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Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Branesveien 102 – Plan ID 201605 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 (H, FRP, KRF) mot 4 stemmer.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.

Innstilling:
1. Detaljregulering for Branesveien 102 – Plan ID 201605 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Planen er utarbeidet av ViaNova AS på vegne av Knut og Brit Anne Nesse.
Formålet med planarbeidet har vært å endre utnyttingsgraden for beregning av bebyggelsen i
planen fra bruksareal til bebygd areal. Bakgrunnen for saken er at gjeldende T-BRA = 120 m2
har blitt overskredet, ved at i utgangspunktet ikke målbar etasje har blitt bygd for høy og
dermed blitt målbar. De ytre målene for bebyggelsen er i tråd med gjeldende plan.
Innholdet i planen:
Planen består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse (vedlegg 1-4).

Kartutsnitt: Planforslaget

Kartutsnitt: Eksisterende bebyggelse på eiendommen.
Planprosessen:
ViaNova AS meldte oppstart av planarbeidet på vegne av grunneierne per brev den 09.10.17. I
forbindelse med høring av planen ble det mottatt 5 innspill, hvorav 4 av disse ikke hadde noen
merknader. Dette gjelder Fiskeridirektoratet region Sør, Kystverket Sørøst, Vest-Agder
fylkeskommune og Norsk Maritimt Museum. Under følger uttalelse fra Fylkesmannen og
kommentarer fra arealenheten. Alle uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 7.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 13.05.2018
Eksisterende fritidsbolig er hvitmalt. Dette mener Fylkesmannen er i strid med
gjeldende bestemmelse. Bebyggelse bør derfor sikres en naturlig farge.
Arealenhetens kommentar:
Naboeiendommer og annen fritidsbebyggelse i hyttefeltet er hvitmalt, og hvit farge er generelt
mye brukt på fritidsbebyggelse i skjærgården i Søgne. Hyttens plassering er ellers tilpasset
landskapet, og størrelsen er tilsvarende annen bebyggelse i hyttefeltet og skiller seg derfor ikke
ut fra den øvrige bebyggelsen i området. Merknaden tas derfor ikke tilfølge.
Vurdering av planforslaget:
Formålet med planarbeidet har vært endring av beregnet utnyttingsgrad fra bruksareal til
bebygd areal. Dette for å få bygningsmassen godkjent slik den er blitt bygd.
Størrelsen til fritidsboligen og plasseringen i landskapet er tilsvarende annen bebyggelse i
hyttefeltet, noe som gjør at den ikke skiller seg ut fra den øvrige bebyggelse i området.
Naturlig terreng nord på tomta skal bevares som det er, ved at området er regulert til
naturområde.
Planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjøen hvor man må ta hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Administrasjonen vurderer at
planforslaget følger opp føringene som ligger i gjeldende plan og at verdiene knyttet til 100metersbeltet ikke blir ytterligere skadelidende med foreslåtte planforslag.
Vurdering etter naturmangfoldloven

Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
Konklusjon:
Det er i forbindelse med høring av planen ikke kommet merknader som har ført til noen
ytterligere endringer. Arealenheten anbefaler at planen vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
Vedlegg
1 Plankart - Detaljregulering deler av Braneset
2 Planbeskrivelse - Detaljregulering deler av Braneset
3 Reguleringsbestemmelser - Detaljregulering deler av Braneset
4 ROS-analyse - Detaljregulering deler av Braneset
5 Særutskrift Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Branesveien 102 - Plan ID
201605
6 Kommentar på mottatte merknader etter offentlig ettersyn
7 Høringsuttalelser - Branesveien 102
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1 Sammendrag
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Brit Anne Teigen Nesse og Knut Nesse, utarbeidet
detaljregulering for deler av Braneset gnr/bnr 20/50 i Søgne kommune.
Detaljreguleringen er basert på gjeldende reguleringsplan.
Detaljregulering for gnr/bnr 20/50 har følgende hovedmål:
• Sikre eksisterende bebyggelse på fritidseiendommen.
• Justering av type utnyttelsesgrad, fra BRA til BYA.
• Opprettholde grønnstruktur som naturområde i nordøst.
Planområdet omfatter 1 stk. eksisterende fritidseiendom.
Detaljreguleringen omfatter kun fritidseiendommen gnr/bnr 20/50, som er en del av
eksisterende reguleringsplan «Hytteområde på del av gnr. 20 bnr. 554 m.fl. Åros».
Planprosessen har vært innom flere runder hos administrasjonen i Søgne kommune samt
flere politiske avklaringer. Dette har medført at en i prosessen har vurdert om ønsket tiltak
kunne gjennomføres som en dispensasjon, mindre endring av reguleringsplan og nå som en
detaljreguleringsplan.
Søgne kommune ved Plan- og miljøutvalget fattet i møte den 30.08.2017 vedtak at det kan
utarbeides detaljregulering for kun gnr/bnr 20/50.
Selve plankartet er redigitalisert, og er tilnærmet lik som eksisterende reguleringsplan, men
med koder, linjer og flater i h.h.t. PBL av 2008.
Hele planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet, og i arealformålene bebyggelse og
anlegg, er det regulert byggegrenser.
Reviderte bestemmelser har tatt utgangspunkt i gjeldende bestemmelser fra 15.12.2015, og
har i hovedsak endret gjeldende utnyttelsesgrad på 120 m2 BRA til 120 m2 BYA. Dette gir
hjemmel til godkjenning av eksisterende fritidsbolig. De ytre mål er ikke forandret og er
godkjent, men det har vært ulik oppfatning av arealbegrep innenfor ytterveggene til
bebyggelsen ved bruk av BRA.
Planen opprettholder grønnstruktur i nordøst. Arealet reguleres til naturområde.
Hele planen er i privat eie. Hele planområdet er bebygd, fra sjøen med båtligge, brygger,
videre med uthus, fritidsbolig og parkering. Planen stadfester utbygd situasjon. Reguleringen
gir ingen forandringer i forhold til allmenne interesser.
Det er ikke registrert spesielt naturområde eller plante- eller dyrearter i planområdet. Det er
ikke mottatt negative merknader i fra naboer.
Planarbeid ble meldt oppstart i oktober 2017. Det tas sikte på at planarbeidet vil bli
ferdigstilt sommer 2018.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).
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2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Hovedformålet med detaljreguleringen er å hjemle etablert bebyggelse på eiendommen
gnr/bnr 20/50. Dette gjøres i hovedsak ved å revidere bestemmelsene, hvor utnyttelsesgrad
settes til 120 m2 BYA.
De ytre mål (høyder) av bebyggelsen som er bygd etter gjeldende reguleringsbestemmelser,
opprettholdes.
Detaljreguleringen omfatter i hovedsak arealer for fritidsbebyggelse, småbåtanlegg (brygge),
uthus, naturområde og ferdsel. Dette er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
• Brit Anne Teigen Nesse og Knut Nesse, Van Leienberghlaan 84, 1082 GM Amsterdam,
Nederland.
Tiltakshavers kontaktperson er Knut Nesse.
Rådgivende ingeniørfirma:
• ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig: Even F. Lorentsen.
Prosjektmedarbeidere: Marry Sjøvold.
Planforslaget omfatter kun privat eiendom, og det blir ingen arealer som blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Siste oppstartsmøte mellom tiltakshaver, rådgiver og administrasjonen i Søgne kommune ble
avholdt 29.05.2017. Søgne kommune anbefaler oppstart av planarbeid. Det var uenighet
mellom partene om hvor stort areal som skulle reguleres. Rådgiver fremmet sak til Plan- og
miljøutvalget på vegne av tiltakshaver. Plan- og miljøutvalget fattet vedtak den 30.08.2017
at det kun utarbeides detaljregulering for eiendommen gnr/bnr 20/50.

