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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Åsafjellet vest – Plan ID 201406.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 19.09.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvoll (H) grunnet Fvl § 6, 2. ledd, andre særegne
forhold. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Reitan (H) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Åsafjellet vest – Plan ID 201406.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Bestemmelse 4.1 suppleres med:
Vei langs eiendommene 28/396 (Marit Larsen) og 28/613 (Jarl Andresen) sikres med
kjøresterkt rekkverk og brøytesikker skjermvegg på mur. Skjermvegg skal ha glassareal ved
gangvei for bolig og må ikke komme i konflikt med siktsoner.
Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Tilleggsforslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt 7 mot 2 (AP,MDG)
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Åsafjellet vest – Plan ID 201406.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Bestemmelse 4.1 suppleres med:
Vei langs eiendommene 28/396 (Marit Larsen) og 28/613 (Jarl Andresen) sikres med
kjøresterkt rekkverk og brøytesikker skjermvegg på mur. Skjermvegg skal ha glassareal
ved gangvei for bolig og må ikke komme i konflikt med siktsoner.

Bakgrunn for saken:
Prosjektgruppen AS har på vegne av grunneierne Helge og Jarl Andresen fremmet privat
reguleringsplanforslag for boligfortetting i og rundt Eikeveien 157,159, 163 og 165 nord for
Torve. Det er totalt 16 nye boenheter.

Kartutsnitt 1: Området det ble meldt planoppstart.
Plan- og miljøutvalget la et konkret forslag til plan ut på offentlig ettersyn i møte den 24.1.18.

Planprosessen har vært konfliktfylt hvor blant annet en berørt nabo protesterer samtidig som
fylkesmannen har ment at planen er i strid med kommuneplanen og betinger
konsekvensutredning.
På bakgrunn av innspillet fra fylkesmannen har konsulenten og administrasjonen utarbeidet en
tilleggsutredning som har blitt forelagt de berørte partene før sluttbehandling. Fylkesmannen
mener fortsatt at planarbeidet bør stilles i bero.
Planforslaget:
Alle nye boligtomter er planlagt i en vestvendt skråning rundt 4 eksisterende eneboliger. B1,
B2 og B3 er eksisterende eneboliger i planområdet. I tillegg ligger det en eksisterende bolig
rett nord for B3 som ikke inngår i selve planen.

Kartutsnitt 2: Viser planforslaget.
Planen legger opp til at det kan bygges eneboliger på de regulerte tomtene, men for tomtene
B1, B12 og B19 åpnes det også for bygging av konsentrert småhus/rekkehus eller
terrasseleiligheter. B1 og B19 med to boenheter pr tomt, og B12 med 3 boenheter pr. tomt.
Boligene skal ha flatt eller saltak med mønehøyder opptil 8,5 meter og gesimshøyder på inntil
7,5 meter.
Helt øverst i feltet (nordøst) i tilknytning til vendehammer er det satt av areal til en mindre
småbarns lekeplass. Atkomsten inn i området foreslås regulert som fellesvei med omfattende
terrengtiltak for å forbedre stigningsforholdene.
Samtlige av tomtene er planlagt bygd ut med forholdsvis tunge terrenginngrep som gir
skjæringer og store murer for å ta opp terreng.
Innspill fra offentlig ettersyn:
Innspillene ligger vedlagt saken og de hovedhensyn som gjør seg gjeldende vil bli referert
under.
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, brev datert 20.3.18 og 28.8.18

20.3.18:
Mener kommuneplanen med sin formålsangivelse er en illustrasjon uten rettsvirkning. Det er
gjeldende reguleringsplan Eik/sangvik fra 1982 som styrer arealbruken (landbruksformål).
Planprosessen bør stanses inntil planstatus er avklart og at spørsmålet om ytterligere
boligutbygging på Åsafjellet konsekvensutredes.
Dersom boligformålet blir avklart er det viktig at de nasjonale føringer med hensyn til bl.a.
universell atkomst blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
23.8.18:
Fylkesmannen påpeker at poenget var å avklare om kommuneplanens illustrerte eksisterende
og nye byggeområder for boliger på Åsafjellet, etter en konsekvensutredning, kunne bli
godkjent som byggeområde. Det mener Fylkesmannen ikke har skjedd.
Viser videre til at kommunen har forslag til ny kommuneplan på høring der det er utredet en
utvidelse av Åsafjellet i sørøst og at området ikke er tatt med som følge av
landskapsvirkninger.
Kommuneplanforslaget viser for øvrig at de illustrerte boligfeltene på bl.a. Åsafjellet nå skal
inngå som juridisk bindende byggeområder for boliger, men dette er ikke konsekvensutredet.
Fylkesmannen antar at disse byggeområdene heller ikke tidligere har blitt konsekvensutredet
og vil komme tilbake til dette i kommuneplanhøringen.
Fylkesmannen mener at tilleggsutredningen som nå foreligger for sørvestre del av Åsafjellet,
ikke er et svar på Fylkesmannens faglige råd av 20.03.2018. Ut fra det, samt de negative
konklusjoner som framkommer med hensyn til byggeområdets landskapsvirkninger, gir
fylkesmannen faglig råd om at planforslaget stilles i bero.
Administrasjonens kommentar:
Det er utarbeidet en tilleggsutredning som følge av innspillet til fylkesmannen for å få mer
oversikt over konsekvensene av planen. Utredningen utreder samme temaer som
konsekvensutredningen til kommuneplanen.
Rettsvirkningen av dagens kommuneplan blir noe underordnet så lenge det gjøres selvstendige
utredninger i detaljreguleringen, men det registreres at fylkesmannen ønsker at utredningen ble
gjort gjennom kommuneplanprosessen. Det er ikke noe krav om at detaljreguleringen må være
i samsvar kommuneplanen, men det er et krav om at vesentlige avvik utredes særskilt.
Administrasjonen er for øvrig enig med fylkesmannen i at det er en del uheldige virkninger av
planen, eksempel landskapshensyn, men vil presisere at det må skilles mellom sakens
prosessuelle og materielle side.
I forhold til universell utforming og stigning på vei er det ikke mulig å få til bedre stigning så
lenge atkomsten skal komme inn fra vestsiden av fjellet.
Vest-Agder fylkeskommune brev datert 4.4.18 og 13.8.18.
4.4.18:
Tomt B12 kommer i konflikt med sikringssonen til et automatisk fredet kulturminne. Det reises
innsigelse til dette forholdet. Innsigelsen frafalles dersom plangrensen for tomten trekkes minst
5 meter unna sikringssonen.

Bør stilles rekkefølgekrav om etablering av lekeplass fra første bolig i feltet. Plankart og
bestemmelser bør i større grad formelt samordnes med prinsippene i de fremlagte
visualiseringene.
13.8.18:
Innsigelsen er imøtekommet i revidert forslag, innsigelsen frafalles.
Administrasjonens kommentar:
I revidert plankart som lå med tilleggsutredningen har kulturminnet blitt hensyntatt i planen.
Innslagspunktet på opparbeidelse av lekeplass er lik andre utbyggingsplaner som er vedtatt i
senere tid i kommunen. Det er ikke ønskelig å låse planen mer opp mot visualiseringen.
Planløsningene i seg selv er utfordrende og fleksibilitet i byggesaken gjør at man kan jobbe
frem enda bedre løsninger for å redusere de negative visuelle effektene av en utbygging.
NVE, brev datert 23.03.18
Detaljreguleringen omfatter eksisterende boligtomt (B3) på marine avsetninger. Fare for
kvikkleire/områdeskred kan ikke utlegges her uten videre undersøkelser.
Administrasjonens kommentar:
Det er tatt inn bestemmelsene krav til at områdestabiliteten må være avklart før det kan gis
igangsettingstillatelse. Det er samme type bestemmelse som er benyttet KDP for Tangvall.
Statens vegvesen, brev datert 20.3.18
For avkjørsler med ÅDT > 50 (typisk flere enn ti boenheter) og hvor ÅDT på primærvegen er
mindre enn 2000 (her, 1400), bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkel med R = 9
meter. Slike avkjørsler bør bygges med samme krav til vertikal linjeføring som kryss
(anbefalt Region sør: 5,5 meter inn fra primærvegen skal avkjørselen være 5,5 meter bred).
Atkomstveg til planområdet og atkomstveg til 28/396 ligger tett inntil hverandre, parallelt inn
fra fylkesvegen. Disse kan med fordel sammenføyes på de siste meterne ut mot
fylkesvegen (gang-/sykkelvegen).
Administrasjonens kommentar:
Avkjørsel til Eikeveien inngår i planen. Sammenføyning av de to parallelle veiene har blitt
vurdert som en del av planprosessen, men har vist seg vanskelig å få til pga. uenighet mellom
grunneierne.
Agder energi, e-post datert 6.3.18
Har bestående lavspent luftledning i planområdet som vist i vedlagte kartskisse. Eventuell
omlegging må bekostes av utbygger.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Marit Larsen, e-post datert 2.3.18 og brev datert 21.8.18
2.3.18:
Har innvendinger til planen iht. tidligere innspill innsendt 5.12.17. Veihevning på 2-3 meter
forbi boligen fremstår som en svært urimelig ulempe. Viser til at inngangen til boligen blir
forringet med vei helt inn til boligen, frykt for tilsig av vann og snø som blir brøytet inn til
boligen.
Sikkerhetsrisiko med stigning på vei og rekkverk for myke trafikanter, spesielt vinteren når
bakken er glatt og brøytekanter. Økt trafikk forbedrer heller ikke situasjonen.

Mener illustrasjonene er misvisende. Veien fremgår annerledes enn det som fremgår av
teksten. Veggene på hver side av veien er blant annet ikke tatt med.
Motsetter seg at avkjørselen blir slått sammen med avkjørselen til det nye boligfeltet.
Ber om befaring.
21.8.18:
Mener den planlagte muren til veien er svært urimelig og alt for høy med ulemper som dårlig
lysforhold, boforhold, drifts og tekniske problemer som brøyting og vanntilsig. Viser til
grannelovens bestemmelser og at tiltaket ikke er påregnelig. Vil ikke akseptere en utbygging
som foreslått.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen er enig i at det knytter seg betydelig ulemper å få en vei på et annet
terrengnivå opptil husveggen. Men mange tekniske forhold som vanntilsig, snørydding o.l. kan
antagelig løses. Det som er vanskelig å avbøte er redusert bokvalitet. Ei stor fylling tett på
boligen er ikke spesielt tiltalende for verken strøket eller nærmeste tilgrensende naboeiendom.
Administrasjonen registrerer at rekkverk ikke fremgår av illustrasjonene. Avkjørslene foreslås
ikke sammenslått i planen. Plan- og miljøutvalget må ta stilling om det skal gjennomføres
befaring.
Administrasjonen er enig i at illustrasjonene kunne være mer realistisk i forhold til å få fram
omfanget av tiltakene.
Elisabeth Lunde Ekrem, brev datert 7.3.18 og 18.8.18
7.3.18:
Mener det er grunnlag for å unnta sin ubebygde tomt for rekkefølgekrav i planen og at det
tidligere lå inne i planen. Vises til at tomta har vært byggeklar siden 1970 og at det vann- og
avløp til tomta, samt påbegynt vei. Da eiendommen ble kjøpt i 1996 var det ingen forutsetning
at kryss på E39 skulle bygges eller at det skulle komme noe lekeplass i området.
Mener omlegging av avkjørsel til boligtomt B3 ikke bør være avgjørende for når hun kan
bygge på B19.
Ber om det ikke oppstår mer stigning på avkjørsel til B2 når veien opp skal senkes for boligen.
Ber om at B2 får samme mulighet som B1 og B19 til to boenheter da disse tomtene er vesentlig
større enn de som ellers er i planen. Det ønskelig å ha muligheten til å kunne bygge
generasjonsbolig.
18.8.18:
Viser til tidligere innspill i saken.
Mener sin tomt (B19) står i særstilling i forhold til de andre tomtene. Presiserer at det ønskelig
med mulighet for to boenheter på B19 og er usikker på hvordan tomtene skal utnyttes. Ønsker
derfor å stå fritt i forhold til plassering av disse. Om en binder seg opp til to boenheter har
dette konsekvenser for antall etasjer.
Syntes planen er noe uklar i forhold til antall boenheter og bebyggelsestype.

Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen vurderer vei og lekeplass som nødvendig for alle nye boligtomter i
planområdet, uavhengig når eiendomsforholdene er etablert.
Omlegging av avkjørsel til B3 må skje som et ledd i oppgradering av veien ettersom B3 da
mister sin avkjørsel. Det er derfor spesifisert i rekkefølgekravet at det inngår som en del av
veiutbedringen.
Administrasjonen ser i utgangspunkt heller ingen problemer med at det åpnes for en
sekundærbolig på B2 som på tomt B1 og B19. Bestemmelsen er revidert som følge av
innspillet.
I forhold til plassering av boligene er det forholdsvis fritt spillerom da det ikke er regulert
byggegrenser. Bebyggelsestype er enebolig. I tillegg er det åpnet for unntak på B1, B12 og
B19 hvor det kan bygges flere boenheter i form av konsentrert småhus/rekkehus eller
terrasseleiligheter.
Nærmere vurdering av avkjørsel til B2 må skje som ledd i de tekniske planene som skal
utarbeides.
Brynjulf Larsen, brev datert 20.8.18
Viser til at det vil være en stor skjæring på toppen som grenser opp mot hans eiendom.
Forventer 100 % sikret armert murvegg så ikke stein og fjell og annen masse sklir ut fra
eiendom 28/12 og ned mot planområdet. Forlanger også stålgjerde eller nettinggjerde langs
hele grensen fra øst til vest slik at folk og dyr faller ned. Det skal heller ikke fjernes trær.
Administrasjonens kommentar:
Sikring av skjæringer er forhold som må vurderes nærmere i byggesaken.
Administrasjons vurdering:
Ved førstegangsbehandling mente administrasjonen at planen måtte omarbeides betraktelig før
utleggelse. Innvendingene gikk på at den planlagte veihevingen er for omfattende både for
strøket, kulturlandskapet og naboen.
Administrasjonen viste videre til at landskapsvirkingene er uheldige både med hensyn til veien
og utbyggingen som består av større skjæringer og murer for å ta opp terreng. Det ble foreslått
et alternativt forslag som innebar at de nedre delene bygges ut først, og de øvre delene i et
senere byggetrinn når resten av det avsatte område i kommuneplanen underlegges regulering.
På den måten ville man klare å unngå de uforholdsmessige veiutbedringstiltakene, samtidig
som landskapet i større grad kan hensyntas.
For å imøtekomme fylkesmannens innspill innspillet om «manglende konsekvensutredning» på
kommuneplannivå er det utarbeidet en tilleggsutredning. Administrasjonen vil presisere at man
ikke har tatt stilling til om kommuneplanen mangler konsekvensutredning på området, men
pga. av det uavklarte spørsmålet var det enklere å supplere med en tilleggsutredning.
Når det gjelder miljø og de samfunnsmessige sidene av saken mener administrasjonen det er
tilstrekkelig utredet som saken foreligger. Om utredningen skjer i detaljreguleringen eller
kommuneplanen blir mer en formalistisk tilnærming. Størrelsen på arealet som utredes er
selvfølgelig av betydning, men kravene i lovverket er at man utreder det som nødvendig ut i fra
det planen omfatter.

Spørsmålet om hele området skulle underlegges regulering ble allerede tatt stilling til PMU den
18.4.14 og danner rammer for videre planprosess. Administrasjonen skulle gjerne sett at
fylkesmannen i større grad kunne drøfte de konkrete faglige problemstillinger som planen
reiser innenfor de ramme som er satt, som tiltakenes innvirkning på kulturlandskapet og
landbruksinteressene som er fremtreende i området.
Under følger sammenstillingen av tilleggsutredningen (se vedlegg 4) for hele dokumentet.
Tabell 1: Utdrag fra tilleggsutredningen som en oppsummering sammenstilling
Oppsummering/sammenstilling
Tema
Konsekvens
Støy
0
Forurensing

0

Vannkvalitet/
vannmiljø
Kulturminner/
kulturmiljø
Naturmangfold
/naturverdier
Landskap/
stedskvalitet
Landbruk;
Jord- og
skogressurser
Grønnstruktur
og Friluftsliv
Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer
Utbyggingsmøn
ster/tettsteds
utvikling
Teknisk og
sosial
infrastruktur
Folkehelse

0
0
0
-/-0
0
0
0
0

Nærmiljø, barn
+
og unges
oppvekstsvilkår
SAMLET VURDERING
Utfordringene er knyttet til topografien som gjør det vanskelig å oppfylle krav til stigning på vei og få
god landskapstilpasning. Det må gjennomføres betydelig arronderinger av terreng for å kunne bygge
ut området.
Valg av andre utbyggingsløsninger vil kunne redusere de negative visuelle virkningene i noe grad. Det
er ikke vurdert flere alternative måter å bygge ut området i planarbeidet. Konkrete tiltak vil kunne
være å ta med mer areal i planen slik at tilstøtende terreng kan bearbeides. Den eksponerte skjæring
på den nordligste topp i planområdet er et slikt eksempel.

Andre tiltak er nedjustering av utnyttelsen (få større tomter) som gjør at man i større grad kan
bearbeide terrenget inne på tomtene opp mot tilgrensende arealer. Konkrete eksempler er å planere
terrenget med skråninger for å redusere høyde på murer.
Bruk av underetasje er eksempel på positive tiltak som delvis bidrar til å redusere de negative visuelle
virkningene.
Andre utfordringer er nærhet til landbruksdrift og at feltet er plassert utenfor planlagte
utviklingsakser i kommuneplanen.
Fordelene med en utbygging er helt klart oppgradert veistandard og lekeplass til eksisterende boliger i
området. Det vil være en vesentlig forbedring å få utbedret stigningen på veien for de to boligene på
toppen.

Tabell 2: definisjoner på symbolbruk og fargeskala.
Symbol
++

Konsekvens
Stor positiv
konsekvens

+

Liten positiv
konsekvens

0

Ubetydelig konsekvens

-

Liten negativ
konsekvens

--

Middels negativ
konsekvens

Beskrivelse
Store forbedringer i forhold til dagens
situasjon. Arealbruk fremmer
hensynet.
Små forbedringer i forhold til dagens
situasjon. Arealbruk fremmer i noe
positiv grad hensynet.
Ingen eller uvesentlig endringer i
forhold til dagens situasjon. Arealbruk
uvesentlig/ingen kjent konflikt med
aktuelle hensyn.
Noe forverring i forhold til dagens
situasjon. Arealbruk uheldig, aktuelle
hensyn forringes uten å forsvinne.
Stor forverring av dagens situasjon.
Arealbruk medfører bortfall/reduksjon
av aktuelle hensyn.

Fargeskala

Konklusjon:
Utredningen systematiserer først og fremst kjent kunnskap for å forbedre
beslutningsgrunnlaget i saken. Det gir dessuten mulighet for å sammenligne med andre
områder som er utredet i forslag til ny kommuneplan.
Når det gjelder miljø og samfunnstemaene som utredes er det i stor grad fagpolitisk skjønn å
avgjøre hva som er «tålelig» og ikke. Eksempel landskapsinngrep, om vegnormalene skal
følges o.l.
Utfordringene er at planen i tillegg influerer på naboens interesser. Nabointeresser blir da fort
mer en drøftelse om hva som uforholdsmessig og urimelige inngrep for den private parten som
er berørt, og hvor tålegrensen skal gå.
Når kommunen godkjente naboens bolig tett opptil naboeiendommen gir det naturlig nok
begrensninger på bruken av tilstøtende eiendom. Det er nettopp derfor man har særskilte regler
i forhold til bygging mot naboeiendom.

I en total avveiing kan det stilles spørsmål ved om det er mer hensiktsmessig at det ikke tillates
stigningsutbedringer for å redusere ulempene til naboen. Motvekten til det er at man da
etablerer et nytt boligfelt på en vei som er helt uegnet. En løsning i mellom kan være et
alternativ med mindre stigningsutbedringer, men boligfeltet vil fortsatt få en veldig dårlig vei
ettersom dagens vei har stigning som ligger rundt det dobbelte av kravet i vegnormalen.
Administrasjonen mener fortsatt at det er hensiktsmessig å se utviklingen av området i to
etapper som foreslått ved førstegangsbehandling, hvor nedre del kan løses via eksisterende vei
med liten til ingen stigningsutbedring. De øvre byggeområdene må da løses i en
reguleringsplan som tar for seg hele det avsatte byggeområdet i KP på et senere tidspunkt.
Ulempen er følgelig at forslagsstiller må vente med å realisere de øverste byggeområdene.
Mulige alternative innstillinger;
Alternativ innstilling 1:
Planen sendes tilbake til administrasjonen for bearbeiding. Veien tillates ikke hevet mer enn 1
meter.
Alternativ innstilling 2:
Planen sendes tilbake til administrasjonen for bearbeiding. De øverste nye byggetomtene tas ut
av planen og utbedring av stigning på vei utgår i sin helhet.
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9
Registrerte innspill planoppstart
10 Innspill fra offentlig ettersyn og høring
11 Innspill fra begrenset høring
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1. Rekkefølgekrav (pbl § 12-7, nr. 10)
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjente tekniske
planer.
Før det gis igangsettingstillatelse til nye boenheter skal nytt kryss på eksisterende E39 med
tilhørende veganlegg være etablert eller sikret gjennomført jf. kommuneplanbestemmelsene § 4
andre ledd.
Før det gis igangsettingstillatelse til nye boenheter skal felles vei f_SKV1 utbedres og ny avkjørsel til
bolig B3 være etablert.
Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 5 nye boenheter i planområdet skal område f_BLK være
etablert.
Før det gis igangsettingstillatelse innenfor B3 må områdestabiliteten være avklart.

2. Fellesbestemmelser
Det skal utarbeides tekniske planer for vei vann og avløp i området.
Alle nye boliger skal sikres mot radon hvis det ikke er dokumentert at radon nivåene er under
tiltaksgrensene.

3. Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1)
3.1 Boligbebyggelse
Det skal oppføres boligbebyggelse i form av frittliggende eneboliger. På B1, B12 og B19 kan det
bygges enebolig(er), konsentrert småhus/rekkehus eller terrasseleiligheter.
B1, B2 og B19 kan ha 2 boenheter pr tomt.
B12 kan ha 3 boenheter.
Det skal oppføres bygg med saltak mellom 22 og 40 grader. Det tillates også flatt tak. Maks
mønehøyde for boliger med saltak er 8,5 m og ved flatt tak er maks gesimshøyde 7,5 meter. Garasjer
kan ha en maks mønehøyde på 5,7 meter, og en maks gesimshøyde på 3,7 meter. Alle høyder gjelder
fra oppgitt øvre kotehøyde for H01 / U01. Det tillates planert lavere og også bygd med underetasje
på tomter angitt med kote for H01. H01 må ikke komme over oppgitt kotehøyde.
Garasjers høyde gjelder fra gulv, men den kan ikke plasseres med gulv høyere enn H01.
Dersom garasje plasseres med innkjøring vinkelrett fra vei skal avstanden minimum være 5 meter.
Maks utnyttelse for den enkelte tomt er 40 % BYA
Frittstående garasjer kan være inn til 50 m2 BYA.
Det skal tilrettelegges 2 p‐plasser pr bolig, hvorav en skal vises i garasje.
Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og
tilstøtende vei. Det tillates mur og skjæringer i tomtegrense. Avkjørsler skal anlegges inn til den
enkelte tomt der det gir best sikt og minst terrenginngrep. Avkjørsel kan krysse murer/skjæringer.

3.2 Lekeplass
Lekeplass skal opparbeides som sandlekeplass og utstyres etter gjeldende kommunale retningslinjer
for lekeplass. Lekeplassen er felles for hele boligfeltet.

4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr. 2)
4.1 Tekniske planer
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige
tilknytninger til eksisterende nett. Tekniske planer skal også omfatte ras‐ og fallsikring.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og beskrevet i
planbeskrivelse.
Areal for annen veigrunn skal benyttes til veiskulder, samt skjæring og fylling og veigrøft. F_SKV1 skal
maksimalt ha stigning på 12,5 %.
4.2 Eierforhold veier
Vei SKV1 skal være fellesareal for eiendommene i planområdet.
Vei SKV2 skal være fellesareal for eiendommene B10 og B11.

Planbeskrivelse
for
Åsafjellet
Plan id: 201406

Sammendrag
Detaljregulering for Åsafjellet er en plan for utbygging av boligfelt med tilhørende vei og lekeplass.
Det planlegges åtte nye eneboliger og tre tomter hvor det skal være to til tre boenheter.
Reguleringen er i tråd med kommuneplanen og plan- og miljøutvalgets vedtak av 18.06.2014: Plan og
miljøutvalget finner å kunne tillate oppstart av reguleringsplan for eiendommene 28/208, 630 langs
Eikeveien som omsøkt.
Planområdet har en attraktiv beliggenhet i sykkelavstand til skole, barnehage og Tangvall sentrum.
Det er også svært gode sol- og utsiktsforhold i planområdet, som i sin helhet er vendt mor sørvest.
Planen legger til rette for nye tomter i et mindre felt i en flott del av Søgne. Beliggenheten 2,5 km fra
Tangvall sentrum kan være positivt for både folkehelse og miljø ved at beboere kan velge å benytte
sykkel.
Det er eksisterende boliger i planområdet. Disse reguleres inn og knyttes opp mot ny og utbedret
infrastruktur for vei, vann og avløp. Eksisterende vei er svært bratt, og denne slakes ut og utvides for
å bedre forholdene for eksisterende boliger, og for å ta høyde for nye boliger.

Søgne 20.11.2017
Svein Haugen
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2 Bakgrunn
Hensikten med planen er å regulere eksisterende boliger og legge til rette for fremtidig
boligutbygging med tilhørende infrastruktur og lekeplass. Det planlegges 10-14 nye boenheter.
Planen utarbeides i regi av Prosjektgruppen AS og forslagstiller er beboerne i området.

3 Planprosessen
Forespørsel om oppstart ble fremmet for plan- og miljøutvalget den 18.06.2014. Følgende vedtak ble
fattet i sak 84/14:
Plan og miljøutvalget finner å kunne tillate oppstart av reguleringsplan for eiendommene 28/208, 630
langs Eikeveien som omsøkt. Dette ble vedtatt 8 mot 1.
Det er varslet oppstart til relevante kommunale og offentlige instanser. Planforslaget vil videre bli
lagt ut til offentlig ettersyn.
I varsel om oppstart av planarbeid datert 04.09.14 ble det også varslet oppstart av forhandlinger om
utbyggingsavtale. Som beskrevet i oppstartsmøtet (03.07.14) utløses ikke krav om
konsekvensutredning for gjeldende tiltak.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Kommuneplan
For området Åsafjellet er det Kommuneplan 2012-2020 for Søgne kommune som gjelder. Denne ble
vedtatt 20.12.12 og var også gjellende da det ble meldt oppstart 04.09.14. Her er området avsatt til
eksisterende og fremtidig boligområde, samt LNFR.
Området Åsafjellet ble tatt inn i kommunepplanen av 2007 som boligområde, med forutsetning om
at gang og sykkelvei langs Eikeveien måtte være på plass før området kunne bebygges.
Kommuneplanens arealdel, samt bestemmelser om uteoppholdsarealer, parkering og krav til
lekeplass er relevante føringer for planarbeidet.

4.2 Reguleringsplaner
Det eksisterer ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet i dag. Det finnes i midlertidig
to tilgrensende plan, «Eik/Sangvik» (planID 19820519) av 19.05.1982, med reguleringsformål jord- og
skogbruk, og reguleringsplan for gang og sykkelvei Moneveien – Vaglen (planID 20090312) av
12.03.2009.

5 Beskrivelse av planområdet
5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger ved høyden Åsafjellet ca. 2,5 km vest for Tangvall i Søgne Kommune.
Planområdet omfatter veien inn til feltet (fra Eikeveien) og boligområdet på sørvestsiden av
Åsafjellet med lokasjon som vist i figur 1. Totalt har området en størrelse på omtrent 12 daa.
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Figur 1 – Oversiktskart

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Deler av planområdet er i dag allerede bebygd med eneboliger, resten av planområdet er delvis
skogkledd fjellknaus. Områdene rundt er landbruksområder, men det er også en god del boliger,
samt både barnehage og leirsted i umiddelbar nærhet.

5.3 Stedets karakter
Områdets karakter kan beskrives som landlig men samtidig sentrumsnært. Kjøreavstand til Tangvald
er 5-6 minutter, og det tar 10 min å sykle.
På vest- og sørsiden av planområdet er det i dag landbruksområder, og høydene i nordre/østre
bakkant er dekket av blandingsskog. Lundeelva har sitt utløp i Torvefjorden ca. 350m sørvest for
området, hvor man bl.a. finner badestedet Torvesanden. Planlagte boligområde vil ligge på sørvestre
del av høyden med gode solforhold og utsikt over elvedeltaet. Bebyggelsen i området består for en
stor del av eneboliger med tilhørende garasjer. Bebyggelsen i omkringliggende områder er variert
både i stil og form, og det er boliger både av nyere og eldre dato.
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Figur 2 - Bebyggelse på og rundt planområdet

5.4 Landskap
Området kan beskrives som et tradisjonelt småkupert sørlandsterreng med flat dyrka mark i sørvest
med høyden Åsafjellet (høyeste topp ca. 45 moh) i nordøst. Dette vil som nevnt tidligere gi grunnlag
for gode solforhold for planlagt bebyggelse. Klima i området er preget av typisk sørlandsk kystklima
grunnet nærhet til sjøen med elveutløp og Torvefjorden rett sør.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er to ruiner/inngrep fra andre verdenskrig i planområdet. Det er ellers ikke registreringer i
planområdet.

5.6 Naturverdier
I forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet ble det gjennomført en kartlegging av det
biologiske mangfoldet i området (i regi av Plankontoret Hallvard Homme AS, v/naturforvalter Ida
Larsen). Det ble først antatt at planter funnet i området var av den truede arten spiss-siv, men det
ble senere konkludert med artens lokasjon lå i god avstand fra planområdet.
Området har for øvrig en natur preget av blandingsskog med relativt fattig bærlyng feltsjikt.
Det er foretatt registrering av naturmangfoldet i området, og det er gjort en vurdering av
forekomstene etter naturmangfoldlovens § 8-12.

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur.
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Stikkordsmessig omfatter naturmangfold:
• Landskap
• Geologi
• Økosystem
• Naturtyper
• Arter og genetiske variasjoner innenfor artene
I henhold til § 7 skal naturmangfoldet vurderes etter prinsippene i §§ 8 til 12:
§ 7.(prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
For å foreta vurderingen etter §§ 8 til 12 er det foretatt innsamling og vurdering av kjent
kunnskap om naturmangfold i området. Så er det gjort tilleggsundersøkelser i form av
befaringer for å sjekke opp kjente registreringer, og for å vurdere om det kan være viktige
naturmangfold forhold som ikke er kjent fra før. Til slutt er så vurderingen av hvorvidt
omsøkt tiltak er i strid med naturmangfoldlovens formål gjort.
Naturmangfoldloven §§ 8 til 12 omhandler følgende:
§ 8 kunnskapsgrunnlaget.
§ 9 føre-var-prinsippet.
§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning.
§ 11 at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Kunnskapsgrunnlaget etter naturmangfoldlovens § 8
Det foreligger registrering av spiss-siv i området fra før, men dette er godt utenfor
planområdet. Øvrige registrerte naturtyper i området er også lokalisert i tilknytning til
Lundeelva og nærmeste bekk i sør, men begge deler er langt utenfor planområdet.
Landskap, geologi og økosystem er vurdert opp mot naturmangfoldloven, og det er ikke
funnet elementer som vurderes til å bli fanget av kriteriene satt av denne.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være tilstrekkelig, og til å stå i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Føre-var-prinsippet etter § 9 kommer ikke til anvendelse når kunnskapsgrunnlaget er godt.
Etter § 10 skal økosystemtilnærming og samlet belastning vurderes. Når
kunnskapsgrunnlaget er godt er det mulig å vurdere samlet belastning.
§ 11 Bestemmelsen om kostnader ved miljøforringelse kommer ikke til anvendelse. Likeså er
heller ikke § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder relevant ut fra planforslaget som
fremmes.
Det er ikke registrert fremmede arter i planområdet.
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5.7 Rekreasjonsverdien, uteområder
Planområdet i seg selv har i dag lite å tilby når det kommer til rekreasjonsverdier.
Rekreasjonsverdiene omkring området kan hovedsakelig forbindes med sjøen og de aktiviteter den
har å tilby. Det er som tidligere nevnt tilrettelagt for bading i friområdet i sør, ved utløpet av
Lundeelva, og en liten kilometer lengre sør er det anlagt småbåthavn. Utover dette er den generelle
rekreasjonsverdien i området lav. Det eksisterer bl.a. ikke noen oppmerkede turstier.

