er større fordi arealene er større og eksisterende
hytter i planområdet ligger mer spredt. Også etter fortettingen som dette planforslaget legger
opp til, blir tettheten av hytter mindre enn på østsiden av øya.
Planforslaget
Hovedelementer
Utgangspunktet for planforslaget er at planområdet, som er regulert til fritidsbebyggelse, skal
kunne brukes til dette formålet på en arealeffektiv måte samtidig som landskapspreg og
natur- og miljøverdier for naboer og samfunnet for øvrig blir bevart.
Planområdet utgjør totalt 33.5 dekar på land, og det aller meste egner seg svært godt til
hyttebebyggelse. Etter utbygging vil planområdet ha 29 fritidsboliger, eller 1.155 dekar pr
fritidsbolig som et gjennomsnitt.
Planområdet er preget av kanaliserende jorder og «sund» som bukter seg mellom små koller
med fjellknauser og kratt. Det meste er relativt lavtliggende og flatt, men terrenget skråner i
store trekk svakt ned mot Høllefjorden. Planområdet er omkranset av koller med varierende
høyde mot sørvest, av bukta og fjorden mot nordøst, og av bratte heier i sørøst og nordvest.
Tilsammen gir dette en naturlig avgrensning i alle retninger. Dagens bebyggelse ligger stort
sett ved de største jordene, som fungerer som private hager og områder for lek, ballspill og
annen rekreasjon for hyttebefolkningen.
Hovedgrepet i planen hva gjelder arealutnyttelse er å bruke ledige arealer i kantene av og
mellom jorder og «sund» på en arealeffektiv måte som ikke endrer landskapets preg mer enn
strengt nødvendig. Ny bebyggelse plasseres i lite tilgjengelig kratt, på små knauser og i
skråninger eller i kanten av jordene inn mot bratte heier. Dermed bevares alle områder som i
dag har stor rekreasjons- og miljøverdi, selv om det kommer et betydelig antall nye hytter.
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Plankart.
Byggegrensene for tomtene ut mot vest er trukket tilbake utover minstekravene for å skape
avstand til LNF-området utenfor planområdet. Prangende silhuettvirkninger av ny bebyggelse
unngås, men store deler av området ligger så lavt og flatt at noen hyttetak er nødt til å stikke
litt opp over bakenforliggende terreng i små synssektorer. Ny bebyggelse eksponeres mot
Høllefjorden, men det legges ikke opp til nye fritidsboliger foran eksisterende bebyggelse like
ved sjøen. For eiendommene som grenser inn mot landskapsvernområdet i sørvest, og mot
båtplassområdene og Høllefjorden i nordøst, legges enkelte spesielt tilpassede restriksjoner
på byggehøyder for nye hytter.
Landskapspreget søkes også bevart med en tomtestruktur der noen tomter ved de største
jordene er større enn de øvrige. Disse har en spesiell rolle i forvaltningen av større arealer
både for planområdet og LNF-områdene utenfor, arealer som lenge har hatt samme eiere. Et
felles kloakkanlegg for hele Skarpøya, og hovedtraseene for elektrisitet, vann og kloakk
gjennom planområdet er plassert i disse jordene. Felles maskiner og utstyr som brukes i
forvaltningen av en rekke eiendommer, er også lagret og disponeres derfra.
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Et «kanaliserende» jorde som bevares (øst i planområdet).
Ny bygningsmasse vil tilpasses omgivelsene med tanke på material- og fargevalg og dagens
byggemønster, som i deler av området består av relativt store våningshus. Det åpnes for at
eksisterende fritidsboliger kan utvides etter kommunens retningslinjer på samlet BRA inntil
120 m² pr eiendom.
Eiendom som i dag består av flere boenheter, og alle nye hytteeiendommer, deles i tråd med
reguleringsplanens bestemmelser om en boenhet pr tomt.
Båtplasser etableres i tilknytning til bryggeanlegg i bukta mot Høllefjorden og sikrer båtplass
for alle eiendommer.
Eksisterende sti fra rutebåtbrygga krysser grensen til planområdet helt øst i planområdet.
Gjennomgang ut av planområdet i alle retninger sikres ved at stien splittes på et jorde noe
lenger vest, i tre traseer som fortsetter i hver sin retning ut til friområdene i sør, vest og nord.
I tillegg sikres adkomst til alle eiendommer med egne stier ut fra disse hovedtraseene.
Arealbruk
Planområdets størrelse er 40,45 dekar (daa), fordelt på følgende formål:
Fritidsbebyggelse:
Småbåtanlegg i sjø:
Småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone:
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone:
Naturområde grønnstruktur:
Turveg:

27,97 daa
3,31 daa
1,97 daa
3,61 daa
2,44 daa
1,14 daa

Det er i alt regulert inn 29 fritidsboliger, hvorav 10 eksisterende, 2 som inngår i gjeldende
bebyggelsesplan, men som ennå ikke er bygget, og 17 som er nye. Eiendommer deles i tråd
med plankartet og innebærer også visse omforente grensejusteringer. Tomtestørrelsen der
det allerede finnes eller er planlagt hytter, varierer fra litt under 500 m2 til godt over 2000 m2.
I tillegg til hyttetomtene utgjør to båtplassområder i alt 1,97 daa landareal der det i dag ligger
to sjøbuer. Fire parseller på i alt 2,44 daa (GN1, GN2, GN3 og GN4) i flere hjørner av
planområdet er avsatt til grøntstruktur og danner overgangssoner mellom fritidsbebyggelsen
og friluftsområder/landskapsvernområde i nord, vest og sør.
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Både nåværende og fremtidige eiendommer vil ha svært gode utearealer på egen eiendom
og lett tilgang til store friluftsområder utenfor planområdet.
Bebyggelse, struktur og tiltak
Fritidsbebyggelsen kan oppføres med et samlet areal på inntil 120 m2 T-BRA (totalt
bruksareal) pr. eiendom inkl. anneks og uthus.
Maks mønehøyde skal ikke overskride 7,5 m fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt hytta og
takvinkel 38-45 grader, med noen unntak som omtales nedenfor.
På tomt F3 skal maks mønehøyde ikke overskride 5.5 m fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt
hytta.
På tomtene F13, F14, F15, F16, F17 og F18 skal maks mønehøyde ikke overskride 5.5 m fra
gjennomsnittlig terrengnivå rundt hytta. Loftkvister mot sørvest (inn mot LNF-området) tillates
ikke på disse tomtene.
På arealet F6A, som inngår i tomt F6, kan det utover T-BRA-begrensningen oppføres en
uinnredet bygning på inntil 40 m2 for lagring av maskiner og landbruksmateriell til forvaltning
av flere eiendommer i planområdet og omkringliggende LNF-område, som også inneholder
gammel dyrkbar mark. Maks mønehøyde skal ikke overskride 5.0 m og maks gesimshøyde
skal ikke overskride 4.0 meter fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygget.
På tomt F21 skal takvinkel og møneretning for et nytt bygg være som på den eksisterende
hytta, som vil endre status til anneks. Maks mønehøyde for en ny hovedhytte på F21 skal
være kote 9.0 (nær mønehøyden til eksisterende våningshus på tomt F22, se foto).

Eksisterende bebyggelse (Skarpøya 37 og 38) på tomtene F21 og F22 (sett fra vest).
På tomt F23 skal maks mønehøyde være på kote 9.0 (nær mønehøyden til eksisterende
våningshus på tomt F22). Begge sider av turstien i den sørlige grensen av F23 skal skilles
fysisk fra F22 og F23 med natur- og områdetilpassede gjerder eller beplantning
(stakitt/hekker).
I båtplassområdet BBS1 tillates å utvide en av to eksisterende sjøbuer som i dag er mindre
enn 15 m2, til 15 m2.
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Bebyggelsens plassering på de enkelte tomter skal fastsettes etter en konkret vurdering i det
enkelte tilfelle og slik at inngrep i landskapet blir minst mulig. Fritidsboliger skal gis en
estetisk utforming tilpasset miljøet i området. Annekser, uthus og sjøbuer kan ha takvinkel
ned til 15 grader og evt. pulttak dersom det er tilpasset miljøet i området.
Det er fastsatt byggegrenser for alle tomter for å sikre god arealbruk for området som helhet,
og slik at ny bebyggelse ikke blir unødig eksponert mot naboeiendommer, verne-/friområder
og sjøen.
Det tillates ikke sprengning eller fyllinger med høyde over 1 m utenfor byggegrense i plan.
Det tillates etablering av stier som adkomst til hyttene.
Ved byggesøknaden skal det legges frem visualiseringer og snitt som viser forhold til
nabotomter/ nabobebyggelse og eksisterende stier gjennom området. Murer og
terrengsprang skal dokumenteres og illustreres spesielt.
Terrasser skal være forbundet med hytta.
Grønnstruktur
Planområdet er et sammenhengende kulturlandskap uten tung infrastruktur, med nærhet til
friluftsområder i alle retninger. Det er et hovedgrep i planen å bevare naturlige grøntarealer
ved målrettet plassering av alle bygg og byggegrenser. Jorder av ulik størrelse bukter seg
gjennom landskapet, og det ikke hensiktsmessig å avsette noen spesielle til grøntarealer. Se
illustrasjon av sammenhengende jorder utenfor byggegrensene, der gresset i prinsipp kunne
klippes i en operasjon uten å løfte hjulene på klipperen. I tillegg kommer jordarealer innenfor
byggegrensene som det i utgangspunktet kan bygges på, men som ikke vil bli bebygd ved
den endelige plasseringen av nye hytter, samt andre jordlapper i området. Da nye bygg
plasseres på ledige, dels gjengrodde og lite tilgjengelige arealer, medfører eller krever ikke
planforslaget endring i dagens bruk av området til friluftsliv og annen rekreasjon.

Sammenhengende jorder utenfor byggegrensene (grov skisse).
Småbåtanlegg
Hele den delen av planområdet som ligger mot Høllefjorden, reguleres som to småbåtanlegg
på land (BBS1 og BBS2) og i sjø (BSB1 og BSB2). I sjøen reguleres det 8 meter fra land og
brygger for å sikre tilstrekkelig areal for fortøyning med utriggere eller dobber. De to
båtplassområdene dekker behovet for båtplass til alle eiendommer i planområdet.
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I område BBS1 innlemmes eksisterende sjøbuer i småbåtanlegget.
I områder regulert til småbåtanlegg kan det etableres brygger i tråd med byggegrensene.
Eksisterende bryggeanlegg i område BBS1 innlemmes i småbåtanlegget og bevares. Den
eksisterende bryggepiren i BBS1 nord for F4 suppleres med en tilsvarende, 9 m lang pir nord
for F3 i samme retning (nord-sør). Den nye piren forankres med pilarer på fjell 1-2 m under
vann, med fri vannstrømning mellom pilarene, og krever ikke inngrep i sjøbunnen. (Den lille
vinkelen nord for F1 er en kombinasjon av en steinsetting som gjenoppbygges, og en bro
over til et skjær som brukes til akterfester for båter ved dagens brygge.)
Eksisterende bryggeanlegg i område BBS2 innlemmes også i småbåtanlegget.
Bryggeanlegget skal inkludere sti ut til grøntområdet GN2 i den nordre delen av planområdet.
Bryggepiren i BBS2 ligger over et skvalpeskjær og er fundamentert på fjell, med fri
vanngjennomstrømning mellom pilarene. Planforslaget tillater at den forlenges 9 meter mot
øst. Plankartet illustrerer også to (støpte) bølgebrytere som utseendemessig og funksjonelt
blir som andre planlagte utriggere til fortøyning utfra brygga, men som i tillegg har en
sikkerhetsfunksjon. Alle tiltak ved brygga er motivert av formen på skjæret, som er på sitt
høyeste like ved tuppen av eksisterende pir og derfra skråner i ulik grad i alle retninger.
Tiltakene øker kapasiteten noe, gir sikker adkomst og fortøyning for småbåter av aktuell
størrelse, og kan gjennomføres uten å sprenge eller mudre. Skjæret utnyttes optimalt ved at
alle de grunneste delene av det blir liggende under brygga, og båtene skjermes også mot
sterke vannstrømninger som oppstår i uvær pga. dybdeforholdene og formen på bukta.
Tiltakene i de to båtplassområdene vil ikke endre eksisterende karakter som opparbeidede,
private båtplass- og bryggeområder.

Dagens bryggeanlegg i båtplassområdet BBS2 (sett fra båtplassområdet BBS1).
Samferdselsanlegg/ trafikk
Adkomsten til og fra rutebåtbrygga, som ligger øst på Skarpøya, utenfor dette planområdet,
er sikret gjennom sti som kommer inn i planområdet ved den østlige grensen. Stien leder
besøkende inn til alle eiendommer i planområdet og videre ut i alle retninger, dvs. mot sør,
vest og nord. Like ved denne østlige grensen av planområdet ligger også inngangen til
båtplassområdet BBS1 og til private båtplasser der for eiendommene F5, F6, F7, F8, F13,
F14, F15, F16, F17, F18, F19 og F20. Eiendommene F1, F2, F3 og F4, som også har
båtplass i område BBS1, har i tillegg direkte tilgang til BBS1 fra sin egen tomt.

10

Adkomst til båtplassområdet BBS2 og gjennomgang til friområdene nord for planområdet
sikres med sti gjennom hele området. Det sikrer spesielt adkomst til BBS2 for eiendommene
F9, F10, F11 og F12, F24, F25, F26, F27, F28 og F29, som har båtplass der. Eiendommene
F21, F22 og F23, som også har båtplass i BBS2, får i tillegg tilgang til BBS2 fra egen tomt.
Veisystemet til eiendommene følger dagens traseer med små justeringer. Stiene er basert på
rettigheter som i varierende grad er formalisert, men stadfestes av plankartet. Med unntak av
stien gjennom båtplassområdet BBS2, som passerer over gamle steinbrygger, går alle stier i
plankartet på eller i kanten av eksisterende jorder. Dette sikrer adkomst til alle hytter fra
rutebåtbrygge og havner, samt ferdselsretter gjennom planområdet i alle retninger.
Veisystemet kan tilrettelegges og gis nødvendig skjøtsel med sikte på traséer som har en
funksjonell og pen kurvatur og kan benyttes av gående. Normal tilrettelegging for
håndtraller/barnevogn der terrenget muliggjør det, tillates og forventes fra grunneierne, hver
for seg og i fellesskap. Veisystemet skal ikke asfalteres eller opparbeides for helårsbruk eller
maskinelt vintervedlikehold. Hovedtraseene gjennom planområdet kommer inn i planområdet
gjennom en trasé helt i øst og forlater planområdet langs to traseer i vest og sørvest (stier av
kategori GT1). Disse er definert med noe større krav til bredde i reguleringsbestemmelsene
enn alle øvrige stier (stier av kategori GT2).
Hele veisystemet er i stadig bruk og har vært det i årtier, men i den sørvestre delen av
planområdet er enkelte stier delvis gjengrodd, og traseen i planen flyttes også noen få meter
enkelte steder. For deler av veisystemet er det derfor innført visse rekkefølgekrav om
opparbeidelse/utbedring av stier i reguleringsbestemmelsene.

