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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Anderåsen Plan ID 201004.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 29.08.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Anderåsen Plan ID 201004.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Protokolltilførsel fra repr. Reisvoll (H)
Administrasjonen anmodes å søke om en forbedret kryssing i Hølleveien mellom Stokkebrua
og kryss Stauslandsveien.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag falt med 5 mot 4 (H, FRP) stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak ble nedstemt.
Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Høyre og FRP anker saken inn til kommunestyret.
Innstilling:
Rådmannens forslag til innstilling ble nedstemt.
Høyre og FRP anker saken inn til kommunestyret.

Bakgrunn for saken:
BN-Konsult AS har på vegne av Kjetil og Audun Byklum utarbeidet forslag til detaljregulering
for deler av Anderåsen.
Formålet med planen er å etablere 3 nye eneboligtomter med tilhørende sandlekeplass på gnr.
28 bnr. 827.
Dagens situasjon og planstatus:
Gjeldende planstatus for Anderåsen er kommuneplanens arealdel hvor de sydligste deler er
bebygd og avsatt til eksisterende boligbebyggelse. Nordlige deler (toppen av åsen) med
randsone er avsatt til LNFR.

Kartutsnitt: Viser kommuneplanens arealdel, med eiendomsgrenser i rødt. Fiolett linje viser
plangrensen til det private planforslaget.
Planområdet har høydeforskjeller på opptil 19 meter hvor det laveste punktet er på kote +19 og
det høyeste punktet er kote + 38. Terrenget stiger forholdvis bratt opp fra de eksisterende
boligtomtene i Anderåsen.

Det planlagte byggeområdet ligger i en sørvendt skråning ovenfor eksisterende bebyggelse på
nordsiden av veien.
Prosess:
I 2010 ble det meldt oppstart av planarbeid for hele Anderåsen som områdereguleringsarbeid.
Senere har det vist seg vanskelig å få til en områderegulering for hele Anderåsen, og av den
grunn har det blitt arbeidet videre med en detaljregulering for en mindre del av området.
Administrasjonen har lagt til grunn at oppstartsmeldingen er tilstrekkelig for å gå videre med
en detaljregulering. Innspillene fra oppstart er kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen.
Forslag til detaljregulering ble sendt på høring og lagt ut på offentlig ettersyn den 10.4.2018.
Innspill fra høringen vil bli kommentert lenger ned i saksutredningen.
Planens innhold:
Reguleringsplanen består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse med vedlegg som
lengdeprofiler på vei og ROS-analyse m.m. (se vedlegg 1-11).
I planforslaget foreslås det 3 nye eneboligtomter tilknyttet en ny felles vei som kobles på
eksisterende vei opp til Anderåsen. I tillegg inngår eksisterende boligtomt (tomt 4) som ligger
ca. kote +25.
Den største tomta i forslaget er på ca. 1000 m2, og den minste på i underkant av 500 m2. Mest
høydeforskjell er det på den største tomta (rundt 16 meter).

Kartutsnitt: Viser reguleringsplanforslaget.
Sør for de nye tomtene er det avsatt areal på ca.150 m2 til lekeplass. Den foreslått fellesvei
hvor man ette flere forsøk har klart å prosjektere den med en stigning på 10 % (1:10 m).
Tidligere utkast har veien hatt opp til 15-16 %.
Pga. det hellende terrenget er boligene planlagt med underetasje. Maks høyde er satt til 8,5
meter.
Merknader fra høring og offentlig ettersyn:
Statens vegvesen brev datert 25.5.2018
Ved førstegangsbehandling i kommunen ble følgende lagt inn «Det knyttes rekkefølgekrav om
at før det kan gis igangsettingstillatelse til nye boliger skal det etableres gangfelt over
Hølleveien tilknyttet Anderåsen».
Statens vegvesen mener det er uheldig å ta inn en bestemme om gangfelt i planen, siden det er
knyttet egne kriterier til gangfelt og etablering krever høring og vedtak. Bestemmelsen må
endres til krav om tilrettelagt krysningspunkt. Avkjørselen fra fylkesvegen er utflytende og ved
etablering av krysningspunkt bør det vurderes en oppstramming av denne.
Administrasjonen kommentar:
På bakgrunn av innspillet sendte administrasjonen et revidert forslag til rekkefølgekrav på
høring i brev datert 10.4.2018. I det reviderte forslaget er gangfelt erstattet med «tilrettelagt
krysningspunkt».
Tilrettelagte krysningspunkter er steder hvor det er lagt opp til at myke trafikanter kan krysse
veien, men uten det er merket opp eller skiltet som gangfelt. I praksis betyr det at den som
krysser veien har vikeplikt for kjørende. Ut fra dialogen administrasjonen har hatt med Statens
vegvesen etter høringen vil de ikke utelukke at det kan bli aktuelt å merke opp og skilte som
gangfelt etter nærmere vurderinger, men det er ikke ønskelig at det blir satt som krav i planen.
I forhold til eventuell oppstramming av krysset er dette noe som må vurderes ved etablering av
tilrettelagte krysningspunktet. Statens vegvesen er myndighet etter vegloven til å etablere den
her type tiltak.
Merknaden vurderes som ivaretatt i revidert forslag til planbestemmelser.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 24.4.2018 og 13.8.18
I følge planforslaget knytter det seg flere utfordringer til bygging på stedet, bl.a. med tanke på
landskapstilpasning, atkomstforhold og skolevei. Sistnevnte gjelder spesielt kryssing av
Høllenveien i plan. Som følge av dette, er det fastsatt en rekkefølgebestemmelse med krav om
at det skal være etablert gangfelt over Hølleveien tilknyttet Anderåsen, før det gis
igangsettingstillatelse til nye boliger. Dette finner vi svært positivt. Kommunen bør vurdere om
det er hensiktsmessig og fremtidsrettet med en utbygging av en såpass liten del av Anderåsen
byggeområde.
I begrenset høring angående endring av rekkefølgekravet fra gangfelt til tilrettelagt
krysningspunkt uttaler fylkesmannen at de ikke har noen motforestillinger til den foreslåtte
endringen.
Fylkeskommunen brev datert 22.5.2018

