Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L13
2011/172 -21837/2018
Vibeke Wold Sunde
14.05.2018

Saksframlegg
Klagebehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID
201108
Utv.saksnr
121/18
65/18

Utvalg
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

Møtedato
23.05.2018
21.06.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108,
tas ikke til følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID
201108, tas ikke til følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at BSB22 endres til friområde.
2. De øvrige klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan
ID 201108, tas ikke til følge.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra MDG. MDG sitt forslag vedtatt med 5
(MDG, AP, FRP (1-Nilsen) mot 4 (H, KRF, FRP (1-Daland)). Repr. Daland (FR) ba om
kontravotering. Kontravotering ga samme resultat.

Vedtak:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at BSB22 endres til friområde.
2. De øvrige klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan
ID 201108, tas ikke til følge.
Under Eventuelt PS 131/18 anket representantene Reisvoll (H), Løchen (H), Daland (FRP) og Elle
(KRF) saken inn for kommunestyret i henhold til § 17 i reglement for plan- og miljøutvalget.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunestyre vedtok detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108 den
26.10.2017. Vedtaket ble påklaget. Deler av klagene ble tatt til følge og kommunestyret fattet
et nytt vedtak av planen den 25.01.18 (vedlegg 1).
Meldingen om vedtaket ble sendt ut per post den 31.01.18, og kunngjort i Fædrelandsvennen
den 04.11.17. Klagefristen var satt til tre uker etter mottak av melding om vedtaket, og tre uker
etter kunngjøringen. Klagefrist satt i kunngjøringen i avisa legges til grunn som gjeldende
klagefrist. Klagefristen blir da 24.02.18.
Det har kommet inn fem klager på vedtaket av planen (vedlegg 2 – 6). Flere av klagene er
kommentert av berørte parter (vedlegg 7 - 12).
Saksutredning:
Klagene er framsatt av grunneiere innenfor planområdet og mottatt innen klagefristen.
Klagerne vurderes å ha rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28.
Under er klagene oppsummert og kommentert punktvis av arealenheten. Flere av klagene er
omfattende og bør leses i sin helhet, se vedlegg 2 - 6.
Klage fra Grasmo (GB ), 16.02.18. (vedlegg 2)
Vi kan ikke akseptere at det foretas endringer i reguleringsplanene som hindrer utnyttelsen av
vår tomt. Det er viktig at det ikke blir for trangt å manøvrere i og fortøye i bukta. Da er det er
ikke plass til vesentlige utvidelser av brygger og fortøyning av store båter.
Vi ønsker ikke at det utføres mudring. Mudring utenfor vårt eiendomsområde kan lett føre til
utrasing av masser fra vår eiendom.
Klagen fra Grasmo er kommentert av Norheim i e-post 08.03.18 (vedlegg 7):
Vi stiller oss fullt og helt bak klagen fra Grasmo og anmoder om at denne blir hensyntatt i det
videre arbeidet, og grundig informert om i saksframlegget til Plan‐ og Miljøutvalget og
Kommunestyret. Etter vår oppfatning underbygger klagen de fleste av våre synspunkter
fremsatt i vår egen klage datert 20.02.2018. Vi ber spesielt om at Grasmo’s bekymring for
mudring i bukta blir grundig vurdert.
Administrasjonens kommentar:
Planen åpner ikke opp for utvidelse av den faste delen av bryggeanleggene i Ånensbukt, men
det åpnes opp for at det kan legges ut utriggere innenfor sjødelen av bryggeanlegget (oransje
område i sjøen). For å sikre at bukta ikke sperres av med fortøyningsinnretninger er det
regulert inn et åpent sjøareal mellom bryggeanleggene nord og sør i bukta, se kartutsnittet
under.

Dersom det skal mudres er det et søknadspliktig tiltak, hvor konsekvenser for omkringliggende
områder, naturmangfold m.m. skal vurderes.
Forholdene i klagen var kjent når planen ble vedtatt, administrasjonen kan ikke se at klagen gir
grunnlag for endring av planen.
Klage fra Rognhaugen (GB 37/63), 16.02.18. (vedlegg 3)
a. Parkeringsplassen SPP7 er for liten. Det er urealistisk at det i området også skal være
plass til parkering for to boliger.
b. Fylkesmannen og Fylkeskommunen har påpeika kor viktig det å halda på det urørte
preget i denne bukta, men det er tydeleg at ingen representantar for Søgne Kommune
har vore på tomta. Då ville ein ha sett konsekvensane av denne offentlege turstien
tilrettelagd for rullestol. Terrenget er kuppert og kartet gjev inntrykk av at det er båe
flatare og breiare enn i røynda. Den tette kommunikasjonen mellom Aamodt og
sakshandsamar kan tyde på at GT1 er ein «hestehandel» for å opna for bygging på
B31. Rekkjefylgjekravet i 8.1 dokumenterer dette. Me har òg ein tinglyst byggjeklausul
på heile dette området og meiner at denne stien er i konflikt med denne.
c. Det ser ikkje ut til at Søgne Kommune har teke nok omsyn til moment som
klimaendringar og havnivåstigning. Det aller mest av arealet på tomta (B29-B31) er
under 3 meters grensa for normalvasstand. Kristiansand Kommune nektar all
bustadbygging under 3 meter og Søgne bør gjera minstdet same. Det gjer at det berre
er høgdedraget mellom noverande bygningar som kan nyttast…
…Søgne Kommune har heller ikkje sagt kvifor dei godtek bustader midt i eit
hytteområde. Argumentet til Aamodt om at sidan vår hytte er vend mot syd bør
utbygging mot nord ikkje vere skjemmande er totalt misforstått. Ein fritidseigedom
nyttast mest utandørs på heile eigedommen til ulike formål. Det å få fastbuande så tett
innpå vår hytte opplevast som ei klår ulempe for oss og om vedtaket vert ståande vil me
krevja erstatning etter plan og bygningsloven § 15-3.
Klagen er kommentert av Aamodt (GB 37/22), i e-post datert 05.03.18. (vedlegg 12):

Viser til uttalelse ifbm forrige klage. Når det gjelder parkering tenker vi at det er god plass til
parkering på egen tomt for de tre boligene. Parkering for eier av BFR32 (37/63) får like gode
parkeringsforhold som de i dag disponerer.
Administrasjonens kommentar:
a. Det er i planen forutsatt at boligene vil ha parkering på egen tomt, SPP7 er kun et
tilleggsareal for boligene og er lagt inn for å være parkering til hyttebebyggelsen
innenfor BFR32.
b. Turstien er lagt inn for å sikre atkomst ned til sjøen. Når en fortetter i strandsonen er det
en fordel å sikre atkomsten for allmennheten gjennom området. Turstien vil medføre
terrenginngrep, men dette er vurdert som forsvarlig for å legge til rette for atkomst ned
til sjøen. Turstien er foreslått opparbeidet på Aamodt sin eiendom.
c. Kravene til høyde over havet i Søgne kommune er 2,5 meter over havnivå, det vil bli
fulgt opp i byggesakene. Området ligger i utkanten av hytteområdet og bidrar etter vår
vurdering ikke til en direkte blanding av bolig og fritidsbebyggelse. Der hvor det er rom
for det har kommunen ønsket å legge til rette for helårsbebyggelse på attraktive sjønære
arealer. Det er ikke langt til boligområdene Vaktheia/Vaktodden.
Vi kan ikke se at det framkommer nye momenter i klagen som skulle tilsi en endring av
planen.
Klage fra Askedal og Lie (GB 37/82 og 159), 20.02.18. (vedlegg 4)
Ref. skisse under må BBS11 strekkes øst og dekke eksisterende brygge som nå defineres å være
en del av landdelen til BFR9. Det oppfattes som rimelig at vi ikke kan utvide eksisterende
bryggeanlegg, men vi mener det er urimelig at vi ikke skal kunne legge båtfeste
(dobbe/utrigger) ut fra en brygge vi har hatt som godkjent del av eiendommen siden den var
ny.
Informasjon: BFR9 sine bryggeanlegg har vært godkjent av kommunen, så vi kan ikke se
rimeligheten i at vi nå skal begrenses i denne reguleringsplanen. Henviser blant annet til at alt
eksisterende bryggeanlegg hos nabohyttene (BFR10, BFR7, BFR6, BFR5) har denne
muligheten regulert inn i detaljreguleringen.

Administrasjonens kommentar:

Etter administrasjonens vurdering er behovet for brygger sikret tilstrekkelig i planen, selv om
vi har forståelse for ønsket om at et større område reguleres til småbåtanlegg i sjø.
Administrasjonen kan ikke se at det framkommer nye momenter i klagen som skulle tilsi en
endring av planen.
Klage fra Alnæs (GB 37/132), 20.02.18. (vedlegg 5)
I dag har undertegnede tinglyst båtplass ytterst i Ånonsbukt i friområdet før BFR 18. Se
vedlagt dokument som viser kartplassering og tinglysning.
Det at grenselinjen over bryggen nå endres til vinkelrett ut fra land vil få konsekvenser for de
4 båtplassene som ligger på dette friområdet. Disse må mest sannsynlig flyttes innover for at
den ytterste ikke skal ligge på Norheims areal. Det igjen betyr at det antakelig ikke er dypt nok
for den innerste båten. En løsnings da er å mudre opp bukten, men det er vel ikke forenelig ut i
fra miljøhensyn? Undertegnede ber derfor om at grensen mellom friområdet og BFR18
fortsetter over bryggen som en forlengelse av eiendomsgrensen slik det var tegnet inn i de
første planutkastene.
Klagen fra Alnæs er kommentert av Norheim i e-post 13.03.18, (vedlegg 9):
- Avtalen om Alnes sin båtplass er inngått etter at planarbeidet var igangsatt.
- Norheim har benyttet båtplassen i 40 år, har hevd på plassen.
- Grenser ut i sjøen vinkelrett på land er vanlig praksis.
- Punktet hvor grensen går ut i sjøen er målt opp og anvist av kommunen.
- Det er ikke plass til fire båter.
- Kartet det vises til om plassering av båtplassen kan ikke være en nøyaktig plassering.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen kan ikke se at det har framkommet ny informasjon som skulle tilsi en ny
endring av avgrensningen mellom bryggeformålene. Hensikten med planen for bryggeområdet
er å legge til rette for at bryggene skal opprettholdes med den størrelsen som de har. Det er
tydelig at det ikke er enighet mellom grunneier i vest og rettighetshaverne til båtplasser i bukta
om hvor grensen går ut i sjøen. Dette er et spørsmål som vi ikke får avklart endelig i
reguleringsplanen, og det må håndteres videre privatrettslig mellom partene.
Klage fra Norheim (GB 37/123), 20.02.18, med tillegg 14.03.18 og 04.04.18. (vedlegg 6)
a) Vedtaket medfører at klager (Norheim) ikke lenger har adkomst til sin egen brygge.
b) Vedtaket medfører en klar krenkelse av, og inngrep i, klagers eiendomsrett, ved at
klagers rettmessige eiendom i sjø omreguleres til friareal. Vedtaket hensyntar heller
ikke forhold rundt Ånensbukt knyttet til tilstøtende reguleringsplan.
c) Vedtaket medfører at allmennheten ikke lenger har adkomst fra land til Ånensbukt, slik
de har hatt i alle tider.
d) Divergerende praksis i samme reguleringsplan i forhold til andre avtaler med
grunneier om båtplasser på friarealet.
e) Vedtaket hensyntar ikke klage fra berørt nabo. Klagen fra Grasmo er ikke behandlet.
f) Vedtaket medfører at det åpnes opp for oppmudring av Ånensbukt og ødeleggelse av
naturmangfoldet i bukta.
Basert på de nevnte punktene henstiller Klager til at nevnte vedtak endres som følger:
1. Bryggen mot strandlinjen i Ånensbukt endres til friareal, slik den har vært i alle tider,
og slik den også var vist i Rådmannens innstilling til møtet i Plan‐ og Miljøutvalget
25.10.2017.
2. Blå “korridor” utenfor BSB10 endres fra “Friareal i sjø og vassdrag” (blå farge) til
“Småbåtanlegg i sjø og vassdrag” (oransje farge). Dette gjelder til midtlinjen i bukta,

der BFR18’s eiendom i sjø møter naboens eiendom i sjø (37/77), dvs. “Felles anlegg i
sjø” regulert i tilstøtende reguleringsplan av 29.05.2002.
3. Vedtaket om at “grensen mellom formålene går vinkelrett på land” opprettholdes.
Klage fra Norheim er kommentert av Hoem i skriv datert 08.03.18 og av Kleiven i e-post
14.03.18. (vedlegg 8 og 10):
Norheim har igjen kommentert Hoem sine kommentarer i e-post 08.05.18, se vedlegg 16.
Administrasjonens kommentar:
Forholdende som legges fram i klagen var kjent når planen ble vedtatt. Administrasjonen kan
ikke se at det framkommer nye momenter som skulle tilsi en endring av planen.
Når det gjelder klagen fra Grasmo, så blir denne håndtert nå, da den forrige gang kom inn etter
klagefristen og ferdigstillelsene av saken. På grunn av at det var avdød eier som sto som eier av
Grasmo sin eiendom, har informasjonen om saken ikke kommet fram slik den skulle. Grasmo
er orientert om feilen i matrikkelen og det er avklart med Grasmo at klagen håndteres nå ved
andre gangs klagebehandling.
Konklusjon:
Administrasjonen kan ikke se at det har framkommet nye momenter i klagene som tilsier at
vedtaket av planen skal endres.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader til saken.