Teknisk infrastruktur
Elektrisitet
Området er dekket med 230V i kombinasjon luft og jord (se illustrasjon under neste avsnitt.)
Det er begrenset kapasitet på nettet, så det kan bli nødvendig med forsterkninger etter hvert.
Strømforsyning til den nye bebyggelsen vil i det alt vesentligste bli lagt i jord, og eksisterende
luftspenn planlegges også erstattet med jordkabler.
Vann- og avløp
Hytteområdet betjenes i dag av Skarpøya Renseanlegg SA, som er et samvirkeforetak for
grunneiere på Skarpøya. Anlegget har ledig kapasitet, og nye hytter vil bli koplet til dette.

Kabler og ledninger i planområdet (hovedtraseer)
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Nye hytter i planområdet vil kunne tilkoples til vann- og avløpssystem gjennom eksisterende
nett. Eventuelle behov for nye pumpekummer vil dekkes i forbindelse med det enkelte tiltak.
Dette vil ikke utløse anleggsarbeid utenfor planområdet.
Avfallshåndtering
Eiendommene inngår i hytterenovasjonsordningen for Søgne kommune. Den enkelte bruker
er ansvarlig for å bringe avfall til innsamlingspunkter på land med de krav til sortering som
gjelder for hytterenovasjon.
Universell utforming
Det skal ikke opparbeides infrastruktur som dekker kravene til universell utforming, men
turstier kan skjøttes slik at de legger til rette for bevegelseshemmede. Krav om tilgjengelighet
gjelder ikke for fritidsboliger med en boenhet på under 150 m².
Barn og unges interesser
Vi mener at det ikke er behov for særskilt tilrettelegging for barn og unge gjennom
reguleringsplanen. Innenfor planområdet er det gode lekforhold på den enkelte tomt, det er
badeplasser og brygger, og god tilgang til friluftsområder.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet ROS-analyse. Denne avdekker ingen kritiske forhold for eller av
reguleringsplanen.
Enkelte brygger i planområdet ligger relativt lavt i forhold til havnivået, men er solid bygget og
har ikke vært utsatt for skader av betydning ved stormflo o.l. Nye bygg etableres på sikker
høyde.
Deler av reguleringsområdet i sør er fareområde for snøras utfra NVEs landsdekkende kart
over områder der en må utvise aktsomhet. Faren for snøskred vurderes som svært liten,
basert på terrengvurderinger som det er redegjort for i ROS-analysen, og kjennskap til lokale
forhold og erfaringer gjennom svært lang tid.
Miljøkonsekvenser
Konsekvensene av økt bruk av fritidsbåter ansees å være marginale i forhold til dagens bruk
av skjærgården. Ny bebyggelse tar i bruk eksisterende bryggeanlegg med enkelte utvidelser.
Folkehelse
Et område for fritidsbebyggelse er i seg selv et tiltak for bedret helse for brukerne, gjennom
mulighet for rekreasjon tett på naturen med ren luft og sjøvann. Det ligger ingen elementer i
planen som gir negative helsevirkninger.
Lyd og støy
Det er ikke utarbeidet støysonekart for denne planen. Området er kun sporadisk eksponert
for støy fra passerende lystbåter og mindre nyttefartøy, og det er ingen andre støykilder i
området. Planen inneholder ingen forslag om tiltak som vil endre støybildet i området.
Kriminalitetsforebygging
Kriminalitetsforebygging som del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 3-1.
Pkt. e og f. Dette ansees ikke å være relevant for denne planen.
Forurensning, energiforbruk og lukt
Fritidsboligene er tilkoplet det offentlige el-nett, som er den primære energikilden, kombinert
med vedfyring. Hytter som i hovedsak brukes sommerstid, har naturlig nok et lavt
energiforbruk.
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Alle hytter vil være tilknyttet privat, godkjent renseanlegg som har ledig kapasitet. Dersom
kapasiteten i eksisterende anlegg skulle bli sprengt, kan den utvides eller det kan enkelt
etableres et eget renseanlegg f.eks. for eiendommene F21-F29 (basert på naturlig fall i
terrenget mellom disse eiendommene og videre ut i bukta, lengst nord i planområdet).
Naturmangfold
Hoveddelen av planområdet er enten åpne jorder med omkringliggende kratt eller
opparbeidet som enkle hager med parkmessig beplantning eller til dyrking av matvarer i
begrenset skala. Strandsonen bærer preg av å ha vært benyttet til brygger og rekreasjon i
årtier. Mulige konsekvenser av planforslaget for fauna/fisk og naturmangfoldet mer generelt
vurderes å være marginale. Det foreslås å etablere nye bryggefronter langs land, men arbeid
i sjøen vil skje på liten dybde (< 2 m) og på fjellgrunn, like ved land i et eksisterende
båtplassområde. Det handler om å støpe noen pilarer på skjær/fjell ved etablering eller
utvidelse av noen bryggepirer med 8-9 meter. Det skal ikke mudres eller foretas utfylling i
sjøen, og tiltakene representerer ingen endret bruk av området.
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er planforslaget vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§
8-12. Under følger redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt.
§8 Kunnskapsgrunnlaget: Ifølge naturbase.no, miljostatus.no og artsdatabanken.no er det er
ingen kjente forekomster av sjeldne arter eller utfordringer av biologisk, økologisk eller
geologisk mangfold-karakter utover lokalt viktige forekomster av ålegras. Fiskeridirektoratet
forutsetter som minimum at man ikke mudrer og foretar utfylling i planområdet. Som nevnt
ovenfor, legger ikke planforslaget opp til dette.
§9 Føre-var prinsippet: Planen består i tiltak i eksisterende bebygd område og kan vanskelig
tenkes å ha nevneverdige konsekvenser for arter eller naturmangfoldet.
§10 Samlet belastning: Ettersom det ikke planlegges noen tiltak i sjøbunnen vil den samlede
belastning bli svært liten. Vurdert i større sammenheng, er spørsmålet om planforslaget har
konsekvenser for andre økosystemer. I dette tilfellet er det vanskelig å se grunner til at andre
økosystemer skulle kunne ta skade.
§11 Kostnader: Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensing
skulle inntreffe. Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så
vidt det er rimelig i forhold til tiltakets og skadens karakter.
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Ved opparbeidelse av planområdet vil det tas
forholdsregler mot at naturmangfoldet svekkes. Se eget punkt nedenfor om anleggsfasen.
Kulturminner
Planområdet i sjø (BSB1 og BSB2) utgjør indre deler av en stor bukt mot nord (Nordbukta).
Den ble brukt til oppankring av seilskuter i gammel tid og er et automatisk fredet kulturminne.
Norsk Maritimt Museum har undersøkt sjøbunnen i planområdet med fem prøvestikk uten å
registrere vernede skipsfunn etter Kulturminnelovens § 14, eller andre verneverdige maritime
kulturminner. I sin rapport som er oversendt kommunen, konkluderer museet med at en ikke
har noen innvendinger til planområdet. (Rapporten bruker betegnelsen «det vestre
planområdet» om denne detaljreguleringen, da rapporten omfatter undersøkelser i et utvidet
område som også strekker seg lenger ut i bukta, dvs. øst og nord for dette planområdet.)
Planen berører ikke kjente kulturminner på land. Ingen kjente gamle tufter eller bygninger
finnes i området bortsett fra et par SEFRAK-registrerte ruiner: et bygg på F6 (meldepliktig
ved riving) og rester etter en mur på F20 (øst på tomta, utenfor byggegrensene).
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Fylkeskonservatoren har ellers foretatt i alt 19 prøvestikk i planområdet etter automatisk
fredede kulturminner uten å gjøre noen funn. Se illustrasjon.

Prøvestikk etter automatisk fredede kulturminner (utsnitt fra Fylkeskonservatorens rapport).
Anleggsfasen
I utbyggingsfasen skal det oppføres mindre hytter uten kjeller, tilpasset eksisterende terreng,
og uten store behov for sprengning. Alle aktuelle arbeider skal utføres så skånsomt som
mulig. Støy knyttet til transport av byggematerialer vil være begrenset og kortvarig. Det
anses ikke nødvendig med støyskjerming eller andre spesielle tiltak for å ta hensyn til det
lokale miljø i denne fasen. Arbeid med brygger og båtplasser blir også begrenset både på
land og i sjøen. Alt arbeid i sjøen som kan påvirke det marine miljø, skal utføres på
høst/vinterstid, når livet i sjøen er mest i ro.
Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen
Det utløses ingen kommunale investeringer som følge av planen.
Det utløses heller ingen behov for kommunal tjenesteyting i planen, utover det som følger av
nye abonnenter til renovasjon.
Planprosess og medvirkning før 1. gangs behandling i plan- og miljøutvalget
Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 13.03.2017. Referat følger som vedlegg til saken.
Varsel om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart ble kunngjort i Fædrelandsvennen 25.03.2017, med svarfrist 23. april.
Kunngjøring ble også foretatt på Søgne kommunes nettsider.
Videre ble det sendt skriftlig varsel til:
- Alle grunneiere og naboer
- Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
- Vest-Agder fylkeskommune
- NVE Region Sør
- Politiet
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-

Kystverket Sørøst
Norsk Maritimt Museum
Fiskeridirektoratet Region Sør
Mattilsynet, region Agder og Rogaland
Agder Energi Varme AS
Agder Energi Nett AS
Telenor Kabelnett
Avfall Sør AS
Kristiansand Brann og Redning IKS
Agder Kollektivtrafikk
Fortidsminneforeningen Vest-Agder avdeling
Forum for natur og friluftsliv i Agder
Grønt nettverk i Søgne v/Peder Johan Pedersen
Naturvernforbundet i Søgne v/Dag Øystein Kerlefsen
Søgne Jeger- og fiskerforening v/Roald Pettersen
Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand lokallag v/Odd Kindberg
Midt-Agder Friluftsråd uteglemt
Søgne lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede

Det ble mottatt til sammen seks uttalelser til oppstartvarselet, fra følgende instanser:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune
NVE Region Sør
Fiskeridirektoratet Region Sør
Norsk Maritimt Museum
Kystverket Sørøst
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen bemerker at planarbeidet bør skje i samsvar med arealutnyttelsen vist i
overordnet plan. Dersom planforslaget avviker vesentlig fra slik plan, må forslagsstiller utrede
hvilke konsekvenser avvikene medfører.
Videre pekes det på krav om vurdering av:
Naturmangfold
Barn og unge og universell utforming
Forurensning dersom planforslaget forutsetter utfylling/mudring i sjøen
Risiko og sårbarhet
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene.
Vest Agder Fylkeskommune – plan og miljø
Vest-Agder fylkeskommune gir råd om at nye hytter i området plasseres og utformes på en
måte som gjør at bebyggelsen i minst mulig grad virker negativt inn på natur- og
friluftsinteressene i området. Deler av den enkelte tomt bør sikres mot utbygging og
anleggstiltak som f.eks. sprengning og planering ved bruk av byggegrenser.
Der bør fremlegges visualisering som redegjør for bebyggelsens plassering, høyde og volum
i relasjon til omkringliggende bebyggelse. Visualisering bør utføres slik at planlagt
bebyggelse sees fra lett gjenkjennelige steder i normal øyehøyde ca. 1,60 meter over
bakken.
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Det bør kartlegges hvorvidt det finnes snarveier eller stier i planområdet. Disse bør i så fall
opprettholdes.
Fylkeskonservatoren skal foreta en arkeologisk registrering for å avklare om tiltak i
planområdet vil være i konflikt med automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminnelovens §
9.
Det vil i forbindelse med den arkeologiske registreringen bli foretatt en samlet vurdering av
kulturminner og kulturmiljø.
Fylkeskonservatoren gjør oppmerksom på at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven
formelt inntrer når planen legges ut til offentlig ettersyn etter Plan- og bygningslovens § 1210. Av hensyn til en mest mulig forutsigbar planprosess anbefales imidlertid at de
arkeologiske registreringene foretas så tidlig som mulig – og da før planen legges ut til
offentlig ettersyn.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene. Arkeologisk registrering er
foretatt og rapport om denne er oversendt Søgne kommune.
NVE Region Sør
NVE uttaler deres aktsomhetskart indikerer at det i deler av planområdet kan være fare for
snøskred. Dersom planen skal åpne for bygging i disse aktsomhetssonene må tilstrekkelig
sikkerhet i være dokumentert når planen legges ut til offentlig ettersyn, jamfør TEK10 §7-3
og NVEs veileder 8/2014 Sikkerhet mot skred i bratt terreng.
Vi viser for øvrig til våre retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar, samt DIBKs
temaveileder Utbygging i fareområder (2015).
NVE om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner
som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle
relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.
NVE ber om at det kommer tydelig frem av oversendelsesbrevet dersom det er en konkret
problemstilling kommunen ønsker bistand med. NVE vil kun uttale seg til planen dersom
disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Forhold som kan medføre
innsigelse fra NVE er blant annet manglende dokumentasjon på sikkerhet og manglende
innarbeiding av hensynssoner for flom- eller skredfare.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene.
Fiskeridirektoratet Region Sør
Fiskeridirektoratet påpeker at det er registrert viktige naturtyper innenfor planområdet i form
av gruntvannsområder med lokalt viktige forekomster av ålegras, og forutsetter som
minimum at man ikke mudrer og foretar utfylling i det aktuelle planområdet. Videre anbefales
at planen også inneholder bestemmelser e.l. om at arbeider utføres så skånsomt som mulig,
og at aktuelle arbeider gjennomføres på høst/vinterstid, når livet i sjøen er mest i ro.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene.
Norsk Maritimt Museum
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Norsk Maritimt Museum påpeker at alt sjøarealet i planen i dag er lagt inn som vernet etter
kulturminnelovens § 14. Dette skyldes en rekke funn av flere hundre år gammelt
havnemateriale. Like utenfor plangrensen er det også registrert et skipsvrak fra 1400-tallet.
Dagens kjente kulturminnebestand i planområdet baserer seg på eldre fragmenterte data, og
området har aldri blitt undersøkt systematisk. Det er derfor nødvendig med oppdatert
kunnskap når det gjelder utstrekning og tilstand til kulturminner under vann i området før
planen vedtas.
NMM varsler derfor om at det vil bli stilt krav om marinarkeologiske registreringer i
forbindelse med offentlig ettersyn av planen, jf. Kml. 9. Tiltakshaver plikter å dekke
kostandene for arkeologiske undersøkelser, jf. kml. 10. Museet anbefaler at forholdet til
marine kulturminner blir klarlagt så tidlig som mulig i planprosessen, og anmoder derfor
tiltakshaver om å ta kontakt med museet for utarbeidelse av budsjett.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene. Marinarkeologisk registrering
av sjøbunnen er foretatt og (foreløpig) rapport om denne er oversendt Søgne kommune.
Kystverket Sør Øst
Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at deler av planområdet ligger i arealavgrensningen
til biled til Høllen. Det må ikke legges opp arealbruk som kan svekke sikkerheten eller
fremkommeligheten i leden.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene.
Planprosess og medvirkning etter 1. gangs behandling i plan- og miljøutvalget
(forslagsstillers vurderinger):
Plan- og miljøutvalget vedtok i møte den 20. september 2017 å legge planforslaget ut på
offentlig ettersyn og høring. Det ble imidlertid lagt til følgende to punkter i vedtaket:
1. Bestemmelse om at utriggere skal ligge minst 3 meter fra enden av brygge, endres til
minst 2,5 meter.
2. Før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn og høring vurderer administrasjonen
om det kan stilles rekkefølgekrav om tilrettelegging for allmennheten på vestsiden av
Skarpøya.
I planforslaget som fremmes for 2. gangs behandling, er § 4-1 i reguleringsbestemmelsene
endret i tråd med pkt. 1 ovenfor.
Når det gjelder pkt. 2 ovenfor, om tilrettelegging for allmennheten, var det brygge som ble
diskutert i møtet. Kommunen har hatt en innledende kontakt med verneområdestyret om evt.
muligheter for bedre tilrettelegging på vestsiden av øya, og diskuterte også spørsmålet med
oss som tiltakshavere, før vi sendte en skriftlig tilbakemelding (29.10.2017). Der stiller vi oss
positive til et slikt tiltak så lenge det ikke hindrer gjennomføringen av planen for øvrig. Vi gir
også en anbefaling om hvor en slik brygge evt. burde plasseres (markert med et svart kryss
helt til venstre på skissen som viser avgrensningen av reguleringsplanen for Ny Hellesund i
starten av denne planbeskrivelsen). Kommunen sendte deretter saken på offentlig høring. I
kommunens høringsskriv (09.11.2017) sies følgende: «Det må i plansaken sikres at dersom
det ikke gis tillatelse fra verneområdestyret, vil rekkefølgekravet frafalles. Dette fordi det fra
politisk hold var et ønske om å tilrettelegge for allmennheten, ikke å vanskeliggjøre
planprosessen.» Den offentlige høringen brakte ikke frem noen konkrete forslag til utforming
av bryggetiltak, men i en supplerende tilbakemelding underbygger vi (31.01.2018) vår
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tidligere anbefaling om plasseringen av en evt. brygge, bla. med henvisning til vindstatistikk
fra Meteorologisk institutt.
Det ble mottatt i alt sju uttalelser til den offentlige høringen, fra følgende instanser:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune
Fiskeridirektoratet Region Sør
Norsk Maritimt Museum
Kystverket Sørøst
Kari Hansen Berg m.fl. (grunneiere GB 22/7 og 22/9)
Martin Rogan og Hanna Rogan (grunneiere GB 22/2 og 22/10)
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen mener i en første uttalelse (08.12.2017) at deler av planforslaget ikke er i tråd
med nasjonale føringer for forvaltning av strandsonen, og fremmer med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 5-4, innsigelse til følgende forhold i planen:
1. Nye sjøboder innenfor BBS1 og BBS2.
2. Ny fritidsboligtomt F23.
Om tomt F23 uttales følgende: «Fylkesmannen finner etablering av ny bebyggelse i den
nære strandsonen til bukta ut mot Høllefjorden uheldig, både ved at naturmiljøet/landskapet
her i seg selv svekkes med bebyggelse og ved at bebyggelsen fører til økt privatisering av
omgivelsene, herunder innregulert tursti langs nordsiden av bukta.» For øvrig fremmer
fylkesmannen faglig råd om at reguleringsbestemmelsene sikrer at turveiene blir godt merket
for allmenn bruk. Fylkesmannen gir også faglig råd om at en rekkefølgebestemmelse om en
brygge i landskapsvernområdet i tråd med kommunens ønske tas inn, forutsatt at
verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde gir tillatelse til aktuelle tiltak.
Som en konsekvens av innsigelsen, og i forståelse med kommunen, fremmet vi et forslag til
endringer av planen i en tilbakemelding (11.01.2018). Alle nye sjøbuer innenfor BBS1 og
BBS2 er der tatt ut av planen. Dessuten reduseres størrelsen på fritidsboligtomt F23 ved at
arealet nærmest sjøen legges ut som del av småbåtanlegget BBS2. I tillegg legges
byggegrensen på den reduserte tomten slik at den ikke kommer nærmere sjøen enn
eksisterende nærliggende fritidsbolig (F22). Dette innebærer en tilbaketrekning av
byggegrensen mot sjøen for tomt F23 med nærmere 18 meter på det lengste, sett i forhold til
opprinnelig planforslag. Gangveien ut til sjøen justeres til å legges langs sørgrensen for F23.
(Dessuten ble en tomtegrense og et par byggegrenser som ikke omfattes av innsigelsen,
justert for å imøtekomme rådene fra flere høringsinstanser om tydelige turstier.)
Kommunen oversendte endringsforslaget til fylkesmannen, som i en ny uttalelse
(30.01.2018, vedlagt) konkluderer på følgende måte:
«Innsigelsen knyttet til sjøbodene anses imøtekommet, ved at samtlige sjøboder tas ut av
planforslaget. Fylkesmannen mener i utgangspunktet at revidert tomt F23 fortsatt ligger for
nær sjøen. Ettersom området i dag er en del av tunet for F22, vil det imidlertid være viktig at
planen sikrer en entydig gangsti ut til sjøen mellom F22 og F23. Planen bør derfor gis
bestemmelser som sikrer fysisk skille mellom de aktuelle tomtene og gangveien.
Fylkesmannen finner å kunne trekke gjenstående innsigelse, dersom planforslaget kan
oppnå dette.»
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Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene. Planforslaget (inkl. plankartet)
som fremmes, sammenfaller fullt ut med endringsforslaget som ble forelagt for og vurdert av
fylkesmannen etter innsigelsen. I bestemmelsene § 3.3 er det også lagt til bestemmelser om
fysiske skiller mellom turstien og tomtene langs grensen mellom F22 og F23. Dette innfrir det
siste kravet fra fylkesmannen for at hele innsigelsen skal kunne bli trukket (jf. sitat ovenfor).
Vest Agder Fylkeskommune – plan og miljø
Vest-Agder fylkeskommune uttaler at de planlagte fritidsboligene lengst sør-vest i planen
ligger høyere i terrenget og vil synes å kunne være mer synlige. Det vises til
fylkeskommunens innspill ved melding om oppstart av planarbeidet, og gis råd om at det bør
utarbeides visualiseringer som synliggjør hvordan fritidsboligene vil se ut i terrenget. Videre
gis råd om at turvegene blir tydelig opparbeidet slik at det er visuelt enkelt å se hvor stien
går, og at turvegene bør skiltes. Fylkeskommunen er positiv til oppføring av brygge/tiltak for
å tilrettelegge for allmennheten på vestsiden av Skarpøya. For øvrig vurderes
fylkeskommunens interesser å være ivaretatt.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene. Det vil bli stilt krav om
visualiseringer i forbindelse med byggesøknadene. I bestemmelsene § 10 er det, som et ledd
i rekkefølgebestemmelsene, tatt inn krav om skilting på det trolig eneste stedet i planområdet
der terrenget er så lite kanaliserende at det kan oppstå særlig tvil om hvor stiene faktisk går.
Fiskeridirektoratet Region Sør
Fiskeridirektoratet region Sør uttaler at de ikke kan se at tiltaket vil kunne medføre negative
konsekvenser for de interesser Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta, og har ellers ingen
merknader.
Vi er tilfredse med at planforslaget ikke synes å ha negative konsekvenser for de interessene
som Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta.
Norsk Maritimt Museum
Norsk Maritimt Museum vedlegger endelig rapport fra marinarkeologiske registreringer, som i
hovedsak er lik den foreløpige versjonen som ble sendt til kommunen tidligere i høst. Det
gjøres oppmerksom på at grensene for det vernede havneområdet (AID. 100467} ved
Skarpøya er justert, og at det ikke befinner seg vernede skipsfunn innenfor plangrensen.
NMM har derfor ingen innvendinger til planforslaget. Det forutsettes at planområdet
avgrenses som på plankart forut for første gangs behandling av planforslaget. Dersom det
blir aktuelt å utvide planområdet på vestsiden av Skarpøya, må NMM få oversendt dette til
uttale. I sjøområdene på vestsiden er undersøkelsesplikten i kml. § 9 ikke gjennomført.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med disse anbefalingene. Det er ikke aktuelt å utvide
planområdet på vestsiden av Skarpøya. Eventuelle tiltak her handler om å tilrettelegge for
allmennheten med en brygge på land i et ellers uregulert landskapsvernområde hvis Søgne
kommune krever det og hvis verneområdestyret etter nærmere vurdering finner å kunne
tillate det.
Kystverket Sør Øst
Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at deler av planområdet ligger i arealavgrensningen
til biled til Høllen, at området kan være utsatt for bølger fra passerende fartøy, og at det ikke
kan påregnes å få innført fartsrestriksjoner som følge av ulemper fra passerende fartøy. Det
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minnes om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens
sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, og at tiltak som kan påvirke
sikkerheten eller fremkommelighet i hoved-/biled, krever tillatelse av Kystverket. For øvrig
har Kystverket Sørøst ingen merknader.
Vi registrerer påminnelsene og at planforslaget ikke synes å skape problemer for interessene
som Kystverket er satt til å ivareta.
Kari Hansen Berg m.fl. (grunneiere GB 22/7 og 22/9)

Kari Hansen Berg m.fl. er positive til en ny reguleringsplan for den aktuelle delen av
Skarpøya såfremt innholdet i Administrasjonens vurdering av planforslaget legges til
grunn. Samtidig bemerkes: 1) Økningen av antall fritidsboliger på Skarpøya
forutsetter en utbedring av elektrisk infrastruktur generelt, og spesielt med tanke på
at nåværende transformatorstasjon er fra 50-tallet, og ble plassert med tanke på
daværende bebyggelse. Den må bygges om, dimensjoneres, plasseres og utformes
slik at den ikke er til fare for vanlig ferdsel. 2) Det forutsettes at utbygger har ansvaret
ved økt behov for vann- og avløp. 3) Det er viktig at dagens turstier eller alternative
stier opprettholdes. Forslag til brygge for allmennheten vest på Skarpøya er ikke
hensiktsmessig ut ifra både topografi og værforhold. Områdene mot vest må bevares
urørt.
Vi vurderer at anbefalingene i punkt 1) og punkt 2) er omtalt og ivaretatt i den grad de
spesifikke temaer som kommenteres i uttalelsen, er relevante for innholdet i en slik
detaljreguleringsplan. Punkt 3) er ivaretatt med tanke på dagens turstier, som bevares og vil
bli rustet opp som følge av planen. Anbefalingen om å bevare områdene mot vest urørt, er vi
i utgangspunktet enige i. Samtidig ser vi at en evt. enkel brygge, som skissert, kan ha noe
verdi for allmennheten. Derfor stiller vi oss positive hvis både et lokalt politisk flertall og
verneområdestyret ønsker å tilrettelegge for dette.
Martin Rogan og Hanna Rogan (grunneiere GB 22/2 og 22/10)
Martin Rogan og Hanna Rogan har ingen merknader til detaljer i planen, men gjør
oppmerksom på en utilsiktet følge av den betydelige økningen av antallet fritidseiendommer,
nemlig skjevheten i kommunikasjonsforholdene på øya. Konkret foreslås at det bør vurderes
en forflytning av «kommunikasjonssenteret» - dvs. rutebåtbrygga.
Vi vurderer forslaget om å vurdere flytting av rutebåtbrygga som lite aktuelt i tilknytning til det
foreliggende planforslaget. Alle eiendommer i planområdet får båtplasser i planområdet, så
trafikkøkning som følge av planen, vil i det vesentligste begrenses til planområdet. En evt.
flytting av rutebåtbrygga ville etter alt å dømme ha krevd omfattende planprosesser på et
annet nivå, bla. fordi alle grunneiere på Skarpøya har rettigheter til ilandstigning i området
ved rutebåtbrygga som går tilbake til 1800-tallet. (Et bryggetiltak som vil kunne avlaste
rutebåtbrygga ved ilandføring av større maskiner og gods, vil derimot bli vurdert i tilknytning
til en annen detaljreguleringsplan, som nå er under oppstart for midtre del av øya. Den vil
omfatte arealer mellom det herværende planområdet i nord/vest og de eiendommene like
ved rutebåtbrygga i sør/øst som Martin og Hanna Rogan er særlig opptatt av i sin uttalelse.)
Forslagsstillers vurdering av planforslaget
Planen oppleves som en god måte å få realisert formålet med kommuneplanen og gjeldende
reguleringsplan på, for det aktuelle planområdet.
20

Nye fritidsboliger har fått en plassering som glir inn i terrenget på en god måte. De nye
bygningene vil ikke føre til økt privatisering av strandsonen mot Høllefjorden i nordøst, siden
denne strandsonen allerede er fullt privatisert. I sørøst og nordvest er planområdet avgrenset
fysisk av massive brattheng og fjell, mens det i øst grenser mot andre fritidseiendommer.
Allmennhetens frilufts- og verneinteresser vest og sørvest for planområdet ivaretas særskilt
med begrensninger i byggehøyder og byggegrenser på tomtene som ligger inn mot grensen
for landskapsvernområdet.
Tomtedelingene bidrar til at det nå kun er en enhet på hver eiendom og at disse bygningene
kan endres til å dekke dagens krav til standard innenfor de arealbegrensninger som gjelder
for fritidseiendommer i Søgne kommune.
Detaljplanen legger til rette for at dagens familier som eier og bebor planområdet, kan
videreføre dagens bruk av området som et godt rekreasjonsområde for alle generasjoner i
mange år fremover. Mer generelt vil planen også styrke mulighetene for en god forvaltning
av større arealer på Skarpøya i et bredere perspektiv og på lang sikt.
Vurdert ut ifra dagens og fremtidig bruk av de aktuelle arealene, planens omfang og karakter,
er vi av den oppfatning av at den samlet sett vil være hensiktsmessig for samfunnet.

21

Dato: 13. april. 2018.

Brygge på GB 22/3:
Etter befaring i området, ble området som vist overfor pekt ut som det mest hensiktsmessige
område med hensyn til tilgjengelighet og størrelse.