Til oppstart uttalte vi at det var viktig at areal regulert til LNF i kommuneplanen ble bevart
som grønt. Planområdet er nå betydelig redusert, og LNF formål i kommuneplanen kommer i
hovedsak utenfor planområdet. Vi anser hensynet til landskap som ivaretatt i planen.
Fylkeskonservatoren har foretatt arkeologiske undersøkelser innenfor planområdet. Forholdet
til kulturminner er ivaretatt, og vi har ingen ytterligere merknader.
Ernst og Randi Severinsen, brev datert 15.5.2018.
Angående fyllingsutslag til veiformål på eiendom 23/656 langs grense mot eiendom 23/298.
Fylling på veien skal ikke noen steder komme lengre ut enn seks meter fra grensen mot 23/298.
Dette gjelder også for eiendom 23/62. Veien skal ikke påbegynnes før det foreligger godkjent
byggetillatelse.
Administrasjonen kommentar:
Areal som er tatt med i planen er det som nødvendig for å få fram veien. Største delen av
fyllingsutslaget er 5,5 meter fra eiendomsgrensen, på et kortere strekk er fyllingsutslaget opptil
7,5 meter fra eiendomsgrensen. Privatrettslige forhold må avklares direkte med
forslagsstiller/tiltakshaver.
Vurderinger:
De største utfordringene i prosjektet er at det private planinitiativet er styrt av eksisterende
eiendomsstruktur over et lite område som i seg selv begrenser handlingsrommet i forhold til
valg av løsninger.
Om man hadde lyktes med å utarbeide en plan for hele Anderåsen er det lite sannsynlig at man
ville endt om med utbyggingsløsningene som nå vises i det private forslaget. Oppgradering av
infrastruktur som vei, VA-anlegg, større lekeplass, mer langsiktige og permanente løsninger
for koblinger mot gang- og sykkelveinettet langs Hølleveien (gang- og sykkelvei, over- /under
ganger o.l.) ville man hatt grunnlag for å vurdere nærmere.
Samfunnsnytten av planen er derfor noe begrenset. De positive effektene er først og fremst at
beboerne på Anderåsen vil få noe forbedret situasjon med et tilrettelagt krysningspunkt over
Hølleveien. Administrasjonen vil anta at lekeplassen også bli brukt av andre beboerne selv om
den blir liggende litt i utkanten av boligområdet.
Konkrete vurderinger av foreslått utbygging:
De planlagte boligene vil bli liggende i en sydvendt skråning med gode sol- og utsiktsforhold.
Det må påregnes en del terrenginngrep for å gjøre tomtene byggbare og for framføring av vei.
Som påpekt ved utleggelse til offentlig ettersyn vil landskapstilpasningen kunne blitt bedre
med å arrondere tilgrensende terreng (unngå skjæringer og større murer). Det at boligene
bygges med underetasje vil avhjelpe da terrenget kan terrasseres rundt boligene.
Utbyggingen påvirker i liten grad omkringliggende bebyggelse. Størst påvirkning vil være på
eksisterende boligeiendom rett syd for den planlagte lekeplassen der tomta vil få ei veifylling
inn hagen på vestsiden, samt en mur i bakkant mot lekeplassen. Det har ikke kommet inn noen
merknader fra hjemmelshaver av tomta (B4) under offentlig ettersyn.
Etablering av boligene med tilhørende atkomstvei medfører at det må ryddes en del skog i
skråningen, men det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor
planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig jf. naturmangfoldloven § 8. Det
anses ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
Mindre justeringer etter offentlig ettersyn:

I forslaget som ble lagt ut på offentlig ettersyn var det fastsatt kotehøyde på laveste gulv på
tomtene med en U01 verdi. Videre fremkom det i bestemmelsene § 1.1.4 at «Mønehøyder skal
ikke overstige 8,5 meter målt fra U01».
Administrasjonen vil foreslå at bestemmelsen om 8,5 meter mønehøyde utgår i sin helhet og
heller erstattes med en angitt kotehøyde verdi som utgjør 8,5 meter over U01. Kommunen har
gjennom de siste vedtatte planene fått en etablert praksis med å regulere høyden på denne
måten med god erfaring (Vedderheia, Nordalsheia, Ausvigheia m.fl.). Det gir noe mer
fleksibilitet i byggesaken.
Andre justeringer er at bestemmelsene kun gjelder for boligen på tomtene. Av snitt-tegningene
fremkommer at garasjer er tenkt plassert på en annen høyde enn boligene, det er derfor ikke
hensiktsmessige at gulvhøydeverdien regulerer mer enn boligens plasseringshøyde. Forslag til
justerte bestemmelser § 1.1.4 er som følger:
Tabell: Bestemmelsene gjelder kun for boliger.
Laveste tillatt høyde U01
(gulv underetasje)
Tomt 1
+ 30
Tomt 2
+ 34
Tomt 3
+ 28,5

Maks tillatt høyde møne
+ 38,5
+ 42,5
+ 37

U01 verdiene er justert noe fra forslaget som var ute på offentlig ettersyn slik at de samsvarer
med laveste gulvhøyde i snitt-tegningene (vedlegg 7) som følger saken.
Administrasjonen mener endringene er justeringer innenfor det som allerede fremkommer av
plandokumentene og at det derfor ikke nødvendig med noe flere høringer før vedtak.
Konklusjon:
Planen står i samme stilling som ved førstegangsbehandling med unntak av rekkefølgekravet er
justert i tråd med vegmyndighetens råd, og at høydebestemmelsene er noe mer
gjennomarbeidet.
Endringen fra krav om gangfelt til tilrettelagt krysningspunkt er forelagt både barn- og unges
representant, fylkesmannen og fylkeskommunen. Det har ikke kommet noen motforestillinger
til endringen.
Administrasjonen vil anbefale at planen vedtas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Forslag til plankart
Forslag til planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Rammeplan VA
Veiprofil
Snitt boliger
Skisse plassering av renovasjon
Notat geoteknikk
Bekreftelse utfylling av tomt
innspill fra offentlig ettersyn og høring
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Innspill fra begrenset høring (justering av rekkefølgekrav)