Vedlegg
1 Særutskrift Klagebehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108
2 Klage - Grasmo
3 Klage - Rognhaugen
4 Klage - Askedal og Lie
5 Klage - Alnæs
6 Klage - Norheim
7 Kommentarer til klage fra Grasmo
8 Vedrørende ny klage fra Nordheim m.vedl. - mars 2018 (rett dato)
9 Kommentar til klage - Områderegulering Nordre Kalsnes - Plan ID 201108
10 Kommentar til klage på vedtak av reguleringsplan for Nordre Kalsnes
11 Kommentar til orientering om klage - Områderegulering Nordre Kalsnes - Trysnes Plan ID 201108
12 Kommentar til klage fra Rognhaugen
13 Plankart 25.01.18.
14 Bestemmelser 25.01.18.
15 Vedtatt planbeskrivelse
16 Kommentarer til Hoem sine kommentarer

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L13
2011/172 -47362/2017
Vibeke Wold Sunde
15.01.2018

Saksframlegg
Klagebehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan - ID
201108
Utv.saksnr
8/18
4/18

Utvalg
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

Møtedato
24.01.2018
25.01.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene
endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i
Norheim klage tas ikke til følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse
3.2 at SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til
følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene
endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i
Norheim klage tas ikke til følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse
3.2 at SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til
følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).

Rådmannen supplerte punkt 6. til sitt forslag i møtet:
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på
vedtaket av planen som underinstans.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
1. Kommunen tar Norheims klage til følge ved at grensen mellom bryggeformålene
endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. I tillegg endres BSB22
til friområde i tråd med klagers innspill.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse
3.2 at SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til
følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på
vedtaket av planen som underinstans.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP, MDG)
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom
bryggeformålene endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på land.
Øvrige punkter i Norheim klage tas ikke til følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse
3.2 at SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke
til følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på
vedtaket av planen som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene
endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i
Norheim klage tas ikke til følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse 3.2
at SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket
av planen som underinstans.
Repr. Mongstad (MDG) fremmet forslag:
Nytt kulepunkt 1, resten likelydende som rådmannens reviderte forslag:
1. Kommunen tar Norheims klage til følge ved at grensen mellom bryggeformålene endres, slik at
grensen mellom formålene går vinkelrett på land. I tillegg endres BSB22 til friområde i tråd med
klagers innspill.
Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot MDG sitt forslag. Plan- og miljøutvalgets innstiling
vedtatt med 15 (V, KRF, H, FRP) mot 12 (MDG, AP, SV, SP, Uavh)

Vedtak:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene
endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i Norheim
klage tas ikke til følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i bestemmelse 3.2 at
SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i Rognhaugens klage tas ikke til følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunestyre vedtok detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108 den
26.10.2017. Særutskrift fra behandlingen, vedtatt plankart og bestemmelser ligger vedlagt (vedlegg
10 - 12).
Meldingen om vedtaket ble sendt ut per post den 02.11.17, og kunngjort i Fædrelandsvennen den
04.11.17. Klagefristen var satt til tre uker etter mottak av melding om vedtaket, og tre uker etter
kunngjøringen. Klagefrist satt i kunngjøringen i avisa legges til grunn som gjeldende klagefrist.
Klagefristen blir da 25.11.17.

Det har kommet inn tre klager på vedtaket av planen. Pål Norheim (GB 37/123) klager på vedtaket
i brev datert 01.11.17, og med oppdatert klage den 21.11.17. (vedlegg 1 og 2). Ronny Rognhaugen
(GB 37/63) klager på vedtaket i brev mottatt 16.11.17 (vedlegg 3) og Ådne Prestø Lie, Jardarr Lie,
Karl Olaf Lie og Arne Askedal (GB 37/82 og 159) klager på vedtaket i brev mottatt 22.11.17.
(vedlegg 4).
Bjarte Hoem (GB 37/168), Hans Christian Alnæs(GB 37/132) og Reidar Kleiven (GB 37/125)
kommenterer Norheims klage i e-poster datert henholdsvis 22.11.17, 24.11.17 og 26.11.17
(vedlegg 5 - 7).
Svein Erik Aamodt (GB 37/22) kommenterer Rognhaugens klage i e-post datert (vedlegg 8).

Saksutredning:
Klagene er framsatt av grunneiere innenfor planområdet og mottatt innen klagefristen. Klagerne
vurderes å ha rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28.
Norheim ber i sin klage datert 01.11.17, om at klagen gis oppsettende virkning. Administrasjonen
har gjort en foreløpig vurdering av klagen og har i brev datert 10.11.17, besluttet å ikke gi klagen
oppsettende virkning (vedlegg 9). I oppdatert klage datert 21.11.17, ber Norheim på nytt om at
klagen gis oppsettende virkning. Etter vår vurdering berører ikke klagen byggeområder på en slik
måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. Vi kan ikke se at det framkommer
nye momenter i den reviderte klagen, som skulle tilsi at det er grunnlag for å gi klagen oppsettende
virkning.

Under er klagene oppsummert og kommentert punktvis av arealenheten. Klagene er
omfattende og bør leses i sin helhet, se vedlegg.
Klage fra Norheim
a) Vedtaket medfører klare krenkelser og inngrep i klagers eiendomsrett, som medfølger
en sjøeiendom. Det påpekes at vanlig praksis for grenselinjer i sjø er at grensen ut i sjø
står rettvinklet ut fra strandlinjen og at hvert punkt på sjøgrunnen tilhører den
strandlinje det ligger nærmest, og at det er denne praksisen som har vært praktisert for
eiendommen.
Planforslaget medfører «ekspropriering» av sjøbunn ved regulering av friluftsområde i
sjø på deler av klagers sjøeiendom og vanskeliggjør på denne måten fortøyning ved
brygga.
Klager har atkomst til sin brygge over den regulerte fellesbrygga. Når friarealet nå er
omgjort til «privat» brygge (BSB22) medfører det at klager ikke lenger har atkomst til
egen brygge.
Det vises til forskjellsbehandling, da det i tilstøtende plan på andre siden av bukta er
regulert inn brygge med tilhørende anlegg til midtlinja i bukta.
Planen begrenser forsvarlig forankring, da det forutsettes at større båter må fortøye
langs brygga. Dette er en klar begrensning av eiendomsretten
Divergerende praksis i planen, da det et annet sted i planen er etablert en brygge i
friareal som ikke er områregulert til brygge.
Administrasjonens kommentar:

Punktene som framsettes har framkommet gjennom
innspill til planen tidligere. Vi kan ikke se at det er
framkommet nye momenter som skulle tilsi en
endring av avgrensningen av småbåtanlegget ut i
sjøen. Når det gjelder grensen mellom BSB10 og
BSB22 er klagers innspill i tråd med slik
administrasjonen hadde trukket grensen mellom
bryggeanleggene når planen ble lagt fram til
sluttbehandling, se kartutsnitt. Vestre grense av
BSB10 er trukket vinkelrett på strandlinjen (BSB22
var foreslått som et anlegg som inngikk i friarealet).
Det foreslås at punktet om grensen mellom bryggeformålene tas til følge og at
plankartet endres slik grensen mellom BSB10 og BSB22 går vinkelrett på land
b) Ufullstendig saksbehandling i plan- og miljøutvalget. Det er ikke gitt noen
begrunnelse for vedtaket. Møteleder henviste muntlig til et dokument medlemmene
hadde fått tilsendt. Klager mener dokumentet burde vært journalført. Det var en lengre
pause før vedtaket, det kan virke som at saken ble debattert utenfor selve møtet, noe
som ikke er i tråd med prinsippet om full offentlighet.
Administrasjonens kommentar:
Så vidt vi kan se framkommer det ikke vesentlige momenter i dokumentet det vises til,
som ikke har framkommet i tidligere innspill til saken, og som allerede fulgte saken
som vedlegg.
c) Ufullstendig vedtak i plan- og miljøutvalget. Vedtatte endring gir ingen mening uten at
man samtidig endrer bestemmelsene. Betyr endringen at BFR14, BFR15-1, BFR15-2 og
BFR16 har fått privat strandlinje? Betyr endringen at BFR18 ikke lenger kan gå over
brygga? Betyr endringen at man kan gjøre større inngrep i sjø eller på land?
Administrasjonens kommentar:
Planvedtaket endrer ikke på de privatrettslige avtalene i området og planen åpner ikke
opp for utvidelse av brygga.
d) Privatisering av friareal er ikke tilstrekkelig vurdert.
Den vedtatte endringen medfører at kommunen «privatiserer» strandsonen som har
vært tilgjengelig for allmennheten.
Administrasjonens kommentar:
Etter vår vurdering legger vedtatte formål til rette for videre bruk av området slik det
blir benyttet i dag.
e) Forsvarlig forankring av klagers båter er vanskeliggjort. Det er ikke plass til å legge
båter av noen som helst størrelse i bøye ut i fra egen brygge.
Administrasjonens kommentar:
Dette forholdet er vurdert i saken. Administrasjonen mener det er tilstrekkelig arealer til
å fortøye forsvarlig, men en løsning med bøye som klager ønsker vil det ikke være
plass til.
f) Skade på naturmangfoldet i Ånenesbukt ikke tilstrekkelig vurdert. Oppgradering av
det aktuelle området (BSB22) til fullverdig båtanlegg, som kun kan gjøres med kraftig
oppmudring i bukta, vil være skadelidende på naturmangfoldet i Ånensbukt. Området

er grunt og bukta er full av børstemark som er føde for sjøørret, flyndre etc. Området
er et yndet sted for barnelek i sjø.
Administrasjonens kommentar:
Planen legger ikke til rette for utvidelse av dagens bryggeanlegg. Dersom det blir ønske
om mudring er dette et søknadspliktig tiltak, som skal vurderes etter
naturmangfoldloven.
g) Utilstrekkelig grunnlag fra plan- og miljøutvalget til at kommunestyret kunne
behandle saken. På grunn av punktene over har kommunestyret ikke hatt tilstrekkelig
grunnlag til å foreta en forsvarlig behandling av saken.
Administrasjonens kommentar:
Klager og brukerne av tilstøtende brygge har kommet med fyldig dokumentasjon og
uttalelser til saken. Tematikken rundt brygga har vært godt opplyst i saksframlegg med
vedlegg og det vurderes fra vår side at saken har vært tilstrekkelig opplyst til at det er
fattet et forsvarlig vedtak i saken.
Klage fra Rognhaugen
A. BFR32 har tinglyst rett til to parkeringsplasser i område SPP7, det bes om at
bestemmelsen endres til: SPP7 er tinglyste parkeringsplasser for BFR32.
Administrasjonens kommentar:
Vi har ikke vært oppmerksomme på at BFR32 har parkeringsplass innenfor SPP7. Det
anbefales at dette punktet i klagen imøtekommes ved at bestemmelse 3.2, siste ledd,
endres til: SPP7 er felles parkeringsplass for BFR32, B29 og B30.
B. Tursti GT1 fjernes fra reguleringsplanen. For å få til stien må det gjøres større inngrep
i naturen. Det er dessuten bratte parti som ned fra veien og ned til sjøen. En
rullestolrampe vil være et fremmedelement i området og fundamentering og forankring
kan føre til irreversible skader. Anlegget kan framstå som et forsøk på privatisering av
deler av LNF-området.
Administrasjonens kommentar:
Stien har ligget inne i planforslaget når dette har vært på høring, slik at det skal ha vært
mulig å kommentere denne tidligere. Det vurderes som positivt at det legges til rette for
opparbeidelse av en universelt utformet sti ned til sjøen, selv om denne vil medføre
behov for noen inngrep i terrenget. Vi kan ikke se at det har framkommet nye
momenter i saken som skulle tilsi en annen vurdering av saken.
C. Vårt største ankepunkt gjelder omregulering til fire boenheter midt i et hytteområde.
Vegen og annen infrastruktur er ikke vurdert i sakspapirene. Tidligere forsøk på å dele
eiendommen er avvist av Søgne kommune. Om det skulle være gode grunner til å dele,
så virker en tredeling i overkant, en todeling burde være mer enn nok. Det vises til at
fylkesmannen og Vest-Agder fylkeskommune har frarådet bygging på B31. Det bes om
at B29-31 ikke omreguleres til boligformål og B31 utgår.
Administrasjonens kommentar:
Løsningen har vært på høring og kommunen har vurdert at den planlagte bebyggelsen
er forsvarlig. Vi kan ikke se at det framkommer nye momenter i klagen som skulle tilsi
en annen vurdering.
Klage fra Lie