5.8 Landbruk
Alle tilstøtende flater omkring Åsafjellet drives intensivt som landbruksområder (fig 2).

5.9 Trafikkforhold
Dagens kjøreatkomst til feltet består av en smal vei med en bratt stigning på 20% opp høyden til
dagens to øverste boliger. Veien er privat og tar av fra fv. 159. Det er også en fradelt tomt i enden av
veien. Adkomstveien er i dag lite trafikkert da den kun brukes for inn- og utkjøring til 3 boliger. Langs
fylkesveien er det anlagt gang- og sykkelvei. Renovasjonsbil kjører i dag opp bakken for å tømme
søppeldunker.
Utkjørsel fra planforslagets tomt B3 og ut på felles atkomstvei har i dag dårlig sikt i forhold til om evt.
syklister eller biler kommer ned bakken i stor fart.
Som vist på figur 3 finnes det i dag busstopp rett ved innkjørsel til feltet, men det går midlertidig få
busser på strekningen. Det er to parallelle veier inn til området. Fra fv 159 har disse i utgangspunktet
hver sin avkjørsel, men de flyter i praksis sammen til en.

Figur 3 - Skråfoto som viser dagens veiforhold og bussholdeplass
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5.10 Barns interesser
Planområdet byr i dag ikke på tilbud som bidrar noe videre for å dekke barn og unges interesser, ut
over at det foruten eksisterende boligtomter består av skog.

5.11 Sosial infrastruktur
Både skolekapasitet og barnehagedekning i distriktet er god. Nærmeste barnehage er Eikeveien
Barnehage som ligger 300 meter lengre sør. Lunde barneskolen og Nygård barneskole ligger begge
mindre enn 3 km unna.

5.12 Tilgjengelighet
Det er i dag ingen spesiell tilrettelegging i området.

5.13 Teknisk infrastruktur
Områdets eksisterende boliger er tilknyttet offentlig vann- og avløpssystemer gjennom eldre
ledninger over tomter og innmark.
I merknad til oppstartsmelding fra Agder energi oppgis det at strømforsyning i område er tilstrekkelig
for eksisterende bebyggelse, men antageligvis ikke for utvidet belasting.

5.14 Grunnforhold
Som løsmassekartet i figur 4 viser ligger mesteparten av planområdet på det som er betegnet som
«Tynt humus-/torvdekk», under dette er det fjell. Dette gir god stabilitet i forhold til terrenginngrep
og utbygging, og rasfare i området er ikke-eksisterende. De flate jordene rundt Åsafjell preges av tykk
havavsetning og elveavsetningsmateriale for områdene relevant for planen.

Figur 4 - Løsmassekart (kilde: ngu.no)
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5.15 Støyforhold
Ingen spesielle utfordringer.

5.16 Luftforurensing
Ingen spesielle utfordringer.

5.17 Risiko- og sårbarhet -eksisterende situasjon
Vedlagt ligger risiko- og sårbarhetsmatrise for Åsafjell.
Etter gjennomgang av risikoforhold ble det vurdert at følgende momenter behøver videre omtale:
Fare for utglidning
De flate partiene mot vest og inn til og med tomt B3 (eksisterende bolig) ligger i all hovedsak på
marine- og elveavsetninger. Resten av planområdet er fjell med tynt løsmassedekke.
Flom/springflo
Fordi det ikke foreligger flomsonekart for Lundeelva, så baseres flomsone på beregningene for den
nærliggende Søgneelvas utløp, hvor forholdene antas å være relativt like. Dette fordi det er
oppstuving av vann ved springflo som vil være mest utslagsgivende når feltet ligger så nær sjøen.
Av NVE’s flomsonekart vil en dimensjonerende 200-årsflommen føre til at vannstand ved
elvemunning blir 1,7 moh. Medregnet en sikkerhetsmargin på 0,3 m blir dette kote 2,0. For bygg som
garasje eller mindre lager/bod brukes 20-årsflommen til å beregne dimensjonerende flomvannstand.
Av flomsonekart er denne 1,3 moh + 0,3 m sikkerhetsmargin, altså kote 1,6.
Radon
Det er ikke foretatt målinger av radon i området. TEK10 stiller krav til at bygninger beregnet for varig
opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft
overstiger 100 Bq/m3. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overskride 200 Bq/m3.

6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Hovedtrekkene i planlagt arealbruk er oppføring av nye boliger med tilhørende infrastruktur, samt
tilrettelegging for lekeplass.

Reguleringsformål:
•

Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse
Lekeplass

•

Samferdsel og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Annen veggrunn
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
•

Boligbebyggelse
Formålet åpner for oppføring av boligbebyggelse i form av frittliggende eneboliger, samt tre
tomter (B1, B12 og B19) for konsentrert småhus, rekkehus, terrasseleiligheter. På disse
tomtene er det ønskelig å kunne oppføre to boenheter på tomtene B1 og B19, og tre
boenheter på B12.
Det skal oppføres bygg med saltak mellom 22 og 40 grader. Det tillates også flatt tak. Maks
mønehøyde for boliger med saltak er 8,5 m og ved flatt tak er maks gesimshøyde 7,5 meter.
Garasjer kan ha maks mønehøyde på 5,5 meter, og en maks gesimshøyde på 3,5 meter. Alle
høyder gjelder fra oppgitt øvre kotehøyde for H01 / U01. Garasjers høyde gjelder fra
garasjens gulv, men de kan ikke plasseres med gulv høyere enn H01.
Planeringshøyder på de enkelte tomter er tilpasset veien slik at det skal fungere å komme inn
på tomt i forhold til H01 eller U01. Tomten B12 er tenkt lagt med H01 tre meter over p-plass
slik at det evt. kan legges biloppstillingsplass under boligene. B19 kan bebygges med to
boenheter hvor den ene/øverste vil ha U01 liggende høyere enn veien. Dette er for å kunne
plassere boligene fornuftig i terrenget og trappet i forhold til hverandre.
Det er regulert inn mur og mulighet for skjæring i tomtegrensene. Dette er viktig for å kunne
utnytte tomtene på en best mulig måte. Det er også vesentlig for å kunne trappe feltet med
de ulike tomtene slik at alle tomter får både gode solforhold og utsikt. Vei til B15 skal krysse
mur/skjæring mot vei.
Maks utnyttelse for den enkelte tomt er 40% BYA.
Frittstående garasjer kan være inn til 50 m2 BYA.
Det skal tilrettelegges 2 p-plasser pr bolig, hvorav en skal vises i garasje ved søknad om
byggetillatelse.

•

Lekeplass – f_BLK
Lekeplassen skal opparbeides og utstyres i tråd med gjeldende kommunale retningslinjer.
Den skal være felles for hele boligfeltet.

•

Veg – SKV1, SKV2
Vegen planlegges med asfaltbredde på 3,5 m. Stigningen blir 12,5 % i de bratteste partiene.
Dagens veg opp til de to eksisterende boligene har en bredde på 3m og en stigning på 20%.
For å kunne utvide veien forbi den første boligen på B3 og tomten B10, og ivareta naboen på
motsatt side av veien, så må garasjen på B3 flyttes eller forskyves til tomtegrensen mot øst.
Koterhøyder på planen er veiledende. Snuhammer i enden er etter vegvesenets standard.
Det planlegges videre utbedring av avkjørselen fra fv. 159 i tråd med gjeldende
reguleringsplan for gang og sykkelvei, Moneveien - Vaglen.
Veien er planlagt slik at den er tilfredsstiller kravene til brann og redning som er minst 3,5 m
bredde og maks 12,5 % stigning. Den er ikke i henhold til kommunens krav til kommunale
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veier som er maks 8 % stigning. Vei er derfor felles for beboere i feltet, og den skal ikke
overtas av kommunen.
Eksisterende vei vil bli betydelig bedre etter oppgraderingen. Det er også en fradelt tomt i
enden av dagens veg som vil få en bedre atkomst med regulert løsning.

Figur 5. Kartet viser gjeldende reguleringsplan med opparbeidet avkjørsel inn til Åsafjellet.

6.3 Boligmiljø/ bokvalitet
Boligfeltet er et lite område med tomter som har kvaliteter i form av sol, sjønærhet og sykkelavstand
til sentrum. Dette er positivt for folkehelse, trivsel og miljø. Det vurderes også som positivt at Søgne
kommune ikke bare kan tilby eneboligtomter i veldig store boligfelt, og at nye boliger kan fordeles litt
rundt i kommunen, og også i mindre boligfelt.
På høyden hvor både ny og gammel boligbebyggelse er regulert inn er det ingen høye topper eller
annen begrensning i luftlinje sørover, noe som fører til at mange av boligene vil ha god utsikt. De nye
boligtomtene er lagt rundt den videreførte veien, noe som vil bidra til at planområdet føles som en
naturlig utvidelse av eksisterende bebyggelse.
Boligområdene vil bestå av eneboliger med private hager som sammen kan danne et variert og
hyggelig bomiljø. I tillegg er det tre tomter som planlegges med 2-3 boenheter.

6.4 Terreng
Området er som vist forholdsvis bratt, og det tillates murer og skjæringer i eiendomsgrensen for å ta
opp høyder mellom tomter og langs vei.
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6.5 Parkering
Det skal tilrettelegges to p-plasser pr boenhet, hvorav minst en skal kunne være i garasje. Det er ikke
regulert inn felles parkeringsplass.

6.6 Forhold for gående og syklende
Utbedring av eksisterende vei vil gjennom økt bredde og lavere stigning bidra til økt tilgjengelighet og
sikkerhet. Det er også et viktig moment at innkjørsel til tomt B3 flyttes lengre ut og bort fra garasjen
slik at garasjehjørnet ikke ligger i siktsonen for veien oppover bakken.

6.7 Barn og unges forhold
Området er lite benyttet av barn og unge i dag. Realisering av planforslaget må man påregne at
medfører flere barnefamilier i de nye boligene. Det skal anlegges lekeplass i planområdet. Denne skal
utstyres etter de til enhver tid gjeldene kommunale retningslinjene. Videre har området rundt viktige
verdier å tilby barn og unge. Det er relativt kort vei til barnehage og skole. Det er også attraktive
arealer for rekreasjon og aktivitet for barn og unge i umiddelbar nærhet med sjøen og elva. Langs
Eikeveien er det gang og sykkelvei, slik at de litt eldre kan sykle til idrettsbane og skole. Atkomsten
opp eksisterende bakke får nødvendigvis mere trafikk, men det vil også bli mye mindre bratt og
bredere slik at sikt og sikker fremkommelighet bedres.

6.8 Tilgjengelighet
All utbygging vil følge gjeldende krav til tilgjengelighet. Det vil være mulig å legge
biloppstillingsplassen nær opp til inngangspartiet på alle tomter, og slik sett få tilgjengelig
inngangsparti. Noen tomter, bl.a. B18 og B19 vil kunne komme til å ha inngangspartiet på
underetasjenivået, mens en del av hovedfunksjonene mest trolig da likevel vil havne i etasjen over.
Disse tomtene vil være vanskeligere for å tilrettelegge med tilgjengelighet for alle.

6.9 Uteoppholdsareal
Det planlegges et boligområde med middels store boligtomter. Det er god eksponering på tomtene
mot sør og vest, og det ligger til rette for at det skal bli gode solforhold og gode uteoppholdsarealer
på alle tomtene.