Innenfor område skal oppføres brygge i tråd med følgende:
Bryggefront: 15-20 meter.
Bredde: Tilpasses terrenget. Minste bredde skal ikke være mindre enn 1,5 meter.
Høydeplassering: Bryggen skal ikke plasseres høyere enn 1,2 meter over normal vannstand
Beskrivelse: Pelebrygge eller utkraget brygge i tre, fortrinnsvis furu.
Eksisterende strandlinje tillates ikke endret. Med dette menes at bryggen legges inn mot
fjellet.
Eksempel på brygge tilpasset terrenget:
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BAKGRUNN
(05.07.2017)
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.
Planfolket AS har gjennomført analysen i samarbeid med grunneiere, og basert på tilbakemelding fra
berørte etater gjennom melding om oppstart av planarbeid.
KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget omfatter eksisterende område for fritidsbebyggelse på øy uten biltrafikk eller
næringsvirksomet,

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er svært lav risiko i planområdet
De viktigste uønskede hendelsene for planen vil være avdekking av ukjente fornminner, samt katastrofer i
skipsleden utenfor som måtte medføre svært store oljeutslipp eller tilsvarende miljøforurensninger.

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 detaljreguleringsplan for Skarpøya Nord 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
inntil 10 farlige skader,
mange alvorlige og
lettere skader.

Alvorlige skader på
miljøet med opptil
25 års restaurering.

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.

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

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

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 sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12

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

1

2

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

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

Steinsprang

2.

Masseras/
leirskred

3.

Snø-/isras

Deler av planområdet inneholder
brattheng og stup, men fjellet er
svaberglignende og uten sprekker
o.l der det kunne skape risiko for
steinsprang mot hytter og beboere.
Grunneierne er i 40-70-årsalderen
og noen gjenlevende foreldre i 8590-årsalderen. Samtlige har hatt
fritidsbolig i området siden de ble
født, og de har aldri opplevd
steinsprang eller skredhendelser.
Steinsprang ville ha blitt oppdaget
fordi områdene på nedsiden av
bratthengene i stor grad består av
jorder som slås og klippes jevnlig.
Aktuelle brattheng er befart og vil
befares igjen ifm. nye byggetiltak.
Ikke relevant

1

2

Deler av reguleringsområdet i sør
er fareområde for snøras iht. NVEs
landsdekkende kartet over området
der en må utvise aktsomhet for
snøskred. Kartet viser potensielle
løsne- og utløpsområder, men sier
ikke noe om sannsynligheten for
snøskred. Det er utarbeidet ved
bruk av en høydemodell der det ut
fra gitte helninger på fjellsiden
defineres løsneområder. For hvert
løsneområde beregnes
utløpsområdet automatisk med
empirisk alta-beta metode. Det er
ikke gjort feltarbeid ved
utarbeiding av kartet, og effekten
av lokale faktorer som f. eks. skog,
utførte sikringstiltak o.l. er derfor
ikke vurdert, alt dette ifg. NVE’s
egen informasjon og veiledere.
Kilde: https://www.nve.no/flaumog05.07.2017
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

skred/kartlegging/aktsemdkart/akts
omhetskart-for-snoskred/
Faren for snøskred i området
vurderes som svært liten utfra
kjennskap til de lokale forholdene
og erfaringer fra tidligere
fastboende og nåværende
hyttebeboere i området siden
starten av 1900-tallet. En av de to
bygningene som iht. kartet ligger i
utløpssonen for skred er mer enn
100 år gammel, den andre er 30 år.
Skred av målbart omfang er aldri
blitt observert. Erfaringsmessig
samles det svært lite snø i dette
området, som ligger på ei øy, og
mindre enn på fastlandet i samme
kommune og landsdel. Den
aktuelle fjellskråningen er fylt av
mye vegetasjon som reduserer
faren for snøskred. Dessuten
inneholder skråningen flere
terrasselignende platåer som også
synes å redusere faren for skred og
som ikke nødvendigvis fanges opp
i NVE’s beregningsmodeller.
Eksponeringen er uansett
akseptabel for brukerne.
4.

Dambrudd

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

6.

Skogbrann
(større/farlig)

Ikke relevant
2

1

FNs klimapanel forventer
havnivåstigning, men anslagene
varierer og motvirkes i Norge av
landstigning. Ifg. Statens kartverk
har landhevning kompensert for
havnivåstigning i Kristiansandområdet i et historisk perspektiv
(www.kartverket.no/kunnskap/kli
maforskning/Landheving-iNorge/). DSB forventer 20- 40 cm
havnivåstigning i Høllen i 2100
(«Havnivå og stormflo», 2016,
underlagsrapport M-405).
Eksisterende bebyggelse er ikke
flomutsatt. Nye bygg vil også bli
lagt på sikker høyde.
Oversvømmelser grunnet
havnivåstigning på lang sikt vil
uansett ha mindre alvorlig
konsekvens. Bebyggelsen vil også
med stor sannsynlighet bli fornyet
på 80-100 års sikt.
Ikke relevant, da det ikke er
unormal fare for større/farlig
05.07.2017
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

skogbrann og dermed ikke kan
knyttes unormal risiko til temaet.
Planområdet er omgitt av heier
med begrenset, lav vegetasjon.
Avstanden fra fastland (ca 1.5 nm)
gir også normal tilgang for
brannvesen.
Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

8.

Nedbørutsatte
områder

2

1

Noen eksisterende brygger er i
prinsippet utsatt for springflo, men
de er solid bygget og har ikke vært
ødelagt eller skadet i ekstremvær.
Nye bygninger plasseres på
forsvarlig høyde og nye brygger
vil forankres i fjell. Fortøyde båter
er utsatt for vind og strømninger i
sjøen ved storm fra øst og nord.
Planlagte nye brygger vil gi økt
mulighet for skjerming mot sterke
vannstrømmer, og økt mulighet for
sikre fortøyninger i perioder med
ekstremvær. Dette vil redusere
faren for skader i slike situasjoner.
Eksponeringen er uansett
akseptabel for brukerne.
Ikke relevant

Natur- og
kulturområder
9.

Sårbar flora

10. Sårbar fauna
/fisk, verneområder og
vassdrags
områder

1

1

Ingen kjente funn

1

1

Det er registrert lokalt viktige
forekomster av ålegras ifølge
Fiskeridirektoratet, som forutsetter
som minimum at man ikke mudrer
og foretar utfylling i planområdet.
Arbeid med brygger og båtplasser
vil foregå på land eller like ved
land og på liten dybde (< 2 m).
Arbeid i sjøen er stort sett
begrenset til støp av noen små
pilarer på skjær/fjell ved etablering
av et par nye bryggepirer av 8-9
meters lengde. Det skal ikke
mudres eller foretas utfylling i
sjøen. Anleggsfasen vurderes ikke
å påvirke det biologiske miljøet i
sjøen, og risikoen for skade på
fauna/fisk antas å være svært liten.
(Kilder: www.miljostatus.no og
høringsuttalelse fra
Fiskeridirektoratet)
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

Sannsynlig.

Konsekvens

planen

planen

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

11. Fornminner
(Afk)

2

1

Ingen kjente funn

12. Kulturminne/miljø

2

1

Ingen kjente funn

13. Grunnvannstand

1

1

Det skal ikke gjennomføres tiltak
som påvirker grunnvannstanden.

Kilde

Menneskeskapte
forhold
Risikofylt industri
mm
14. Kjemikalie/
eksplosiv
(kjemikalieutslip
p på land og sjø)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

16. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

Ikke relevant

17. Avfallsbehandling
(ulovlig
plassering/
deponering/
spredning farlig
avfall)

Ikke relevant

Strategiske områder
18. Vei, bru,
knutepunkt
19. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)

Ikke relevant
1

1

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

Ulykker eller uhell som skader
undersjøisk strømkabel fra land
kunne gi noe lengre avbrudd i
strømforsyningen enn det som
normalt påregnes på fastlandet og
sette kloakkpumper ut av drift.
Ikke relevant

2

1

Ulykker eller uhell som skader
undersjøisk vannkabel fra land
kunne gi noe lengre avbrudd i
vannforsyningen enn det som
normalt påregnes på fastlandet.

05.07.2017
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

22. Avløps-systemet
(Svikt eller
brudd)

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

2

1

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Feil og uhell og feil kan sette
kloakkpumper ut av drift og evt.
medføre mindre lekkasjer, med
antatt små konsekvenser for
beboere og miljø. Anlegget er
moderne, og overvåkes og
vedlikeholdes etter faste rutiner.

23. Forsvarsområde

Ikke relevant

24. Tilfluktsrom

Ikke relevant

25. Eksplosjoner

Ikke relevant

26. Terror/sabotasje/
skadeverk

Ikke relevant

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

Ikke relevant

28. Tele/
Kommunikasjon
s samband
(sammenbrudd)

2

1

Kilde

Ingen systemer eller anlegg som
understøtter kritiske funksjoner for
området, behøver kontinuerlig
tilgang til telekommunikasjon,

29. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

31. Brann (med
større
konsekvenser)

Ikke relevant

32. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner

Ikke relevant

33. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter

Ikke relevant

Andre
forurensningskilder
34. Boligforurensning

35. Landbruksforurensning

2

1

Fritidsboligene brukes bare i deler
av året, og knyttes til felles
renseanlegg med varslingssystem
som driftes med faste rutiner.
Ikke relevant
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

36. Akutt
forurensning

Ikke relevant

37. Støv og støy;
industri

Ikke relevant

38. Støv og støy;
trafikk

Ikke relevant

39. Støy; andre
kilder

1

1

Støy fra sjøtransport til området er
liten, sporadisk, stort sett begrenset
til brukerne og akseptabel for dem.

40. Forurensning i
sjø/vassdrag

2

1

Nærhet til farled innebærer fare for
eksponering for akutt forurensing i
sjø. Dette vil ikke få konsekvenser
for planen. (Kilde: miljostatus.no)

41. Forurenset grunn

..

Ikke relevant

42. Smitte fra dyr og
insekter

Ikke relevant

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

Ikke relevant

44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler

Ikke relevant

45. Radongass

46. Høyspentlinje

1

1

Kilde

Området er definert med moderat
til lavt nivå. Ny bebyggelse vil
ikke ha kjeller, og kan enkelt
sikres. Kilde: www.miljostatus.no
Ikke relevant

Transport
47. Ulykke med
farlig gods

Ikke relevant

48. Brudd i
transportnettet (i
store
infrastruktur
traséer)

Ikke relevant

49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)

Ikke relevant

50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til
området

Ikke relevant

Trafikksikkerhet

05.07.2017
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

51. Større
trafikkulykke
(land,sjø og luft)

Ikke relevant

52. Ulykke i av-/
påkjørsler

Ikke relevant

53. Ulykke med
gående/ syklende

Ikke relevant

Kilde

05.07.2017
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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
sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12

3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig

5, 7, 11, 12,
21, 22, 28, 34,
40

1. Lite sannsynlig

9, 10, 13, 19,
39, 45

1,3



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.
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Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L13
2017/790 -34538/2017
Anne Marit Tønnesland
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Saksframlegg
Førstegangsbehandling - detaljregulering av Skarpøya Nord - GB
22/3 m.fl. - Plan ID 201702
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156/17

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 Skarpøya
Nord – Plan ID 201702 ut på offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 20.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Skarpøya
Nord – Plan ID 201702 ut på offentlig ettersyn og høring.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Bestemmelse om at utriggere skal ligge minst 3 meter fra enden av brygge, endres til minst 2,5
meter.
Repr. Reisvoll (H) fremmet tilleggsforslag:
Før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn og høring vurderer administrasjonen om
det kan stilles rekkefølgekrav om tilrettelegging for allmennheten på vestsiden av Skarpøya.

Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Tilleggsforslag fra FRP
Tilleggsforslag fra H
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Lunde; AP, MDG)
Tilleggsforslaget fra FRP vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Lunde; AP, MDG)
Tilleggsforslaget fra H enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Skarpøya Nord – Plan ID 201702 ut på offentlig ettersyn og høring.
Bestemmelse om at utriggere skal ligge minst 3 meter fra enden av brygge, endres til
minst 2,5 meter.
Før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn og høring vurderer administrasjonen
om det kan stilles rekkefølgekrav om tilrettelegging for allmennheten på vestsiden av
Skarpøya.

Bakgrunn for saken:
Planfolket har på vegne av grunneiere i området ved Sigbjørn Sødal, Randulf Roaldsnes og
Leif Otto Sødal, utarbeidet detaljregulering for Skarpøya Nord. Planarbeidet er en oppdatering
av deler av eksisterende reguleringsplan for Ny- Hellesund, og en eldre bebyggelsesplan for
Skarpøya vedtatt i 1981 som er tatt inn i planen for Ny Hellesund. Formålet med arbeidet er å
legge til rette for fortetting, dele opp eiendommer som i dag har flere hytter pr. eiendom, å øke
utnyttelsesgraden fra 100 m² til 120 m² BRA for fritidsbebyggelsen, samt å sikre atkomst og
brygger til alle hyttene.
Dagens situasjon og planstatus:
I gjeldende reguleringsplan, og tilhørende bebyggelsesplan for del av Skarpøya, er det i dag
regulert inn 10 hytter, hvorav 2 ikke er bygget. Planforslaget legger opp til fortetting med
ytterligere 17 hytter, totalt 29 fritidsboliger. Videre er det i planen regulert adkomst til hver av
eiendommene, samt 2 småbåtanlegg som sikrer båtplass til alle hyttene.
Se kartutsnitt under.

Planprosess
Det ble avhold oppstartsmøte den 13.03.17. Oppstart ble varslet 23.03.17. Det kom inn 6
uttalelser til varselet om oppstart av planarbeid. Merknadene er oppsummert og kommentert av
forslagstiller i planbeskrivelsen. Innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 11-16. 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.

Gjeldende bebyggelsesplan

Utgangspunktet for planforslaget er at planområdet, som er avsatt til fritidsbebyggelse, skal
kunne brukes til dette formålet på en arealeffektiv måte samtidig som landskapspreg og natur-

og miljøverdier for naboer og samfunnet for øvrig blir bevart. For eiendommene er
utnyttingsgraden foreslått økt fra 100 m² bruksareal, til 120 m² bruksareal, totalt inkl. anneks
og uthus.
Båtplasser etableres i tilknytning til bryggeanlegg i bukta mot Høllefjorden, og sikrer båtplass
for alle eiendommer.
Eksisterende sti fra rutebåtbrygga krysser grensen til planområdet helt øst i planområdet.
Gjennomgang ut av planområdet i alle retninger sikres ved at stien splittes på et jorde noe
lenger vest, i tre traseer som fortsetter i hver sin retning ut til friområdene i sør, vest og nord. I
tillegg sikres adkomst til alle eiendommer med egne stier ut fra disse hovedtraseene.
For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 3).
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, hvor en spesielt skal ivareta hensynene
knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne interesser. Området er fra før av
bebygd med fritidsboliger og framstår som privatisert. Følgelig er de allmenne
friluftsinteressene i området noe begrenset.
På østsiden av øya, utenfor planområdet, er det etablert brygge for rutebåt som sikrer tilgang
fra fastlandet både til planområdet og omkringliggende friluftsområde/utmark.
Småbåttrafikken i sjøen forbi planområdet vil ikke bli hindret av tiltakene i planforslaget.
Forslaget legger kun opp til mindre utvidelser av bryggeanlegget.
Planforslaget åpner opp for en økning av tillatt bruksareal med 20 m² per hyttetomt. Endringen
er i tråd med føringene for størrelser på hytter i kommuneplanen. Videre åpnes det opp for 17
nye fritidsboliger, totalt 29 fritidsboliger innenfor planområdet. Det legges opp til en relativt
høy grad av fortetting. Etter befaring i området mener vi likevel at hyttetomtene har en god
plassering både i forhold til terreng og eksisterende bebyggelse. Utbyggingen vil i liten grad få
negative konsekvenser for landskapsbildet.
Eksisterende stier gjennom området beholdes, og det vil etter utbygging fremdeles være større
åpne plasser, plener for ballspill etc. Utvidelse av bebyggelsen, samt nye fritidsboliger vil ikke
ha negativ innvirkning på friluftsinteresser eller andre allmenne interesser.
Det er satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av stier gjennom området. Vi er usikre på hvilke
krav som skal stilles til selve utformingen, ettersom stiene i dag går over store gressplener mm.
og med dette er lite synlige for allmennheten. Vi vil be særskilt om råd vedrørende dette når
planen sendes ut på høring.
Småbåtanlegg
Det reguleres inn 2 småbåtanlegg som sikrer båtplass til alle fritidsboligene. Områdene består i
dag av større og mindre brygger som er blitt opparbeidet gjennom tidene.