2.4 Utbyggingsavtaler
Hele planområde er i privat eie, og det er ingen bebyggelse eller anlegg som skal overdras til
det offentlige. Det utarbeides dermed ingen utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Søgne
kommune.
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2.5 Utredninger
Detaljreguleringen omfatter fritidsformål og grønnstruktur i et etablert område, og det er
ikke behov for utredninger i detaljreguleringen.

2.6 Vedlegg
•
•
•
•
•

Plankart
Bestemmelser
ROS
Mottatte merknader
Oppstartsvarsel (brev og annonse)
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3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
• Kommunen og utbygger:
I planprosessen har det vært flere politiske runder. Plan- og miljøutvalget fattet 02.03.2016
vedtak om at tiltaket kunne gjennomføres som «mindre endring av reguleringsplan».
Første oppstartsmøte mellom Søgne kommune og tiltakshaver/rådgiver var den 10.04.2016.
Det har vært gjennomført drøftingsmøter mellom Søgne kommune og tiltakshaver i
planprosessen.
I andre oppstartsmøte den 31.05.2017 ble det bestemt at ønskede tiltak måtte
gjennomføres som en detaljregulering. I dette møtet var partene uenige om størrelsen på
planens utstrekning. På grunnlag av dette skrev rådgiver innspill ved størrelsen på
planavgrensningen til Søgne kommune. Plan- og miljøutvalget fattet 30.08.2017 vedtak om
at det utarbeides detaljregulering for kun gnr/bnr 20/50.
• Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av detaljregulering. Det ble annonsert i avisen Søgne- og Songdalen
Budstikke den 11.10.2017 samt brev til berørte parter den 09.10.2017.
Grunneierliste og naboliste ble oversendt av Søgne kommune.

Figur 1, varslet planavgrensning.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
• Kommuneplanen sin arealdel (2012 – 2020):
Planområdet er avsatt til «Fritidsbebyggelse – nåværende».
I byggeområdet er det gitt føringer for størrelsen på fritidsbebyggelsen og uthus.

Figur 2, kommuneplanens arealdel.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Følgende reguleringsplan innenfor avgrensningen til detaljplanen blir berørt:
•

«Hytteområde på del av gnr./bnr.554 m.fl. Åros» (ID 20051215-1). Berørt område er
regulert med formålene Fritidsbebyggelse, Felles avkjørsel og Friluftsområde.

Figur 3, gjeldende reguleringsplan.
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4.3 Tilgrensende planer
Det er følgende tilgrensende reguleringsplaner:
•
•

Detaljregulering for Branesveien 100 (PlanID 201215). Tilgrensende område ligger
mot øst er i hovedsak regulert til fritidseiendom.
Reguleringsplan Grunnholmen (PlanID 19940203-2). Tilgrensende område ligger mot
nord er i hovedsak regulert til trafikkområde i sjø og fritidseiendom.

Figur 4, tilgrensende reguleringsplan.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger sørøst i Søgne kommune, på vestsiden av halvøya Åros og utgjør kun en
fritidseiendom i et etablert hytteområde.

Figur 5, Oversiktskart av planområdet.

Figur 6, Ortofoto av nærområdet
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• Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet er avgrenset av Branesveien i sør, og av tilstøtende fritidseiendommer i vest og
øst. I nord grenser området til sjøen. Regulert areal utgjør ca. 1,8 daa.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i privat eie som en etablert fritidseiendom, og består av eiendommen
gnr/bnr 20/50. Området er regulert til fritidsbebyggelse, felles atkomstveg,
naturvernområde og trafikkområde i sjø og vassdrag. Øst, sør og vest for planområdet er det
etablerte fritidseiendommer og atkomstveger. I nord er det sjø med ferdsel av båter.

5.3 Stedets karakter
Planområdet er en del av et større hyttefelt, som er utbygd. Bestående av fritidsboliger,
atkomstveger, bryggeanlegg og rekreasjonsområder, lekeområder og gress-sletter. Innenfor
planområdet er det bebyggelse, parkering, plen og noe svaberg.

5.4 Landskap
Planområdet ligger ved kysten og er en opparbeidet fritidseiendom, med atkomstveg, plen,
gangstier, etablerte flater, samt noen busker. Terrenget stiger fra sjøen og opp til
parkeringsplassen i sør ved ca. kote +11 moh. Området ligger solrikt til. Det er et lokalt mildt
kystklima. Det er ingen spesielle forhold angående estetiske eller andre kulturelle verdier
som utpeker seg.

Figur 7, landskapsoversikt
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er mottatt uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune. Fylkeskonservator har ingen
merknader i forhold til kulturminner eller kulturmiljø. I databasen «Askeladden», er det ikke
registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

Figur 8, kartutsnitt med fornminner fra Askeladden

5.6 Naturmangfold
GENERELT:
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av
beslutningen. Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i
innsynsløsningene landskap/kilden (www.nibio.no), Naturbase (www.naturbase.no),
Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), forurensning (miljøstatus) og naturresurser
(www.ngu.no). En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning
som økosystemet er eller vil bli utsatt for.
NATURTYPER OG VEGETASJON:
Planområdet er bebygd, og har ikke spesielle vegetasjon.
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Figur 9, kartutsnitt fra skog+landskap

NATURBASE:
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturtyper, eller arter på rødlista eller svartlista
innenfor planområdet.

Figur 10, kartutsnitt, Naturbase.

ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det ikke registrert planter eler dyr på svartelista (uønsket) eller på
rødlista (sårbar/truede arter).
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Figur 11, kartutsnitt, artsdatabanken.

FORURENSNING:
I h.h.t. databasen Miljøstatus, er det ingen forurensning av grunnen i planområdet.

Figur 12, kartutsnitt, Miljøstatus, forurenset grunn.

NATURRESURSER:
I h.h.t. databasen til NGU for mineralressurser, er det ingen konflikt med registrerte
mineralressurser av nasjonal eller regional verdi. Det vises til kart nedenfor.
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Det er ingen drivverdige jordressurser i området.

Figur 13, kartutsnitt, NGU, mineralressurser.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Planen omfatter etablert og regulert fritidseiendom, og fremstår ikke som et
rekreasjonsområde.

5.8 Landbruk og kulturlandskap
Planområdet er ikke et landbruksområde. Det er ingen registrerte kulturlandskapselementer
i planområdet.

5.9 Trafikkforhold
Atkomstveg inn til hytteområdet er en blindveg og betjener kun hytteområdet. Denne vegen
har også en bom. Det er i dag regulert en fritidseiendom, og det skal fortsatt være kun en
fritidseiendom. Dvs trafikken vil ikke øke.