X 6439050

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

Bestemmelsegrense

Boligbebyggelse

Regulerthøyde

Lekeplass

Planens begrensning

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

Formålsgrense

Veg
Regulert tomtegrense
Annen veggrunn - grøntareal
Byggegrense

X 6439000

Bestemmelseområder (PBL2008 §12-7)
#1

Regulert senterlinje

Bestemmelseområde

Målelinje/Avstandslinje

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge
Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

N

SFKB

Dato for basiskart:

08.08.2018

Koordinatsystem:

UTM sone 32 / Euref89

Høydegrunnlag:

NN 2000

Ekvidistanse 1

m

Kartmålestokk 1:500
0

5

10

15

20 m

Nasjonal arealplan-ID
201004

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Detaljregulering for Anderåsen

Plantype:
Detaljregulering
Forslagsstiller:
Kjetil og Audun Byklum

SØGNE
kommune

Saksnummer:
2008/548

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Kunngjøringsdato for planvedtak:
Dato for siste revisjon av plankart:

Behandlingsorgan

Møtesaksnr

Planvedtak:
X 6438950

PLANEN ER UTARBEIDET AV:
BN-Konsulent

Y 430000

Y 429950

Y 429900

Y 429850

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

Dato

Sign

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ANDERÅSEN - SØGNE
KOMMUNE – DETALJREGULERING
1. Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1 )
1.1 bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse.
1.1.1. Bebyggelsestype
Innenfor byggeområdet B1 tillates oppført 4 eneboliger som vist i plan. Alle med
underetasje.
Frittstående garasjer skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50 m2 og
med maks gesimshøyde 3 meter og maks mønehøyde 5 meter.
1.1.2 Universell utforming
En av boligene i området skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet ved at alle
hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan.
1.1.3 Utnyttelse/ byggegrenser
Bebygget areal er for tomtene i områdene skal være 40 %. Byggegrensene skal kun
regulere plassering av bolig.
På tomt 4 kan areal mot vei anvendes som fylling som vist med bestemmelsesområde.
1.1.4 Høyder
Tabell: Bestemmelsene gjelder kun for boliger.
Laveste tillatt høyde U01
(gulv underetasje)
Tomt 1
+ 30
Tomt 2
+ 34
Tomt 3
+ 28,5

Maks tillatt høyde møne
+ 38,5
+ 42,5
+ 37

Mønehøyder skal ikke overstige 8,5 meter for tomt 4 målt fra gjennomsnittlig planert
terreng.
1.1.5 Parkeringskrav
2 plasser pr. boenhet på egen eiendom og minst 1 plass skal være i garasje.
1.1.6 Ute-/oppholdsareal
Minstekrav til uteareal er 80 m2 for hver tomt.
1.1.7 Radon
Dersom det i byggeområdene viser seg å være radonforekomster over tillatte
grenseverdier, skal det under hver enkelt bygg, legges radonsperre i tråd med
teknisk forskrift.

2. Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)
2.1.1 Det skal utarbeides teknisk plan for veiene i området.

Veiene i området er felles.

4. Grøntstruktur (pbl. § 12-5 nr 3 )
4.1.1 Friområde
Sandlekeplass skal opparbeides som vist på plankart.

5. Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr 10 )
5.1.2 Før arbeider igangsettes i området skal det utarbeides og godkjennes teknisk plan.
5.1.3 Før nye boliger tas i bruk skal sandlekeplass og veier være opparbeidet.
5.1.4 Etter sprengning skal skråninger / steinsprang sikres.
5.1.5 Før det gis igangsettingstillatelse til nye boliger skal det være etablert tilrettelagt
krysningspunkt eller gangfelt på Hølleveien tilknyttet Anderåsen.

PLANBESKRIVELSE ANDERÅSEN SØGNE KOMMUNE DETALJPLAN
1.Innledning
Kommuneplan for Søgne kommune viser området Anderåsen som et
utbyggingsområde for boliger.
Det ble varslet oppstart av planarbeid i 2008 med sikte på å fremme bebyggelsesplan for området. Det kom inne en del merknader fra diverse offentlige instanser.
Kommunen mente etter foretatt varsling om regulering, at i henhold til ny
kommuneplan var det nødvendig med utarbeidelse av plan. Planen måtte avgrenses
slik at man tok med seg hele området som var avsatt som boligområde i
kommuneplanen.
Plan-og miljøutvalget gav i møte 08.09 sin tilslutning til at planarbeider for en
områderegulering for Anderåsen kunne igangsettes.
Det ble stilt følgende vilkår:


Tiltakshaver står for planarbeid og kostnadene ved utarbeidelse av et
planutkast som sendes kommunen til behandling. Kart, bestemmelser,
beskrivelse og sosifil av plankartet skal følge oversendelsen.



Tiltakshaver står for melding om oppstart i den mest leste avisen i området og
samt skriftlig brev til alle berørte grunneiere, høringsfrist er seks uker fra
kunngjøringsdato.



I tillegg til de forhold tiltakshaver nevner i brev av datert 14.02 2010, så skal
krav til parkering, ute-/ oppholdsareal og livsløpstandard tas med.



Det tas høyde for at man skal komme tilbake til utnyttelsesgraden av området,
men BYA skal ikke være mer enn 40 %.

2. Regulant
Regulanter er Kjetil og Audun Byklum. Planarbeidet utføres av BN-konsult AS
3. Grunneiere
Følgende grunneiere ligger innenfor mulig planområde:
23/298
23/485
23/173
23/486,827
23/679
23/761
23/297
23/656

Anderåsen 6
Anderåsen 4
Anderåsen 2 B
Anderåsen 4
Anderåsen 2 C
Anderåsen 1
Anderåsen 3
Anderåsen 8

Karl Meiholt
Knut Byklum
Jan I. Ingebretsen
Marit Borø Byklum
Bjørn Sverre Evenmo
Hege Byklum Ås
Vegar Severinsen
Ernst Severinsen
1

23/435,791 Anderåsen 2A
23/62
Anderåsen 8

Rune Mykkeltvedt
Ellen Randi .B.Severinsen

4. Forhold til overordnede og andre planer.
Hoveddelen av planområdet er i kommuneplan for Søgne kommune i avsatt som
byggeområde boliger. Mot åsen i nord er området avsatt til LNF-område. Området er
uregulert.
Tilstøtende planer er gnr. 23 bnr. 194 m.m Sangvik datert 16.12 1987, veikryss HølleSangvikveien datert 15.03 1990, samt Hølleveien datert 26.04 1979.