Planforslaget legger opp til videreføring og oppgradering av disse med enkelte nye brygger. Vi
har forsøk å illustrere endringene ved å legge planforslaget over flyfoto, se under.

Eksisterende bryggeanlegg i område BBS1 innlemmes i småbåtanlegget og bevares. Den
eksisterende bryggepiren i BBS1 nord for F3 suppleres med en tilsvarende, 9 m lang pir nord
for F2 i samme retning (nord-sør). Den nye piren forankres med pilarer på fjell 1-2 m under
vann, med fri vannstrømning mellom pilarene, og krever ikke inngrep i sjøbunnen. Det tillates i
tillegg en pir/brygge nord for F1.
Eksisterende bryggeanlegg i område BBS2 innlemmes også i småbåtanlegget. Bryggepiren i
BBS2 ligger over et skvalpeskjær og er fundamentert på fjell, med fri vanngjennomstrømning
mellom pilarene. Planforslaget tillater at den forlenges 9 meter mot øst. Plankartet illustrerer
også to (støpte) bølgebrytere som utseendemessig og funksjonelt blir som andre planlagte
utriggere til fortøyning utfra brygga, men som i tillegg har en sikkerhetsfunksjon.
Tiltakene øker kapasiteten noe, gir sikker adkomst og fortøyning for småbåter av aktuell
størrelse, og kan gjennomføres uten å sprenge eller mudre. Skjæret utnyttes optimalt ved at alle
de grunneste delene av det blir liggende under brygga, og båtene skjermes også mot sterke
vannstrømninger som oppstår i uvær pga. dybdeforholdene og formen på bukta.
Ettersom tilnærmet hele strandlinjen er opparbeidet og steinsatt i dag, vil ikke utvidelsene føre
til at landskapsbildet endrer seg vesentlig.
I område BBS1 innlemmes eksisterende sjøbuer i småbåtanlegget og det tillates to nye sjøbuer
a 15 m². I område BBS2 skal bryggeanlegget inkludere tursti ut til friområdet på nordsiden. I
område BBS2 tillates oppført tre sjøbuer/lagerboder, hver på inntil 10 m² BRA, fordelt på to
bygg (20 m² + 10 m²) som vist med byggegrenser for to arealer på plankartet. Sjøbuene
plasseres inn mot fjell, på relativt flatt terreng, uten behov for større grunnarbeider.

Samferdselsanlegg/ trafikk
Adkomsten til og fra rutebåtbrygga, som ligger øst på Skarpøya, utenfor dette planområdet, er
sikret gjennom sti som kommer inn i planområdet ved den østlige grensen. Stien leder
besøkende inn til alle eiendommer i planområdet og videre ut i alle retninger, dvs. mot sør, vest
og nord.
Teknisk infrastruktur
Elektrisitet
Området er dekket med 230V i kombinasjon luft og jord (se illustrasjon under neste avsnitt.)
Det er begrenset kapasitet på nettet, så det kan bli nødvendig med forsterkninger etter hvert.
Strømforsyning til den nye bebyggelsen vil i det alt vesentligste bli lagt i jord, og eksisterende
luftspenn planlegges også erstattet med jordkabler.
Vann- og avløp
Hytteområdet betjenes i dag av Skarpøya Renseanlegg SA, som er et samvirkeforetak for
grunneiere på Skarpøya. Anlegget har ledig kapasitet, og nye hytter vil bli koplet til dette.
Det kan bli behov for oppgradering av anlegget. For å sikre at dette er ivaretatt stilles det krav
om at vann- og avløpsløsning er avklart før det gis byggetillatelse til nye hytter.
Barn og unges interesser
Planforslaget medfører ingen endring av forholdende for barn og unge i området. Det er ikke
tilrettelagt spesielt for barn og unges lek, men det er romslige tomter og arealer rundt med gode
muligheter for lek i både på land og i tilknytning til sjøen.
Universell utforming
Det skal ikke opparbeides infrastruktur som dekker kravene til universell utforming, men
turstier kan skjøttes slik at de legger til rette for bevegelseshemmede. Krav om tilgjengelighet
gjelder ikke for fritidsboliger med en boenhet på under 150 m².
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kulturminner
Planområdet i sjø (BSB1 og BSB2) utgjør indre deler av en stor bukt mot nord (Nordbukta).
Den ble brukt til oppankring av seilskuter i gammel tid og er et automatisk fredet kulturminne.
Norsk Maritimt Museum har undersøkt sjøbunnen i planområdet med fem prøvestikk uten å
registrere vernede skipsfunn etter Kulturminnelovens § 14, eller andre verneverdige maritime
kulturminner.
Planen berører ikke kjente kulturminner på land. Ingen kjente gamle tufter eller bygninger
finnes i området bortsett fra et par SEFRAK-registrerte ruiner: et bygg på F6 (meldepliktig ved
riving) og rester etter en mur på F20 (øst på tomta, utenfor byggegrensene). 14
Fylkeskonservatoren har foretatt i alt 19 prøvestikk i planområdet etter automatisk fredede
kulturminner uten å gjøre noen funn.
Konklusjon
Med bakgrunn i gjennomgangen over, anbefaler arealenheten at planen legges ut til offentlig
ettersyn og høring.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.
Vedlegg:
1
Plankart
2
Bestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
ROS-analyse
5
Melding om utført arkeologisk registrering på land
6
Arkeologiske registreringer under vann
7
Plankart 1981
8
Bestemmelser 1981
9
Plankart - Ny Hellesund 2002
10 Bestemmelser - Ny Hellesund 2002
11 Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid
12 Kystverkets uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan
13 Uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune til varsel om oppstart
14 Uttalelse fra NVE til varsel om oppstart av planarbeid
15 Fiskeridirektoratets uttalelse til varsel om oppstart
16 Norsk maritimt museums uttalelse til varsel om oppstart
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Hei
Hei til dere,
Vi kan prøve å behandle denne saken slik at det er klar for vårt neste styremøte ‐ mars 2018.
Jeg vil ha et møte med dere for å diskutere detaljer og forberede en sak til styret. Jeg hadde ikke kapasitet før nå.
Jeg er ledig andre uke i desember ellers må vi prøve for et møte i januar. Jeg blir borte fra andre uke i januar til
slutten av februar.
Her er informasjon om hva som trenges for en søknad til styret:
http://www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy‐Ryvingen/Kontakt‐og‐lenker/#Søknader
I dette tilfelle er kart kjempe viktig samt en detaljert beskrivelse av tiltak i forhold til inngrep
(naturmangfoldloven §8‐12).
Tiltak som berører landskapsvernområdet må behandles av verneområdestyret.

Med vennlig hilsen,
Maria‐Victoria Solstrand
Verneområdeforvalter

Kontor:
Mobile:
Epost:

+47 38 17 62 20
+47 40 81 79 88
fmavmso@fylkesmannen.no

Kontorsted:
Postadresse:
Nettside:

Fylkeshuset, 5. etasje, Miljøvernavdeling, Tordenskjolds gate 65, 4605 Kristiansand
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
http://www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/

For øvrig minner vi om at all kommunikasjon med oss kan bli arkivert.
Abonner på FMAV nyheter her: https://www.fylkesmannen.no/Aust‐‐og‐Vest‐Agder/Abonnement/
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Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for Skarpøya Nord - Plan ID 201702 Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 9. november 2017 vedrørende høring av forslag til detaljreguleringsplan
for Skarpøya Nord i Søgne kommune.
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortetting i et etablert område for
fritidsbebyggelse. Planforslaget legger også til rette for at det kan etableres båtplasser for
alle hytteeiendommene.
Planområdet ligger ved bileden Høllen, farledsnr. 2096, og navigasjonsinstallasjoner.
Vi gjør oppmerksom på at området kan være utsatt for bølger fra passerende fartøy, og at
det ikke kan påregnes å få innført fartsrestriksjoner som følge av ulemper fra passerende
fartøy.
Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og
farvannsloven § 27, 1. ledd. Tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommelighet i
hoved-/biled krever tillatelse av Kystverket, jf. havne- og farvannsloven § 27, 2. ledd.
Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Skarpøya Nord ‐ Plan ID 201702. Forholdet til marine
kulturminner.
NMM viser til våre tidligere uttaler i saken.
Vedlagt følger endelig rapport fra marinarkeologiske registreringer, som i hovedsak er lik den foreløpige
versjonen som ble sendt til kommunen tidligere i høst.
Vi gjør oppmerksom på at grensene for det vernete havneområdet (AID. 100467) ved Skarpøya er justert, og det
befinner seg ikke vernede skipsfunn innenfor plangrensen.
NMM har derfor ingen innvendinger til planforslaget.
Vi forutsetter at planområdet avgrenses slik det gjør plankart datert 08.09. 2017 (Planfolket). I oversendelsen fra
Søgne kommune ligger et kart som viser områder på vestsiden av øya, aktuelle for tilrettelegging. Dersom det blir
aktuelt å utvide planområdet på vestsiden av Skarpøya, må NMM få oversendt et nytt planforslag til uttale. I
sjøområdene på vestsiden er undersøkelsesplikten i kml. § 9 ikke gjennomført.

Med vennlig hilsen
Elling Utvik Wammer
Arkeolog/saksbehandler
Konservator NMF
Norsk folkemuseum
Avdeling Norsk Maritimt Museum
Seksjon for arkeologi
Postboks 720
N-0214 Oslo
Tlf. 474 73 036
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Innsigelse og høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Skarpøya Nord i
Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 09.11.2017.
Fylkesmannen mener at deler av planforslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for
forvaltning av strandsonen, og fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4,
innsigelse til følgende forhold i planen:
1. Nye sjøboder innenfor BBS1 og BBS2.
2. Ny fritidsboligtomt F23.

Planområdet på nordre del av Skarpøya omfattes av gjeldende reguleringsplan for NyHellesund fra 2002, samt tilhørende bebyggelsesplan for Skarpøya. Det er i dag regulert inn
10 hytter, hvorav 2 ennå ikke er bygd.
Foreliggende detaljregulering legger opp til fortetting med ytterligere 17 hytter, dvs. totalt 29
fritidsboliger innenfor planområdet. Samtlige får båtplasser i bukta ut mot Høllefjorden og
Monsøya i øst. Her er det fra før 2 sjøboder på sørsiden av bukta, der det ellers ligger noen
fritidsboliger. Planforslaget åpner for å tillate 2 nye sjøboder her, men også 3 nye på
nordsiden av bukta, fordelt på to bygg på henholdsvis 10 kvm og 20 kvm. Fra før er det her
ingen bebyggelse, kun bryggeanlegg. En av de nye tomtene for fritidsboliger, F23, er plassert
helt inn mot den indre delen av buktas nordside, kun adskilt fra bukta med en innregulert
turvei. Denne tomta skiller seg klart ut fra alle de øvrige nye tomtene, med sin umiddelbare
nærhet til sjøen.
Innsigelse – Nye sjøboder og ny fritidsbolig F23
Fylkesmannen har ved oppstart av planarbeidet bl.a. fokusert på at planarbeidet må skje i tråd
med statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. Søgne kommune
hører i den forbindelse til de områdene hvor det er stort press på arealene. Retningslinjene
sier bl.a. at bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for naturog kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

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

Fylkesmannen finner etablering av ny bebyggelse i den nære strandsonen til bukta ut mot
Høllefjorden uheldig, både ved at naturmiljøet/landskapet her i seg selv svekkes med
bebyggelse og ved at bebyggelsen fører til økt privatisering av omgivelsene, herunder
innregulert tursti langs nordsiden av bukta. Denne delen av planforslaget er, etter
Fylkesmannens vurdering, i for stor grad i strid med statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen. Det fremmes derfor innsigelse til nye sjøbuer og tomt F23 i den
nære strandsonen.
Faglig råd
Planforslaget legger til rette for at turveiene er til allmenn benyttelse. Vi gir i denne
sammenheng faglig råd om at reguleringsbestemmelsene sikrer at turveiene blir godt merket
for allmenn bruk.
Kommunen ønsker å legge inn en rekkefølgebestemmelse som angir at:
 Brygge i landskapsvernområdet, i henhold til kartvedlegg, skal være oppført før det gis
byggetillatelse til mer enn 3 nye hytter innenfor planområdet.
Rekkefølgebestemmelsene gjelder tiltak utenfor planområdet, på vestsiden av øya.
Forutsatt at verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde gir tillatelse til
aktuelle tiltak, gir vi faglig råd om at bestemmelsen tas inn.
Plankartet
Iflg. nasjonal produktspesifikasjon for reguleringsplaner, skal småbåtanlegg i sjø, her BSB1 og
BSB2, ha blå farge, ikke oransje.