5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Planområdet er ikke benyttet som friluftsinteresse, da det er eksisterende gode områder for
barn i hyttefeltet, med sandstrand, gressplener (ballspill), volleyballbane og tilstøtende
skogsområder mot øst.
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Figur 14, bilde, etablert gresslette og ballbane i eksisterende hyttefelt.

Figur 15, bilde, etablert sandstrand i eksisterende hyttefelt.

5.11 Sosial infrastruktur
Planområdet er en fritidseiendom, og påvirker ikke forhold til skole eller barnehage.

5.12 Universell tilgjengelighet
Det er regulert og etablert atkomstveg frem til fritidseiendommen. Atkomst ned til hytta er
via trappeløsning og er ikke tilrettelagt med universell utforming.

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Langs østsiden av planområdet er det etablert vannledning (VL32). I sjøen er det
pumpeledning for spillvann.
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• Overvann
Det er ingen overvannsledninger i planområdet. Naturlig avrenning i terrenget.

Figur 16, kartutsnitt, eksisterende VA ledninger.
• Energiforsyning
Det er ingen høyspentlinje innenfor planområdet.

5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Planområdet består i hovedsak av bart fjell stedvis tynt dekke (NGU).

Figur 17, løsmassekart fra NGU.
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5.15 Støyforhold
Foruten eksisterende båttrafikk og kjøring til og fra fritidseiendommene i området, er det
liten støyskapende virksomhet innenfor planområdet.

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas sitt skredatlas, er det ikke registrert fare for snøskred, steinsprang eller
jord/steinskred.

Figur 18, kartutsnitt aktsomhet ras, fra NVE Atlas.
• Flomfare
Planområdet grenser til sjøen. Terrenget skråner mot nordvest, og har naturlig avrenning i
terrenget. Planområdet ligger i fra kote +0 meter til +11 meter. Fritidsboligen er ikke
flomutsatt.

Figur 19, kartutsnitt aktsomhet flom (sjø), fra NVE Atlas.
• Vind
Det er ikke registrert spesielle vanskelige vindforhold i planområdet.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, naturområde og ferdsel. Dette er også
hovedformålene i gjeldende reguleringsplan.
I kommuneplanens arealdel er det avsatt til fritidsbebyggelse.
Planforslaget opprettholder i hovedsak eksisterende regulert situasjon. Tidligere regulert
«fritidsbebyggelse» deles i 3 formålsflater som bebyggelse. I nordøst opprettholdes
grønnstrukturen som naturområde.
Det reguleres byggegrenser for å styre beliggenheten av bygningen på tomta. Der det ikke er
byggegrenser tillates tiltak i formålsgrensa.
Eksisterende atkomst til eiendommen i sør opprettholdes.
Alt areal innenfor planområdet er i privat eie. Planområdet er på ca. 1,8 daa inkl. sjøområde.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
• Fritidsbebyggelse-frittliggende
Formålet «BFF» gjelder eksisterende fritidseiendom med påstående fritidsbebyggelse. Det
tillates 1 boenhet i formålet/eiendommen. Det åpnes for maksimal BYA på 138 m 2 (inkl. pplass på 18 m2). Det er gode sol og lysforhold. Regulert byggegrense begrenser tiltak i
formålet.
• Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Formålet «BBS» omfatter eksisterende fortøyningsområde for båter og brygger. Brygge og
båtplass er tilknyttet fritidseiendommen. Formålet «BBS» er privat tilhører formålet «BFF».
• Uthus/naust/badehus
Formålet «BUN» er privat og omfatter areal for eksisterende uthus. Uthus skal ikke brukes til
varig opphold.
• Naturområde
Område «GN» er regulert til naturområde. Arealet skal bevare sitt naturlige preg slik det
fremstår. Arealene er en blanding av naturtomt, svaberg og opparbeidet hage. Det åpnes i
utgangspunktet ikke for bebyggelse i dette området.
• Ferdsel
Formålet «o_VFE1» er offentlig og regulert til ferdsel. Planforslaget opprettholder gjeldende
planstatus.
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6.3 Bakgrunn, historisk
Gjeldende reguleringsplan «Hytteområde på del av gnr. 20 / bnr. 554 m.fl.», ble vedtatt
15.12.2005.
Søgne kommune fattet vedtak om tillatelse til byggesøknad den 26.01.2006, og godkjenning
av endrede byggetegninger den 17.07.2006.
Det presiseres at det ikke er dagens eier som er utbygger.
Brit Anne og Knut Nesse kjøpte fritidseiendommen gnr/bnr 20/50 den 19.06.2015.
Dagens eier/tiltakshaver la vekt på at ferdigattest forelå. Det er siden brakt på det rene at
kommunen, før utstedelse av ferdigattest, var på 3 ferdigbefaringer. I fbm disse
ferdigbefaringene ble også loftet befart tre ganger og ingen påpekninger ble foretatt mht
høyder på loftet. Det er heller ikke foretatt noen bygningsmessige endringer på loftet, etter
utstedelse av ferdigattest.
Søgne kommune sendte forespørsel til grunneier/tiltakshaver høsten 2015 og befaring ble
foretatt 17.11.2015 i forhold til oppgitt størrelse (BRA) på fritidsboligen.
Grunneier/tiltakshaver søkte den 11.01.2016 om oppføring/godkjenning av eksisterende
hytte, uthus og veranda.
Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune fattet følgende vedtak den 02.03.2016:
«I medhold i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for
oppføring/godkjenning av hytte, sjøbu og veranda med bruksareal (BRA) over maksimalt
tillatt areal.
Det igangsettes snarest mindre reguleringsendring for å endre bestemmelsen om
utnyttingsgrad til 120 m2 BYA samt høydebestemmelse i tråd med kommuneplanens
bestemmelser».
Den 04.07.2017 ble det søkt om politisk råd av Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune, og
det ble fattet vedtak den 30.08.2017 om utarbeidelse av detaljregulering for kun gnr/bnr
20/50.
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Figur 20, skråfoto, eksisterende bebyggelse på fritidseiendommen, sett i fra nord.

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming
• Fritidsbebyggelsens høyde og utforming
I h.h.t. politisk vedtak, er det gitt tillatelse til å endre begrepet på utnytting fra BRA
(bruksareal) til BYA (bebygd areal). Regulert maksimalt BYA 138 m2 (inkl. p-plass 18 m2).
Planforslaget er tilpasset eksisterende situasjon, og det åpnes ikke for mer bebyggelse enn
hva som er etablert. Planforslaget forandrer ikke de ytre volumene.
Det er regulert byggegrenser i de enkelte byggetiltak.
Bygningene på eiendommen har saltak, og skal fortsatt være saltak.
Bebyggelse
Fritidsbebyggelse
Uthus

U-grad
BYA 100 m2 (+18 m2 p-plass)
BYA 20 m2

Mønehøyde
5,5 meter over H01
5,3 meter over nederste
terrengs nivå

Bebyggelsen ligger nært og inntil terrenget, og er lite prangende fra sjøsiden. Bak
fritidsboligen stiger terrenget bratt opp, og uthuset er plassert inn i et søkk hvor terrenget
stiger mot vest. Vestsiden av eiendommen er det en del vegetasjon med trær. Fra landsiden
er bebyggelsen lite synlig. Dette vil ikke gi særlige negative konsekvenser for totalinntrykket.
Det er god avstand mellom naboeiendommer, og det er gode lys og solforhold.
Fargevalget følger etablert praksis i hytteområdet, og taktekking er ikke være reflekterende.
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Mellom fritidsboligen og bakenforliggende skjæring, er det etablert en veranda som tar opp
høydeforskjellen. Denne fungerer også som atkomstveg via trapper og trygg rømningsvei fra
2. etasje i fritidsboligen (se bilde under).