5. Planform og planløsning.
Plan må fremmes etter ny plan- og bygningslov. I møte med kommunen den 26.06
2009 ble det fra kommunens side konkludert med at det måtte utarbeides
områderegulering. Videre at avgrensing av området måtte følge eks. planer i
området.
Plan-og miljøutvalget har i møte 08.09 vedtatt at det for området må utarbeides
områdeplan. Det anses ikke nødvendig med planprogram og konsekvensutredning
da reguleringen forholder seg til kommuneplanen.
Utgangspunktet for planen var å få innregulert fire tomter opp mot Anderåsen på
eiendommen 23/827, videre en tomt på eiendommen 23/486. Det er i det
vesentligste tatt hensyn til de registrerte krigsminner på eiendommen.
Det er tatt kontakt med de øvrige grunneierne innenfor planområdet. Eiendommen
23/62 har et stort potensial for utbygging. Eier ønsker imidlertid at det avsettes en
tomt og at resten av området avsettes som byggeområde. De øvrige tomteeierne
hadde ikke ønsker om å være med i planen.
Vei av nødvendig standard og lekeplass etter kommunens norm er innregulert. For
øvrig vil man legge inn nødvendige krav og bestemmelser vedr. utnyttelse /
parkering/ ute-/oppholdsareal og livsløpsstandard.
Ved oppstart av planarbeid ble et noe vidt område varslet. Områdeplanens
begrensning mot nord ( Anderåsen) ligger innenfor kommuneplanens byggeområde.

6. Varsel om oppstart av planarbeid.
Etter vedtak i plan-og miljøutvalget om at planarbeid kunne igangsettes ble det den
20.09 2010 sendt ut varsel til offentlige instanser og grunneiere innenfor planområdet
samt tilgrensende naboer.
Oppstart av planarbeid ble også varslet i Fædrelandsvennen og Søgne budstikke.
Til oppstartsmeldingen innkom følgende merknader:
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Innkomne merknader
Mail av 29.09 2010 fra
Per T. og Silje Sangvik
gnr. 23 bnr 169

Merknad
Viser til brev mottatt fra
Kristiansand Byggrådgivning
der det informeres om at det
skal igangsettes
områderegulering i
Anderåsen. I forbindelse
med innregulering av tomter
ønsker de å melde sin
interesse for å innregulere
tomter på deres grunn og
ønsker mer informasjon om
planprosessen, samt
hvordan planene er videre.

Kommentar
Det ble gitt
tilbakemelding om at
mulige tomter ville bli
vurdert senere.
Eiendommen ligger
imidlertid utenfor
planområdet og er i
kommuneplanen avsatt
som LNF-område.

Uttalelse av 23.09 fra
Statens vegvesen.

I planarbeidet vil statens
vegvesen vektlegge
byggegrense langs fv.165,
samt oppstramming av og
sikt i avkjørsel til fylkesveien.

Planen ivaretar de
forhold som Statens
vegvesen anmerker.

Uttalelse av 28.09 fra
Agder energi nett

De har ingen merknader til
planarbeidet.

Forholdet vil bli vurdert i
forbindelse med evt.
utbygging.

Innenfor planområdet er det
bare lavspent nett (blå
streker).
Det kan bli behov for å
forsterke nettet hvis det
kommer flere boliger i dette
området.
Uttalelse av 15.10 fra
Fylkesmannen i VestAgder – miljøvernavdelingen

Planarbeidet omfatter arealer
som i kommuneplanen er
avsatt dels som
byggeområde , dels som
LNF-område. Det er viktig å
bevare LNF- området som et
uberørt landskapselement ut
mot
Jordbrukslandskapet. Velger
man å gå utover kommuneplanens byggeområde med
utbygging, må både
landbruksavdelingen og
miljøveravdelingen vurdere å
reise innsigelse.

I oppstartsmeldingen er
anført at området kunne
reduseres under planarbeidet.
Områdeplanens
begrensning mot nord
( Anderåsen) vil ligge
innenfor kommuneplanens byggeområde.
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Uttalelse av 27.10 2010
fra Vest-Agder
fylkeskommune, plan og
miljøavdelinen.

De har ingen spesielle
merknader til igangsetting av
planarbeide. De forutsetter at
planarbeidet forholder seg til
de føringer som ligger i
gjeldende kommuneplan.
De er generelt opptatt av
 Trafikksikkerhet
 Barn og unges
interesser
 Gode boligområder tilrettelagt for ulike
brukergrupper
 Landskap
 Forholdet til
kulturminner og
kulturmiljø

De ulike forhold som er
påpekt, er omtalt i
planbeskrivelsen.
Når det gjelder
kulturminner er det
foretatt arkeologiske
undersøkelser som
viser at det ikke er
påvist automatisk
fredede
Kulturminner. Det er
Imidlertid registrert
Krigsminner fra 2.
verdenskrig.
Fylkeskonservator anmoder om at det tas
hensyn til disse ved
regulering av området.
Det er tatt hensyn til de
fleste av de registrerte
krigsminner.

7. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Planområdet omfattet i utgangspunktet ca. 33 daa som ligger på vestsiden av Hølleveien
nord for rundkjøring. Atkomstvei med moderat stigning går inn i området. Terrenget stiger
mot Anderåsen og mot høydedrag i sør. Mellom disse høydedragene er et større
myrområde. Deler av området er skogbevokst, hovedsakelig med furuskog.

I området finnes en del eldre bebyggelse. De fleste bygg var oppført rund 70-tallet.
Planavdelingen foreslo i møte den 21.08 14 at planen ble fremmet som detaljregulering og at planområdet ble redusert til å gjelde selve byggeområdet for 3
boliger samt atkomstvei.