6.10 Kulturminner
Det vil bli foretatt arkeologisk registrering i forbindelse med behandling av planforslaget. Det er en
skyttergrav/fylling i planområdet som er registrert som ruin fra 2. verdenskrig. Denne er ikke fredet.

6.11 Naturmangfold
Det er ikke forhold som etter naturmangfoldloven krever spesielle hensyn som blir berørt.

6.12 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det skal i forbindelse med utbyggingen av området legges nye VA-ledninger opp i området. Dette
planlegges lagt i veien SKV1. VA-ledninger vil bli overtatt og driftet av kommunen under forutsetning
av at retten til vedlikehold tinglyses på eiendommen. Det er videre utarbeidet og vedlagt en VArammeplan.
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6.13 Plan for avfallshenting
Avfallshenting vil bli organisert med private dunker langs SKV1. Søppelbilen kjører opp i feltet i dag,
og det blir betydelig bedre forhold med slakere bakke, bredere vei og forskriftsmessig vendehammer
i enden av ny vei ved realisering av planforslaget.

6.14 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Eksisterende bolig på tomt B3 ligger i all hovedsak på marine- og elveavsetninger. Resten av
planområdet er fjell med tynt løsmasse dekke. Øvrige boliger i planområdet vil bli liggende helt eller
delvis på fjell. Boligene B10 og B11 som er de lavest beliggende av de nye tomtene er også med fjell
som underlag. Tomt B11 har fjell under vestre grense. Like fullt, så må det fundamenteres
tilstrekkelig for å sikre at mur mot vest på disse to tomtene står forskriftsmessig og sikkert. Dette
inngår i prosjekteringsansvaret for opparbeidelse av tomtene.
Alle nye boliger skal bygges i sikker høyde i forhold til dimensjonerende 200-årsflom. Medregnet en
sikkerhetsmargin på 0,3 m blir denne høyden kote 2,0 ved Lundeelvas utløp. Den lavest beliggende
boligen B3 ligger med gulvet høyere enn kote 5,0. Alle boliger i planområdet vurderes derfor til å
være innenfor sikker byggehøyde i forhold til flom og springflo.
Det skal legges radonsperre under boliger hvis det ikke kan dokumenteres at tomten er uten
radonproblemer, i forhold til gjeldende tålegrenser.

6.15 Rekkefølgebestemmelser
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjente tekniske
planer. Dette er vesentlig for å sikre en forutsigbar og forskriftsmessig utbygging av de tekniske
anleggene.
Før det gis brukstillatelse eller ferdigattest til noen boliger i feltet skal avkjørsel til bolig B3 være
forskjøvet til anvist plassering. Dette er vesentlig for at sikten ved utkjøring fra eiendom B3 skal være
ivaretatt når det bygges flere boenheter i planområdet. Dette gjelder ikke B1 og B19 som er
henholdsvis eksisterende bolig og eksisterende tomt.

7 Innkomne innspill
Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og
medvirkning. Allmenheter og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling
av oppstart av reguleringsarbeid 04.09.14 i regi av Plankontoret Hallvard Homme.

7.1 Merknader
Innkomne merknader til Forespørsel om oppstart av reguleringsarbeid datert ... (sak
84/14):
Elisabeth Lunde Ekrem, datert 05.07.14, er opptatt av følgende:
-

Forutsetter at hennes tomt 28/373 opprettholdes som hennes tomt i ny regulering, ønsker å
bli underrettet i videre saksgang.
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Kommentar:
Dette forholdet er ivaretatt.

Innkomne merknader til Oppstartsmeldingen datert 04.09.14:
Agder energi, datert 09.09.14, er opptatt av følgende:
-

Øst for området er det etablert 230V luftlinjer, det må ikke bygges nærmere disse enn 1,5 m
målt horisontalt
Forsterkninger på el.-anlegget i området må påregnes da det eksisterende trolig ikke har
kapasitet. Ny nettstasjon har tomt på ca. 9 m2, bør ha sentral plassering og gir byggeforbud
5m i alle retninger ut fra stasjonen.

Kommentar:
Agder energi sine merknader vil bli fulgt opp.

Statens vegvesen, datert 23.09.14, er opptatt av følgende:
-

Adkomsten fra fv. 159 må utformes som kryss
De to parallelle veiene opp fra fylkesveien burde sammenføyes for å lage krysset mest mulig
oversiktlig

Kommentar:
Vegvesenets merknad er fulgt opp.

Marit Larsen, datert 23.09.04, er opptatt av følgende:
-

Ønsker å motsette seg eventuelle planer om sammenslåing av de parallelle adkomstveiene,
samt utbygging av jordene på østsiden av eiendommen hennes (28/396)

Kommentar:
Jordene er ikke planlagt bygd ut, men avkjørselen hennes fra fylkesveien er slått sammen med den
oppgraderte avkjørselen til Åsafjellet

Elisabeth Lunde Ekrem, datert 26.09.14, er opptatt av følgende:
-

-

Gjør oppmerksom om at hun har kjøpt 28/373 med vei, vann og kloakk til tomtegrense. Hun
forutsetter at tilleggsarbeider i forbindelse med utbygging betales av utbygger.
Hun forutsetter at adkomst til det nye feltet følger eksisterende trasé og adkomst til hennes
tomter 28/373,357 ikke hindres av utbyggingen. Utbedringer i forbindelser med vei må også
dekkes av utbygger.
Hun forutsetter av utbygger bekoster tiltak for å hindre støy, innsyn og økt trafikk for hennes
eiendommer
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-

Ber om at planlagte lekeplass plasseres nordøst i feltet, og opplyser om at hun ikke kan
pålegges å betale for denne.

Kommentar:
De fleste merknader er av privatretslig karakter, men de vil bli fulgt opp i forbindelse med
avtaleinngåelse med Lunde Ekrem.

Fylkesmannen, 24.09.14, er opptatt av følgende:
-

-

Naturmangfoldet skal ivaretas, og det skal vurderes ut fra naturmangfoldloven.
Alle grupper barn og unges interesser må ivaretas og deres synspunkter må komme frem i
planen. Viser spesielt til at dersom arealer som i dag brukes av barn/unge omdisponeres skal
erstatningsareal skaffes.
Ber om at planarbeidet legger opp til å begrense risiko for spredning av fremmede arter til
planområdet gjennom massetransport i anleggsfasen
Oppfordrer kommunen til å kartlegge evnt. forurensninger i området og at inngrep i grunn
må vurderes ifht forurensningsforeskriften
Generelt krav om ROS-analyse ved utarbeiding av planer

Kommentar:
Fylkesmannens merknader er fulgt opp, bortsett fra at det er såpass lite løsmasser i
utbyggingsområdet at det ikke ansees nødvendig å kartlegge forurensninger.

NVE, datert 29.09.14, er opptatt av følgende:
-

-

Ettersom området er lokalisert på tykk marin avsetning kan ustabile grunnforhold
forekomme, vurdering må inngå i planens ROS-analyse. Planen må vise at sikker byggegrunn
ivaretas (ihht. PBL §28-1 og TEK10 §7-3)
Vedlagt sjekkliste for tema innenfor NVE forvaltningsområde for å konstatere om planen må
sendes dem for høring

Kommentar:
NVE sine merknader er fulgt opp.

Fylkeskommunen, 03.10.14, er opptatt av følgende:
-

-

Ber om at kommunen vurderer om det er hensiktsmessig å etablere boliger på høydedraget
Forutsetter at det utarbeides beskrivelse for hvordan barn og unges interesser blir ivaretatt i
planarbeidet, og at det blir sikret tilgang på leke- og utfoldelsesområder. Forutsetter at trygg
skolevei sikres.
Det må påregnes en arkeologisk registering

Kommentar:
Merknadene er fulgt opp eller vil bli fulgt opp (arkeologisk registrering). For øvrig oppfattes det at
kommunen allerede har tatt en vurdering av plassering av boliger, all den tid området er avsatt til
bolig i kommuneplanen.
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Marit Larsen, 03.11.14, er opptatt av følgende:
-

Avstår fra oppføring av parkeringsplass på Helge Andersens eiendom, rundkjøring og
sammenslåing av de to parallelle veiene

8. Vedlegg
•
•
•
•

VA-rammeplan med 4 vedlegg
ROS analyse
Vei -plan og profil
Vei -normalprofil
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Detaljregulering for Åsafjellet – Tilleggsutredning
Dato: 10.7.2018
Formålet med dokumentet er å forbedre beslutningsgrunnlaget i saken med bakgrunn i innspill fra
myndigheter om manglende utredning.
Metode:
Utredningsmetoden og valg av tematikk følger samme oppsettet som konsekvensutredning for ny
kommuneplanens arealdel.
Konsekvensutredningen består av en analyse av ulike tema.
Konfliktgraden av konsekvensene av en evt. arealbruksendring for de ulike tema vurderes som
tabellen nedenfor beskriver og symbolene + fargeskalaen viser konsekvensnivået. Det beskrives også
en samlet vurdering.
Symbol
++

Konsekvens
Stor positiv
konsekvens

+

Liten positiv
konsekvens

0

Ubetydelig konsekvens

‐

Liten negativ
konsekvens

‐‐

Middels negativ
konsekvens

Beskrivelse
Store forbedringer i forhold til dagens
situasjon. Arealbruk fremmer
hensynet.
Små forbedringer i forhold til dagens
situasjon. Arealbruk fremmer i noe
positiv grad hensynet.
Ingen eller uvesentlig endringer i
forhold til dagens situasjon. Arealbruk
uvesentlig/ingen kjent konflikt med
aktuelle hensyn.
Noe forverring i forhold til dagens
situasjon. Arealbruk uheldig, aktuelle
hensyn forringes uten å forsvinne.
Stor forverring av dagens situasjon.
Arealbruk medfører bortfall/reduksjon
av aktuelle hensyn.

Fargeskala

Utredningstema
Tema
Miljø:
Støy

Generelt om støy:

Kilder/dokumentasjon:




Retningslinjer for
behandling av støy i
arealplanlegging (T‐
1440/2016)
SVV ‐ Støysonekart

Støy er et økende problem i urbane områder. T‐1442 gir føringer for
anbefalte grenseverdier. Støyfølsom bebyggelse som boliger skal ikke
etableres i rød støysone. Ved etablering i gul sone må det
dokumenteres avbøtende tiltak. Ved etablering av støyende virksomhet
skal effekten på omgivelsene vurderes. I Søgne vil det være de større
veiene, industriområder og skytebaner som er de største støykildene.

Beskrivelse for støy:
Nærmeste bolig vil ligge minst 50 meter utenfor gul støysone langs

fylkesveien. Det er ikke andre støykilder i området.

Ved ny arealbruk:
Planområdet berøres ikke av støy, og utbygging vil ikke gi økt støy.