Figur 21, skråfoto, bakenforliggende skråning med veranda, sett i fra øst.
• Arrondering
Planforslaget er regulert med byggegrenser for fritidsbebyggelsen, uthuset og brygga. Planen
omfatter etablert bebyggelse og terrengtilpasning.
• Formålsflaten
I gjeldene reguleringsplan, er området regulert til fritidsbebyggelse, samt et mindre areal til
naturvernområde. Området med fritidsbebyggelse er delt opp i 3 delområder med
formålsflater. Et formål for selve fritidsbebyggelsen, et formål for uthuset og et formål for
brygge og båtligge (sjø). Dette gir en mer riktig gjengivelse av faktiske forhold for etablerte
tiltak. Naturvernområdet opprettholdes som naturområde, samt arealene til sjøen er
regulert til ferdsel.
• Atkomstveg
Eksisterende atkomstveg i fra sør opprettholdes. Det er etablert parkering på egen eiendom.
Mellom parkeringsplass og inngangspartiet til fritidsboligen, er det en høydeforskjell på ca. 6
meter. Det benyttes eksisterende trapper for å komme seg ned til inngangsdøren.
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Figur 22, skråfoto, atkomstveg og parkering, sett i fra sør.

6.5 Boligmiljø
Fritidseiendommen er en del av et etablert utbyggingsområde som totalt sett består av ca.
44 fritidstomter på vestsiden av Åroshalvøya. Det er etablert atkomst, parkering,
fritidsbebyggelse, uthus, brygge og hage.
I forhold til nærområdet er det ingen naboer som blir berørt av detaljreguleringsplanen.
Det er kort avstand til store rekreasjonsområder på Røynåsen og Årosveten i sør og øst.
Planen stadfester etablerte tiltak.

6.6 Universell utforming
Eiendommen er terrassert med flere flater, med varierende høyder. Fra atkomstveg og
parkering i sør, er det stor høydeforskjell ned til selve fritidsboligen. Videre er det flere nivå
ned mot sjøen og bryggen. Det er trappeløsning mellom de enkelte nivåene.
Planområdet har ikke universell utforming.

6.7 Uteoppholdsareal
Fritidseiendommen har gode uteoppholdsareal med opparbeidet tomt. Alt areal er i privat
eie.

6.8 Landbruksfaglige vurderinger
Det er ingen landbruksarealer innenfor planområdet.
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6.9 Kulturminner
Det er ikke registrert automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet.
Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator har ingen merknader i forhold til
kulturminner og kulturmiljø. Detaljreguleringen er dermed ikke i konflikt i forhold til
kulturminner.

6.10 Vann- og avløp samt tilknytning
Vann og avløp er etablert i bakenforliggende reguleringsplan.
• Vann
Eiendommen har innlagt vann.
• Avløp
Eiendommen har innlagt spillvannsledning. Avløpet pumpes videre i eksisterende
avløpsledning som ligger i sjøen.
• Overvann
Overvann tilbakeføres i terreng og videre til sjøen.

6.11 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet.
Det er ikke avdekket spesielle emner som krever avbøtende tiltak/løsninger innenfor
planområdet.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Forslaget til detaljregulering følger i hovedsak overordnet plan. Selve plankartet er tilnærmet
lik eksisterende reguleringsplankart, men formålet fritidsbebyggelse er delt inn i mer riktige
formålsflater i forhold til hva som er bygd/etablert. Det er ingen disens i dette.
Ettersom planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet, er det regulert byggegrenser i
byggeformålene fritidsbebyggelse, småbåtanlegg og uthus.
Det er et punkt som skiller eksisterende plan og ny plan; valg av hvordan utnyttelsesgraden
skal reguleres. I kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan, benyttes
betegnelsen BRA (bruksareal) for fritidsbebyggelsen, for å angi utnyttelsesgraden.
Planforslaget bruker betegnelsen BYA (bebygd areal). De ytre målene på fritidsboligen er
ikke forandret, men ved å bruke BRA vil rent måleteknisk gi en større utnyttelsesgrad en hva
som hjemles i gjeldende reguleringsplan. Dette er utgangspunktet for utarbeidelse av
detaljreguleringsplanen og bruk av BYA.
Målet er å gi lovhjemmel til etablert fritidsbolig. Dette er i tråd med dialog, korrespondanse
og møter med planavdelingen i Søgne kommune, samt politiske vedtak gitt av Plan- og
miljøutvalget i Søgne kommune.
Gjeldende reguleringsplan hjemler følgende:
U-grad BRA 138 m2. Dette inkluderer fritidsboligen (summert bruksareal i begge etasjer),
parkering og uthus (summert bruksareal i begge etasjer).
Ny detaljregulering hjemler etablert fritidsbolig:
U-grad BYA 138 m2. Dette inkluderer fritidsboligen, parkering og uthus.
Spørsmålet er hvor mye en skal vektlegge en veranda og trapper som er etablert for å
komme ned til selve fritidsboligen, da dette i utgangspunktet skal inngå i
utnyttelsesgraden BYA.
Dersom atkomstvegen hadde gått frem til døren til fritidsboligen, ville den ikke blitt definert
inn under BYA. Hvordan skal en etablere atkomst ned til fritidsboligen? Veranda og trapper
er en konsekvens av tomtas utforming og plassering av fritidsboligen. I tillegg er det mindre
boder under verandaen. Eventuell tilbakefylling er ingen god løsning for å unngå veranda.

7.2 Landskap/bebyggelse
Planforslaget medfører ingen forandring i forhold til landskap eller bebyggelse, da dette
allerede er etablert.
Volumet på fritidsboligen forandres ikke fra gjeldende regulering til ny detaljregulering, selv
om en forandrer utnyttelsesgraden fra BRA til BYA.
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Figur 23, skråfoto, opparbeidet planområde og vegetasjon, sett i fra vest.

7.3 Stedets karakter
Stedets karakter blir ikke endret, da planområdet omfatter en etablert fritidseiendom med
påstående bebyggelse og opparbeidet hage.

7.4 Estetikk
Bestemmelsene gir føringer for tiltakenes beliggenhet, volum og høyder. Farge på bygg
følger tilstøtende fritidsboliger i eksisterende hytteområde.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdier
Det er ikke registrert kulturminner. Planforslaget gir dermed heller ingen
påvirkning/konsekvens.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet.
• Naturverdier
Det er ikke registrert spesielle naturverdier.
• Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturverdier, fugler eller planeter i artsdatabanken.
Det anses at planforslaget ikke vil påvirke naturmangfoldet.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Planforslaget omfatter kun privat fritidseiendom. Dette vil ikke innebære noe forringelse av
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de totale friluftsmulighetene i eksisterende etablert hyttefelt. Det er ingen
forandring/konsekvens for rekreasjonsinteressene.