8. BESKRIVELSE AV PLANEN
8.1 Bebyggelse
For området ble opprinnelig fremmet områdeplan. Mesteparten av eks, bebyggelse i
området er fra slutten av 70- tallet. Noen boliger mot fylkesvei er av eldre dato.
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Etter de nye signaler fra kommunen fremmes nå plan med redusert omfang som
viser 3 eneboligtomter med atkomstvei.
Det er i tråd med kommunens krav utarbeidet snitt for plassering av boliger
se vedl. II
8.2 Atkomst
Atkomstvei er vist opp til tomtene i byggefeltet. Profil for veien er
er utarbeidet – se vedlegg III

8.3 Tekniske installasjoner
Området har kommunalt tilknyttet vann. Kloakkledning er for kort tid siden lagt om.
Det forutsettes at nye tomter tilknyttes det kommunale vann -og kloakknettet.
Enkel teknisk plan er utarbeidet - vedlegg IV
8.4 Landskap
Anderåsen vil bli bevart som grøntområde som vist i kommuneplan. Det er også i stor
grad tatt hensyn til registrerte krigsminner mot toppen av åsen.
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8.5 Friluftsliv
Kommunen har opplyst at området er lite brukt som friluftsområde. Sti nord for
reguleringsområdet brukes som atkomst opp mot Anderåsen.
8.6 Geotekniske forhold
Det er gjort overfladisk undersøkelse av området og spesielt fjellskråning mot nord.
Området ovenfor de nye tomtene, består av en slakt skrånende kolle. Der er ingen
overheng eller løse blokker i overkant, heller ingen rasfare. Det vil ved søknad om
rammetillatelse om tomter opp mot Anderåsen, bli vurdert geologiske undersøkelser.
Vedl, V

9. KONSEKVENSER AV PLANEN
9.1 Analyse av risiko og sårbarhet
Analyse av risiko og sårbarhet er utarbeidet i forbindelse med reguleringen. Det er for
området ingen kritiske forhold.
9.2 Konsekvenser for barn og unge
Det er ikke kjent at området er i bruk av barn og unge. Det vil bli anlagt sandlekeplass i området, som ivaretar barn og unges interesser. Anderåsen er i
kommuneplanen avsatt som LNF-område. Det er kort vei til skole og idrettsanlegg via
gang-/sykkelsti langs Hølleveien.
Kommunen har i forbindelse med at revidert plan fremmes satt krav om at det
redegjøres for skolevei og manglende gangfelt/undergang/overgang over fylkesvei.
Vi har hatt kontakt med vegvesenet som har gitt følgende uttalelse:
Etablering av gangfelt er underlagt skiltforskriften, og kan således ikke inngå i
reguleringsplan.
Ut fra dagens situasjon, antas kriteriene for etablering av gangfelt ikke oppfylt på
stedet
Dette ville være mer naturlig å se på i forbindelse med godkjenning av skiltplan, som
del av byggeplan for området.
Kryssing av fv. anses som sikker ved at det skjer på en lang rettstrekning.
9.3 Støy
Den eks. bebyggelsen som er boliger ligger mot fylkesvei 203. Det er I felt B4 og B5
ikke regulert inn ny bebyggelse liggende mot vei, derfor vil det ikke være behov for
noen støyvurdering/ skjerming. Vegvesenet har i sine trafikkdata ikke oversikt hvor
stor trafikk denne veien har, men anslås til ca. 2000 – 2500 ÅDT.
9.4 Biologisk mangfold
Det er gjort oppslag i naturvernbasen, og det er ikke funnet utsatte arter innenfor det
angitte planområdet.
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9.5 Arkeologiske undersøkelser
Fylkeskonservator har foretatt undersøkelser i området. Det er ikke funnet automatisk
fredede kulturminner. Det er imidlertid registrert krigsminner fra 2. verdenskrig.
Det er tatt hensyn til de fleste av de registrerte krigsminner.
Kristiansand 30.01 2016 Rev. 08.03 2016
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Sjekkliste Risiko og sårbarhetsundersøkelse
Detaljregulering for Anderåsen Søgne kommune.
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Vurdering
Nei

Naturgitte
forhold

Infrastruktur

Tidligere
bruk

Er området utsatt for snø- eller steinskred?

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

x

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?
x
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?
x
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket
x
bekk?
Er det radon i grunnen?
Ikke kjent
Annet (angi)
X
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe
på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for
området?
x
-hendelser på veg
x
-hendelser på jernbane
x
-hendelser på sjø/vann/elv
x
-hendelser i luften
x
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i
x
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre
en risiko for området?
-utslipp av giftige gasser/væsker
x
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
x
gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester
x
spesielle ulemper for området:
-elektrisitet
x
-teletjenester
x
-vannforsyning
x
-renovasjon/spillvann
x
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
x
-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
x
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett
x
for gående, syklende og kjørende innenfor området:
-til skole/barnehage?
x
-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?
x
-til forretning etc.?
x
-til busstopp?
x
Brannberedskap
-omfatter området spesielt farlige anlegg?
x
-har området utilstrekkelig brannvannforsyning
x
(mengde og trykk)?
-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
x
Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere
x
virksomheter?
-bensinstajsjon/bilverksted/tankanlegg
x
-mekanisk verksted/skipsverft
x
-galvaniseringsverksted
x
-impregneringsverk
x
-avfallshåndtering/deponi
x
-gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger
x
fra 1950 -1980
-byjord: sentrale og eldre bydeler
x
-gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
x

Se utredning.

Mal – Sårbarhet og risikoanalyse, 2.0, OF. Skrevet av: Kvalitetsteam Plan. Dokumenteier: Planleder. Godkjent dato: 17.09.08.
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Omgivelser

Ulovlig
virksomhet

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.
-annet (angi)

x

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell
fare for usikker is?
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)
Annet (angi)
Sabotasje og terrorhandlinger

x

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i
nærheten?