Med hilsen
Stein A. Ytterdahl

Ørnulf Haraldstad
miljøverndirektør
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Svar til Søgne kommune Vest-Agder - Offentlig ettersyn og høring av
detaljreguleringsplan for Skarpøya Nord
Vi viser til sak oversendt 09.11.2017, deres ref 2017/790-44988/2017, vedrørende offentlig
ettersyn og høring av detaljreguleringsplan fro SkarpøyaNord.
Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta de marine ressursene i vår region samt bidra til at
fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår. Vi har på denne bakgrunn vurdert det
aktuelle tiltaket ut fra fiskeri- og havbruksinteresser, deriblant marint biologisk mangfold, i
området. Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at tiltaket vil kunne medføre negative
konsekvenser for de interesser Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen
merknader til det foreslåtte tiltak.
Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør
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Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering for
Skarpøya Nord - planID 201702
Viser til oversendelse 09.11.2017 av detaljreguleringsplan i overnevnte område.
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting i allerede etablert område avsatt til
fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan og reguleringsplan for Ny-Hellesund. Planen
gir mulighet for 29 fritidsboliger, hvorav 17 er nye hyttetomter. Det reguleres også inn to
småbåtanlegg, grøntstruktur og turveg.
De planlagte fritidsboligene lengst sør-vest i planen ligger høyere i terrenget og vil synes å
kunne være mer synlige. Det vises til vårt innspill ved melding om oppstart av
planarbeidet, datert 05.04.2017. Vi gir råd om at det bør utarbeides visualiseringer som
synliggjør hvordan fritidsboligene vil se ut i terrenget.
De innregulerte turvegene i planen er sikret opparbeidet med rekkefølgekrav. Vi gir råd om
at turvegene blir tydelig opparbeidet slik at det er visuelt enkelt å se hvor stien går. Videre
mener vi også at turvegene bør skiltes.
Kommunen vurderer å legge inn rekkefølgekrav om tilrettelegging for allmennheten utenfor
planområdet, på vestsiden av Skarpøya. Området ligger innenfor Oksøy – Ryvingen
landskapsvernområde. Vi er positive til oppføring av brygge/tiltak for å tilrettelegge for
allmennheten.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø, både på land og under vann, er tidligere avklart. Vi
viser til uttalelse fra fylkeskonservator og Norsk Maritimt Museum i forbindelse med
arkeologiske registreringer.
Fylkeskommunens interesser vurderes for øvrig å være ivaretatt.
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Til Søgne kommune
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Ad Detaljreguleringsplan for Skarpøya Nord. Plan ID 201702
Vi viser til melding om offentlig ettersyn og høring av nevnte plan.
Som naboer har vi ingen merknader til detaljer i planen, men vil gjøre oppmerksom på en
utilsiktet følge av den betydelige økningen av antallet fritidseiendommer, nemlig skjevheten
i kommunikasjonsforholdene på øya.
I dag ligger rutebåtbrygga helt øst på øya. Det har historiske årsaker, fordi det var der hele
bebyggelsen på øya en gang lå. I dag er det ca. 10 hytter som sogner til den østlige delen av
øya. Med de planlagte utvidelsene nordvest på øya vil ca. 40 hytter ha båthavn og naturlige
landingsforhold på midtre og nordvestre del av øya (Nordbukta).
Planen medfører en sterk økning av trafikken til og fra rutebåtbrygga. Det dreier seg om
vanlige reisende og daglig henting av post og aviser, pluss en mulig økende «turisme» til
friområdene på øya. Allerede i dag er trafikken over et par eiendommer ned mot brygga til
en viss sjenanse, og dette vil tilta med den planlagte fordoblingen av antallet hytter på den
andre delen av øya.
Rutebåtbrygga er i dag i en tilstand som krever større reparasjoner, trolig full fornyelse, om
ikke så mange år. På grunn av vannsiget fra Haugedalen er veien på østsiden av vannskillet
dessuten vanskelig å vedlikeholde for en så betydelig trafikk.
I forbindelse med en så markant forflytning av «senteret» på øya som denne planen
innebærer, bør også en forflytning av «kommunikasjonssenteret» – det vil si rutebåtbrygga –
vurderes. Vi har drøftet saken med hyttenaboer på østsiden (Kjell Carlsen 22/8, Asbjørn
Karlsen 22/5), som slutter seg til denne vurderingen.
Med hilsen Martin Rogan og Hanna Rogan
(eiere av 22/2 og 22/10, Skarpøya i Søgne)

Fra: Kari Hansen Berg[kari.h.berg@uia.no]
Sendt: 29.12.2017 11:11:57
Til: Postmottak
Kopi: bente.werenskiold@finn.no; Morten Calfeldt
Tittel: Merknader til planforslaget, ref:2017/790 – 44988/2017 v/ Anne Marit Tønnesland

Deres ref. 2017/790 – 44988/2017
privat/hytteskarpøya/20171229

Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Vår ref:
Dato:29.desember 2017

Detaljreguleringsplan for Skarpøya Nord – Plan ID 201702
På vegne av grunneiere av følgende eiendommer B.nr. 7 - Eldbjørg Hansen og B.nr 9, g.nr 22/ Kari Hansen Berg,
Morten Calfeldt og Bente Werenskiold, er vi positive til en ny reguleringsplan for denne delen av Skarpøya såfremt
innholdet i Administrasjonens vurdering av planforslaget legges til grunn. Samtidig vil vi også bemerke følgende:
1. Elektrisitet:
- Økningen av antall fritidsboliger av dette omfang på Skarpøya forutsetter en utbedring av elektrisk
infrastruktur generelt.
I løpet av de siste vintre har strømmen til øya vært borte i både lengre og kortere perioder. For enkelte
fritidseiendommer med
tilgang på vann hele året har dette skapt store utfordringer.
Det kan synes som om stasjonen på fastlandet og overføringskabel til Skarpøya allerede belastes relativt høyt.
- Transformatorstasjonen på øya har ved flere anledninger brent og kan allerede synes å være belastet opp
mot det forsvarlige.
Denne stasjonen ble plassert og oppmontert første gang på 50-tallet med tanke daværende bebyggelse, langt unna og
ikke til hinder for
vanlig ferdsel.
Skisserte økning av antall fritidseiendommer og eksisterende eiendommer forutsetter at nåværende
transformatorstasjon bygges
om og dimensjoneres i henhold til forventet framtidig forbruk. Den bør også plasseres og utformes slik at den ikke er
til fare for vanlig ferdsel.
Konkret ser vi for oss et nytt «transformatorhus» plassert ca 50 meter lenger vest på øya
2. Vann- og avløp:
- Vi forutsetter at utbygger har ansvaret ved økt behov for vann- og avløp og at øvrige grunneiere/hytteeiere
ikke belastes.
3. Tilrettelegging for allmenheten:
- Ad tilrettelegging for allmenheten så er det viktig at dagens turstier , eller alternative stier, opprettholdes.
Forlag til brygge mot vest er ikke hensiktsmessig, ref. brev fra S Sødal, ut ifra både topografi og værforhold. Vårt
synspunkt er at områdene mot vest må bevares uberørt som det er.

Med vennlig hilsen
Kari Hansen Berg
Instituttleder, Institutt for helse‐ og sykepleievitenskap
Tlf. +47 93037669
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SAMMENDRAG
Planfolket AS meldte på vegne av grunneiere i mars 2017 om oppstart av planarbeid for flere eiendommer
på Skarpøya i Søgne kommune. Det var på forhånd kjent flere funn av kulturminner ved Skarpøya, og Norsk
Maritimt Museum (NMM) vurderte planområdet til å inneha et høyt potensial for ytterligere kulturminner
under vann. Hovedprioriteringen for undersøkelsen var å posisjonere og avgrense kjente kulturminner, samt å
registrere eventuelle andre skipsfunn og havnemateriale. Undersøkelsen besto av en dykkerundersøkelse med
visuell overflateregistrering, sonding med jordbor og prøvestikk.
Skipsvraket på Skarpøya, id. 135638, har en sannsynlig datering til senmiddelalder, og er vernet gjennom
Kulturminnelovens § 14. Vraket er nå blitt posisjonert og avgrenset i tilstrekkelig grad i sammenheng med
planarbeidet. Vraket er eksepsjonelt godt bevart, sammenlignet med mange andre skipsvrak på norskekysten
med tilsvarende alder. Det store sammenhengende skrogflaket utgjør en verdifull kilde til kunnskap om periodens skipsteknologi. Fordelingen av gjenstandsfunn indikerer at de dypere delene av bukta har vært brukt i
større grad enn de indre, grunne delene nært land. På land ble det på tre steder i på Skarpøya registrert eldre
fortøyningsbolter av jern gjort fast i berg. En av boltene ligger innenfor undersøkelsesområdet (Bolt 1). De tre
boltene er typologisk ulike, og stammer i tid trolig fra 17-1800-tallet.
I det vestre planområdet ble det ikke registrert vernede skipsfunn etter Kulturminnelovens § 14, eller
andre verneverdige maritime kulturminner. I det østre området ble et tidligere kjent skipsvrak posisjonert og avgrenset. I tillegg ble det registrert en fortøyningsbolt på land, som har en betydelig lokal
og regional verneverdi. Det vernede skipsfunnet må sikres gjennom planarbeidet, ved at det legges
inn i planen som fredningsområde.
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Innledning

Planfolket AS meldte på vegne av grunneiere i mars 2017 om oppstart av planarbeid for flere
eiendommer på Skarpøya i Søgne kommune (Figur 1). Det var på forhånd kjent flere funn av
kulturminner ved Skarpøya, og Norsk Maritimt Museum (NMM) vurderte planområdet til å
inneha et høyt potensial for ytterligere kulturminner under vann. Museet varslet derfor krav om
en arkeologisk registrering i e-post til Vest-Agder fylkeskommune av 19.04. 2017. NMM ble av
tiltakshaver anmodet om også å undersøke et tilgrensende planområde som senere skal reguleres.
Det samlede undersøkelsesområdet strakte seg derfor østenfor den varslede planen (Figur 2).

Figur 1. Kart over planområdet vedlagt oppstartsvarselet. Kart: Planfolket AS.

Skarpøya ligger like vest for den kjente uthavnen Ny-Hellesund, i et viktig område for sjøfart og
maritim aktivitet i eldre tid. I undersøkelsesområdet er det tidligere gjort en rekke funn av
gjenstander (NMM funn nr. 10180042 og 10180029, hhv. Askeladden id. 135852 og 100467),
samt et skipsvrak (NMM funn nr. 10180018, id. 135638. Vraket ble funnet av sportsdykkere i
1988, og i 1996 datert med C14 til A.D. 1410. Kulturminnene tydet samlet på at området har vært
et ankringssted/havn av betydning. Havnen har imidlertid aldri vært systematisk arkeologisk
undersøkt, og det var et potensial for både skipsvrak, ballast og løsfunn (gjenstander).
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Figur 2 Etter anmodning fra tiltakshaver ble undersøkelsesområdet utvidet østover og omfattet to planer. Nr. (1) utgjør det varslede
planarealet, jf. Figur 1. Kart: Sigmund Sødal, 24. april 2017.

Mål og metode

Hovedprioriteringen for undersøkelsen var å posisjonere og avgrense kjente kulturminner, samt å
registrere eventuelle andre skipsfunn og havnemateriale. Undersøkelsen ble gjennomført av
Frode Kvalø, Pål Nymoen og Elling Utvik Wammer, og besto av en dykkerundersøkelse med
visuell overflateregistrering, sonding med jordbor og prøvestikk. Sikten i vannet var mellom 5 og
10m, men store mengder av langtrådete marine alger gjorde de grunneste delene av området
vanskelig å undersøke.
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Figur 3 Arbeidsbilde fra undersøkelsen. Dykking med prøvegraving på skipsvraket, id. 135638. Foto: Frode Kvalø, NMM.

Figur 4. Det vestre av de to planområdene på Skarpøya sett fra neset midt i undersøkelsesområdet. Eldre fortøyningsbolt (Bolt 1) i
forgrunnen. Bilde tatt mot vest. Foto: NMM/Elling Utvik Wammer.
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Funn og observasjoner

Sjøbunnen i undersøkelsesområdet besto i øst av skjellsand med liten mektighet og partier av
skrånende berg. Fra neset ca. midt i undersøkelsesområdet og vestover, skiftet bunnen karakter
og sediment-tykkelsen ble større. Bunnen besto her i stor grad av myk brungrå silt med noe
småstein og skjell i de øverste centimeterne.

Vernet skipsvrak, id. 135638

Det på forhånd kjente skipsvraket, id. 135638, ble gjenfunnet på omtrentlig samme posisjon som
angitt i museets funnregister og i Askeladden (Figur 6). Vraket lå mellom 5-7m vanndybde, på en
sandslette like nord for et skjær. Kun et begrenset parti av vrakets ene langside var synlig over
bunnen. Det var en rekke av band, trolig bunnstokker, samt bord og garnering som stakk mindre
enn 10cm opp (Figur 5). Ved hjelp av jordbor lot det seg delvis gjøre å avgrense et relativt stort
flatt område med sammenhengende treverk. I en del områder lå skroget like under
bunnoverflaten, mens i andre deler mer enn 50cm nede i bunnsedimentet. En sikrere avgrensning
av vraket var ikke mulig å få til på den begrensete tiden vi hadde til rådighet. For å få bekreftet
avgrensningen i lengde ble det foretatt mindre prøvegravinger i de to antatte ytterkantene (Figur
7).

Figur 5 Bilde av den delen av vraket som stakk opp over bunnen. Vi ser nedbrutte ender av band eller bunnstokker, samt hudbord og
garnering. Antakelig ligger hudbordene på venstre side i bildet. Foto: Pål Nymoen, NMM.
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Figur 6 Kart hvor posisjon til skipsvrak, id. 135638 framgår. Kart: Elling Utvik Wammer, NMM.

Figur 7 Detaljert kartskisse av skipsvraket id. 135638 og elementer i undersøkelsen. Kart: Elling Utvik Wammer, NMM.
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I den østre enden avdekket vi et parti av skroget på ca. 1x1,5m. Her ble det påvist en avbrutt
stevn/kjøl som lå orientert omtrent øst-vest, samt flere brede, klinklagte hudbord på hver side
(Figur 8). Hudbordenes bredde var ca. 50cm. Alt treverket så ut til å være eik. Vi antar at denne
enden representerer vrakets fremre parti. Bortsett fra de delene av treverket som lå høyest opp
mot bunnoverflaten var treverket svært godt bevart. Det ble også observert flere deler som lå på
tvers av skroget. Dette kan trolig være bunnstokker. En av delene manglet imidlertid kurvatur og
hadde et kvadratisk tverrsnitt, som kan indikere at den stammer fra en annen del av
konstruksjonen, muligens er den en dekksbjelke.

Figur 8 Fremre del av skipsvraket etter at løse masser var fjernet med slamsuger. Den pelemarkspiste stevnen/kjølen er synlig i
forgrunnen, på begge sider klinklagte hudbord. Løs bjelke, mulig dekksbjelke, ligger ovenpå de andre delene. Foto: Pål Nymoen, NMM.

I den vestre avgrensningen av skipsvraket lå treverket dypere nede i sedimentene, flere deler med
grove dimensjoner ble påtruffet fra ca. 60cm dybde (Figur 9). Også her var treverket svært godt
bevart. Ettersom dybden i prøvestikket var så stor, ble det ikke gravd stort nok område til at man
kan si med sikkerhet hva slags deler av skipet som ble funnet. Akterstevn e.l. ble ikke funnet, og
skipet kan originalt ha vært lengre enn det som er bevart. Det så i tillegg ut til at vraket lå direkte
an mot stein eller berg, som kan tyde på at skipet opprinnelig har ligget eksponert i vannmassene,
og at akterpartiet er blitt knekt eller nedbrutt (forsvunnet) etter deponeringstidspunktet.
Total lengde på skrogflaket ble målt til 10,6m. Posisjonen på endene ble innmålt med håndholdt
GPS fra overflaten over dykkerens luftbobler. Denne posisjoneringsmetoden har en feilmargin på
et par meter, i tillegg til GPS-mottakerens nøyaktighet på tre meter.
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Figur 9 Skipsdeler i den vestre sjakten. Foto: Pål Nymoen, NMM.