7.8 Uteområder
Det er ivaretatt tilstrekkelig med uteoppholdsareal tilknyttet fritidsboligen.

7.9 Trafikkforhold
Den totale trafikksituasjon vil ikke bli forandret, hverken i forhold til bil- eller båttrafikk. Det
vil heller ikke påvirke trafikksikkerheten for myke trafikakter. Planforslaget opprettholder
kun en fritidsbolig og gir ingen konsekvens/forandring.

7.10 Barns interesser
Hyttetomta er i privat eie og opparbeidet fritidseiendom. I tilstøtende hyttefelt er det
etablert store felles grøntområder på land og langs sjøen. Hele hyttefeltet ligger i
umiddelbar nærhet til sjøen og tilstøtende store rekreasjonsområder i øst og sør. Det er ikke
mottatt merknader i fra naboer eller i fra vellet i hytteområdet.
Barns interesser i planområdet blir ikke forringet.

7.11 ROS
Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket
spesielle virkninger/konsekvenser i forbindelse med planforslaget.
Det vises til analysen som vedlegg til plan.

7.12 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Eksisterende fritidsbolig ligger i et etablert hyttefelt. Planforslaget medfører ingen
forandring i forhold til eksiterende vann og avløp.
• Overvann
Planforslaget gir ingen forandring i forhold til eksisterende reguleringsplan. Overvann
overføres til terrenget.

7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Alt areal i detaljplanen er privat. Planforslaget medfører ikke økonomiske konsekvenser for
kommunen.

Det.reg. for deler av Braneset 20/50, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 27

8 Innkomne innspill
Det er varslet oppstart av detaljregulering, med svarfrist 08.11.2017. Merknadene er samlet
som vedlegg til planbeskrivelsen. Merknader er oppsummert og kommentert nedenfor.

Merknader fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert mottatt 08.11.2017:
Det vises til NVE’s karttjenester, NVE veileder 2/2017 og NVE’s sjekkliste for
reguleringsplaner.
Pga av kapasitetshensyn kun gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om
faglig bistand. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017.
Dersom planen berører NVE’s saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig
ettersyn.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.

Merknader fra Fiskeridirektoratet, Forvaltningsseksjonen i region Sør,
datert mottatt 01.11.2017:
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at reguleringsforslaget kan medføre konsekvenser
for registrerte nasjonale og viktige regionale interesser som direktoratet skal ivareta i
planleggingen, og har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget.
Brygger og småbåtanlegg bør plasseres på dypere vann, som forårsaker minst negative
påvirkninger på miljøet. Pga marint biologisk mangfold bør man unngå sprengning i sjøen.
For at marint biologisk mangfold ikke skal berøres negativt, må det i minst mulig grad foretas
mudring og utfylling. Det gis råd om å innta i reguleringsbestemmelser at mudring og
utfylling ikke skal tillates.
Tiltakshavers kommentar:
Det er allerede etablert bryggeanlegg innenfor planområdet. Dette formålet og bruken
stedfestes i detaljreguleringsplanen.
Det skal vurderes å ta inn bestemmelser vedr forbud mot mudring og utfylling.

Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø,
datert mottatt 31.10.2017:
Fylkeskommunen gir råd om at begrensninger for mønehøyden opprettholdes. Dette for at
bebyggelsen ikke skal bli for fremtredende i landskapet langs sjøen.
Fylkeskonservator har ingen merknader til saken.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
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Merknader fra Kystverket Sørøst, datert mottatt 25.10.2017:
Kystverket Sørøst minner om at det ved eventuellplanlegging av tiltak i sjøen/strandsonen
må vurderes hvorvidt planforslaget vil påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten for
andre brukere av sjøen.
Tiltakshavers kommentar:
Det er allerede etablert bryggeanlegg innenfor planområdet. Dette formålet og bruken
stedfestes i detaljreguleringsplanen.

Merknader fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, v/ Miljøvernavdelingen,
datert mottatt 16.10.2017:
Fylkesmannen har ikke vesentlige merknader til at maks bruksareal endres til maks bebygd
areal. Vilkår er at det settes grenser for byggehøyder lik eksisterende bebyggelse på
eiendommen.
Ved regulering til småbåtanlegg forutsettes utfyllende bestemmelser til kommuneplanen
lagt til grunn.
Dersom mudring/utfylling i sjøen, må det foretas undersøkelser av sedimenter, naturforhold
og biologisk mangfold. Mudring og utfylling i sjø eller vassdrag er i utgangspunktet forbudt, jf
forurensningsforskriften kapittel 22. Eventuell søknad om unntak fra forbudet skal sendes
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Tiltakshavers kommentar:
Ytre mål på eksisterende bebyggelse opprettholdes.
Det tas utgangspunkt i kommuneplanens arealdel, samt faktiske forhold i terrenget.
Det skal ikke etableres en småbåthavn, det gjelder kun eksisterende bryggeanlegg med
formålsflate «småbåthavn».
I utgangspunktet åpnes det ikke for mudring eller utfylling i sjøen.
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9 Avsluttende kommentar
Målet er å få bygningsmassen på fritidseiendommen godkjent for nåværende eier, pga at
området er regulert til fritidseiendom, det er gitt byggetillatelse, bebyggelsen er bygd og
Søgne kommune har gitt ferdigattest for bygget.
Kjernen i saken, etter vår oppfatning, er en mindre endring av gjeldende
reguleringsbestemmelse. Denne konkrete endringen gir en lovlig fritidsbebyggelse.
Dette kan løses ved å endre reguleringsbestemmelsen fra BRA 120 m2 (omfatter
fritidsbolig+sjøbod) til BYA 120 m2 (+parkering 18 m2). De ytre mål av fritidsbebyggelsen er i
h.h.t. gjeldende reguleringsplan.
Den mindre endringen fra BRA til BYA gir ingen konsekvenser for allmenne interesser,
naboer eller andre parter, da endringen kun gjelder måletekniske forhold.
Selve plankartet er tilnærmet lik, kun en presisering av oppdeling av de ulike bebygde
formålsflatene. I tillegg er det regulert byggegrenser i plankartet.
Det er gjort en kartlegging av planområdet for å avdekke eventuelle forhold som en må
vurdere videre i planarbeidet.
Det er ikke avduket konfliktområder, og det er ikke registrert automatiske fredete
fornminner i planområdet. ROS-analyse er utført.
Planforslaget hjemler en lovlig fritidsbebyggelse, uten å forandre plankartet eller annen ytre
forandring av bebyggelsen. Detaljreguleringen gir ingen forringelse av et område som
allerede er regulert til fritidsbebyggelse.

EFL, 20.02.2018
VNK
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REGULERINGSBESTEMMELSER, DETALJREGULERING DELER AV
BRANESET GNR/BNR 20/50
Plan-ID: 201605
Dato godkjent:
Dato revidert: 14.03.2018

§1

FELLESBESTEMMELSER

1.1

Generelt.
Reguleringsplanen er vist på 1 stk. kartblad i A3-format, målestokk 1 : 500.
Det tillates fremføring av nedgravd strømkabel og vann- og avløpsledninger gjennom
formål bebyggelse og anlegg og grønnstruktur.
Taktekking skal ikke være reflekterende.