1. Eksiterende bryggeanlegg (BSB13) mot øst er tatt vekk i siste versjon. Vi ønsket at dette
tas inn igjen fordi dette gjenspeiler slik det er og har vært i 50 år. Vi har ingen ønsker
om utvidelse av bryggeanlegget, men ønsker at det som er godkjent også gjenspeiles i
planen.
Administrasjonens kommentar:
BSB13 viser det som er landdelen av brygga, området ble tatt ut fordi det ikke er en del
av eksisterende brygge. Det er en mur mot sjøen som har funksjon som brygge, denne
ligger innenfor BFR9/i grensen til BFR9. Det er vurdert at eiendommen har
tilstrekkelig bryggeareal og det er ikke ønskelig at det åpnes opp for utvidelse av
bryggeanleggene ut i sjøen. Vi kan ikke se at det har kommet inn nye momenter som
gir grunnlag for å ta klagen til følge.
2. Grensen mellom BSB13/BBS11 og BSB14/BBS12 er ikke riktig trukket opp. BSB14 gjør
en retningsforandring mot BSB13 som indikerer at grensen er annerledes enn det den
virkelig er. Vi ber om at dette oppdateres.
Administrasjonens kommentar:
Det er i planen vist at tomta til BFR9 kan utvides litt mot vest, men det er ikke foreslått
en tilsvarende justering av arealene i sjø mot vest, da dette ikke er hensiktsmessig i
forhold til slik områdene er opparbeidet. Arealet som ønskes innlemmet i BSB13 og
BBS11 framstår som en funksjonell del av BSB14 og BSB12 og det anbefales ikke at
klagen tas til følge.
Ved utsendelsen av vedtaket av planen har vi blitt gjort oppmerksom på et par skrivefeil i
bestemmelsene, det gjelder bestemmelser 2.5 og 2.7. I bestemmelse 2.5 for småbåtanlegg i sjø
og vassdrag må brygge BSB22 tas med i bestemmelsen. I bestemmelse 2.7 for uthus og naust
må følgende setning endres: Område BUN3 er felles for B29, B30 og B31 og kan oppføres med
inntil uthus/sjøbod/naust. Etter ordet inntil skulle det vært angitt antall uthus som kan oppføres.
Bestemmelsen må rettes slik at det framgår at det kan oppføres inntil tre uthus i tråd med
intensjonen i planen.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader til saken.
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Stømsborgveien 41 b
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Plan- og miljøutvalget Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Reguleringsplan Nordre Kalsnes. Plan id. 201108
Vi, eiere av gnr 37 bnr. 77, Kalsnes, har fått vite at ovennevnte reguleringsplan (plan id. 201108) ble
vedtatt av kommunens Plan- og miljøutvalg 25.10.2017. Det ble under behandlingen lagt til endringer
i planen mht. privat bryggeanlegg i «Ånens» bukt. Dette anlegget kan komme i konflikt med bruken
av vår eiendom. Vi kan ikke akseptere at det foretas endringer i reguleringsplanene som hindrer
utnyttelsen av vår tomt.
Man må ta hensyn til bestemmelsene i reguleringsplan for gnr. 37 bnr. 23 mfl. – Kalsnes, vedtatt av
kommunestyret 29.05.02, sak 028/02. Vår eiendom er gnr.37/77 ligger innenfor planområdet.
I dag og i reguleringsplanen er våre båter fortøyd i brygge og til bøye i sjøen på vår side i bukta. Det
er viktig at det ikke blir for trangt å manøvrere i og fortøye i bukta. Da er det er ikke plass til
vesentlige utvidelser av brygger og fortøyning av store båter.
Se også reguleringsplan for gnr. 37 bnr. 23 mfl., reguleringsplans bebyggelsesplan, pkt. 4, «For øvrig»
tillates ikke tiltak i sjø som endrer eksisterende forhold». Vi forventer at dette også gjelder for ny
reguleringsplan, plan.id. 201108, som bl.a. omfatter resten av bukta som grenser til vår eiendom.
Vi ønsker ikke at det utføres mudring. Mudring utenfor vårt eiendomsområde kan lett føre til
utrasing av masser fra vår eiendom.
Vedlagte kart, som er hentet fra Kartverkets eiendomskartregister, «se eiendom, 1018 – 37/77 Ånens
bukt, viser grensene for vår eiendom, gul farge..

For eierne.
Hilsen
Jon O. Grasmo

Søgne kommune,
Postboks 1051,
4682 Søgne.

Dykkar referanse 2011/172-5191/2018, sakshandsamar Vibeke Wold Sunde, arkivkode L13
Klage på vedtak av detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 31.01.2018
Som eigarar av BFR32 (37/63) fekk me delvis medhald på vår klage på førre revisjon av planen. Vår
parkeringsplass er no innarbeidd i SPP7. Konsekvensane av dette burde etter vårt syn fått innverknad
for våre andre klagepunkt. Etter ein grundig gjennomgang av alle dokument og kommunikasjon i saka
har me funne nye argument i saka. Me avviser påstanden om at me burde ha klaga tidlegare og kan
ikkje sjå at tidspunktet for vår klage er relevant. Sakshandsaminga har vore uoversiktleg, med eit
uttal av endringar, jamvel med avgrensa klagerett. I ettertid er det tydeleg at planen skulle vore
avgrensa til hyttefeltet på sjølve Kalsneset. Me sitt at med kjensla av å vera lurt inn i ein planprosess
under falske premiss. Føresetnaden for vår deltaking i planen var at heile området skulle verte
regulert til hytteformål. I staden er LNF området uendra og bustader innført som nye element.
Grunngjevinga for desse endringane er ikkje dokumentert . Vår klage byggjer vidare på same struktur
som i november 2017.
A. Parkeringstilhøve SPP7
Sjølv om vår parkeringsplass no er innarbeidd i planen er ikkje området utvida. I tillegg er ikkje SPP7
større enn det området me i dag disponerer. At det same området i tillegg skal vere plass nok for to
bustadeigedommar er heilt urealistisk. Parkering er allereie eit problem i dag med berre to
fritidsbustader. Med fire bustadeiningar, vår fritidsbustad og naudsynt snuplass vert det alt for
trongt. Dette forverrast av vesentleg større bygningar og garasjar. Det finst heller ikkje alternativ
parkering pga. tomtegrense, topografi og tilførselsveg.
B. Turstien GT1
Fylkesmannen og Fylkeskommunen har påpeika kor viktig det å halda på det urørte preget i denne
bukta, men det er tydeleg at ingen representantar for Søgne Kommune har vore på tomta. Då ville
ein ha sett konsekvensane av denne offentlege turstien tilrettelagd for rullestol. Terrenget er kuppert
og kartet gjev inntrykk av at det er båe flatare og breiare enn i røynda. Den tette kommunikasjonen
mellom Aamodt og sakshandsamar kan tyde på at GT1 er ein «hestehandel» for å opna for bygging
på B31. Rekkjefylgjekravet i 8.1 dokumenterer dette. Me har òg ein tinglyst byggjeklausul på heile
dette området og meiner at denne stien er i konflikt med denne.
C. Utnytting av tomt og omregulering til bustadformål
Det ser ikkje ut til at Søgne Kommune har teke nok omsyn til moment som klimaendringar og
havnivåstigning. Det aller mest av arealet på tomta (B29-B31) er under 3 meters grensa for normal
vasstand. Kristiansand Kommune nektar all bustadbygging under 3 meter og Søgne bør gjera minst
det same. Det gjer at det berre er høgdedraget mellom noverande bygningar som kan nyttast. Med
vesentleg større flate vert det i alle fall ikkje plass til fleire einingar enn i dag. Dette i kombinasjon
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med punkt A gjer at utbyggingsplanane må skalerast ned tilsvarande. Søgne Kommune har heller
ikkje sagt kvifor dei godtek bustader midt i eit hytteområde. Argumentet til Aamodt om at sidan vår
hytte er vend mot syd bør utbygging mot nord ikkje vere skjemmande er totalt misforstått. Ein
fritidseigedom nyttast mest utandørs på heile eigedommen til ulike formål. Det å få fastbuande så
tett innpå vår hytte opplevast som ei klår ulempe for oss og om vedtaket vert ståande vil me krevja
erstatning etter plan og bygningsloven § 15-3.
Konklusjon
Eigedommane 37/22 og 37/63 trekkjast ut av reguleringsplanen fordi føresetnadene for deltaking
ikkje lenger er gyldig. Alternativt kan dei inngå i planen om det berre vert tillate ein fritidsbustad
(BFR30) på 37/22. B29, B31 og GT1 utgår.
Om Søgne kommune ikkje gjev vår klage fullt medhald ankar me saka til Fylkesmannen for båe
sakshandsaming og utfall. Sidan noverande plan opnar for uboteleg skade i området ber me om at
det etter Forvaltningsloven § 42 ikkje vert tillate tiltak på 37/22 som er i strid med vår klage.
Helsing

Ronny Rognhaugen, Hyllebakken 26, 4622 Kristiansand.
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Fra: Arne Askedal[aask@statoil.com]
Sendt: 20.02.2018 15:39:41
Til: Postmottak
Kopi: Vibeke Wold Sunde; 'Ådne Prestø Lie'; Jardarr Lie; Lie, Karl Olaf
Tittel: RE: Kalsneset

Ref. vedtak av detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 mottatt 1 februar 2018, og en hyggelig prat med Vibeke Wold Sunde.
Lie og Askedal klager med dette på følgende:
Ref. skisse under må BBS11 strekkes øst og dekke eksisterende brygge som nå defineres å være en del av landdelen til BFR9. Det oppfattes som rimelig
at vi ikke kan utvide eksisterende bryggeanlegg, men vi mener det er urimelig at vi ikke skal kunne legge båtfeste (dobbe/utrigger) ut fra en brygge vi
har hatt som godkjent del av eiendommen siden den var ny.
Informasjon: BFR9 sine bryggeanlegg har vært godkjent av kommunen, så vi kan ikke se rimeligheten i at vi nå skal begrenses i denne
reguleringsplanen. Henviser blant annet til at alt eksisterende bryggeanlegg hos nabohyttene (BFR10, BFR7, BFR6, BFR5) har denne muligheten regulert
inn i detaljreguleringen.
Mvh Arne Askedal
På vegne av Lie og Askedal

From: Vibeke Wold Sunde [mailto:Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no]
Sent: 20. februar 2018 15:05
To: Arne Askedal <aask@statoil.com>
Subject: Kalsneset

Med vennlig hilsen
Vibeke Wold Sunde
Arealplanlegger
Søgne kommune, arealenheten
Postadresse: Postboks 1051, 4682 Søgne
Besøksadresse: Søgne Rådhus, Rådhusveien 1
Telefon direkte: +47 99 76 61 73
E-post: Vibeke.Sunde@sogne.kommune.no
Hjemmeside: sogne.kommune.no

Søgne Kommune
Pb. 1051
4682 Søgne
Oslo 18.02.2018
Att: Arealplanlegger Vibeke Wold Sunde
Klage på vedtak til detaljreguleringsplan for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108
Det vises til følgende vedtak:
Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene endres, slik
at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i Norheim klage tas ikke til
følge.

I dag har undertegnede tinglyst båtplass ytterst i Ånonsbukt i friområdet før BFR 18. Se
vedlagt dokument som viser kartplassering og tinglysning.
Det at grenselinjen over bryggen nå endres til vinkelrett ut fra land vil få konsekvenser for de
4 båtplassene som ligger på dette friområdet. Disse må mest sannsynlig flyttes innover for at
den ytterste ikke skal ligge på Norheims areal. Det igjen betyr at det antakelig ikke er dypt
nok for den innerste båten. En løsnings da er å mudre opp bukten, men det er vel ikke
forenelig ut i fra miljøhensyn?
Undertegnede ber derfor om at grensen mellom friområdet og BFR18 fortsetter over
bryggen som en forlengelse av eiendomsgrensen slik det var tegnet inn i de første
planutkastene.
Med venlig hilsen
Hans Christian Alnæs
Lesterudveien 9
1350 Lommedalen

Søgne Kommune
Arealenheten
P.B. 1051
4682 Søgne

Kristiansand 20.02.2018

Klage på nytt vedtak, detaljregulering for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108
I henhold til Plan‐og Bygningsloven § 1‐9 og Forvaltningsloven kap. VI (§28‐§36) påklages herved
punktet “Øvrige punkter i Norheim klage tas ikke til følge” i følgende vedtak i Plan‐ og Miljøutvalget
24.01.2018 og i Kommunestyret 25.02.2018:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom bryggeformålene endres, slik
at grensen mellom formålene går vinkelrett på land. Øvrige punkter i Norheim klage tas ikke til
følge.