Forurensing
Kilder/dokumentasjon:
 Forurensingsforskriften
 Retningslinje for
behandling av luftkvalitet
i arealplanlegging (T‐
1520)
 Strålevernforskriften
 Aktsomhetskart Radon
 Miljødirektoratet ‐
grunnforurensing
 Byggteknisk forskrift
 Luftkvalitet

Konsekvens:
0
Generelt om forurensning:
Luftforurensing, forurenset grunn og radon. I Søgne vil det være
veitrafikk og vedfyring som er de viktigste faktorene til luftforurensing.
Det er ingen målepunkt i Søgne.
Radon er et radioaktivt stoff som dannes naturlig, og som finnes i
varierende mengder i all berggrunn og jordsmonn. Radon siger inn fra
bakken gjennom boligkonstruksjonen, og kan oppkonsentreres i
inneluften. Høye radonkonsentrasjoner har vist seg å gi økt risiko for
utvikling av lungekreft, og det er anbefalt at alle bygninger bør ha så
lave radonnivåer som mulig, og innenfor anbefalte grenseverdier. Tiltak
mot radon settes i forbindelse med byggesaksbehandlingen.
Forurenset grunn må behandles på forskriftsmessig måte før det kan
gjennomføres tiltak i området.

Beskrivelse av forurensningssituasjonen:
Hvis man ser bort fra eksisterende situasjon med landbruksarealer,
eksisterende boliger, ruin fra andre verdens krig (sprengt grøft) er det
området urørt.
Området ligger langt fra større veianlegg som lufts forurensningskilder.
Det er fjellgrunn i området og radongass kan påtreffes.

Ved ny arealbruk:
Ingen eller uvesentlig endringer i forhold til dagens situasjon. Sikring
mot radon i bygg må vurderes nærmere i byggesak.

Vannkvalitet/vannmiljø
Kilder/dokumentasjon:
 Forskrift om rammer for
vannforvaltningen
 NVE Kartkatalog
 NVE‐Atlas
 Nedbørsfelt (REGINE)
 Forskrift om RPR for
vernede vassdrag
 Verneplan for Søgneelva
 Vannmiljø
 Hovedplan vann og avløp

Konsekvens:
0
Generelt om vannkvalitet/vannmiljø:
Overflatevann og grunnvann er viktige ressurser som drikkevann, for
naturmangfold, rekreasjon og til energiutnytting. Det generelle
miljømålet for overflatevann i EUs rammedirektiv er at overflatevann
skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på
at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske
tilstand. Miljømålene innebærer at vannet ikke skal avvike for mye fra
naturtilstanden (dvs. tilstanden uten påvirkning av menneskelig
aktivitet). Det generelle miljømålet for grunnvann i EUs
vannrammedirektiv er at tilstanden til grunnvannet skal beskyttes mot
forringelse, forbedres og gjenopprettes, og at balansen mellom uttak
og nydannelse sikres med sikte på at forekomstene skal ha minst god
kjemisk og kvantitativ tilstand. Tiltak for å nå miljømål for
vannforekomster skal gjøres hvis vannforekomsten er i moderat, dårlig
eller svært dårlig økologisk/kjemisk tilstand. Ny utbygging/nye tiltak må
vurderes om de forringer den økologiske og kjemiske tilstanden til
vannforekomstene, og vurderes etter vannforskriften § 12.

Søgne kommune har to større elver; Søgneelva og Lundeelva og i tillegg
mange bekker og vann.
Vannområdene har mål om å nå EUs miljømål om god
økologisk‐ og kjemisk tilstand innen 2021. Søgneelva er varig vernet
etter Verneplan IV for vassdrag med 100 m bredde. Kommunen er
tilknyttet Tronstad interkommunale vannverk som er felles for
Songdalen, Kristiansand og Søgne. Det arbeides nå med å utrede en
grunnvannsforekomst som reservevannkilde.

Beskrivelse av situasjonen for vannkvalitet i planområdet:
Planlagt utbygging ligger ikke langt fra Lundeelvas utløp i Torvefjorden,
men det er ikke overflatevann i planområdet, og utbyggingen skjer på
fjellgrunn, og berører ikke store grunnvannsforekomster direkte. Alt
avløp vil bli knyttet opp mot kommunale avløpsledninger i området.

Ved ny arealbruk:
Utbygging vil ikke ha betydning for den kjemiske/økologiske tilstanden.
Ingen eller uvesentlig endringer i forhold til dagens situasjon

Kulturminner/
kulturmiljø
Kilder/dokumentasjon:
 RA databaser:
askeladden.ra.no,
kulturminnesøk
 Kulturarv 2020 – Strategi
for kulturminnefeltet
(VAF)
 Miljøstatus (bl.a. SEFRAK)
 Kulturminneplan for
Søgne ‐ 1990

Konsekvens:
0
Generelt om kulturminner:
Med kulturminner menes alle spor etter menneskers liv og arbeid
gjennom tidene i vårt fysiske miljø. Med kulturmiljø menes et område
hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller
sammenheng. Alle faste og arkeologiske kulturminner fra før 1537,
samt alle erklærte stående byggverk fra før 1650 er automatisk fredet,
jf. lov om kulturminner §4. De problemstillinger en står overfor ved
konsekvensanalyser på kommuneplannivå er at man har begrenset
kunnskap om hvilke verdier som utbyggingen kan ha konsekvenser for.
Kulturminneloven slår fast at det er undersøkelsesplikt, og § 9 legger til
grunn at: «Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter
den ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke
om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner (…)». En
reguleringsplan for utbyggingsområder må, ifølge § 9, oversendes rette
myndighet (fylkeskommunen) for godkjenning før utbygging kan ta til.
I Søgne finnes det mange funn av fornminner og viktige kulturminner
og kulturmiljø som må ivaretas.

Beskrivelse av kulturminner og miljø i planområdet:
Det er gjort arkeologisk registreringer i planområdet. Planområdet er i
randsonen til en steinalderlokalitet (ID 180479).
Det er registrert en ruin fra andre verdenskrig (ID 180987) innenfor
planområdet. Ruinen er en sprengning i fjellet, og er ikke automatisk
fredet.
Det ikke registrert SEFRAK bygg i planområdet.

Ved ny arealbruk:
En utbygging i randsonen til steinalder lokaliteten vil medføre
forverring i forhold til dagens situasjon uten avbøtende tiltak.
Randsonen til steinalderlokaliteten (ID 180479) reguleres til LNF med
tilhørende båndleggingssone H730 (båndlegging etter lov om
kulturminner) som avbøtende tiltak. Med det foreslåtte tiltaket vil det

ha ubetydelig konsekvens for kulturminnet.
Utbygging av området vil medføre at hele ruinen fra andre verdenskrig
vil gå tapt. Ruin fra andre verdenskrig (ID 180987) er ikke automatisk
fredet og har da først og fremst lokal verdi.

Naturmangfold
Kilder/dokumentasjon:
 Naturmangfoldloven
 Miljøstatus
 Naturtypekartlegging i
Vest‐Agder 2011
 Naturbase
 Artsdatabanken
 Rødliste for arter
 Svartelista (fremmede
arter)
 Sjøørretbekker

Konsekvens:
0
Generelt om naturmangfold:
Temaet naturmangfold/biologisk mangfold omhandler verneområder,
inngrepsfrie naturområder, utvalgte og verdifulle naturtyper,
prioriterte arter, rødlistearter og viktige
artsforekomster/yngleområder. Verdisettingen omfatter naturens
egenverdi, ikke verdi og funksjon for mennesket. Regjeringens
miljøpolitikk forplikter Norge og sektormyndighetene å forvalte
naturmangfoldet slik at naturtyper og arter som naturlig finnes i Norge
sikres i tilfredsstillende størrelse og levedyktige bestander. Det vil aldri
være mulig å kartlegge alle arter som lever innenfor et planområde, og
det er derfor en mulighet for at verdifulle arter overses. Ifølge
naturmangfoldloven §7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 –
12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet. Ifølge § 8 skal beslutninger bygge på vitenskapelig
kunnskap, og kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Det skal gjøres en
vurdering av potensialet for å finne verdifulle arter, noe som er i
samsvar med føre‐var‐prinsippet i § 9. I tillegg skal den samlede
belastningen for økosystemer vurderes som følge av arealendringer (jf.
§ 10). I konsekvensutredningen har tilgjengelig vitenskapelig kunnskap
og prinsippene i naturmangfoldloven blitt benyttet. Denne kunnskapen
er ikke heldekkende, da verdier knyttet til biologisk mangfold i stor grad
er basert på enkle observasjoner og ikke systematiske undersøkelser.
Det vil fortsatt være behov for supplerende undersøkelser og egne
kartlegginger av biologisk mangfold. Ut fra §§ 9 og 11 i
naturmangfoldloven kan det være aktuelt å kreve at tiltakshavere
innhenter supplerende kunnskap i forbindelse med detaljplanlegging.
Selv om det ut fra foreliggende kunnskap ikke er noe til hinder for
tiltaket, kan det ved senere kartlegginger avdekkes viktige naturverdier
som må tas hensyn til i det etterfølgende planarbeidet. Tiltakshaver har
også et ansvar i ikke å spre fremmede arter. Varierte naturområder i
kommunen gjør at de naturgitte forutsetningene for et rikt
naturmangfold er gode.

Beskrivelse av naturmangfold i planområdet:
Det er foretatt en kartlegging av biologisk mangfold med
feltregisteringer i slutten av juli 2014 av Plankontoret Hallvard Homme
AS (rapport 2652 av 1.9.2014).
Området består hovedsakelig av blåbærskog (liten verdi) og vegetasjon
på vegkanter og annen skrotemark (middels verdi).
Under feltbefaringen i juli 2014 var det usikkerhet knyttet til om det ble
påvist rødliste art spiss‐siv (Juncus acutiflorus) i planområdet. Det ble
senere avholdt befaring 29. september 2014 med botaniker fra Agder
naturmuseum og botanisk hage hvor det ble konstatert at det ikke var
Spiss‐siv i området. Tidligere funn er trolig ryllsiv (Juncus articulatus).

Det registrert to fremmede plantearter i planområdet, hagelupin
(Lupinus polyphyllus) og Stor Mjølke (Epilobium hirsutum). Hagelupin er
oppført på norsk svarteliste med svært høy risiko.
Øvrige registrerte naturtyper i området er også lokalisert i tilknytning til
Lundeelva og nærmeste bekk i sør, men begge deler er langt utenfor
planområdet.

Ved ny arealbruk:
Arealbruk er uvesentlig/ingen kjent konflikt med aktuelt hensyn.
Spredning av svartelistearter må unngås og følges opp i byggeplanfasen
ved massehåndtering.

Landskap/stedskvalitet
Kilder/dokumentasjon:
 Landskapsanalyse i
kommuneplan ‐ veileder
 Ortofoto
 Google Maps
 Kilden.no
 Gårdskart
 Norge i bilder (historiske
bilder)
 Landskapsregiona 05
Skog‐ og heibygdene på
Sørlandet
 Landskapsregion 01
Skagerakkysten



Solforhold
Statlige
planretningslinjer for
samrodnet bolig‐, areal‐
og transportplanlegging

Konsekvens:
0
Generelt om landskap og stedskvalitet:
Et landskap kan beskrives som et område formet under påvirkning fra
og gjennom samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. Det
er et nasjonalt mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet
i all planlegging. Landskapet er en ressurs for lokalsamfunnet både til
kunnskap, opplevelse og bruk. Dette stiller krav til hvordan vi forvalter
landskapet.
Ifølge Nasjonalt referansesystem for landskap, Beskrivelse av Norges 45
landskapsregioner (NIJOSrapport 10/2005) er Søgne del av både
Landskapsregion 05 Skog og heibygdene på Sørlandet og
Landskapsregion 01 Skagerakkysten.