§2

BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5, 1. ledd)

2.1

Fritidsbebyggelse - frittliggende, BFF
• Maksimal BYA er 138 m2 inkl. parkering for fritidseiendommen.
• Maksimal mønehøyde er 5,5 meter over H01 (hovedetasje).
• Tak skal være saltak, og maksimal takvinkel skal være 30 grader.
• Endelig plassering og utforming av fritidsbebyggelse skal fremgå av
situasjonsplan i målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse.
• Det tillates maksimalt 1 stk. boenhet.
• Det skal etableres minimum 1 p-plass.
• Det tillates etablert atkomst, parkering og sikringsgjerde, utenfor
byggegrensen.

2.2

•
•
•

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS
I sjøarealet tillates etablert utriggere eller moringer for båtfeste i tilknytning til brygge.
Anlegg i sjø tillates forankret i brygge og/eller sjøbunn. Utriggere kan være maks 8
meter lange og ha en bredde på 0,5 meter, og skal plasseres normalt på bryggens
kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge.
Brygge skal ha maksimal totallengde kaifront på 12 meter.
Byggemateriale skal være stein eller tre, og i farge gråtoner/naturfarger.
Brygge BBS tilhører fritidseiendom BFF.

•
•

Uthus/naust/badehus, BUN
Formål «BUN» er privat og regulert til uthus.
Maksimal BYA er 20 m2 BYA.

2.3

•
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•
•
•

§3
3.1

§4
4.1

Taktype er saltak, og maksimal mønehøyde er 5,3 meter over H01 (hovedetasje).
Uthus BUN tilhører fritidseiendom BFF.
Der det ikke er regulert byggegrenser, tillates bebyggelse til formålsgrensen.

GRØNNSTRUKTUR (Pbl § 12-5, 3. ledd)
•
•

Naturområde, GN
Formål «GN» er regulert til naturområde.
Det tillates ingen tiltak utover vegetasjonsskjøtsel.

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (Pbl § 12-5, 6. ledd)
Ferdsel, VFE
• Innenfor formålet «VFE» er regulert til ferdsel i sjø.
• Det tillates ikke tiltak som hindrer ferdsel i sjø.

EFL, 20.02.2018
ViaNova Kristiansand AS
Even F. Lorentsen
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
DETALJREGULERING DELER AV BRANESET
GNR/BNR 20/50
I SØGNE KOMMUNE

Metode og forutsetninger
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen
er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i
relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser
som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og
konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt” og kun unntaksvis
kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
-

Svært sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) -

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.
kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)
kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)
det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere
enn hvert 100 år.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Personskade
1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller
varig mén; mange
skadd.

DETALJREGULERING DELER AV BRANESET,
Knut Nesse
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning med mer.
Ingen alvorlig skade
Systembrudd er
uvesentlig
Ikke varig skade
Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins.
Midlertidig/behandlings- System settes ut av drift
krevende skade
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom.
Langvarig miljøskade
System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i
følgende tabell:
Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

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

-

Hendelser i røde felt:
Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt:
Tiltak vurderes i fht nytte
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Overordnet risikovurdering
….
….
Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende
tabell.
Tabell 2 Analyseskjema
Hendelse/situasjon

Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur- og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/-skred

NEI

1

1

2. Snø-/isras

NEI

1

1

3. Flomras
4. Elveflom
5. Radongass

NEI
NEI
JA

1
1
3

1
1
2

DETALJREGULERING DELER AV BRANESET,
Knut Nesse
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Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart fra NVE
Atlas.
Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart fra NVE
Atlas.

I h.h.t. NGU sitt
aktsomhetskart for radon,
er det høy fare i
planområdet. Bør bruke
radonsperre ved
nyetablering av boliger.
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Vær, vindeksponering. Er området:
6. Vindutsatt
7. Nedbørutsatt
8. Utsatt for springflo/flom i
sjø/vann

NEI
NEI
NEI

1
1
2

1
1
2

9. Utsatt for flom i bekk (lukket)

NEI

1

1

Eksisterende brygge og
uthus ligger ved sjøen.
Springflo kan medføre
oversvømmelse på
enkelte anlegg.
Eksisterende fritidsbolig
ligger høyere.

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sårbar flora
Sårbar fauna/fisk
Verneområder
Vassdragsområder
Fornminner (afk)
Kulturminne/-miljø

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Fylkeskonservator har
ingen merknader, jf. brev
datert 31.10.2017. I h.h.t.
databasen Askeladden
hos Riksantikvaren, er det
ikke registrert fornminner
innenfor planområdet.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vei, bru, knutepunkt
Havn, kaianlegg
Sykehus/-hjem, kirke
Brann/politi/sivilforsvar
Kraftforsyning
Vannforsyning
Forsvarsområde
Tilfluktsrom
Område for idrett/lek
Rekreasjonsområde
Vannområde for friluftsliv

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Akutt forurensning
Permanent forurensning
Støv og støy: industri
Støv og støy: trafikk
Støy: andre kilder
Sulfidholdig fjell

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
2

Forurenset grunn
Forurensning i sjø/vassdrag
Høyspentlinje (stråling)
Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
37. Avfallsbehandling
38. Oljekatastrofeområde

NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1

1
1
1
1

NEI
NEI

1
1

1
1

33.
34.
35.
36.

DETALJREGULERING DELER AV BRANESET,
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Berggrunnen omfatter
øyegneis, granitt og foliert
granitt. Mindre utsatt.
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Medfører planen/tiltaket:
39.
40.
41.
42.
43.

Fare for akutt forurensning
Støy og støv fra trafikk
Støy og støv fra andre kilder
Forurensning til sjø/vassdrag
Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
44. Spesiell klatrefare i forbindelse
med høyspentmaster

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

NEI

1

1

Transport. Er det risiko for:
45. Ulykke med farlig gods
46. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

NEI
NEI

1
1

1
1

Trafikksikkerhet
47. Ulykke i av-/påkjørsler
48. Ulykke med gående/syklende
49. Andre ulykkespunkter

NEI
NEI
NEI

1
1
1

1
1
1

Andre forhold
50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål
51. Er det potensiell sabotasje/terrormål i nærheten?
52. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm
53. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc)
54. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
55. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring
56. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

NEI

1

1

NEI

1

1

Endelig risikovurdering: I h.h.t. risiko sjekkliste, tabellen ovenfor og utarbeidede
temarapporter, ligger oppramsede hendelse/situasjon under grønn kategori.
Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

5,

2. Mindre sannsynlig

8, 32

1. Lite sannsynlig

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK:
DETALJREGULERING DELER AV BRANESET,
Knut Nesse
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
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Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser krever tiltak.
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.
Forhold som i h.h.t. tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering
av tiltak, er gitt nedenfor:
Det er ingen tiltak som utmerker seg spesielt, utenom følgende:
- I forhold til aktsomhet for radon, bør det bruke radonsperre ved nyetablering av
bolighus, selv om det er moderat til lav fare i planområdet.