Begrunnelse for klagen
a) Vedtaket medfører at Klager (Norheim) ikke lenger har adkomst til sin egen brygge.
I snart 40 år har Klager og tidligere Klagers foreldre (eier av BFR‐18) gått lovlig over det nå
omregulerte friarealet, i full forståelse med grunneier, for å komme til egen brygga (BSB10) pga.
topografien i området, med særdeles bratt terreng mot sjø på egen tomt. Når friarealet nå er
omregulert til “privat” brygge (BSB22) medfører dette at Klager ikke lenger har adkomst til egen
brygge og strandsone.
Administrasjonens påstand ang. dette i saksframlegget er: “Etter vår vurdering legger vedtatte
formål til rette for videre bruk av området slik det blir benyttet i dag.” Klagers påstand er at
dette ikke medfører riktighet, når ett friareal endres til “Småbåtanlegg i sjø med tilhørende
strandsone” og merkes med orange farge i Plankartet (på lik linje med alle andre private
brygger vist med orange farge), og at man dessuten spesifiserer i Bestemmelsene at bryggen
(BSB22) kun er felles for tre andre hytteeiere.
Dermed har hverken Klager, eller allmennheten forøvrig, rett til bruk av bryggen og området
“slik det blir benyttet i dag”.
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b) Vedtaket medfører en klar krenkelse av, og inngrep i, Klagers eiendomsrett, ved at Klagers
rettmessige eiendom i sjø omreguleres til friareal. Vedtaket hensyntar heller ikke forhold
rundt Ånensbukt knyttet til tilstøtende reguleringsplan.
Kontrakt for Klagers eiendom ble inngått i 1978, uten noen som helst form for begrensninger i
normal eiendomsrett i sjø som følger en sjøeiendom. Fra målebrevet for eiendommen kan man
sågar lese: Til eiendommen hører også sjøgrunn som er tillagt privat eiendomsrett.
I alle 39 år som Klager har hatt eiendommen ved Ånensbukt har bruk og ferdsel fungert i
henhold til normal praksis hva gjelder eiendomsrett, strandrett og allminnelig ferdsel.
Henholdsvis 3, 4 og 37 år etter at Klager inngikk kontrakt om kjøp av eiendommen så inngikk
grunneier avtaler om bruk av totalt fire båtplasser på friarealet i Ånensbukt innenfor Klagers
brygge, men slik det fremgår av Fig. 1 så har adkomst benyttet til disse med båt i alle år vært
utenfor Klagers grenselinje i sjø (dvs. på naboen Grasmos eiendom i sjø), som er midtlinjen i
bukta (pga. vanndyp under 2 m / hest kan vasse). Dette har medført at Klager i alle år har kunnet
legge båter i bøye ut fra sin brygge, som er påkrevd i dårlig vær pga. den dominerende sør‐vest
vinden som står rett inn i bukta.

Fig. 1

Fig. 2. Utsnitt fra vedtatte
reguleringsplan sett i forhold til
tilstøtende reguleringsplan, med
omtrentlig eiendomsfordeling i
Ånensbukt inntegnet med hvite
streker (vanndyp under 2m), og
reelt areal i sjø tilgjengelig for de
aktuelle båtplassene
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Da kommunen i 2002 vedtok reguleringsplanen for tilstøtende del av Kalsneset, som inneholder
Grasmos eiendom, så ble det innregulert ny brygge og bryggeanlegg i sjø på motsatt side av
Ånensbukt, til midtlinjen av bukta, for fire ekstra hytter i tillegg til den eksisterende, som enda
ikke er realisert. Ref. Fig. 3.

Fig. 3

I Bestemmelsene til denne reguleringsplanen står det bla.a.:

Dette betyr at adkomsten til den omdiskuterte brygge ikke lenger kan være over Grasmo’s
eiendom i sjø, når nytt bryggeanlegg blir realisert. For å løse dette har kommunen nå regulert
inn en “tilkomst‐korridor” over Klagers eiendom (ref. Fig. 2), som medfører at Klager ikke lenger
kan fortøye sine båter i bøye / utdrager forsvarlig ut ifra sine egen brygge, slik man kan gjøre for
alle andre brygger på Kalsneset. I praksis medfører dette at man “eksproprierer” Klagers
eiendom i sjø. (Eventuell rett til ferdsel over Klagers eiendom reguleres vel uansett av
Allemannsretten, uten at man dermed har rett til å ekspropriere Klagers eiendom i sjø).
I kommunens argumentasjon ang. nevnte tilkomstkorridor heter det videre: “Lengden på
bryggefronten til BFR18 bør være tilstrekkelig til forsvarlig fortøyning av fritidsbåter”. M.a.o. så
mener kommunen at Klager skal pålegges å legge sine båter sidelengs inntil sin brygge, noe som
er en klar begrensning i eiendomsretten som medfølger en sjøeiendom, og slik det har vært
praktisert i snart 40 år. Andre hytteeiere på Kalsnes har ikke en slik begrensning.
Når man videre hensyntar eiendomsretten og korrekte grenselinjer i sjø, så kan man konkludere
med at en klar følge av reguleringsplanen for tilstøtende område fra 2002 er at det ikke er fysisk
plass i Ånensbukt hverken til ett nytt fullverdig bryggeanlegg for fire båter, eller for adkomst i sjø
til dette, slik det klart fremgår av Fig. 2.
3

Ref. også Grasmo’s klage ang. det samme nevnt i pkt. e.
Etter Klagers oppfatning medfører omreguleringen av Klagers eiendom i sjø, som i 39 år
rettmessig har tilhørt hans private eiendom, til friområde, en klar krenkelse av og inngrep i
Klagers eiendomsrett. Dette gjøres angivelig av kommunen for å hensynta enkelte privatrettslige
avtaler, noe som Klager på ingen måte kan akseptere.
Det aktuelle området må som nevnt vises som “Småbåtanlegg i sjø” (oransje farge).
Dersom kommunen mener at de privatrettslige avtalene skal hensyntas, for de tre hytteeierene
som også har båtplasser, brygge og båthus annet sted på Kalsnes, så må man etter Klagers
mening eventuelt regulere disse inn andre steder på Kalsneset, som er mere egnet for ett slikt
anlegg.
c) Vedtaket medfører at allmennheten ikke lenger har adkomst fra land til Ånensbukt, slik de har
hatt i alle tider.
Vedtaket betyr at kommunen “privatiserer” en strandsone som i 47 år (siden opprinnelig
reguleringsplan fra 1971) har vært en del av det begrensede friarealet som har vært tilgjengelig
på Kalsneset for allmennheten og for hytteiere uten strandlinje. I tidligere reguleringsplan så var
det som nå er kalt BSB22 kun regulert med båtplasser på friareal, uten brygge. De nevnte
tinglyste avtaler gjelder dessuten båtplasser på friarealet, og ikke rett til “privat” småbåtanlegg
med tilhørende strandsone. (Hadde dette vært tilfelle så hadde de måtte betale langt mere for
sine eiendommer).
Med den vedtatte endringen omregulerer man friareal til privat eiendom, og “tildeler” privat
småbåtanlegg med tilhørende strandsone til tre eiendommer som idag ikke har strandlinje,
og som i den nye reguleringsplanen har fått godkjent å dele opp eiendommene sine, og bidrar
dermed til at disse får størst mulig kommersiell gevinst ved salg av sine fraskilte eiendommer,
fordi de da kan selge disse med egen “privat” brygge og strandsone. De tre aktuelle hytteierene
har allerede båthus, brygger og båtplasser på motsatt side av neset.
Omgjøring av friareal til “privat” strandsone er dessuten ikke i henhold til formålet og
begrunnelse for planarbeidet slik dette ble definert i referat fra oppstartsmøtet med kommunen
16.02.2011. Hensikten var at planarbeidet skulle være ett verktøy for å rydde opp i endel tiltak
som det ikke fantes dokumentasjon på.
d) Divergerende praksis i samme reguleringsplan i forhold til andre avtaler med grunneier om
båtplasser på friarealet.
Slik det tidligere er påvist overfor kommunen så er det bl.a. rett rundt neset for Klagers brygge
en tilsvarende båtplass og brygge på friarealet, basert på tilsvarende avtale mellom hytteier
uten sjøeiendom (men som også har båthus og brygge på motsatt side av neset) og grunneier,
uten at dette friarealet er omregulert til “privat” anlegg.
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e) Vedtaket hensyntar ikke klage fra berørt nabo
Ca. 80% av Ånensbukt grenser mot eiendommen til familien Grasmo, uten at disse har blitt
involvert i konflikten rundt Ånensbukt i den nye reguleringsplanen, eller fått mulighet til å uttale
seg. Etter at Klager informerte Grasmo om saken sendte de 14. Januar 2018 følgende klage til
Søgne Kommune:
“Vi, eiere av gnr 37 bnr. 77, Kalsnes, har fått vite at ovennevnte reguleringsplan (plan id. 201108) ble
vedtatt av kommunens Plan‐ og miljøutvalg 25.10.2017. Det ble under behandlingen lagt til endringer i
planen mht. privat bryggeanlegg i «Ånens» bukt. Dette anlegget kan komme i konflikt med bruken av vår
eiendom. Vi kan ikke akseptere at det foretas endringer i reguleringsplanene som hindrer utnyttelsen av
vår tomt.
Man må ta hensyn til bestemmelsene i reguleringsplan for gnr. 37 bnr. 23 mfl. – Kalsnes, vedtatt av
kommunestyret 29.05.02, sak 028/02. Vår eiendom er gnr.37/77 ligger innenfor planområdet.
I dag og i reguleringsplanen er våre båter fortøyd i brygge og til bøye i sjøen på vår side i bukta. Det er
viktig at det ikke blir for trangt å manøvrere i og fortøye i bukta. Da er det er ikke plass til vesentlige
utvidelser av brygger og fortøyning av store båter.
Se også reguleringsplan for gnr. 37 bnr. 23 mfl., reguleringsplans bebyggelsesplan, pkt. 4, «For øvrig»
tillates ikke tiltak i sjø som endrer eksisterende forhold». Vi forventer at dette også gjelder for ny
reguleringsplan, plan.id. 201108, som bl.a. omfatter resten av bukta som grenser til vår eiendom.
Vi ønsker ikke at det utføres mudring. Mudring utenfor vårt eiendomsområde kan lett føre til utrasing av
masser fra vår eiendom.”
Det faktum at Administrasjonen ikke har involvert eller hensyntatt en part i saken som er såpass
direkte berørt, er etter Klagers oppfatning en klar saksbehandlingsfeil.
I siste møte i Plan‐ og Miljøutvalget unnlot dessuten Administrasjonen å nevne dette innspillet,
selv om dette forelå før nevnte møte.
f)

Vedtaket medfører at det åpnes opp for oppmudring av Ånensbukt og ødeleggelse av
naturmangfoldet i bukta.
En klar konsekvens ved at nåværende brygge på friarealet “oppgraderes” til fullverdig brygge er
at det søkes om, og gis tillatelse til, at det foretas kraftig oppmudring i bukta pga. nåværende
dybdeforhold. Dette vil være svært skadelidende for naturmangfoldet i Ånensbukt, og bruken av
denne. Bryggen har i alle tider vært benyttet som “ekstraplasser” for hytteeiere som idag har
fullverdig båtplass, brygge og båthus på andre siden av neset, men som i korte perioder (når
man reiser vekk fra hytten om sommeren) har lagt mindre joller på bryggen på friarealet
(angivelig pga. værforhold). Området er i aller høyeste grad ikke egnet for annen bruk enn
dette, pga. dybdeforholdene. Slik det flere ganger er påvist overfor kommunen er bukta full av
børstemark, som benyttes som føde for sjøørret, flyndre, etc., mens den samtidig er ett yndet
sted for barnelek i sjø for allmennheten. Ånensbukt er også hyppig benyttet av flere fuglearter,
og da spesielt tjelden, da store deler av bukta er tørrlagt ved lavvann.
Oppgradering til fullverdig bryggeanlegg som eventuelt skal benyttes av nye hytteeiere av de
5

tomtene som skal skilles ut, vil medføre en helt annen bruk, og med krav om oppmudring etc.
for å kunne komme til med “normale” båtstørrelser.