Dateringsprøve
For å skaffe en sikrere datering av skipsvraket ble det saget av et smalt stykke av et av
hudbordene på babord side. På denne delen kunne en registrere både tetningsmateriale og
sammenføyningsmetode: Fibrene i tetningsmaterialet later til å være vegetabilske, og det er
avtrykk av en nykket jernnagle på innsidens øvre kant (Christian Rodum, NMM, pers med.).
Bordets utside har avtrykk etter to runde jernnaglehoder (Ø 30 mm) i nedre kant, samt et avtrykk
med noe mer rettkantet form (Figur 10). Bordet er tangentielt skåret/kløyvd. Prøven kunne ikke
dateres. Selv om det var nok årringer var det ingen pålidelige dateringer dukker opp (Rapport fra
dendrokronologisk analyse, vedlegg).

Figur 10 Detaljer på trestykke som ble sagd av til dendrokronologisk datering. Til venstre: Tetningsmateriale. Til høyre: Merker etter
naglehoder på utsiden av hudbordet. Begge foto: Elling Utvik Wammer, NMM.
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Funn ombord
Under gravingen i skipets fremre del ble det funnet flere gjenstander som kan tilhøre vraket. Et
bunnskår av en trefotet kokepotte i rødt leirgods lå i sedimentene over vraket (Figur 11), men det
kan ikke fastslås ut fra dykkerens observasjoner om gjenstanden lå i direkte kontakt med vraket.
Fravær av tilsvarende gjenstander i nærområdet til vraket sannsynliggjør imidlertid at gjenstanden
har tilhørt skipets last. Kokepotter av denne typen opptrer tidligst på 1400-tallet i Nord-Europa,
og var i bruk opp til midten av 1700-tallet. Fragmentet er for lite til å kunne dateres sikkert ut fra
typologi, men en svært primitiv glasur og ufullstendig brenning (grått gods innvendig), peker mot
en eldre datering innen denne tidsrommet (Susanne Petterson og Hilde Vangstad, pers. med.).

Figur 11 Bunnskår av kokepotte funnet i skipsvraket id. 135638. Foto: Elling Utvik Wammer, NMM.

Det ble også funnet en del av et tønnelokk (Figur 13) og en tønnestav (Figur 12) i den fremre
delen. Disse trestykkene lå sammenfiltret med bjelker og antatte bunnstokker, og kan dermed
antas å tilhøre vraket med stor sannsynlighet. Tøndestaven ble sendt inn for dendrokronologisk
datering, men inneholdt kun ca. 40 årringe og ble derfor ikke målt (Vedlegg).

Figur 12 Tønnestav funnet i fremre del av skipsvraket. Foto: Elling Utvik Wammer, NMM.
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Figur 13 Del av tønnelokk kommer fram under en mulig dekksbjelke i fremre del av skipsvraket. Foto: Pål Nymoen, NMM.

Andre observasjoner ved vraket
Under den innledende avgrensningen av vraket ble det registrert en ansamling av teglstein og
kermaiske fliser, ca. tre meter NNØ for stevn-partiet i øst (Figur 14). Teglsteinene var av en grov
type som er kjent fra middelalder-kontekster. Kvadratiske fliser av den typen som ble observert
kjenner vi bl.a. fra «Flisevraket» ved Selør (Lyngdal kommune), datert til 1500-tall. Denne haugen
av tegl og flis lå altså ikke i direkte berøring med vraket, og kan ikke sikkert sies å ha vært en del
av lasten. Det er likevel påfallende at disse gjenstandene ligger så nært vraket, ettersom lignende
funn ikke ble gjort i resten av undersøkelsesområdet.
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Figur 14 Ansamling av teglstein og keramiske fliser på sjøbunnen i nærheten av skipsvraket. Dette kan være en del av lasten da skipet
gikk ned. Foto: Pål Nymoen, NMM.

Det ble observert enkelte mindre biter av eik på bunnoverflaten vest for den vestre
avgrensningen. Det er grunn til å tro at disse delen stammer fra vraket, og at de enten ved
ankring/dregging eller naturlig nedbryting har blitt revet løs fra vraket og flyttet dit.
Oppsummering/tolkning
Skipsvraket på Skarpøya, id. 135638, er vernet gjennom Kulturminnelovens § 14, og er nå blitt
posisjonert og avgrenset i tilstrekkelig grad i sammenheng med planarbeidet. Forsøk på å oppnå
en mer nøyaktig datering av vraket førte ikke fram. En datering til senmiddelalder, slik C14dateringen på forhånd sa, er fortsatt sannsynlig etter denne undersøkelsen. Vraket er eksepsjonelt
godt bevart, sammenlignet med mange andre skipsvrak på norskekysten med tilsvarende alder.
Det store sammenhengende skrogflaket utgjør en verdifull kilde til kunnskap om periodens
skipsteknologi. Vi har gjennom en svært begrenset undersøkelse også kunnet slå fast at vraket
inneholder last, som også er en potensielt svært viktig kunnskapskilde. Det er usikkert hvor mye
som befinner seg om bord, men ettersom store deler av vraket er dekket til med tykke
sedimenter, er mulighetene store for at mye materiale ligger bevart i vraket. Det er uavklart
hvordan haugen med tegl og flis henger sammen med vraket, men foreløpig er det vår tolkning at
disse gjenstandene må stamme fra forliset.

10

ARKEOLOGISK REGISTRERING SKARPØYA NORD
PROSJEKT NR.: 2017091
__________________________________________________________________________________

Havnemateriale, id. 135852 og 100467

Undersøkelsen hadde som formål å skaffe en bedre avgrensning av havneområdet, id. 100467,
som tidligere omfattet hele den vestre bukten i planområdet. Sjøbunnen ble visuelt registrert der
dette var mulig, men pga. stor tarevekst måtte det i tillegg anlegges prøvestikk med slamsuger
inne i bukten for å kunne påvise eventuelle gjenstandsfunn.
En rekke gjenstander ble observert på sjøbunnen ved søk langs planområdets yttergrense (Figur
15). Vanndybden her var større enn 6-7m. Funnene var i all hovedsak krittpiper fra 16-1700-tall.
Innenfor plangrensen ble det imidlertid ikke gjort funn av gjenstander. Fem prøvestikk på
potensielle steder i bukta ga ingen funn av kulturhistorisk materiale. Vanndybden på de stedene
hvor prøvestikkene ble gravd var 2-3m.

Figur 15 Eksempler på gjenstandsfunn i havneområdet ved Skarpøya, id. 100467. Til venstre: Krittpipe. Til høyre: Bunn av glassflaske
(ikke posisjonert). Foto: Pål Nymoen, NMM.

Tolkning
Fordelingen av funn indikerer at de dypere delene av bukta har vært brukt i større grad enn de
indre, grunne delene nært land. Fordelingen av funn stemmer godt over ens med plasseringen av
eldre fortøyningsbolter (se neste avsnitt), hvis en forutsetter akterfortøyning med plassering av
anker på større dybder mot nord. Ettersom vi kun kjenner ett enkeltfunn fra det indre delen av
bukta (id. 135852), er det blitt foretatt en justering av grensen for kulturminnelokaliteten id.
100467. Denne justeringen medfører at lokaliteten ikke lenger strekker seg innenfor
undersøkelsesområdet på Skarpøya.
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Figur 16 Kart over registrerte gjenstandsfunn og prøvestikk gjort i forbindelse med avgrensning av havneområdet id. 100467. På kartet
framgår også registrerte eldre fortøyningsbolter i området. Kart: Elling Utvik Wammer, NMM.
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Fortøyningsbolter

På land ble det på tre steder i på Skarpøya registrert eldre fortøyningsbolter av jern gjort fast i
berg. En av boltene ligger innenfor undersøkelsesområdet (Bolt 1). De tre boltene er typologisk
ulike, og stammer i tid trolig fra 17-1800-tallet. Plasseringen framgår av kartet over.
Den bolten som ligger i planområdet består av en tykk stamme og et smalere stag på tvers, og
danner en tilnærmet T-form (Figur 17). Bolten står plassert på et berg hvor det er nærdjupt, og
dermed velegnet for oppankring av fartøyer.

Figur 17 Fortøyningsbolt av eldre type i planområdet (Bolt 1). Foto: Elling Utvik Wammer, NMM.

Figur 18 To eldre fortøyningsbolter utenfor planområdet. Til venstre: Bolt 2. Til høyre: Bolt 3. Begge foto: Elling Utvik Wammer,
NMM.
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Konklusjon

I det vestre planområdet (jf. Figur 1) ble det ikke registrert vernede skipsfunn etter
Kulturminnelovens § 14, eller andre verneverdige maritime kulturminner.
I det østre området ((2) på Figur 2), ble et tidligere kjent skipsvrak posisjonert og avgrenset. I
tillegg ble det registrert en fortøyningsbolt på land, som har en betydelig lokal og regional
verneverdi. Det vernede skipsfunnet må sikres gjennom planarbeidet, ved at det legges inn i
planen som fredningsområde. Et slikt fredningsområde bør omfatte den registrerte ansamlingen
av teglstein og keramiske flis, samt et bufferområde rundt hele lokaliteten. Alternativt må det
søkes dispensasjon for gjennomføring av framtidige tiltak i området. En dispensasjonssøknad
stiles til Riksantikvaren, men oversendes NMM for faglig tilrådning. NMM anmoder også om at
den nevnte fortøyningsbolten ikke blir ødelagt, og at det settes av et tilstrekkelig område rundt
denne i planen, slik at opplevelsesverdien ivaretas.

Vedlegg

Resultat fra dendrokronologisk analyse
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Dendrochronological analysis of timbers from two ships,
Skarpøy 1 and Norskerenna, Norway.
Aoife Daly, Ph.d.
Dendro.dk report 55 : 2017
Commissioned by Christian Rodum, Norsk Maritimt Museum.
Introduction
Four samples were submitted for dendrochronological analysis from two
shipwrecks, found at Skarpøy 1 and Norskerenna in Norway. The three samples
from Skarpøy 1 are Quercus sp., oak. The sample from Norskerenna is Pinus sp.,
pine.
Skarpøy 1
One of the samples from Skarpøy 1, from a barrel stave, contains only c. 40 treerings and was therefore not analysed further. The other two samples, both from
planks contain 111 and 103 tree-rings respectively (see catalogue). Both samples
also have sapwood preserved. The tree-ring curves from these two do not crossmatch with each other, and it has unfortunately not been possible to find their
dating.
Norskerenna
The pine sample from a beam from Norskerenna contains 124 tree-rings. Only
heartwood is observed on the sample. Again, it has not been possible to date this
sample.
For measuring and for the analysis and the calculation of the t-value (”t-test”),
”DENDRO” (Tyers, 1997) and ”CROS” (Baillie & Pilcher, 1973) are used. In the
analysis master and site chronologies for Northern Europe are employed.
Literature
Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring
research. Tree-Ring Bulletin 33, 7-14.
Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, ARCUS Report 340,
Sheffield.
Catalogue
Filename

sample title and number

rings start yr. end yr.

pith

sapwood

bark?

Ave. ring
Conversion extra end width mm Interpretation / felling

Skarpøy 1
Z2010019

Skarpøy 1 10180018 Norway hudbord 1 QUSP 111

G

5

N

T

S1

1,23

undated

Z201002a

Skarpøy 1 10180018 Norway bord 1 QUSP

G

13

N

R

S1

1,40

undated

103

Skarpøy 1 10180018 Norway tønnestav QUSP c. 40

Not analysed

Norskerenna
Z202001a

Norskerenna 10180072 Norway bjælke PISY

124

C

0

N

H

H1

1,52

undated

Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion.
Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.
Aoife Daly, Ph.D.

11th October 2017

Til Søgne kommune
v/Anne Marit Tønnesland
Deres referanse: 2017/790 – 45435/2017

TILBAKEMELDING OM TILRETTELEGGING FOR ALLMENNHETEN
SKARPØYA NORD – GB 22/3 M.FL. – PLAN ID 201702
Takk for brev av 24.10.2017 om hvor det kunne være aktuelt med tiltak vest Skarpøya etter
planutvalgets vedtak av 20. september (pkt. 2): «Før reguleringsplanen legges ut til offentlig
ettersyn og høring vurderer administrasjonen om det kan stilles rekkefølgekrav om
tilrettelegging for allmennheten på vestsiden av Skarpøya.» Vi var ikke til stede i møtet, men
har overhørt diskusjonen via videoopptak på kommunens nettsider og forstår at det handler
om en evt. enkel brygge. Dette er vi positive til så lenge det ikke hindrer gjennomføringen av
planen for øvrig.
Alle strandarealene på vestsiden av Skarpøya er en kombinasjon av bratte fjell og svaberg og
består av helt urørt natur. Det er et område som vi oppfatter at vernebestemmelsene nettopp er
til for å bevare. Det finnes ingen bygninger, brygger eller innretninger som for eksempel
fortøyningsbolter der i dag. Den historiske årsaken er at området er svært utsatt for vær og
vind fra vest og sørvest.
Vi forstår lov og verneforskrifter slik at det skal svært gode argumenter til for dispensasjon i
et slikt område. Vi har vurdert de geografiske alternativene i lys av dette, og mener at bare ett
sted kan bli aktuelt: en liten steinbukt ved noen svaberg som også alltid har vært det mest
brukte stedet av allmennheten (se illustrasjon). De andre alternativene er enten uegnet på
grunn av landskapets form eller så utsatt for vær og vind at tiltak der må bli for massive til at
vi kan se for oss at vernemyndighetene vil tillate dem.
Slik vi ser det, kan argumentene for å gi dispensasjon for et slikt tiltak akkurat der vi foreslår,
sammenfattes som følger:
-

-

I selve steinbukta og rett innenfor ligger det allerede noen steiner som kan brukes til
en liten, lav (5-6 m bred) brygge av naturstein.
Det er dypt nok for småbåter av aktuelle størrelser, og bunnforholdene gjør at det ikke
trengs å sprenge, bore eller mudre noe.
Selve steinbukta er ubrukt areal og vanskelig å passere til fots i dag. En brygge der vil
lette ilandstigningen fra småbåter og joller og dessuten gi en stiforbindelse mellom
svabergene på begge sider (se illustrasjon). Dermed øker bruksverdien for
allmennheten i et litt større område.
Også denne delen av vestsiden av Skarpøya er sterkt værutsatt fra vest, men selve
brygga vil ligge relativt godt skjermet mot uvær på grunn av svabergene på utsiden.
Brygga kan bli helt vedlikeholdsfri.
Ved å etablere brygga på en skånsom måte med stein fra samme område, vil den etter
kort tid kunne se ut som en gammel, naturtilpasset brygge som «alltid» har vært der.