ViaNova Kristiansand AS
Kristiansand, 05.12.2017

Even F. Lorentsen

DETALJREGULERING DELER AV BRANESET,
Knut Nesse
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Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

L13
2016/1371 -18322/2018
Vibeke Wold Sunde
13.04.2018

Saksframlegg
Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Branesveien 102 Plan ID 201605
Utv.saksnr
93/18

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
25.04.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Branesveien 102 – Plan
ID 201605 ut til offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 4 (AP, V, MDG) stemmer.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Branesveien 102 – Plan
ID 201605 ut til offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Brit Anne Teigen Nesse og Knut Nesse utarbeidet
forslag til detaljregulering for Branesveien 102.
Formålet med planarbeidet er å hjemle eksisterende bebyggelse. Saken startet som en
ulovlighetsoppfølging i forbindelse med at GB 20/50 ble lagt ut for salg på Finn.no. I henhold
til salgsannonsen var P-rom/BRA angitt til å være 161 m². Byggetillatelse for hytte og sjøbu
ble gitt 26. januar 2005. I byggetillatelsen er bruksarealet for hytta oppgitt til 90 m², og det
beskrevet at denne skulle være i en etasje, hvor loftet skulle være hems (sovehems) uten
inndeling til flere rom.

Det ble så søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for godkjenning av oppført bebyggelse
med 169,5 m2 BRA i hytta og 31 m2 BRA i sjøboden. Søknaden ble behandlet av plan- og
miljøutvalget den 02.03.16, hvor det ble fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for
oppføring/godkjenning av hytte, sjøbu og veranda med bruksareal over maksimalt
tillatt areal.
Det igangsettes snarest mindre reguleringsendring for å endre bestemmelsen om
utnyttingsgrad til 120 m2 BYA samt høydebestemmelse i tråd med kommuneplanens
bestemmelser.
Det er i etterkant av vedtaket vurdert at endring fra BRA til BYA er av prinsipiell karakter og
at endringen bør gjøres gjennom en ordinær planprosess. Planavgrensningen for planen er
avklart ved vedtak i plan- og miljøutvalget den 30.08.17, etter søknad fra tiltakshaver.
Dagens situasjon og planstatus:
Eiendommen er omfattet av reguleringsplanen for hytteområde på del av GB 554 m. fl. Åros –
Plan ID 20051215-1. I gjeldende plan er eiendommen regulert til fritidsbebyggelse, område
BHN4, et mindre område i nordøst er regulert til naturområde. I følge gjeldende bestemmelser
kan det oppføres en fritidsbolig på eiendommen, maks BRA er satt til 100 m2 og maks
mønehøyde er 5,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. I tillegg kan det oppføres en
sjøbod med tilhørende brygge. Maks BRA for boden er 20 m2.
Eiendommen er bebygd med bebyggelse som overskrider gjeldende maksimalt bebygd areal,
ref. bakgrunn for saken, beskrevet over.

Skråfotosom viser eksisterende bebyggelse på eiendommen (markert omtrentlig med rød linje).

Planprosess:
Det ble avholdt oppstartmøte for planarbeidet den 10.04.16. og et nytt oppstartsmøte den
29.05.17. ViaNova AS meldte oppstart av planarbeidet på vegne av grunneierne per brev den
09.10.17. og med kunngjøring i Søgne og Songdalen budstikke den 16.12.16. Det kom inn fem

innspill til varselet om oppstart. Merknadene er oppsummert og kommentert av regulanten i
planbeskrivelsen. Innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 5 - 9.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Som
vedlegg til planen er det utarbeidet ROS-analyse (vedlegg 4).
I planforslaget er utnyttingsgraden for byggelsen på tomta foreslått endret fra 100 m2
bruksareal (BRA) til 138 m2 bebygd areal (BYA), inklusiv parkering. Videre er
utnyttingsgraden for sjøboden foreslått endret fra 20 m2 BRA til 20 m2 BYA. Bryggen på
eiendommen er regulert med avgrensningen den har i dag, vist med byggegrense. I sjøarealet
tillates utriggere og moringer for fortøyning. For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises
det til planbeskrivelsen.
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Hovedtema for planarbeidet er endring av beregnet utnyttingsgrad fra bruksareal til bebygd
areal. Planforslaget legger til rette for at volumet på bebyggelsen kan videreføres slik det er
bygd, i tråd med de ytre rammene som også var tillatt i gjeldende plan.
Hytten er tilpasset landskapet ved at den ligger inn mot bratt terreng, slik at den ikke blir
liggende i silhuett. Størrelsen på bebyggelsen er tilsvarende som for annen bebyggelse i
hyttefeltet og skiller seg ikke ut fra den øvrige bebyggelse i området. Byggegrensene i planen
avgrenser områdene hvor det kan gjøres tiltak, innenfor allerede opparbeidede arealer. Videre
er det presisert at naturlig terreng nord på tomta bevares som det er, ved at området er regulert
til naturområde.
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjøen hvor en særlig skal ta hensyn til naturog kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Administrasjonen vurderer at
planforslaget følger opp føringene som ligger i gjeldende plan og at verdiene knyttet til 100metersbeltet ikke blir ytterligere skadelidende med foreslåtte planforslag.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Reguleringsbestemmelser, detaljregulering deler av Braneset, gnr-bnr 20-50, 14-03-2018
2 Detaljregulering deler av Braneset gnr-bnr 20-50, 2018-03-16
3 Planbeskrivelse detaljregulering for deler av Braneset, gnr-bnr 20-50, 20-02-2018
4 ROS-analyse detaljregulering deler av Braneset gnr-bnr 20-50, 05-12-2017
5 Merknad Kystverket Sørøst
6 Merknad NVE
7 Merknad Vest-Agder Fylkeskommune
8 Merknad Fiskeridirektoratet

9

Merknad Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

1

MOTTATTE MERKNADER ETTER 1. GANGS HØRING

DETALJREGULERING BRANESET 102,
SØGNE KOMMUNE
Detaljreguleringen har vært ute til 1. gangs behandling. Frist for eventuelle merknader til
planen var 20.06.2018.
Det er mottatt 5 merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av planen. På vegne av
tiltakshaver og grunneier Brit Anne teigen Nesse og Knut Nesse har ViaNova Kristiansand
AS nedenfor oppsummert og utarbeidet kommentarer på mottatte merknader.

Merknader fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, v/ miljøvernavdelingen,
datert 13.05.2018:
- Eksisterende fritidsbolig er hvitmalt. Dette mener Fylkesmannen er i strid med
gjeldende bestemmelse. Bebyggelse bør derfor sikres en naturlig farge.
Tiltakshavers kommentar:
- Tiltakshaver mener hvit farge ikke bryter med bestemmelsen. Tilstøtende
naboeiendommer i sør og øst, samt flere fritidsbebyggelser i hyttefeltet har hvite
bygninger. Hvit farge er en meget brukt farge på fritidsbebyggelse i skjærgården i
Søgne.