Basert på de nevnte punktene henstiller Klager til at nevnte vedtak endres som følger:
1. Bryggen mot strandlinjen i Ånensbukt endres til friareal, slik den har vært i alle tider, og slik
den også var vist i Rådmannens innstilling til møtet i Plan‐ og Miljøutvalget 25.10.2017.
2. Blå “korridor” utenfor BSB10 endres fra “Friareal i sjø og vassdrag” (blå farge) til
“Småbåtanlegg i sjø og vassdrag” (oransje farge). Dette gjelder til midtlinjen i bukta, der
BFR18’s eiendom i sjø møter naboens eiendom i sjø (37/77), dvs. “Felles anlegg i sjø” regulert i
tilstøtende reguleringsplan av 29.05.2002.
3. Vedtaket om at “grensen mellom formålene går vinkelrett på land” opprettholdes.
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Norheims bruk av Ånensbukt over tid kan bl.a. dokumenteres ved flyfoto på «historiske
kart» på 1881.no.
År 2000:

År 2011:

År 2005:

År 2009:

År 2014:

Båtplassen som Alnæs mener
han har rett til, ifølge
privatrettslig avtale fra 2015, har
vært brukt av Norheim i 40 år.
Norheim har derfor både
eiendomsrett og bruksrett til
denne sjøgrunnen på hans
eiendom (ref. Hevdsloven).

Fra: Norheim Paal[Paal.Norheim@saipem.com]
Sendt: 08.03.2018 14:45:02
Til: Postmottak
Kopi: Vibeke Wold Sunde
Tittel: [ ** WARNING – POSSIBLE SPAM ** ] Kalsnes reguleringsplan, kommentarer til klage fra Grasmo

Hei,
Det vises til deres brev av 19.02.2018, ref. 2011/172‐8818/2018, Orientering om klage på vedtak av
reguleringsplanen for Nordre Kalsnes, med klage fra Grasmo vedlagt.
Vi stiller oss fullt og helt bak klagen fra Grasmo og anmoder om at denne blir hensyntatt i det videre arbeidet, og
grundig informert om i saksframlegget til Plan‐ og Miljøutvalget og Kommunestyret.
Etter vår oppfatning underbygger klagen de fleste av våre synspunkter fremsatt i vår egen klage datert 20.02.2018.
Vi ber spesielt om at Grasmo’s bekymring for mudring i bukta blir grundig vurdert.
Mvh
Anne‐Grethe & Pål Norheim
******************************************************************************************
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Stavanger 08.03.18

Vedrørende ny klage fra Norheim, datert 20.02.18, angående detaljregulering for Nordre
Kalsnes – plan 201108
En omgjøring av BSB22 til friområde i henhold til PBL2008 §12-5 nr. 3, slik Norheim på ny anfører i sin
klage, vil som en konsekvens endre eksisterende småbåtanlegg til «friluftsområde i sjø og vassdrag
(PBL2008 §12-5 NR.6)». Dette betyr en ekspropriasjon av fire private båtplasser og en klar krenkelse
og inngrep i vår eiendomsrett.
Den vedtatte reguleringsplanen hvor fellesbryggen BSB22 er regulert som bryggeformål for BFR14,
BFR15-1, BFR15-2 og BFR16 og hvor sjøen utenfor er regulert som småbåtanlegg (BBS7) er i tråd
med dagens bruk, disposisjonsplan av 28.09.79 og vår eiendomsrett til aktuell båtplass, jfr. skjøte for
gårds- og bruksnummer 37/168, dagbokført 16.10.81. Plankartet og bestemmelsene er (foruten
grenselinje mellom bryggeformålene) identisk med vedtaket i Plan- og miljøutvalget den 26.04.17
med påfølgende offentlig ettersyn og vedtak i Plan- og miljøutvalget, den 25.10.17 og
Kommunestyret den 25.10.17. Foruten flytting av grenselinjen mellom bryggene ble alle
bestemmelsene opprettholdt etter tidligere klage fra Norheim (BFR18) i Plan- og miljøutvalget den
24.01.18 og Kommunestyret den 25.01.18.
Det fremkommer ingen nye momenter i den nye klagen som ikke allerede er vurdert av
administrasjonen, planutvalget og kommunestyret. Det vises også til mangfoldige høringsuttalelser
fra undertegnede og Norheim, samt våre kommentarer til sist klage om de samme forhold, datert
22.11.17 (vedlagt).
Småbåtanlegget utenfor BSB22 inngår i disposisjonsplanen av 28.09.79 og har alltid vært et
«fullverdig småbåtanlegg» på linje med alle andre småbåtanlegg i planen. Strandsonen har i tidligere
disposisjonsplan heller ikke vært regulert som friområde i henhold til Plan og bygningsloven (2008)
§12-5 nr. 3. I 1982 etablerte vi en smal brygge for å kunne gå tørrskodd fra båten til land og for at
Norheim skulle få lettere tilgang til BSB9. BSB22 er 1,5-2 x 8 meter og har i alle år siden 1982 kun blitt
benyttet til bryggeformål. Søgne kommune har vurdert bryggen som lovlig oppsatt i henhold til
disposisjonsplan av 28.09.79, befaring i 2010 med påfølgende vedtak i planutvalget. Det er ikke plass
til å fortøye andre båter enn de som allerede har rettighet til dette, og på grunn av småbåtanlegget
og den grunne mudderbunnen utenfor bryggen er den ikke blitt benyttet til bading av allmenheten.
Planen åpner ikke for utvidelse av eksisterende brygge og småbåtanlegg, og størrelsen på båtene
begrenser seg derfor selv.
For ordens skyld kommenterer vi Norheims begrunnelser for klagen (a-f) i kronologisk rekkefølge:
a) Vedtaket medfører at Klager (Norheim) ikke lenger har adkomst til sin egen brygge
Kommentar:
Det er fri ferdsel over fellesbryggen for allmennheten og vedtatt reguleringsplan endrer ikke
dette. I rundskriv T-3/07, 28.06.07 om lov om friluftslivet av 28. Juni 1957 nr. 16 legger
Miljøverndepartementet til grunn at alle har rett til å ferdes over en brygge hvor bryggen og
arealene innenfor stenger ferdsel langs strandsonen. Dette støttes også av Høyesterett i

Furumoa-dommen (Rt. 1998). Etter 36 år vil Norheim uansett ha hevd på å gå over
fellesbryggen (BSB22) for å komme seg til sin private brygge, jfr. Lov om hevd.
b) Vedtaket medfører en klar krenkelse av, og inngrep i, Klagers eiendomsrett, ved at Klagers
rettmessige eiendom i sjø omreguleres til friareal. Vedtaket hensyntar heller ikke forhold
rundt Ånensbukt knyttet til tilstøtende reguleringsplan.
Kommentar:
Vi synes det er oppsiktsvekkende at Norheim klager på regulering av en smal stripe sjøgrunn
utenfor eget småbåtanlegg til friluftsområde i sjø, men ønsker samtidig å innskrenke vår
eiendomsrett ved å ekspropriere bort hele småbåtanlegget for tre hytter til friluftsområde i
sjø. Hensynet til at Norheim ønsker å sperre bukten med bøyer/utdrager kan ikke gå foran
vår eiendomsrett til båtplasser. Lengden på bryggefronten til BSB10 er mer enn tilstrekkelig
til forsvarlig fortøyning av flere fritidsbåter under alle værforhold. Reguleringsplanen åpner
også for å etablere utliggere dersom klager ikke ønsker å fortøye sidelengs. Grunnen til at vi
fortøyer vår båt i denne bukten er nettopp de rolige værforholdene i forhold til den andre
siden av neset.
c) Vedtaket medfører at allmennheten ikke lenger har adkomst fra land til Ånensbukt, slik de
har hatt i alle tider.
Kommentar:
Vedtatt reguleringsplan endrer ikke retten til fri ferdsel over fellesbryggen for allmennheten.
I rundskriv T-3/07, 28.06.07 om lov om friluftslivet av 28. Juni 1957 nr. 16 legger
Miljøverndepartementet til grunn at alle har rett til å ferdes over en brygge hvor bryggen og
arealene innenfor stenger ferdsel langs strandsonen. Dette støttes også av Høyesterett i
Furumoa-dommen (Rt. 1998). Det har i alle tider vært et privat småbåtanlegg utenfor
fellesbryggen og det var derfor bryggen ble oppført.
Å begrunne en klage med at hytteeierne får økt verdi på tomten ved å beholde eksisterende
rettigheter til båtplasser i småbåtanlegg er ikke en saklig grunn for klage. Vi viser også til
tidligere kommentarer og bilder som viser at Norheim selv over flere år har medvirket til å
privatisere området ved å hindre fri ferdsel, benytte fellesbryggen og fellesarealet som
oppbevaringsplass for sitt private utstyr og installasjoner samt anlegge hage over
fellesarealet. Begrunnelser om bevaring av adkomst for allmenheten og naturmangfold er
rent taktikkeri.
d) Divergerende praksis i samme reguleringsplan i forhold til andre avtaler med grunneier om
båtplasser på friarealet.
Kommentar:
I disposisjonsplanen av 28.09.79 var det i motsetning til andre friarealer i planen her regulert
inn et småbåtanlegg (se vedlagte utsnitt fra plan). Den eksklusive bruksrettighet til en av de
aktuelle båtplassene i småbåtanlegget ble kjøpt og tinglyst på vårt skjøte (dagbokført
16.10.81). Den smale fellesbryggen må ses på som en del av småbåtanlegget og et nøkternt
tiltak som ble etablert i 1982 for å kunne gå tørrskodd i det bratte terrenget.
Vi er ikke tildelt noen ny privat tomt, men vår evigvarende bruksrett til eksisterende
småbåtanlegg er opprettholdt i vedtatte reguleringsplan. Den beskjedne størrelsen på

anlegget begrenser selv antall båter det er plass til.
e) Vedtaket hensyntar ikke klage fra berørt nabo
Kommentar:
Grasmo sendte inn sin første klage den 14.01.18. Kunngjøring om vedtak av detaljregulering
for Nordre Kalsnes er datert 02.11.17 og klagefristen var tre uker, dvs 23.11.17. Det er ikke
en saksbehandlingsfeil å ikke hensynta en klage som er datert over 7 uker etter klagefristen.
Saken har vært til offentlig ettersyn ved flere anledninger, siste gang etter vedtaket i Plan- og
miljøutvalget den 26.04.17. BBS7 har i sin hele lengde alltid ligget inne som et småbåtanlegg
ved offentlig ettersyn, med eller uten grense mellom bryggene BSB10 og BSB22. Grasmo har
ikke hatt noen innsigelser til planen ved disse høringene. I klagen av 14.01.18 fremgår det
heller ikke at en ønsker å omgjøre planen mht. eksisterende småbåtanlegget. I ny klage fra
Grasmo datert 16.02.18, ønskes det kun en forsikring om at brygge- og småbåtanlegg i
planen ikke utvides, slik at de fremdeles kan fortøye båt i bøye og bade fra egen brygge. Som
det fremgår av luftfoto så ligger Grasmo sine bøyer utenfor reguleringsplanen (Plan ID
201108) og kommer derfor ikke i konflikt med småbåtanlegg eller innregulert blå korridor.
f) Vedtaket medfører at det åpnes opp for oppmudring av Ånensbukt og ødeleggelse av
naturmangfoldet i bukta.
Kommentar:
Det har ikke vært behov for oppmudring utenfor BSB22 på 36 år, så vi forstår ikke hvorfor
behovet skulle komme nå. Det vil uansett være et søknadspliktig tiltak som er uavhengig av
bestemmelsene i reguleringsplanen. Dersom det overhode noen gang skulle bli aktuelt, antar
vi at kommunen nøye vil vurdere eventuelle forekomster av børstemarker og ulike
fuglearter. Det er usaklig av Norheim å hevde at våre rettigheter og bruk skal være mer til
skade for naturmangfoldet enn Norheim sin egen bruk av området.

På vegne av Lillian Ruth og Jan Hoem
Vennlig hilsen

Bjarte Hoem

Vedlegg:

Utsnitt fra plankart.
Vårt brev av 22.11.17

Vedlegg til kommentarer, datert 08.03.18.

1)
2)
3)
4)

Disposisjonsplan fra 1979
Vedtaket til Plan- og miljøutvalget den 26.04.17
Vedtatt plankart i Plan- og miljøutvalget den 25.10.17 og Kommunestyret den 26.10.17.
Vedtatt plankart i Plan- og miljøutvalget den 24.01.18 og Kommunestyret den 25.10.18.

1) Utsnittet under viser eksisterende private småbåtanlegg i disposisjonsplan fra 25.09.79. Det er
ikke tegnet inn brygge, hverken på fellesområdet eller for hyttetomt BFR18 til venstre.

2) Utsnittet og bildet under viser vedtaket til Plan- og miljøutvalget den 26.04.17 med påfølgende
offentlig ettersyn. Fellesbryggen BSB22 er regulert som bryggeformål og sjøen utenfor reguleres
som småbåtanlegg (BBS7). Dette er i henhold til dagens bruk og vår tinglyste rettigheter
tilknyttet tre hyttetomter. Bryggen er tidligere godkjent av Søgne kommune.

Brygge og småtbåtanlegg som ivaretar
eksisterende private båtplasser.