Beskrivelse av landskap og stedskvalitet:
Landskapsrommet øst for Lundeelva er omgitt av åpne flater som er
dominert av jordbruk med stedvis markante skogkledde småkuperte
åsdrag/fjellrygger og knauser. På flatene er det spredte klynger av
trehusbebyggelse og småbruk med hager og dyrkede jorder inn i
mellom.
I vest avgrenses rommet av Lundeelva og Havåsen orientert i nord‐
sørgående retning. I Sør ligger elvedeltaet Torvesanden og
Torvefjorden, og sørøst skogkledde lier langs Sangvikveien.
Selve Åsafjellet består av to markerte fjellformasjoner som strekker seg
nord/nordøstlig retning. Terrenget på formasjonene er oppstikkende
bergknauser og skrenter med blandingsskog som er dominert av furu i
øvre sikte og mer løvskog i lavere liggende områder. Området har
tidligere vært beiteområde.

Kartutsnitt: Helningsgrad
Den østre fjellryggen fungerer i dag som natur/grønnstrukturområde og
er knyttet sammen med en korridor av skog som strekker seg øst og
nordover.
Helt nord på vestre rygg er det etablert flere eneboliger. I sør og sørvest
på flaten inntil fjellfoten ligger et eldre småbruk og to eneboliger. Øst
for eneboligene (i skråningen) er det to eneboliger som ligger i en
terrengslukt og på et mindre platå.
Østre fjellrygg stiger helt i sør bratt opp fra kote +6 til høyeste punkt
som er kote +41. Vestre fjellrygg stiger fra småbruket opp til et mindre
platå på kote +16 hvor det i dag ligger en enebolig.

Kartutsnitt: Viser terrenghøyder

Videre slukter terrenget seg nordøstover til det markerte daldraget som
skiller østre og vestre fjellrygg. Dette gir en mindre knaus sør for
terrengslukten på kote +29. Nordover stiger terrenget opp til et
høydedrag på kote + 33 før det igjen stiger opp til et markert høydedrag
på + 39. Nord for dette høydedraget ligger et tverrgående daldrag som
går i øst‐/vestlig retning med påfølgende fjellformasjon som stiger bratt
opp til + 40.
Landskapskvalitetene i området knytter seg hovedsakelig til det
tradisjonelle oppdyrkede kulturlandskapet på flatene.
Ved ny arealbruk:
Krevende terrengforhold gjør at en utbygging vil gi betydelige visuelle
nær‐ og fjernvirkninger, spesielt i sydlig og vestlig retning. Mot nord vil
området være mer skjermet av bakenforliggende høydedrag, det
samme gjelder østover.
I forslag til plankart er det angitt koteverdier på gulvhøyde hvor
prinsippet for utbygging er å ta ned hele høydedraget på + 29 og deler
av høydedraget på +33 som er innenfor planområdet.
Høydedraget på kote +29 vil få terrasserte tomter fra kote + 18 nederst
til kote + 25,5 på toppen. Virkninger av terrasseringen er høye murer
som tar opp terrenget, og som vil være synlig fra syd og vest. Det er
spesielt i sydlig retning som er eksponert hvor det er størst
terrengforskjeller.
Høydedraget på kote +33 vil delvis bli tatt ned for å anlegge ei
boligtomt og lekeplass på rundt kote +25,5. Det gir store
terrengskjæringer i bakkant mot resterende del av høydedraget som
ikke blir arrondert. Skjæringen blir liggende forholdvis høyt i terrenget
og vil derfor være eksponert på lengere avstand. Synligheten vil være
fra sydlig retning og vil delvis bli kompensert med at det planlegges
bolig foran deler av skjæringen.
I skråningene mellom eksisterende boliger er det terrengforskjeller på
+/‐ 9 meter på sydsiden av atkomstveien, og på nordsiden +/‐ 11 meter.
Her foreslås arronderinger rundt gjennomsnittlig planert terreng som
medfører murer i ned kant og skjæringer i overkant av tomtene. Det gir
betydelige skjæringer og murer som har størst eksponeringsgrad fra
vest. Skjæringene vil delvis bli skjult bak bebyggelsen som er planlagt på
tomtene.
Også utbedringer av stigningsforholdene på veien vil gi terrenginngrep i
form av fyllinger i nedre del og skjæring der veien svinger sørover for å
ta opp terreng.
Konsekvensene vurderes som liten til middels negativ.

Landbruk; Jord‐ og
skogressurser
Kilder/dokumentasjon:

Konsekvens:
‐/‐‐
Generelt om landbruk, jord og skogbruk:
Det er viktig å ta vare på produksjonsarealene som en begrenset
ressurs. De beste matproduksjonsarealene er ofte lokalisert i områder
der utbyggingspresset er størst. Dyrka og dyrkbar jord er en ikke‐
fornybar ressurs som i størst mulig grad må skjermes






Markslagskart,
Bonitetskart
Temaveileder: Landbruk
og planlegging etter plan‐
og bygningsloven
Kilden.no
Gårdskart

mot nedbygging, for å sikre nasjonal matproduksjon i et langsiktig
perspektiv. Ca. 4% av arealet i Søgne er dyrket mark. De største og mest
sammenhengende jordbruksområdene ligger på Tangvall, Eik, Sangvik
og Tjomsemoen.

Beskrivelse av landbruk i og ved planområdet:
I området er det høyproduktiv dyrket mark mellom planområdet og
Eikeveien. Marken deles av atkomstveien inn til de eksisterende
boligene.
I planområdet i og rundt bebyggelsen er det utmark med furuskog med
noe innblanding av eik og andre løvtrær. Av utmarksarealene er det 2,3
daa som har høy bonitet, og 2,8 daa som har lav bonitet.

Ved ny arealbruk:
Boliger som plasseres nært dyrket mark vil kunne gi konflikt opp mot
landbruksinteressene.
Planområdet reduserer ikke areal med dyrket mark. På grunn av tap av
utmarksarealer med høy bonitet og nærhet til landbruksarealer
vurderes konsekvensene som liten negativ.

Grønnstruktur og
Friluftsliv
Kilder/dokumentasjon:
 Handlingsplan for idrett
og friluftsliv
 Kartlegging og
verdisetting av
friluftsområder lokalt ‐
pågår.
 Regional plan for idrett,
friluftsliv og fysisk akt.
2014‐2020, inkl temakart
 Norgeskart.no
 Ut.no
 Veileder – Grønn by –
arealplanlegging og
grønnstruktur (2003)

Konsekvens:
‐
Generelt om grøntstruktur og friluftsliv:
Under temaet friluftsområder og grønnstruktur vurderes nåværende og
framtidig bruk av områder som eventuelt kan bli bygd ut.
Sammenhengende grønnstruktur og friluftsområder kan bestå av skog,
jordbrukslandskap, vassdrag, parker og friområder. Det blir vurdert om
tiltaket vil svekke eller bygge opp under befolkningens tilgang og
muligheter for aktiv bruk av nærområder og større sammenhengende
friluftsområder. Tilgang til friluftsområder og grønne forbindelser
innenfor tettstedene er viktig for befolkningen helse.
Befolkningen i Søgne har god tilgang på turområder. Heiene både nord
og øst i kommunene er mye brukte turområder. Det er også en god del
strandområder som er gjort tilgjengelige for allmennheten, bl.a.
Hellevika med badestrender, svaberg, skogsterreng, leirområder og
sommeråpen kafe.

Beskrivelse av grønnstruktur og friluftsliv:
Det ikke registeret spesiell bruk i regional plan eller i kommunens
kartdata. Hele Åsafjellet fungerer i dag som en grønn lunge i
kulturlandskapet som omkranser åsen.
Rekreasjonsverdiene omkring området kan hovedsakelig forbindes med
sjøen og de aktiviteter den har å tilby. Det er tilrettelagt for bading i
friområdet i sør, ved utløpet av Lundeelva, og en liten kilometer lengre
sør er det anlagt småbåthavn. Utover dette vurderes
rekreasjonsverdien i selve planområdet som lav. Det eksisterer bl.a.
ikke noen oppmerkede turstier.

Ved ny arealbruk:
Endret arealbruk for ingen eller uvesentlig endringer i forhold
friluftsinteresser.

Løsmasser og fjellgrunn
Kilder/dokumentasjon:
 Kart løsmasser – NGU.no
 Ressurskart løsmasser ‐
NGU

Konsekvens:
0
Generelt om løsmasser og fjellgrunn:
Geologiske materialer som sand, grus og knust fjell (pukk) er naturens
egne produkter som vi utnytter til en rekke nødvendige formål. Dette
er begrensede ressurser. Viktige ressurser som sand og grus må
forvaltes i et langsiktig perspektiv. Kommunen bør unngå å båndlegge
registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned
forekomster, eller legger andre begrensninger for framtidig utnytting av
ressursene.

Beskrivelse løsmasser og fjellgrunn i planområdet:
Mesteparten av planområdet ligger på det som i NGU sine løsmassekart
er betegnet som «Tynt humus‐/torvdekk», over fjell. Det er ikke kjent
kunnskap om naturressurser i planområdet.

Ved ny arealbruk:
Endret arealbruk for ingen konsekvenser for naturressurser.

Risiko‐ og sårbarhet
(ROS)
Kilder/dokumentasjon:
 Flom‐ og skredfare –
retningslinjer (2014)
 Sikkerhet mot skred i
bratt terreng – veileder
(2014)
 Skrednett.no
 NVE aktsomhetskart for
flom
 NVE‐Atlas – nve.no
 Klimatilpasning.no
 Samfunnssikkerhet i
kommunens
arealplanlegging –
veileder dsb 2017
 Overordnet
beredskapsplan 2016
 ROS‐analyse
 Kvikkleirekartlegging

Konsekvens:
0
Generelt om ROS:
Det er flere områder som er utsatt for flom i kommunen. Med
endrende klimatiske forhold som høyere gjennomsnittstemperatur,
mer nedbør og ekstremvær må utbygging være robust i forhold til økt
fare for ras og flom ved store nedbørsmengder. Tekniske løsninger
knyttet til infrastruktur og overvannshåndtering må sikres gjennom
overordnet planlegging til detaljreguleringsplaner og byggesak.
Overflatevann er lokalt en utfordring ved store nedbørsmengder.
Utbyggere må påregne krav om lokal overvannshåndtering innenfor
hver enkelt eiendom eller planområde.

Beskrivelse av ROS i planområdet:
Planområdet ligger fra kote +4 nede ved landbruksjordene til + 33
øverst. Høyeste punkt på Åsafjellet er kote + 44. Ca. 200 meter vest for
planområdet ligger Lundeelva.
Planområdet er ikke avmerket i NVEs aktsomhetskart for snøskred og
steinsprang. Området er ikke flomutsatt iht. NVEs flomssonekart.
I NVEs kvartærgeologiske kart er de lavere liggende delene avmerket
som marine avsetninger. Det er potensielt fare for kvikkleir i tilknytning
marine – og breelvavsetninger. Områdene øst for eksisterende
bebyggelse består av fjell med tynt humus‐/torvdekk.
Det er moderat til lav fare for radonstråling i området.