Utført av:
Dato:

x
x
x
x

BN- konsult AS
02.03 16

Mal – Sårbarhet og risikoanalyse, 2.0, OF. Skrevet av: Kvalitetsteam Plan. Dokumenteier: Planleder. Godkjent dato: 17.09.08.
Side 2 av 2
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Notat 01
Eneboliger; Anderåsen, Tangvall – Søgne kommune
Geoteknikk – vurdering av grunnforhold og stabilitet
Til:
Fra:
Kopi:
Dato:
Rev.:

Jacob Berg Nilsen, BN-konsult AS
Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS
14-01-2016

Stokkebø Competanse AS – Mellomskarva 7, 1350 Lommedalen – mobil: 90184211 – epost: post@stokkebo-competanse.no

1. Innledning og grunnlag
BN-konsult AS har utarbeidet planer for en utbygging av em eiendom på Tangvall i Søgne kommune.
Eiendommen er del av G.nr. / B.nr. – 23 / 435. Det skal bygges 3 eneboliger på den nå planlagte delen av
eiendommen. Eneboligene bygges med 2 etasjer, og bygges inn i eksisterende terreng. Denne delen av
eiendommen stiger slakt fra sør mot nord-nordøst. Videre opp til toppen av Anderåsen stiger terrenget
stedvis betydelig mot nord-nordvest. Eiendommen er i dag ubebygd. Anderåsen er for øvrig bebygd sør
for den aktuelle eiendommen.
Stokkebø Competanse AS har fått i oppdrag med å foreta en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på
eiendommen, og ut fra dette vurdere stabiliteten til den foreslåtte utbygging, og å foreta en vurdering av
faren for skred og på og inn mot eiendommen, da spesielt steinsprang. Det er ikke foretatt en
grunnundersøkelse på eiendommen i denne omgang, men vi har erfaring fra området gjennom tidligere
prosjekter. Vi anbefaler og forutsetter at PRO geoteknikk foretar en mer detaljert kontroll og beskrivelse
av eventuelle tiltak i forbindelse med søknad om byggetillatelse. Vi anser derfor vårt grunnlag som
tilstrekkelig for å vurdere pålagte kontroller og vurderinger.
Vi har innhentet informasjon om grunnforholdene fra NGU sine kartblad. Vi har også innhentet
informasjon og bilder fra Google Map. Stokkebø Competanse AS har erfaring fra tidligere prosjekter i
området og med tilsvarende type grunnforhold og terrengformasjoner som her. Vi vurderer derfor at å ha
god og tilfredsstillende oversikt og kunnskap om grunnforholdene og terrengforholdene på den aktuelle
eiendommen spesielt og i området generelt, og tilfredsstillende kunnskap og oversikt til å vurdere faren for
skred og ras, spesielt steinsprang.

2. Grunnforhold
De planlagte eneboligene skal ha 2 etasjer, og etableres med utsprengte byggegroper inn i terrenget. Denne
delen av eiendommen er i dag ubebygd, mens eiendommene rett sør for det aktuelle området er bebygd
med eneboliger, spesielt Anderåsen 2 – 6. For består eiendommen i dag av naturtomt.
A. Generelle NGU kartblad
Vi har i forbindelse med utarbeidelsen av dette Notat 01 kontrollert grunnforholdene i området ut fra NGU
sine løsmassekart og berggrunnskart. NGU berggrunnskart viser ikke dekning i området. Av erfaring fra
utsprengte byggegroper like i nærheten anser vi at det er granittisk gneis eller andre typer gneis, evt.
tilsvarende bergarter, i området og i Anderåsen. Dette er en relativt sterk bergart, men kan være sprø og
noe blokkaktig og oppsprukket i overflaten. Det er derfor viktig å være forsiktig ved utsprengning av
byggegroper, slik at fjellskrentene i byggegropene ikke blir unødvendig oppsprukket.
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NGU løsmassekart viser at det er bart fjell med tynt torvdekke i hele Anderåsen, og på den aktuelle
eiendommen. Dette viser at det er stabile masser, men at det kan ligge enkelte steinblokker i skråningen.
Eiendommen og Anderåsen grenser mot et større område med breelvavsetning. Dette er avsetninger som
normalt består av skråstilte lag av granulære fraksjoner, fra fin sand til stein. Ut fra vår erfaring fra
grunnforholdene på Tangvall antar vi at breelvavsetningene i dette området er sandige, men at det kan
forekommer lag eller sjikt med finsand. Et utsnitt av NGU løsmassekart er vist i Vedlegg E1. Vi anser
derfor at grunnforholdene vist på NGU sine kartblader er representative for eiendommen.
B. Grunnundersøkelser, prøvegraving og erfaring
Det er ikke foretatt en prøvegraving på eiendommen, og vi anser dette som unødvendig slik som
grunnforholdene er vurdert.
Vi har ikke foretatt en befaring på eiendommen i forkant av utarbeidelsen av dette Notat 01, men har bred
erfaring fra en rekke prosjekter i Søgne kommune, og spesielt på Tangvall. Vi har også vært i det aktuelle
området i forbindelse med befaring på nærliggende eiendom. Vi vil imidlertid foreta en befaring på
eiendommen ved første anledning, og vil da kunne korrigere dette Notat 01 om nødvendig. Erfaringen fra
området er fjellet består av en meget stabil bergart, og at grunnforholdene generelt er gode og stabile. Vi
vurderer derfor at eiendommen og Anderåsen består av bart fjell med et tynt lag med løsmasser bestående
av steinig sandig grusig jord med vegetasjon. Ut fra vurderingene anser vi derfor grunnforholdene som
meget gode.
Det er ikke foretatt en grunnundersøkelse på eiendommen, og vi antar at slik grunnundersøkelse ikke er
nødvendig. Vår vurdering er at grunnforholdene består av et tynt lag med løsmasser på fjell.
Vi har også innhentet informasjon om terreng og vegetasjon på Google Map. Bilder viser at Anderåsen og
den aktuelle eiendommen består av tett vegetasjon i form av i hovedsak bartrær.
C. Konklusjon grunnforhold
Ut fra innhentet informasjon og registreringer fra tidligere befaringer og erfaring anser vi at
grunnforholdene består av et tynt lag med steinig sandig grusig jord på fjell. Mektigheten med løsmasser
er for det meste < 1,0 m. Muligens kan mektigheten med løsmasser punktvis være i overkant av 1,0 m. Vi
anser således at grunnforholdene er meget gode. Bergarten på eiendommen er vurdert å være granittisk
gneis eller annen type gneis, eventuelt en tilsvarende bergart. Bergarten er hard og stabil, men kan stedvis
være noe blokkaktig i overflaten.
Vi anser at direktefundamentering på stripe- og søylefundamenter og gulv på grunn er tilrådelig og aktuelt.
D. Skisse 1 - Prinsippskisse for undergrunnen
Ut fra opplysninger og vurderinger er følgende oppbygging av undergrunnen sannsynlig:
< 1,0 m