3) Utsnittet viser vedtaket i Plan- og miljøutvalget den 25.10.17 og Kommunestyret den 26.10.17.
Fellesbryggen BSB22 er regulert som bryggeformål og sjøen utenfor er regulert som
småbåtanlegg (BBS7). Dette er i henhold til dagens bruk, utforming av brygge og vår tinglyste
rettigheter tilknyttet tre hyttetomter. BSB22 har siden 1982 vært åpen for allmenn ferdsel og vil
fortsatt være dette, jfr. rundskriv T-3/07, 28.06.07 om lov om friluftslivet av 28. Juni 1957 nr. 16.
og Furumoa-dommen (Rt. 1998). Det er regulert inn en passasje/friluftsområde for utenfor BBS7
som sikrer allmenn ferdsel i sjø.

4) Utsnittet under viser vedtaket i Plan- og miljøutvalget den 24.01.18 og Kommunestyret den
25.01.18. Vi er uenige i vedtaket om å justere grenselinjen mellom BSB10 og BSB22, slik at den
private bryggen ble enda større, men har ikke påklaget ikke i håp om at saken kunne avsluttes.

Bjarte Hoem 07.03.18

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Stavanger 22.11.17

Vedrørende klage fra Pål Norheim, datert 21.11.17
Det vises til ovennevnte klage på vedtak i Plan- og miljøutvalget, den 25.10.17 og kommunestyret
den 26.10.17 vedrørende detaljregulering for Nordre Kalsnes.
Den vedtatte reguleringsplanen hvor fellesbrygge (BSB22) er regulert som bryggeformål for BFR14,
BFR15-1, BFR15-2 og BFR16 og hvor sjøen utenfor er regulert som småbåtanlegg (BBS7) er helt i tråd
med dagens bruk, nåværende disposisjonsplan av 28.09.79 og vårt skjøte for gårds- og bruksnummer
37/168, dagbokført 16.10.81. Plankartet og bestemmelsene er også identisk med vedtaket i Plan- og
miljøutvalget den 26.04.17 med påfølgende offentlig ettersyn.
Norheims klage på vedtatte reguleringsplan kan bare tolkes dithen at han ønsker å fjerne våre
private båtplasser og rettigheter i det eksisterende småbåtanlegget, slik at han får bukten ytterligere
privatisert og for seg selv. Begrunnelser om bevaring av et friluftsområde og naturmangfold er rent
taktikkeri. Han er vel vitende om at det er nesten uten unntak kun de hytteeiere som har båtplass og
brygge i bukta som benytter området. Nærliggende friområder i planen er mye mer attraktive til lek
og bading ettersom Ånensbukta består av en grunn mudderbunn. Videre så har Norheim påviselig
over flere år medvirket til å privatisere området ved å hindre fri ferdsel, benytte fellesbryggen
og fellesarealet som oppbevaringsplass for sitt private utstyr og installasjoner samt anlegge hage
over fellesarealet. Han sperret også uten varsel tilkomsten som vi har benyttet oss av i 35 år med et
nytt byggetiltak og en høy støttemur som strekker seg inn på det som nå er regulert som friområde.
Tilkomsten ble anvist i 1982 av tidligere eier (Norheims far). Se eksempler på vedlagte bilder. I
motsetning til denne adferden vil bruk av BSB22 og tilhørende småbåtanlegg i prinsippet
opprettholde fri ferdsel for alle på friområdet. For å muliggjør ny adkomst har vi satt opp en trapp i
skråningen hvor det nå er regulert inn gangsti.
Hele planen har vært på høring i flere omganger, og området med yttergrenser i tilknytning til
BSB22/BBS7 er svært godt belyst. Det er brukt luftfoto med grenselinjer i offentlig ettersyn og
i saksfremlegg til PS 63/17 i planutvalget den 26.04.17. Se side 3 i saksfremlegg og side 6 i
oppsummering og kommentarer til høringsuttalelser etter offentlig ettersyn og høring av planen
01.12.16-30.01.17. På dette grunnlag har planutvalget og kommunestyret hatt et tilstrekkelig
grunnlag til å behandle saken.
For ordens skyld kommenterer vi Norheims begrunnelser for klagen (a-g) i kronologisk rekkefølge:
a) Vedtaket medfører klare krenkelser og inngrep i klagers (Norheims) eiendomsrett, som
medfølger en sjøeiendom
Kommentar:
Det har alltid vært åpent for fri ferdsel over fellesbryggen og vedtatt reguleringsplan endrer
ikke dette. Vi har i høringsuttalelsene også anbefalt å presisere dette med egen bestemmelse
i planen, bare for å understreke at vi ikke er imot ferdsel på bryggen. Etter 35 år vil Norheim

uansett ha hevd på å gå over fellesbryggen for å komme seg til sin private brygge, jfr. Lov om
hevd.
Vi registrerer at Norheim klager på regulering av en smal stripe sjøgrunn utenfor eget
småbåtanlegg til friluftsområde i sjø, men ønsker samtidig å innskrenke vår eiendomsrett ved
å regulere hele småbåtanlegget vårt til «friluftsområde i sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5
nr.6)».
Den regulerte grenselinjen mellom BSB10 og BSB22 går slik vi mener den alltid har gjort og
slik bryggen fysisk ble utformet i 1982. Det ble konflikt om dette da vi pga trengsel anmodet
Norheim om flytte sin båt inn på sin del av bryggen.
b) Ufullstendig saksbehandling i Plan- og miljøutvalget
Kommentar:
Lengden på debatt og antall spørsmål under politiske utvalgsmøter har aldri vært avgjørende
for gyldigheten av politiske vedtak. Diskusjoner i gruppemøter før møtene eller i pauser
under møtet er en ordinær utøvelse av politisk arbeid.
Tilsvarende er det en del av det norske lokaldemokratiet at innbyggere har anledning til
å ta direkte kontakt med politikere i enkeltsaker for å fremme sitt syn. Undertegnede har
ikke bedt lederen i utvalget om å legge frem dokumenter i møtet. Lunde ble på linje med
andre medlemmer kontaktet direkte for å gi sannferdig informasjon og vårt syn på
konsekvensene ved å fjerne det eksisterende og lovlige småbåtanlegg i planen.
c) Ufullstendig vedtak i Plan- og miljøutvalget
Kommentar:
Vedtaket endring til innstilling i møte den 26.10.17 var at «BSB22 legges inn og BBS7 endres i
tråd med forslag utlagt til høring i møte 26.04.17». Følgelig er også ordlyden
i planbestemmelsene tatt inn igjen og grenselinjen er justert tilbake.
Det aktuelle området har aldri vært regulert som friområde i henhold til PBL2008 §12-5 nr. 3.
I disposisjonsplanen av 28.09.79 var det regulert som et fellesareal med småbåtanlegg på
grunneiers tomt (gnr. 37, brn. 2). Den eksklusive bruksrettighet til en av de aktuelle
båtplassene i småbåtanlegget ble kjøpt og tinglyst på vårt skjøte (dagbokført 16.10.81). Den
smale fellesbryggen må ses på som en del av småbåtanlegget og et nøkternt tiltak som ble
etablert i 1982 for å kunne gå tørrskodd i det bratte terrenget.
Vi er ikke tildelt noen ny tomt, men vår evigvarende bruksrett til eksisterende småbåtanlegg
er opprettholdt i vedtatte reguleringsplan. Den beskjedne størrelsen på anlegget begrenser
selv antall båter det er plass til.
d) Privatisering av friareal ikke tilstrekkelig vurdert
Kommentar:
Eksisterende fellesbrygge og småbåtanlegg i sjø er vel den delen av saken som er mest
omtalt i saksfremleggene til planutvalget og vedlagte høringsuttalelser med kommentarer fra
administrasjonen. Det vises her til saksfremlegg og høringsuttalelser ved behandling i
planutvalget den 23.11.16, 26.04.17 og 25.10.17.

Som nevnt var det også i den opprinnelige disposisjonsplanen fra 1979 regulert inn
småbåtanlegg i sjø i det aktuelle området, hvorpå vi har kjøpt og tinglyst en bruksrett. I den
opprinnelige disposisjonsplanen er det nesten ikke tegnet inn noen brygger, heller ikke for
BFR18. Den aktuelle fellesbryggen ble etablert i 1982 for å kunne benytte seg av
småbåtanlegget og har følgelig vært benyttet som bryggeformål i de siste 35 år.
Privatiseringen av tilstøtende friareal har som sagt Norheim selv stått for.
Den vedtatte reguleringsplanen åpner for flere bruksenheter. Å begrunne en klage med at
disse hytteeierne får økt verdi på tomten ved å beholde eksisterende rettigheter til
båtplasser i småbåtanlegg er etter vårt skjønn ikke en saklig grunn for klage.
e) Forsvarlig forankring av klagers båter vanskeliggjort.
Kommentar:
Regulert bryggeanlegg for eiendom 37/77 og plass til båter i bukta er hensyntatt og
kommentert tidligere. Se side 5-6 i oppsummering og kommentarer
til høringsuttalelser etter offentlig ettersyn og høring av planen 01.12.16-30.01.17,
saksfremlegg til PS 63/17 i planutvalget den 26.04.17 samt vedleggene i saken til
kommunestyret.
f) Skade på naturmangfold i Ånensbukt ikke tilstrekkelig vurdert.
Kommentar:
Det har ikke vært behov for oppmudring utenfor fellesbryggen på 35 år. Dette er uansett et
søknadspliktig tiltak, og vi antar at kommunen i så tilfelle nøye vil vurdere eventuelle
forekomster av børstemarker og ulike fuglearter. Det er usaklig av Norheim å hevde at våre
rettigheter og bruk skal være mer til skade for naturmangfoldet enn Norheim sin bruk av
området.
g) Utilstrekkelig grunnlag fra Plan- og miljøutvalget til at Kommunestyret kunne behandle
saken.
Kommentar:
Fellesbrygge og småbåtanlegget i Ånensbukt er vel den delen av saken som er mest omtalt i
saksfremlegget til kommunestyret, inkludert vedlagte høringsuttalelser, bilder og
kommentarer fra administrasjonen.

På vegne av Lillian Ruth og Jan Hoem
Vennlig hilsen
Bjarte Hoem

Vedlegg: 4 bilder

Fellesbryggen BSB22 vises midt i
bildet. Alt utstyr og installeringer på
fellesbryggen tilhører grunneier til
venstre, BFR18. Denne grunneieren
begrunner klagen på reguleringsplanen
med økt privatisering.






















  

 








































Grunneier BFR18 som begrunner klage på
reguleringsplan med økt privatisering, har her
anlagt hage på friarealet. En stor del av terrassen
til høyre er bygget inn på friarealet

Den røde streken viser grenselinjen mellom BFR18 og
friarealet.

Fra: Norheim Paal[Paal.Norheim@saipem.com]
Sendt: 13.03.2018 15:55:51
Til: Postmottak
Kopi: Vibeke Wold Sunde; Norheim Paal
Tittel: [ ** WARNING – POSSIBLE SPAM ** ] Kalsnes reguleringsplan, kommentarer til klage