Vi går utfra at kommunen vurderer de juridiske sidene med evt. rekkefølgebestemmelser om
en slik brygge. Dette handler om arealer som tilfeldigvis er i vårt eie, men som ikke inngår
verken i skjærgårdsparken eller i noen planlagte offentlige tiltak for allmennheten. Det gjelder
1

også et tiltak som må sies å ha en ganske svak kobling til reguleringsplanen. Hadde det ikke
vært enklere med en frivillig, egen avtale der vi tilbyr oss å finansiere og stå for etableringen
av en slik, liten brygge i samarbeid med kommunen, uavhengig av reguleringsplanen? Vi vil
mene det. Så kunne det bli opp til vernemyndighetene om de vil tillate den, men det skal ikke
stå på oss. En slik måte å ordne tiltaket på, kunne bli enklere og mindre byråkratisk ved at en
slipper alle eventuelle juridiske komplikasjoner ved å koble det til selve reguleringsplanen.

Kristiansand/Søgne, 29.10.2017

Vennlig hilsen
Sigbjørn Sødal
(også på vegne av Leif Otto Sødal og Randulf Roaldsnes)
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Fra: Sigbjørn Reidar Sødal[sigbjorn.sodal@uia.no]
Sendt: 30.10.2017 16:08:14
Til: Anne Marit Tønnesland
Tittel: SV: Tilbakemelding, Skarpøya Nord

Takk, det er fint.
For ordens skyld: Brygga slik vi foreslår den, virker kanskje ikke veldig lett tilgjengelig på et flyfoto, men det er
ikke tilfellet. I realiteten er den lett å komme til når dette er aktuelt, det er svært god dybde inne i selve bukta, og
det vil være enkelt å få til fortøyningsordninger som gjør at gjestende båter vil ligge trygt.
Stedet hadde faktisk et kongelig (uvarslet) besøk en fin sommerdag for noen få år siden!!
Sigbjørn S.

Fra: Anne Marit Tønnesland [mailto:Anne.Marit.Tonnesland@sogne.kommune.no]
Sendt: mandag 30. oktober 2017 15.31
Til: Sigbjørn Reidar Sødal <sigbjorn.sodal@uia.no>
Emne: SV: Tilbakemelding, Skarpøya Nord
Saken vil bli diskutert på førstkommende planmøte, tirsdag 7. november. Tilbakemelding vil bli gitt etter dette.
Mvh
Anne Marit Tønnesland
saksbehandler

Fra: Sigbjørn Reidar Sødal [mailto:sigbjorn.sodal@uia.no]
Sendt: 29. oktober 2017 23:57
Til: Anne Marit Tønnesland
Emne: Tilbakemelding, Skarpøya Nord

Hei.
Her er vår respons på henvendelsen om evt. tiltak for allmennheten vest på Skarpøya. Jeg håper det er
tilfredsstillende og tilstrekkelig til at planen ganske snart kan bli sendt ut på høring. Ta selvsagt kontakt etter
behov.
Vennlig hilsen
Sigbjørn S.

Til Søgne kommune
v/Anne Marit Tønnesland
Deres referanse: 2017/790

DETALJREGULERING SKARPØYA NORD (GB 22/3 M.FL.)
Takk for tilsendte høringsuttalelser og oppklarende møte etter innsigelsen fra Fylkesmannen om de
fire sjøbuene og tomt F23. Innsigelsen til tomt F23 kan bli alvorlig for oss, men som avtalt ønsker vi å
foreslå tilpasninger som vi håper gjør at den trekkes (pkt. 1&2). Dessuten foreslås en liten justering
som respons på innspill i saksutredningen og høringsrunden om utformingen av stier (pkt. 3).

1. NYE SJØBUER/LAGERBODER
Fylkesmannen har innsigelse mot de fire nye sjøbuer/lagerbodene. Han skriver at det i dag ikke er
bebyggelse på nordsiden av bukta, og at bebyggelse svekker naturmiljøet/landskapet og fører til økt
privatisering av omgivelsene, herunder tursti langs nordsiden av bukta. Vi kan gi avkall på alle fire nye
sjøbuer som følge av innsigelsen. For at saken skal ha vært godt opplyst vil vi likevel ha sagt følgende:
Etter vår vurdering er området allerede fullt privatisert, og alle sjøbuer/lagerboder var nøye tilpasset
omgivelsene. De kunne gjerne ha vært uten vinduer og under normalstørrelsen i kommuneplanen
(15m2). De var bare tenkt til små-lager for fiskeutstyr, påhengsmotorer o.l. for hytteeiere, som ville
slippe å bære den slags opp til hyttene til stadighet. Fylkesmannens konkrete argumentasjon knytter
seg i det vesentligste til området på nordsiden av bukta (BBS2). Turstien der er stort sett en adkomst
for hytteeierne til et naturlig avgrenset bryggeområde. Terrenget er bratt og ulendt i friområdet like
nord for dette. Selv unge mennesker må bruke både armer og bein for å ta seg frem både langs sjøen
og til toppen av heia. Det var en av grunnene til at planen skiller mellom «turveg GT1» (hovedveier)
og «turveg GT2» (småveier). Stier av type GT1 er de mest reelle turveiene. De ble på vårt initiativ
regulert med større bredde (2m) i planforslaget enn det vanlige i slike hytteområder. Stien forbi F23
og båtplassområdet BBS2 er av type GT2. Uansett hvordan den utformes, blir den lite interessant for
andre enn hyttefolket og de med båtplasser i BBS2, på grunn av det ulendte terrenget på nordsiden.
Den konkrete argumentasjonen i innsigelsen virker mindre relevant for de to planlagte sjøbuene i
BBS1, særlig den vestligste. Den er foreslått plassert like ved en eldre sjøbu, og trukket inn i et
«innhukk» i fjellet. Her, på sørsiden av bukta, har det ligget både brygge og sjøbu i 60-70 år, området
er uansett utilgjengelig for allmennheten, og det er langt å gå ut til friområder i alle retninger.
Selv om vi i utgangspunktet vil mene at ingen av de fire bodene vil være til sjenanse for allmenheten,
tar vi til etterretning Fylkesmannens innsigelse. Mange hytteeiere hadde unngått mye bæring hvis
noen av dem kunne beholdes som enkle (evt. krympede) redskapsboder, men innsigelsen mot tomt
F23, som kommenteres nedenfor, er langt mer problematisk for oss.

2. TOMT F23
Fylkesmannen skriver at denne tomta skiller seg klart ut fra de øvrige med sin umiddelbare nærhet til
sjøen. Til dette bemerkes at hele området som omfatter tomtene F21-F29, er blitt strukturert bevisst
og helhetlig i planen. Målet er å få et riktig antall tomter av passende størrelse, bevare mest mulig av
jordene på en naturlig måte, og med funksjonelle stier som er konsekvent lagt langs tomtegrensene.
1

Helheten rammes hvis innsigelsen på dette punkt skulle bety at tomt F23 må tas helt ut, og mye
burde vært gjort annerledes. Der den nye hytta på F23 er foreslått plassert, ligger det en formelt
godkjent platting med overbygd le-vegg, bygget for mange år siden. Denne plattingen er det planlagt
skal fjernes når en ny hytte skal bygges. Plattingen tilhører eksisterende hytte på F22. Stien til
bryggeområdet går altså over tunet på dagens eiendom. Etter vårt syn vil en tilpasset utgave av F23,
som vist nedenfor, heller bidra til mindre enn større privatisering, bla. fordi det etter en tomtedeling
etter hvert kan bli naturlig med en hekk e.l. langs stien i grensen mellom F22 og F23.
Forslaget til tilpasning av F23 er vist på vedlagt skisse. Tomtegrensen i øst er flyttet, og mer enn 300
m2 er omgjort fra hyttetomt til båtplass-/grøntområder uten bebyggelse. Endringen innebærer at
byggegrensen lengst i øst er flyttet opptil 18 m mot vest, bort fra bukta. Avstanden fra denne
byggegrensen til nærmeste bryggekant i bukta blir da minst like stor som for eksisterende bygg på
F21 og F22 (minst 12 meter). De to sistnevnte hyttene er allerede mer eksponert mot Høllefjorden
enn en hytte på F23 vil bli, siden den legges inn mot den høye heia i nord. Plasseringen gjør at hytta
langt på vei vil skjermes av skråningen til heia mot fjorden i øst. (I planforslaget er det allerede
restriksjoner som balanserer høyden på et slikt bygg på F23, i forhold til eksisterende bygg på F22.)
For å kompensere for arealet som fjernes fra F23 like ved bukta, men samtidig bevare strukturen i
planforslaget, trekkes enkelte tomte- og byggegrenser for F26 og F28 på innsiden litt vestover (maks
5-6 meter). Det har ingen negative konsekvenser for landskapsbildet eller andre hensyn, og bør være
uproblematisk. Etter disse justeringene kan vi vanskelig se at F23 skiller seg spesielt ut. Den ligger
ikke nærmere sjøen enn flere andre, den blir mindre eksponert mot Høllefjorden enn mange andre,
og stien forbi, gjennom båtplassområdet BBS2, blir tydelig og romslig. Som nevnt ovenfor, brukes
denne stien dessuten i det alt vesentligste av hyttefolket og de som har båtplass der.
Det tidligere F23-arealet like ved bukta som foreslås overført til båtplassområdet (BBS2), brukes i dag
til opplag av kajakker o.l. Med den foreslåtte tilpasningen for F23 legges det opp til at dette området
i fremtiden vil bli brukt til samme formål, uten noen form for bebyggelse. Det blir bare behov for noe
planering og bedre drenering den dagen det er aktuelt å bygge på F23.

3. TYDELIGE TURSTIER
I saksfremstillingen til planutvalgets førstegangsbehandling bes det om råd til utformingen av
turstier. Det er ikke kommet konkrete forslag, men Fylkeskommunen og Fylkesmannen gir råd om
tydelig opparbeiding og merking/skilting. Vi har fått forståelsen av at kommunen er særlig opptatt av
stien i øst-vest-retning ved «hovedkrysset» der fire grener av stien møtes i ett grensepunkt mellom
F10, F12 og F19. Vi har vurdert den presise utformingen her på nytt i lys av dette. Vårt forslag til
forbedring ses på vedlagte skisse. Et par byggegrenser endres litt, og stien rettes slik at den følger
tomtegrensene hele veien i øst-vest-retning. Dessuten skyves nordlige tomtegrense på F10 mot nord.
Lysforhold mm. gir da en opplagt plassering av et nytt hovedbygg på F10 helt inntil byggegrensen i
nord, dvs. uten større oppholdsarealer på nordsiden. Det gir igjen en naturlig GT1-trasé i øst-vestretning 2-5 meter fra hytteveggen (blåfarget på skissen), og en like tydelig GT1-trasé mot sør fra det
samme krysset. På skissen er det tegnet et gult skilt som kan vise vei i alle retninger («Til friområde»,
«Til rutebåt»…) og plasseres på en liten knaus der (evt. hytteveggen). Sammen med et kanaliserende
terreng fra kantene av jordet ut i alle retninger, bør dette fjerne enhver tvil om hvor stiene går.
Overalt ellers er terrenget så kanaliserende at tilsvarende problemer neppe oppstår.
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4. OPPSUMMERING
Vi håper disse kommentarene kan bidra til fremdrift i den videre behandlingen av planen. Dersom
forslaget i pkt. 2 ikke aksepteres og innsigelsen opprettholdes, ber vi om å bli kontaktet snarest for å
– om mulig – arbeide frem en alternativ, omforent løsning der tomt F23 forhåpentlig kan bli bevart.

Kristiansand/Søgne, 12.01.2018
Vennlig hilsen
Sigbjørn Sødal
(også på vegne av Leif Otto Sødal og Randulf Roaldsnes)

2 vedlegg
SKISSE TIL PKT 2: Nye tomte- og byggegrenser for tomt F23
SKISSE TIL PKT 3: Plankart-endring som kan gi mer tydelige turstier (GT2)
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Fra: Sigbjørn Reidar Sødal[sigbjorn.sodal@uia.no]
Sendt: 12.01.2018 11:34:13
Til: Anne Marit Tønnesland
Tittel: Skarpøya Nord, kommentarer ifm. høringsrunden

Hei.
Her er våre kommentarer til høringsinnspillene. De to skissene som er vedlagt der, er akkurat de samme som jeg
sendte før møtet i forrige uke. Jeg har bare fjernet en del tekst samt tegnet inn den eksisterende plattingen på
F23.
Til orientering: Vi har ikke skrevet noe i dette notatet om reguleringsbestemmelsene og evt. brygge vest på øya.
Dere har vel allerede fått mer enn nok om dette i denne omgang, og her blir det sikkert uansett mange nye runder
bla. med vernestyret. Jeg glemte imidlertid å nevne en liten sak på møtet: Jeg vil tro (selv om jeg ikke har målt
opp) at steinbrygga som var tegnet inn i fotomontasjen, er 2‐3 meter lengre enn de 5‐6 meterne som var antydet i
det skriftlige notatet vårt om dette i høst. Hvis vernestyret tillater det, er bukta stor nok til at det i hvert fall bør
være plass til en brygge som kan ta to store eller tre litt mindre småbåter som fortøyer ut fra brygga (med
akterfortøyninger på oddene på utsiden). Det krever litt mer stein og tilrettelegging, men det er fullt mulig.

Vennlig hilsen
Sigbjørn Sødal

Til Søgne kommune
v/Anne Marit Tønnesland
Deres referanse: 2017/790

DETALJREGULERING SKARPØYA NORD (GB 22/3 M.FL.)
– noen utfyllende illustrasjoner av evt. tiltak for allmennheten vest på Skarpøya
Jeg viser til muntlig informasjon i møte 05.01.2018 om evt. tilrettelegging for allmennheten vest på
Skarpøya. I notat av 29.10.2017 argumenterte vi for at en evt. ny brygge bør plasseres i en liten bukt
lengst vest og nord. Vedlagt følger noen enkle fotomontasjer og litt vindstatistikk som underbygger
anbefalingen om en slik plassering, i område 3 i kartet på siste side («Gjertsensbukt»). Hele vestsiden
av Skarpøya er svært vindutsatt, men område 3 er klart best. Den skisserte brygga er 7‐8m bred, men
kan gjøres litt større eller mindre etter behov. Det vil være god dybde også til kjølbåter like utenfor
en slik brygge. Merk ellers at de to tilsynelatende, små holmene lengst vest på det siste fotoet ikke er
holmer, men er forbundet med Skarpøya. Fotoene ble tatt ved nyttår, en dag det tilfeldigvis var
svært høy vannstand. En del «svaberg» som normalt ligger over vann, ligger under vann på bildene.
Illustrasjon fra tidligere notat (29.10.2017)

Kristiansand/Søgne, 31.01.2018
Vennlig hilsen
Sigbjørn Sødal
(også på vegne av Leif Otto Sødal og Randulf Roaldsnes)
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