Jord og stein; meget fast, steinig, sandig, grusig
Fjell
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3. Vurdering av ras og skred
Ut fra registreringer på mottatte kart og tegninger, og opplysninger gitt tidligere i dette Notat 01, har vi her
foretatt en vurdering av muligheten for ulike former for ras og skred å oppstå. Slike vurderinger er basert
på mottatte dokumenter, innhentet informasjon og på generell kunnskap og erfaring. Vi har også innhentet
bilder fra Anderåsen på Google Map.
A. Snøskred
Skråningen oppover mot nord er relativt slak på eiendommen og på det meste av Anderåsen. Det er
imidlertid mindre områder med brattere skråninger. Hele Anderåsen, inkludert den aktuelle eiendommen,
er tett bevokst med trær, i hovedsak bartrær. Snømengdene i Søgne er beskjedne, men kan til tider komme
store mengder på kort tid. Vi anser imidlertid at trærne vil hindre utvikling av større skavler og at
vegetasjonen raskt vil stoppe eventuelle mindre snømengder som raser ut. Det er derfor ikke fare for
snøskred inn mot den aktuelle delen av eiendommen.
B. Løsmasseskred og steinsprang
Skråningen oppover mot nord er relativt slak på eiendommen og på det meste av Anderåsen. Det er
imidlertid mindre områder med brattere skråninger. Hele Anderåsen, inkludert den aktuelle eiendommen,
er tett bevokst med trær, i hovedsak bartrær. Løsmassene på eiendommen og oppover mot toppen av
Anderåsen er vurdert som steinig sandig grusig jordmasse, med høy og god stabilitet. Bergarten er
beskrevet som meget stabil, men kan være noe blokkaktig i overflaten. Vi anser derfor at det kan ligge
enkelte steiner og blokker oppe i skråningen mot nord. Vi anser imidlertid at store steiner i skråningen for
det meste ligger stabilt i terrenget. Om større steiner eller blokker skulle løsne fra mindre fjellskrenter
oppover mot toppen av Anderåsen, vil slike tidlig stoppes eller bremses av den tette og kraftige
vegetasjonen. Det er derfor ikke fare for løsmasseskred eller steinsprang inn på eller mot eiendommen.
Løsmassene på eiendommen har så god stabilitet at utrasing lokalt ikke er aktuelt.
Vi forutsetter imidlertid, og anbefaler, at PRO geoteknikk på den fremtidige byggesaken foretar en
grundigere kontroll, og beskriver om enkelte blokker eller steiner skal tas ned eller stabiliseres som del av
utbyggingen. Faren for løsmasseskred og steinsprang blir tilstrekkelig derfor tatt vare på i prosjektet.
C. Fjellskrent
Bergarten på eiendommen er beskrevet som granittisk gneis eller en tilsvarende type bergart. Dette er en
relativt hard og stabil bergart, men kan være sprø og noe oppsprukket i overflaten. Faren for utglidning av
blokker inn i byggegropene avhenger av fallretningen til bergarten og til sprengningsarbeidene. Vi anser
derfor at det skal være god mulighet til å etablere stabile utsprengte byggegroper uten altfor mye løse
steinblokker. Vi anbefaler bruk av sømboring for å unngå at fjellet sprekker opp innover. Ytterligere
beskrivelse og oppfølging foretas av PRO geoteknikk som del av den endelige byggesøknaden. Vi
anbefaler derfor at PRO geoteknikk foretar en befaring i byggefasen som kontroll av utsprengte
byggegroper, og for å vurdere og å beskrive eventuell nødvendig sikring av midlertidige og permanente
fjellskrenter.
D. Konklusjon ras og skred
Som det fremkommer av beskrivelser og vurderinger i dette kap. 3 så anser vi at det ikke er fare for noen
former for ras eller skred på eller inn mot den aktuelle delen av eiendommen. Den geotekniske stabiliteten
til eiendommen og skråningen mot nord er meget god, og den geologiske stabiliteten er vurdert som
tilfredsstillende. Vi anbefaler imidlertid at PRO geoteknikk på prosjektet foretar konkret kontroll av
skråningen, og foretar en kontroll i byggefasen for å vurdere behovet for midlertidig og permanent
fjellsikring av fjellskrenter.
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5. Konklusjoner
BN-konsult AS har utarbeidet planer for en utbygging av en eiendom på Tangvall i Søgne kommune.
Eiendommen er del av G.nr. / B.nr. – 23 / 435. Det skal bygges 3 eneboliger på den nå planlagte delen av
eiendommen. Eneboligene bygges med 2 etasjer, og bygges inn i eksisterende terreng. Denne delen av
eiendommen stiger slakt fra sør mot nord-nordøst. Videre opp til toppen av Anderåsen stiger terrenget
stedvis betydelig mot nord-nordvest. Eiendommen er i dag ubebygd. Anderåsen er for øvrig bebygd sør
for den aktuelle eiendommen.
Stokkebø Competanse AS har fått i oppdrag med å foreta en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på
eiendommen, og ut fra dette vurdere stabiliteten til den foreslåtte utbygging, og å foreta en vurdering av
faren for skred og på og inn mot eiendommen, da spesielt steinsprang. Det er ikke foretatt en
grunnundersøkelse på eiendommen i denne omgang, men vi har erfaring fra området gjennom tidligere
prosjekter. Vi anbefaler og forutsetter at PRO geoteknikk foretar en mer detaljert kontroll og beskrivelse
av eventuelle tiltak i forbindelse med søknad om byggetillatelse. Vi anser derfor vårt grunnlag som
tilstrekkelig for å vurdere pålagte kontroller og vurderinger.
Vi anser dette som tilstrekkelig for å vurdere pålagte kontroller og vurderinger. Vi har innhentet
informasjon om grunnforholdene fra NGU sine kartblad, samt informasjon og bilder fra Anderåsen på
Google Map. Vurderinger foretatt i dette Notat 01 dokumenterer at det planlagte tiltaket med bygging av 3
eneboliger kan gjennomføres som planlagt og beskrevet ved bruk av direktefundamentering med
grunnmur / ringmur på stripefundamenter og gulv på grunn. Vi anser at eiendommen ikke er utsatt for
hverken ras eller skred, men anbefaler at PRO geoteknikk foretar en kontroll av utsprengte fjellskrenter og
utgravde graveskråninger i byggefasen, og beskriver eventuelle nødvendige sikringstiltak.