Hei,
Det vises til deres brev av 05.03.2018, ref. 2011/172‐11350/2018, Orientering om klage på vedtak av reguleringsplanen for Nordre Kalsnes, med
klage fra Alnæs vedlagt.
Alnæs klager i sitt brev på at grenselinjen over bryggen mellom bryggen på friområdet og vår brygge i siste vedtak ble endret slik at denne går
vinkelrett på land, og at dette vil få konsekvenser for de fire båtplassene som ligger på dette friområdet. Han henviser videre til en tinglyst
privatrettslig avtale han har med grunneier av friarealet ang. båtplass i Ånensbukt.
Vi har følgende kommentarer til klagen:
1. Den privatrettslige avtalen Alnæs har med grunneier om båtplass i Ånensbukt, som kommer i tillegg til to andre privatrettslige avtaler
fra henholdsvis 1981 og 1982 som to andre naboer har om tilsammen tre båtplasser i samme område, er signert 16.01.2015. M.a.o. på
ett tidspunkt som er ca. fire år etter at arbeidet med ny reguleringsplan ble startet opp, og midt i den tiden man diskuterte hvordan de
to andre eldre avtalene om båtplasser skulle hensyntas i forbindelse med den nye reguleringsplanen, der kommunen ville tilstrebe å
respektere “eksisterende avtaler”. Den privatrettslige avtalen Alnæs i denne tiden klarte å få til med grunneier kan derfor på ingen
måte hensyntas.
2. Grenselinjen over bryggen og ut i sjø har i 40 år vært praktisert som vinkelrett på land, og bruk av bryggen og sjøområdet utenfor
praktisert tilsvarende, ved at undertegnede har fortøyd sin båt derretter. Dette medfører at vi ifølge Loven om Hevd (Hevdslova)
uansett kan kreve både eiendomsrett og bruksrett til denne delen av bryggen og til sjøgrunnen utenfor, da vi har brukt dette
sammenhengende i langt mere enn de 20 år som er vilkåret i Hevdsloven. Ved hevd spiller det dessuten ingen rolle hva som foreligger
av tinglyste avtaler. Bruk av hevd vil også bli omtalt i eget brev til kommunen.
3. I undertegnedes målebrev står følgende ang. den aktuelle grenselinjen i sjø, i forbindelse med definisjon av “sjøgrunn som er tillagt
privat eiendomsrett”: Retningen på grenselinjen er i samsvar med de vanlige regler for private grenser i sjø. Da Alnæs og to andre
naboer kom med påstander om at grenselinjen ikke skulle betraktes som rettvinklet på land, og at undertegnede måtte fjerne sin båt
slik at Alnæs kunne benytte plassen han plutselig mente han hadde rett til, kontaktet undertegnede kommunen, og fikk vedlagte
bekreftelse i August 2016 ang. hvordan man praktiserte eiendomsgrenser i sjø (som tilsvarer normal praktisering for sjøeiendommer
alle steder). Dersom kommunen skulle velge å se bort ifra sin egen praksis, og bestemme at grenselinjen ikke skal fortsette med å
være vinkelrett på land, betyr dette at kommunen “eksproprierer” en del av undertegnedes eiendom, som ikke kan aksepteres.
4. For å få nøyaktig plassering av punktet der undertegnedes grenselinje på land møter sjø, m.a.o. der den rettvinklede linjen ut i sjø skal
starte, rekvirerte undertegnede i September 2016 kommunen til å foreta en oppmålingsforretning på sin eiendom. Denne ble avholdt
03.10.2016, hvoretter det ble protokollført og anvist på stedet hvor dette punktet befinner seg, og som også ble spraymerket på stedet
etter anvisning fra kommunens landmåler.
5. Alnæs påstår i sin klage at grenselinjen ikke kan være vinkelrett fordi det da ikke er plass til de fire båtene som han mener skal ligge
på bryggen på friarealet (ref. pkt. 1), og at man da må flytte disse innover og få behov for oppmudring for å få dette til. Slik det
imidlertid er påvist flere ganger overfor kommunen, så er det hverken fysisk plass til å ha fire båtplasser i dette området, og det er
ikke mulig å løse dette ved å flytte plasser innover, da man da kommer inn på Grasmos eiendom, slik det fremgår av skissen under.
Eventuell mudring må da skje på Grasmo’s eiendom, noe han har gjort helt klart at ikke kan aksepteres i eget brev til kommunen.

6. Alnæs påstår at en vinkelrett grenselinje vil medføre at hans båtplass må flyttes. I Alnæs sin privatrettslige avtale står det imidlertid
kun at han har rett til en båtplass “ytterst i Ånensbukt”. Kartutsnittet vedlagt avtalen kan på ingen måte oppfattes som å vise den
nøyaktige plasseringen av Alnæs sin båtplass, og det er uklart hvor han har fått dette kartet fra:

Da Alnæs fikk avtalen signert kunne han dessuten på ingen måte forvente at grunneier på sin side skulle ha detaljkunnskap om det
aktuelle området og nøyaktige plasseringen av båtplassen. Tvert imot har undertegnede brukt sin båtplass i alle 40 år i full forståelse
med grunneier, ut ifra en rettvinklet grenselinje over bryggen og ut i sjø. Da konflikten oppstod fikk undertegnede sågar dette
bekreftet i en skriftlig avtale med grunneier (Det viste seg imidlertid i ettertid at grunneier på dette tidspunktet hadde fått oppnevnt
verge, der saken fremdeles ligger til “bekreftelse” idag). Hverken grunneier eller Alnæs forsøkte å kontakte undertegnede for
avklaring av grenselinjen i forbindelse med denne avtalen. Hadde dette blitt gjort kunne grunneier enkelt blitt forklart at han ikke kan
selge samme eiendom (sjøgrunn) to ganger.
Mvh
Anne‐Grethe & Pål Norheim
******************************************************************************************
CONFIDENTIALITY NOTICE
This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is solely intended for the person(s)
named above. If you are not the intended recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or parts of this e-mail or associated
attachments is strictly prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message or by telephone
and delete this e-mail and any attachments permanently from your system.

Fra: Reidar Kleiven[reidarkleiven@gmail.com] Sendt: 14.03.2018 17:15:31 Til: Postmottak Tittel: Ad . klage på
vedtak av reguleringsplan Nordre Kalsneset
Søgne kommune ,Arealenheten.

Det viser til tidligere korrespondanse i saken. Her er lite nytt og jeg slutter fullt opp om utfyllende svar fra familien
Hoem.

14.3.18
Reidar Kleiven
Kalsneset 70.

Fra: Svein Erik Aamodt[semaam@online.no]
Sendt: 05.03.2018 16:24:29
Til: Vibeke Wold Sunde
Tittel: Ang klage på vedtak Sak 2011/172-8815/2018

Hei!
Tilbakemelding ang klage.
Viser til uttalelse ifbm forrige klage.
Når det gjelder parkering tenker vi at det er god plass til parkering på egen tomt for de tre boligene. Parkering for
eier av BFR32 (37/63) får like gode parkeringsforhold som de i dag disponerer.
Mvh
Svein Erik Aamodt
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Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med
kommunestyrets vedtak.
Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17, nytt førstegangsvedtak etter klage 25.01.18.

1. Generelle bestemmelser

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

2.

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

2.1. Fellesbestemmelse
Fritidsbolig eller bolig, anneks på egen eiendom og bod/uthus på eiendommen inngår i det
totale bruksarealet.
2.2. Boligbebyggelse
Det tillates oppføring av bolig, garasje og bod innenfor områdene avsatt til boligbebyggelse.
Formålsgrensen er å oppfatte som byggegrense hvor ikke annet er vist i planen. Topp
1

grunnmur/pilar/såle for bebyggelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 1,5 meter fra ferdig
planert terreng. Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget. Endelig plassering og utforming av
bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om
byggetillatelse.
Høyder og takvinkler for boliger:
Boliger med saltak
Mønehøyde: Maks 9.0 meter
Gesimshøyde: Maks 6,5 meter
Takvinkel: 22 – 36 grader
Boliger med flatt tak/pulttak
Gesimshøyde: Maks 6,5 meter
Garasje:
Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig med tanke på takvinkel
og takform. For garasje med saltak er maks mønehøyde 5,5 meter og maks gesimshøyde 3
meter. For garasjer med flatt tak eller pulttak er maks gesimshøyde 3,3 meter.
Bod:
Bod kan oppføres med maks bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) på 15 m2. Bodene skal
tilpasses bolig med tanke på takvinkel og takform.
Mønehøyde: Maks 3 meter
Gesimshøyde: Maks 2,5 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Tabell for maksimalt bruksareal, antall boenheter og byggtype:
Område
B29
B30
B31

Maks. BRA m2
300
350
250

antall
boenheter
1
2
1

byggtype
enebolig
enebolig m/sekundærleilighet
enebolig

2.3. Fritidsbebyggelse
Det tillates oppføring av hytte, anneks og bod innenfor områdene avsatt til fritidsbebyggelse.
Formålsgrensen er å oppfatte som byggegrense hvor ikke annet er vist i planen. Topp
grunnmur/pilar/såle for bebyggelsen skal i gjennomsnitt ikke overstige 1,0 meter fra ferdig
planert terreng. Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget. Endelig plassering og utforming av
bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om
byggetillatelse.
Høyder og takvinkler for hytter:
Hytter med saltak:
Mønehøyde: Maks 5.0 meter.
Gesimshøyde: Maks 3,5 meter
Takvinkel: 22 – 36 grader
Hytter med flatt tak/pulttak:
Gesimshøyde: Maks 4 meter
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Anneks:
Anneks kan oppføres med maks 20 m2 BRA. Anneks skal ligge nærmere fritidsboligen enn 8
meter. Anneks skal tilpasses hovedhytta med tanke på takvinkel og takform.
Mønehøyde: Maks 4 meter
Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Bod:
Bod kan oppføres med maks bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) på 15 m2. Boden skal
tilpasses hovedhytta med tanke på takvinkel og takform.
Mønehøyde: Maks 3 meter
Gesimshøyde: Maks 2,5 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Tabell for maksimalt bruksareal, antall boenheter og bygningstype: (For tomtene som kan ha
parkering på egen tomt inngår parkering på 18 m2 per boenhet i maks tillatt BRA. Arealene til
parkering kan ikke benyttes til bebyggelse)
Område
BFR1
BFR2
BFR3
BFR4
BFR5
BFR6
BFR7
BFR8
BFR9
BFR10
BFR11
BFR12
BFR13
BFR14
BFR15.1
BFR15.2
BFR16
BFR17
BFR18
BFR19
BFR20.1
BFR20.2
BFR21
BFR22
BFR23
BFR24
BFR25
BFR26
BFR27
BFR32

Maks. BRA m2
236
138
138
138
138
236
236
138
200
236
138
236
236
236
138
138
236
236
138
138
138
138
138
236
138
236
236
236
138
120

antall boenheter
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1

bygningstype
dobbelhytte
hytte
hytte
hytte
hytte
dobbelhytte
dobbelhytte
hytte
dobbelhytte
dobbelhytte
hytte
dobbelhytte
dobbelhytte
dobbelhytte
hytte
hytte
dobbelhytte
dobbelhytte
hytte
hytte
hytte
hytte
hytte
dobbelhytte
hytte
dobbelthytte
dobbelhytte
dobbelhytte
hytte
hytte
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2.4. energianlegg (trafo)
Eksisterende trafo inngår i planen
2.5. småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Brygger tillates i områder BSB1 – BSB22. Maks tillatt kaifront er 12 meter pr boenhet. Areal på
brygge tillates inntil 30 m2 per boenhet. Det tillates ikke gjerder, levegger og liknende.
Eksisterende godkjente brygger innenfor arealene regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone inngår i planen.
f_ BSB22 er for felles for BFR14, BFR15-1, BFR15-2 og BFR16.

BSB2 er felles bryggeanlegg for B29, B30 og B31 og kan oppføres sammenhengende.
2.6. småbåtanlegg i sjø og vassdrag
I områder regulert til BBS kan det oppføres utriggere for småbåter. Utriggere skal ha maks
lengde på 8 meter. Plassering av utriggere tilpasses den faktiske bruken av bryggen.
2.7. småbåtanlegg i sjø og vassdrag – uthus/naust
I områder regulert til BUN1 - BUN18 kan det oppføres uthus/sjøbod/naust, eksisterende
bebyggelse inngår i planen. Uthus/naust/sjøbod kan ha inntil 15m2 BRA pr. enhet.
Uthus/naust/sjøbod kan ha inntil 3,5 m mønehøyde målt fra overkant gulv. Det tillates ikke
gjerder, levegger og liknende.
Område BUN3 er felles for B29, B30 og B31 og kan oppføres med inntil tre uthus/sjøbod/naust.
Område BUN13 er felles. Eksisterende bebyggelse i BUN13 inngår i planen.

3. Samferdsel og teknisk infrastruktur
3.1 veg
Planen viser vei i 5 meters bredde, inklusiv grøft og veiskulder.
3.2 parkeringsplasser
f_PP1 er felles for alle eiendommene i planområdet.
f_PP2 er felles parkering for alle eiendommene i området og GB 37/181 og 37/134.
Området f_PP1 kan benyttes til fellestjenester som renovasjon, informasjonsskilt, mm.
I f_PP2 skal det være adkomst til eksisterende trafostasjon.
SPP4 er parkeringsplass for GB 37/190 og 37/253.
SPP5 er parkeringsplass for BFR9 og av- og pålessingsplass for BUN13. Areal tilsvarende to
parkeringsplasser vest i området skal forbeholdes korttidsparkering for av- og pålessing
SPP7 er felles parkeringsplass for B29, B30 og BFR32.
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4. Grønnstruktur
4.1. Turveg, sti
Sti gruses og tilpasses terreng for adkomst til sjø. Bredde på sti inntil 2 m. GT1 skal være
framkommelig for rullestol. Innenfor GT2 kan det tillates trapper i brattere partier.
4.2 Friområde
Regulert friområde skal eies og disponeres som privat eiendom, åpen for alminnelig ferdsel.
Eksisterende vegetasjon og markflater på regulerte friområder skal bevares og beskyttes. I

5. Landbruk-, natur og friluftsområder

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

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag

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

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

8. Rekkefølgekrav
8.1. Turvei GT1 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til bolig på B31.
8.2. Før det gis igangsettingstillatelse til nye fritidsboligenheter skal frisikt nord for FV 158, ved
avkjørselen til hyttefeltet, være opparbeidet i tråd med krav fra statens vegvesen.

5

Detaljregulering for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108
Planbeskrivelse
Sist revidert av Søgne kommune: 11.10.2017.
Vedtatt 26.10.17.