Merknader fra Fiskeridirektoratet region Sør, datert 24.05.2018:
- Kartlegging av marine naturtyper i Miljødirektoratets naturbase og i
Fiskeridirektoratets kartløsning viser ingen registrerte gruntvannsområder med
bløtbunn i nærheten av det aktuelle området. Det er heller ikke registrert nasjonale
eller viktige regionale fiskeriinteresser i nærhet av tiltaksområdet.
Fiskeridirektoratet region Sør har ingen merknader til detaljreguleringsplanen for
Braneset 102.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Kystverket Sørøst, datert 01.06.2018:
- Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til saken.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

ViaNova Kristiansand AS ● Gyldenløves gate 1C ● Postboks 541 ● 4665 Kristiansand S
Telefon: (+47) 38 12 08 50 ● www.vianova.no ● Org.nr.: NO 960 681 266 MVA
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Merknader fra Vest-Agder fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø,
datert 12.06.2018:
- Fylkeskommunen har ingen merknader til planen.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Norsk Maritimt Museum (NMM), datert 22.06.2018:
- Museet er ikke kjent med marine kulturminner på stedet. Planområdet omfatter et
begrenset areal i sjøen. NMM har derfor ingen innvendinger til reguleringsplanen. Det
minnes likevel om meldeplikten ved funn av kulturminner.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS

Kristiansand 27.06.2018

Even Fallan Lorentsen

ViaNova Kristiansand AS ● Gyldenløves gate 1C ● Postboks 541 ● 4665 Kristiansand S
Telefon: (+47) 38 12 08 50 ● www.vianova.no ● Org.nr.: NO 960 681 266 MVA

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
216/1371 - 20936/2018

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/9670

Dato
13.05.2018

Høringsuttalelse til detaljregulering for Branesveien 102, planid 201605, i Søgne
kommune
Vi viser til kommunens skriv av 03.05.2018.
Planforslaget omfatter en bebygd strandeiendom innenfor reguleringsplan for «Hytteområde
på del av gnr/bnr 20/554 m.fl.», vedtatt 15.12.2005. Formålet med planarbeidet har vært å få
bygningsmassen godkjent slik den er blitt bygd. Bakgrunnen er at gjeldende T-BRA = 120 kvm
er blitt overskredet, ved at i utgangspunktet ikke målbar etasje har blitt bygd for høy og
dermed blitt målbar. Planforslaget har derfor endret utnyttelsesgraden fra BRA, til BYA=138
kvm, inkl. 18 kvm til parkering. For øvrig skal de ytre målene være i samsvar med gjeldende
reguleringsplan.
Vurdering
Fylkesmannen har ved oppstart av planarbeidet ikke hatt vesentlige merknader til at maks
bruksareal endres til maks bebygd areal. Forutsetningen var at grense for byggehøyder ble
som for eksisterende bebyggelse. Planforslaget ivaretar dette.
Gjeldende reguleringsplan fra 2005 har følgende generelle bestemmelse: «Bebyggelsen skal
ha en god terrengtilpasning og en estetisk forsvarlig utforming hva gjelder form, størrelse,
struktur, farger og utforming.» Eksisterende fritidsbolig er hvitmalt. Dette mener vi er i strid
meg gjeldende bestemmelse. Hvitt bryter opp det naturlige kystlandskapet på en spesielt
uheldig måte. Bebyggelsen bør derfor sikres en naturtilpasset farge.

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

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Leif Erik Egaas
Telefon:
90125117
Vår referanse: 18/7470
Deres
2016/1371
referanse:
Dato:
24.05.2018

Postboks 1051
4682 SØGNE

Svar vedr Søgne kommune Vest-Agder - Offentlig ettersyn og høring av
detaljregulering for Branesveien 102

Vi viser til sak mottatt her vedr ovennevnte.
Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta marine ressurser i vår region, samt bidra til at
fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår. Vi har på denne bakgrunn vurdert det
aktuelle tiltaket ut fra fiskeri- og havbruksinteresser i området, deriblant marint biologisk
mangfold.
Kartlegging av marine naturtyper i Miljødirektoratets naturbase og i Fiskeridirektoratets
kartløsning viser ingen registrerte gruntvannsområder med bløtbunn i nærheten av det
aktuelle området. Det er heller ikke registrert nasjonale eller viktige regionale
fiskeriinteresser i nærhet av tiltaksområdet.
På dette grunnlag har Fiskeridirektoratet region Sør ingen merknader til
detaljreguleringsplanen for Branesveien 102, Søgne kommune.

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 55 23 80 00
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51 49 16 89

18/7470
Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:
2016/1371 –
20936/2018

Vår ref.:
2017/4473-5

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
01.06.2018

Høringsuttalelse - detaljregulering for Branesveien 102 - Plan ID 201605 Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 3. mai 2018 vedrørende høring av forslag til reguleringsplan for
Branesveien 102 i Søgne kommune.
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til saken.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Postboks 185 Sentrum
Postboks 788 Stoa

5804
4809

BERGEN
ARENDAL

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 17/08547-7

Deres ref.: 2016/1371 - 20936/2018

Dato: 12.06.2018

Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for
Branesveien 102 - Plan ID 201605
Viser til oversendelse 03.05.2018 av detaljregulering til offentlig ettersyn i overnevnte
område.
Fylkeskommunen ga innspill til varsel om oppstart 31.10.2017.
Hensikten med planarbeidet er sikring av eksisterende bebyggelse, endring av gjeldende
utnyttelsesgrad fra BRA til BYA og sikring av grønnstrukturen som naturområde.
Vi har ingen merknader til planen.

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

Silje Utne Bjørke
rådgiver

Adresselister:
Mottakere:
Søgne kommune
Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

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:

Fra: Elling Utvik Wammer[Elling.Utvik.Wammer@marmuseum.no]
Sendt: 22.06.2018 11:07:52
Til: postmottak@vaf.no
Kopi: Ghattas.Sayej@vaf.no; Postmottak
Tittel: Vedr. Detaljregulering for Branesveien 102, gnr. 20, bnr. 50, Søgne kommune

Vedr. Detaljregulering for Branesveien 102, gnr. 20, bnr. 50, Søgne kommune. Forholdet til marine kulturminner.
Norsk Maritimt Museum (NMM) mottok saken e‐post av 03.05. 2018 fra Søgne kommune. NMM er kulturvernets
landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under vann i Sør‐Norge. Vi vurderer planen ut fra hensynet til
kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, av Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §§ 4 eller
14. Vi beklager sent svar, som skyldes stor saksmengde og gjennomføring av feltarbeid.
Museet er ikke kjent med marine kulturminner på stedet. Planområdet omfatter et begrenset areal i sjø.
NMM har derfor ingen innvendinger til reguleringsplanen.
Vi minner likevel om meldeplikten ved funn av kulturminner. Dersom det under arbeider i sjøen oppdages
kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint,
glass, krittpiper eller annet), må arbeidene straks stanses og museet varsles, jf. kml § 14 tredje ledd. Tiltakshaver
plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt.

Med vennlig hilsen
Elling Utvik Wammer
Arkeolog/saksbehandler
Konservator NMF
Norsk folkemuseum
Avdeling Norsk Maritimt Museum
Seksjon for arkeologi
Postboks 720
N-0214 Oslo
Tlf. 474 73 036