Bærum, 14-01-2016

Stein H. Stokkebø, Sivilingeniør - geoteknikk
Stokkebø Competanse AS
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

18/83359-2

Deres referanse:

Vår dato:
25.05.2018

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Anderåsen i Søgne kommune uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 10.4.2018 med oversendelse av forslag til detaljreguleringsplan
for Anderåsen.
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av tre nye eneboligtomter med
tilhørende arealer. Atkomst til området skal være fra eksisterende avkjørsel fra fv. 165.
Ved førstegangsbehandling i kommunen ble følgende lagt inn: «Det knyttes rekkefølgekrav

om at før det kan gis igangsettingstillatelse til nye boliger skal det etableres gangfelt over
Hølleveien tilknyttet Anderåsen.» Statens vegvesen mener det er uheldig å ta inn en
bestemmelse om gangfelt i planen, siden det er knytte egne kriterier til gangfelt og
etablering krever egen høring og vedtak. Bestemmelsen må endres til krav om tilrettelagt
krysningspunkt. Avkjørselen fra fylkesvegen er utflytende og ved etablering av
krysningspunktet bør det vurderes en oppstramming av denne.
Statens vegvesen har ellers ingen merknader til planforslaget.
Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen
Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2008/548

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/3608

Dato
24.04.2018

Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Anderåsen , planid 201004 i Søgne
kommune
Vi viser til kommunens skriv av 10.4.2018.
Fylkesmannen ga den 20.3.2008 innspill til oppstart av planarbeidet. Ved ny oppstartsmelding
i 2010, var planområdet utvidet til å omfatte et vesentlig større område av Anderåsen,
inklusive de øverste arealene som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen. I vårt innspill av
15.10.2010 ble det varslet mulig innsigelse, dersom det ble lagt til rette for utbygging utover
kommuneplanens byggeområde. Videre ble det bl.a. fokusert på at barn og unge ble sikret
trygg kryssing av Hølleveien.
Foreliggende planforslag omfatter i hovedsak det planområdet som det ble meldt oppstart for
i 2008, med tanke på etablering av 2 nye boliger. Planforslaget åpner for 3 nye boliger oppe i
Anderåsen, innenfor en mindre del i utkanten av kommuneplanens avsatte byggeområde for
boliger.
Vurdering
I følge planforslaget knytter det seg flere utfordringer til bygging på stedet, bl.a. med tanke
på landskapstilpasning, atkomstforhold og skolevei. Sistnevnte gjelder spesielt kryssing av
Hølleveien i plan. Som følge av dette, er det fastsatt en rekkefølgebestemmelse med krav
om at det skal være etablert gangfelt over Hølleveien tilknyttet Anderåsen, før det gis
igangsettingstillatelse til nye boliger. Dette finner vi svært positivt. Kommunen bør vurdere
om det er hensiktsmessig og fremtidsrettet med en utbygging av en såpass liten del av
Anderåsens byggeområde.

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf.: 38 17 62 07

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

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

4605

KRISTIANSAND S

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 10/05073-10

Deres ref.: 2008/548 -17889/2018

Dato: 22.05.2018

Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn - detaljregulering for Anderåsen planID 201004
Viser til oversendelse 10.04.2018 av detaljregulering i overnevnte område til offentlig
ettersyn.
Fylkeskommunen ga innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 27.10.2010. Det ble
meldt oppstart av områderegulering for hele Anderåsen i 2010. Området som nå er sendt
på offentlig ettersyn omfatter et betydelig mindre areal enn det som opprinnelig var
omfattet av områdereguleringen. I planarbeidet er det vurdert at oppstartsmeldingen i 2010
er tilstrekkelig for å gå videre med en detaljregulering.
Planen legger til rette for utbygging av 3 nye boliger, samt en ny felles adkomstvei som
kobles på eksisterende vei til Anderåsen.
Vi har følgende merknader til planen ved offentlig ettersyn:
Landskapshensyn
Til oppstart uttalte vi at det var viktig at areal regulert til LNF i kommuneplanen ble bevart
som grønt. Planområdet er nå betydelig redusert, og LNF formål i kommuneplanen kommer
i hovedsak utenfor planområdet. Vi anser hensynet til landskap som ivaretatt i planen.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø
Fylkeskonservatoren har foretatt arkeologiske undersøkelser innenfor planområdet.
Forholdet til kulturminner er ivaretatt, og vi har ingen ytterligere merknader.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
kst. seksjonsleder

Silje Utne Bjørke
rådgiver

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

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

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:
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Adresselister:
Mottakere:
Søgne kommune
Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
Deres ref.
2008/548

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/3608

Dato
13.08.2018

Uttalelse til endret forslag til rekkefølgebestemmelse - detaljreguleringsplan for
Anderåsen, planid 201004 iSøgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 12.07.2018.
Miljøvernavdelingen har den 24.04.2018 avgitt uttalelse til planforslaget. Vi fant det da svært
positivt av det var satt rekkefølgebestemmelse om etablert gangfelt over Hølleveien før
tillatelse til boligbygging kunne gis.
Etter råd fra Statens vegvesen har bestemmelsen nå blitt revidert til at det for Anderåsen
boligfelt skal være etablert et tilrettelagt kryssingspunkt på Hølleveien før boliger kan tillates
oppført. Det er i denne sammenheng vist til Håndbok V127, side 26 om tilrettelagt kryssing.
Ut fra føringene der vil ikke frarå endret formulering av rekkefølgebestemmelsen.

Med hilsen

Jørgen Sæbø (e.f)
senioringeniør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf: 38 17 62 07

Kopi: Vest-Agder Fylkeskommune

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

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