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

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

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

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












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

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

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

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

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

Forslagsstillers vurdering av planforslaget
Vi vurderer planforslag for vei til hytter samt fortetting av større tomter som en god utnyttelse av et
allerede bebygget område med fritidsboliger. Ny vei til området tilrettelegger for økt tilgjengelighet
og bruk av egne hytter og friområdet, gjennom hele året.
Eksisterende hytteområde ble igangsatt utbygget i 70-årene og de fleste hytter er modne for
rehabilitering og utvidelser i tråd med dagens standard. Flere hytteeiere ønsker å legge til rette for at
familiehytta kan deles av flere familiemedlemmer.
Vi mener at en bedre utnyttelse av et allerede bebygget område er god samfunnsøkonomi. Planen
legger også til rette for økt tilgjengelighet og bruk for de enkelte hytteeiere.
Sett i et folkehelseperspektiv legges det til rette for økt bruk og tilgjengelighet til natur og
friluftsopplevelser.
Bestemmelser legger opp til lave byggehøyder og nennsom plassering i terrenget. Eksisterende
bygningsmiljø videreføres.
Vi ber om planutvalget i Søgne sin vurdering av planforslag.
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Fra: Norheim Paal[Paal.Norheim@saipem.com]
Sendt: 08.05.2018 17:04:12
Til: Vibeke Wold Sunde
Tittel: [ ** WARNING – POSSIBLE SPAM ** ] RE: Klagesak, Kalsnes

Hei, og takk for rask tilbakemelding.
Som vanlig kommer Hoem med en rekke feilaktige og ufullstendige opplysninger, og som vi dermed ikke kan
unnlate å kommentere:
‐ “En omgjøring av BSB22 til friområde i henhold til PBL2008 §12‐5 nr. 3, slik Norheim på ny anfører i sin klage,
vil som en konsekvens endre eksisterende småbåtanlegg til «friluftsområde i sjø og vassdrag (PBL2008 §12‐
5 NR.6)».” Kommentar: Påstanden er dirkete feil. Man kan ikke kalle det en “omgjøring til friområde” når
området (nå kalt BSB22) har vært friareal i 40 år.
‐ “Dette betyr en ekspropriasjon av fire private båtplasser og en klar krenkelse og inngrep i vår
eiendomsrett.” Kommentar: Da dette er privatrettslige avtaler kan man ikke kalle dette ekspropriasjon.
Hoem uttaler seg videre ved flere anledninger som om han har eiendomsrett til sjøeiendommen i
Ånensbukt, mens han kun har en privatrettslig avtale om bruksrett til en båtplass på friarealet. (Ref. Hoems
kontrakt: “Kjøper har også rett til båtplass på fellesareal i Ånonsbukt”). Hvis det er noen som har fått (og får)
krenket eiendomsretten, så er det nettopp undertegnede. I mange år har Hoem og de to andre familiene
frekt og freidig gått direkte over vår eiendom for å komme til båtplassen sin, både på nordsiden og østsiden
av vår hytte, uten å spørre oss om dette er greit for oss, og til tross for at tilkomsten både i gamle og nye
reguleringsplanen er vist på friareal utenfor vår eiendom. Dette har de delvis fortsatt med den dag i dag (på
nordsiden), uten å ta hensyn til vedtatt reguleringsplan av 25.01.2018.
‐ “Den vedtatte reguleringsplanen hvor fellesbryggen BSB22 er regulert som bryggeformål for BFR14, BFR15‐
1, BFR15‐2 og BFR16 og hvor sjøen utenfor er regulert som småbåtanlegg (BBS7) er i tråd
med dagens bruk, disposisjonsplan av 28.09.79 og vår eiendomsrett til aktuell båtplass, jfr. skjøte for gårds‐
og bruksnummer 37/168, dagbokført 16.10.81”. Kommentar: Dette er ikke i tråd med dagens bruk. Tilkomst
til bryggen har i alle år vært over Grasmos eiendom i sjø, og ikke over Norheims eiendom i sjø, slik det nå er
regulert. “Dagens bruk” kan helle ikke opprettholdes når bryggeanlegg for fem hytter, i henhold til
tilstøtende reguleringsplan fra 2002, også realiseres i bukta. Dette unnlater Hoem helt bevisst hele tiden å
kommentere. Privatrettslig avtale for BFR16 ble dessuten inngått i 2015, fire år etter oppstart av ny
reguleringsplan, og bør ikke hensyntas.
‐ “Plankartet og bestemmelsene er (foruten grenselinje mellom bryggeformålene) identisk med vedtaket i
Plan‐ og miljøutvalget den 26.04.17 med påfølgende offentlig ettersyn og vedtak i Plan‐ og miljøutvalget,
den 25.10.17 og Kommunestyret den 25.10.17. Foruten flytting av grenselinjen mellom bryggene ble alle
bestemmelsene opprettholdt etter tidligere klage fra Norheim (BFR18) i Plan‐ og miljøutvalget den 24.01.18
og Kommunestyret den 25.01.18.” Kommentar: Vedtaket 25.10.2017 ble fattet etter at Hoem hadde sendt
ett skriv som var fullt av feilaktige opplysninger direkte til alle medlemmene i Plan‐ og Miljøutvalget få
dager før møtet (uten engang å kopiere kommunen). Faktum er at innstillingen som forelå fra Rådmannen
var i tråd med undertegnedes syn, nemlig at bryggen skulle forbli friareal slik den har vært i alle tider.
‐ “Det fremkommer ingen nye momenter i den nye klagen som ikke allerede er vurdert av administrasjonen,
planutvalget og kommunestyret. Kommentar: Ref. bl.a. vårt brev av 14.03.2018 ang. henvisning til
Hevdsloven, som tilsier at vi også har i tillegg juridisk oppfyller vilkårene for både eiendomsrett og
bruksrett til sjøgrunnen utenfor vår brygge.
‐ Småbåtanlegget utenfor BSB22 inngår i disposisjonsplanen av 28.09.79 og har alltid vært et «fullverdig
småbåtanlegg» på linje med alle andre småbåtanlegg i planen. Strandsonen har i tidligere
disposisjonsplan heller ikke vært regulert som friområde i henhold til Plan og bygningsloven (2008) §12‐5
nr. 3.” Kommentar: Dette er ikke riktig. Disposisjonsplanen fra 1979 viser området som friareal helt ned til,
og inkludert strandlinjen.
‐ “Det er ikke plass til å fortøye andre båter enn de som allerede har rettighet til dette, og på grunn av
småbåtanlegget og den grunne mudderbunnen utenfor bryggen er den ikke blitt benyttet til bading av
allmenheten.” Kommentar: Dette er ikke riktig. Eneste mulighet for å komme ned i Ånensbukt er via denne
brygga/strandlinjen. Bukta egner seg fint for vassing, lek, krabbefiske etc., og både vi, våre barn og våre
barnebarn (som alle er en del av “allmennheten”), har brukt bukta til dette i snart 40 år (og bruker den
idag).
‐ “Planen åpner ikke for utvidelse av eksisterende brygge og småbåtanlegg, og størrelsen på båtene
begrenser seg derfor selv.” Kommentar: Dersom (når) de tre aktuelle hytteeierene skiller ut og selger
tomter, med bryggeplass i Ånensbukt, er det helt naturlig at nye hytteeiere vil forlange at anlegget bygges
ut, dersom det er regulert som fullverdig bryggeanlegg.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

“Det er fri ferdsel over fellesbryggen for allmennheten og vedtatt reguleringsplan endrer ikke dette.”
Kommentar: Bryggen er i reguleringsplanen ikke vist som fellesbrygge for allmennheten, men som privat
bryggeanlegg for fire hytteeiere (oransje farge). (Sitat fra bestemmelsene av 25.01.2018: “BSB22 er for
felles for BFR14, BFR15‐1, BFR15‐2 og BFR16.”).
“Vi synes det er oppsiktsvekkende at Norheim klager på regulering av en smal stripe sjøgrunn utenfor eget
småbåtanlegg til friluftsområde i sjø, men ønsker samtidig å innskrenke vår eiendomsrett ved å
ekspropriere bort hele småbåtanlegget for tre hytter til friluftsområde i sjø. Hensynet til at Norheim ønsker
å sperre bukten med bøyer/utdrager kan ikke gå foran vår eiendomsrett til båtplasser. Lengden på
bryggefronten til BSB10 er mer enn tilstrekkelig til forsvarlig fortøyning av flere fritidsbåter under alle
værforhold.” Kommentar: Dersom det legges til rette for at undertegnede må legge båter sidelengs inntil
sin egen brygge, som eneste sjøeiendom på Kalsnes, så er dette en klar krenkelse av vår eiendomsrett.
Hoem og de to andre har ingen eiendomsrett i Ånensbukt.
“Grunnen til at vi fortøyer vår båt i denne bukten er nettopp de rolige værforholdene i forhold til den andre
siden av neset. Kommentar: Dette er en usaklig begrunnelse for å oppretthold ekstra båtplasser og rent
taktikkeri. Her ønsker man mulighet til å selge tomter med båtplass. Dessuten står den dominerende
sørvesten rett inn i Ånensbukt.
“Å begrunne en klage med at hytteeierne får økt verdi på tomten ved å beholde eksisterende rettigheter til
båtplasser i småbåtanlegg er ikke en saklig grunn for klage.” Kommentar: Ref. kommentar over og
nedenfor.
“I disposisjonsplanen av 28.09.79 var det i motsetning til andre friarealer i planen her regulertinn et
småbåtanlegg (se vedlagte utsnitt fra plan). Den eksklusive bruksrettighet til en av de aktuelle båtplassene
i småbåtanlegget ble kjøpt og tinglyst på vårt skjøte (dagbokført 16.10.81). Den smale fellesbryggen må ses
på som en del av småbåtanlegget og et nøkternt tiltak som ble etablert i 1982 for å kunne gå tørrskodd i det
bratte terrenget. Kommentar: I planen fra 1979 er det vist noen båtplasser på friarealet uten anlegg på land,
og noen med anlegg på land. I Ånensbukt er det kun vist båtplasser på friarealet, som kan tolkes som
båtfester, og ikke fullverdig anlegg.
“Som det fremgår av luftfoto så ligger Grasmo sine bøyer utenfor reguleringsplanen (Plan ID 201108) og
kommer derfor ikke i konflikt med småbåtanlegg eller innregulert blå korridor.”. Kommentar: Igjen
unnlater Hoem å nevne konsekvensene av reguleringsplanen fra 2002 for tilstøtende område. Det er
dessuten Grasmo som har orientert oss om at de ikke har fått diverse forslag til høring.
“Det har ikke vært behov for oppmudring utenfor BSB22 på 36 år, så vi forstår ikke hvorfor behovet skulle
komme nå. Det vil uansett være et søknadspliktig tiltak som er uavhengig av bestemmelsene i
reguleringsplanen. Dersom det overhode noen gang skulle bli aktuelt, antar vi at kommunen nøye vil
vurdere eventuelle forekomster av børstemarker og ulike
fuglearter.” Kommentar: Hoem argumenterer stadig med at alt skal være som før, og at det ikke vil bli
endringer. Dette er rent taktikkeri fra Hoems side. Det er ett faktum at alle de tre hytteierene har fått
tilllatelse til å skille ut tomt, enten ved å dele tomten i to (Kleiven), eller oppføre tomannshytte. Uansett
hva de måtte uttale idag, så er det helt klart at alle tre kan selge utskilt eiendom og at prisen de kan få med
dette er langt høyere med båtplass, og at ingen kan vite hva nye eiere eventuelt vil kunne foreta seg.

Mvh
Anne‐Grethe & Pål Norheim
From: Vibeke Wold Sunde [mailto:Vibeke.WoldSunde@sogne.kommune.no]
Sent: 7. mai 2018 15:36
To: Norheim Paal
Subject: SV: Klagesak, Kalsnes

Her er Hoem sin kommentar til deres klage.
Ja, vi skal få saken opp til møtet 23. mai. 18. Vår frist for å ferdigstille saker til møtet 23.05. er 15.05. Jeg kan sende
over innstillingen til dere når den er godkjent av leder.

Vibeke Wold Sunde
Fagleder for plan
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 997 66 173
vibeke.sunde@sogne.kommune.no

Fra: Norheim Paal [mailto:Paal.Norheim@saipem.com]
Sendt: mandag 7. mai 2018 15:31
Til: Vibeke Wold Sunde
Emne: [ ** WARNING – POSSIBLE SPAM ** ] Klagesak, Kalsnes
Viktighet: Lav

Hei,
Jeg har forstått at det kom ett innspill fra Hoem ang. saken, datert 11.03.2018.
Kan du sende meg en kopi av dette?
Kan du videre bekrefte at behandling av klagesaken kommer opp i Plan – og Miljøutvalget 23. Mai?
Kan du si noe om hva du tror innstillingen vil bli, slik at vi kan forberede møtene med partiene i forkant?
Mvh
Pål Norheim
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