Ved ny arealbruk:
Utbygging på potensielt kvikkleireområder vil medføre en stor
forverring fra dagens situasjon og må unngås med mindre området er
klarert ut som sikker byggegrunn.

Avbøtende tiltak:
Innenfor områder med marine avsetninger (eksisterende boligtomt) må

det gjennomføres geotekniske undersøkelser av områdestabilteten før
større tiltak kan iverksettes.
Forutsatt at det gjennomføres undersøkelser som viser sikker
byggegrunn vil arealbruken ha ubetydelig konsekvens. Det er sikret i
planbestemmelser.
TEK stiller krav til at bygninger beregnet for varig opphold skal
tilrettelegges for eget tiltak som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i
inneluft overstiger 100 Bq/m3. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke
overskride 200 Bq/m3. Det skal legges radonsperre under boliger hvis
det ikke kan dokumenteres at tomten er uten radonproblemer, i
forhold til gjeldende tålegrenser.

Klima‐ og klimaendringer
Kilder/dokumentasjon:
 Statlig planretningslinje
for klima‐ og
energiplanlegging i
kommunene.
 Statlig planretningslinjer
for samordnet bolig‐,
areal‐ og
transportplanlegging
 Klimaplan for knutepunkt
Sørlandet
 Veileder – Klimahjelpere
dsb 2015
 Regionplan Agder 2020
 Klimatilpasning.no
 Miljøkommune.no
 Meteorologisk institutt
 Regional plan for
Kristiansandsregionen
2011‐2050
 Regional transportplan
Agder 2015‐2027
 AKT
 Kommunedelplan for
sykkel 2012

Konsekvens:
0
Generelt om klima:
Temaet klima og klimaendringer er sammensatt. Dette gjelder både av
kommunens overordnede strategi, konkrete tiltak i det enkelte
byggverk og den enkelte innbyggers handlinger og daglige aktiviteter.
Generelt vil fortetting og konsentrert utbygging nær
kollektivknutepunkt, høy arealutnyttelse og stor grad av felles løsninger
være gunstige i forhold til klima, ettersom det er mindre
energikrevende og derfor gunstig i et klimaregnskap. Kommunene skal
arbeide for en reduksjon i utslipp av klimagasser, og en reduksjon i
energibruk pr. innbygger. Dette ved at utbygging skal skje ved fortetting
innenfor eller nær eksisterende byggeområder og tettsteder. Nye
områder skal bygge opp under muligheter for klimanøytrale
energiløsninger. Videre skal det legges til rette for at transportbehovet
skal kunne løses i form av kollektivtrafikk, gange og sykling. Jord‐, myr‐
og skogarealers potensial for karbonbinding skal vektlegges, og
nedbygging av produktive arealer skal begrenses.
Det er et nasjonalt/regionalt mål at trafikkveksten skal tas med gange,
sykling eller kollektivreiser. Veksten i regionen har skapt stor økning og
et stort press på deler av veinettet, og det er utfordringer knyttet til
kapasitet på veinett, samt tilstrekkelig kollektivtilbud.

Beskrivelse av planforslagets mulige innvirkning på klima:
Området ligger rett i underkant av 4. km fra Tangvall sentrum ved
kjøring via Sangvikveien og Hølleveien. Ved kjøring via Salemsvei vil det
være ca. 3,5 km, som også vil være den raskeste veien for gående og
syklende til Tangvall sentrum. Til Lunde sentrum er det i underkant av 2
km. Det er etablert gang‐ og sykkelvei både langs Eikeveien og
Sangvikveien.
Tangvall sentrum er knutepunkt for kollektiv med hyppige
bussforbindelser til Kristiansand. Det er busstopp på Eikeveien ca. 100
meter fra planområdet.

Ved ny arealbruk:
Ikke spesielt utsatt for konsekvenser av klimaendringer.

Konsekvens:
0

Samfunn:
Utbyggingsmønster/tetts
tedsutvikling
Kilder/dokumentasjon:
 Regionplan Agder 2020
 Statlig planretningslinje
for klima‐ og
energiplanlegging i
kommunene.
 Statlig planretningslinjer
for samordnet bolig‐,
areal‐ og
transportplanlegging
 Regional plan for
Kristiansandsregionen
2011‐2050
 Regional transportplan
Agder 2015‐2027
 St. meld. Nr. 23 (2001‐
2003) Bedre miljø i byer
og tettsteder
 St. meld. Nr. 18 (2016‐
2017) Bærekraftige byer
og sterke distrikt

Generelt om utbyggingsmønster og stedsutvikling:
God lokal og regional planlegging er avgjørende for å sikre en
fremtidsrettet og bærekraftig utvikling. Det skal legges vekt på å
utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i
tettstedsområdene, slik at størst mulig andel av transporten skjer ved
gange/sykling eller kollektivreiser. Innenfor gangavstand fra
stasjoner/knutepunkt på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan
utbyggingshensyn tilrettelegges stor vekt, under forutsetning av at en
tar hensyn til kulturmiljøer og grønnstruktur. Det bør etterstrebes en
arealbruk som sikrer at boligbyggingen skjer nær tettsteder eller i
eksisterende sentra, med gangavstand til publikumsrettede,
tjenesteytende og arbeidsintensiv næring. På den måten kan også
eksisterende teknisk og sosial infrastruktur utnyttes, noe som er
positivt for kommunen. Det forventes en befolkning på 15 000 i 2040
fra dagens 11 321 (pr. 1. jan 2017). Det pågår planlegging av flere større
felt i Søgne, som f.eks. Kjellandsheia (1500 boliger). Men det åpnes
også for en vesentlig fortetting av sentrumsnære områder der det er
ønskelig å prioritere aksene Tangvall – Høllen – Åros –
Stokkelandsskogen og Tangvall – Lunde – Kjellandsheia.

Beskrivelse av utbyggingsmønster og tettstedsutvikling:
Området ligger rett i underkant av 4. km fra Tangvall sentrum ved
kjøring via Sangvikveien og Hølleveien. Ved kjøring via Salemsvei vil det
være ca. 3,5 km. Gående og syklende til Tangvall sentrum vil kunne
benytte Moneveien og Salemsveien som gir i underkant av 3 km til
Tangvall sentrum. Til Lunde sentrum er det i underkant av 2 km. Det er
etablert gang‐ og sykkelvei både langs Eikeveien og Sangvikveien.
Tangvall sentrum er knutepunkt for kollektiv med hyppige
bussforbindelser til Kristiansand. Det er busstopp på Eikeveien ca. 100
meter fra planområdet.

Ved ny arealbruk:
Innebærer mindre feltutbygging utenfor de definerte hovedaksene for
vekst i ny kommuneplan. Det er noe forverring. Vil generere
personbiltrafikk.

Teknisk og sosial
infrastruktur
Kilder/dokumentasjon:
 Fagkompetanse i
administrasjonen
 Hovedplan vann‐ og
avløp

Konsekvens:
‐
Generelt om teknisk og sosial infrastruktur:
Ved etablering av nye utbyggingsområder er det av stor betydning å
kunne bruke allerede utførte investeringer både for vann og avløp, vei,
skole og barnehage. Kostnader knyttet til etablering av vann og avløp
og veier kan bli betydelig mindre når det eksisterende nettet benyttes
opp til kapasitetsgrensen. Dette kan også gi rimeligere tomter.
Kommunen har full barnehagedekning og har både private og
kommunale barnehager. Skoler og barnehager må generelt planlegges
og utbygges i takt med befolkningsveksten.

Beskrivelse av teknisk og sosial infrastruktur:
Planområdet ligger tett opp mot eksisterende VA nett langs Eikeveien
og vil nyttiggjøre seg av dette. Veien inn i planområdet er svært dårlig
standard og spesielt stigningen på opptil 18 %.

Det er også god kapasitet på skole/ barnehage. Nærmeste skole er
Nygård skole (2,7 km) og Læringsverksteds barnehage i Moneveien 106
(1,5 km).

Ved ny arealbruk:
Veien inn til feltet vil bli oppgradert med høyere standard og lavere
stigning, men er likevel ikke innenfor normkravene til boligvei. En
oppgradering av veien vil være en forbedring fra dagens situasjon for
eksisterende boliger. Samtidig legges det opp til at flere nye boliger skal
etableres på en vei som ikke oppfyller kravene. Oppgradering av veien
vil gjøre at eksisterende boliger får en vei som tilfredsstiller kravene til
nødetater.

Folkehelse –
helsekonsekvenser
Kilder/dokumentasjon:
 Utfordringsbilde og
folkehelseoversikt Søgne
kommune 2017
 Folkehelseloven
 Folkehelse og
kommuneplanlegging –
moment og tipsliste fra
Helsedir.
 Universell utforming i
planlegging etter plan‐ og
bygningsloven – Veileder
2017
 Statistikkportal for Agder
 Kommunehelsa
statistikkbank
 Kommunetorget.no

Nærmiljø, barn og unges
oppvekstsvilkår
Kilder/dokumentasjon:
 Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke
barn og unges interesser
i planleggingen.
 Temaveileder – Barn og
unge og planlegging etter
PBL
 Trafikksikkerhetsplan

Konsekvens:
‐
Generelt om folkehelse:
Fysisk aktivitet er et av de mest sentrale virkemidlene i
folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens
helse og trivsel, gjennom å tilrettelegge for gode sosiale og
miljømessige forhold. Kommuneplanen skal tydeliggjøre risikofaktorer i
det fysiske miljøet som i ulik grad kan påvirke folks helse. Derfor må
planer og tiltak evalueres med sikte på å se om de har positive
virkninger på folkehelsen. Folkehelse betyr tilrettelegging for fysisk
aktivitet, arbeid med å redusere kriminalitet, reduksjon i
luftforurensning, økt fokus på universell utforming, trygge veger og et
godt transporttilbud, arenaer for frivillighet, møteplasser og
kulturtilbud. Kommunen ønsker gjennom kommuneplanens
samfunnsdel at folkehelse blir et av flere overgripende hensyn som skal
vektlegges i all planlegging som skjer i kommunen.

Beskrivelse av folkehelse:
Planområdet ligger gunstig til for bruk av sykkel til skole og arbeid. Det
er tilgjengelig rekreasjonsområder (offentlig friområde) ved munningen
av Lundeelva. Trafikksikker hovedveg.

Ved ny arealbruk:
Ingen vesentlige konsekvenser for dette hensynet.

Konsekvens:
0
Generelt om nærmiljø og barn og unges oppvekstsvilkår:
Nærmiljøet skal fremme helse og trivsel, gi naturopplevelser,
rekreasjon og anledning til sosialt samvær. Utbygging av gang‐ og
sykkelveier og stier i forbindelse med skole og uteopphold sikrer god og
trygg ferdsel. Gode nærmiljøer og muligheter for å utøve
fritidsaktiviteter er nødvendig for å sikre barn og unges oppvekstsvilkår,
utviklingsmuligheter og trygt miljø. Hensynet til barn og unges
oppvekstsvilkår i planleggingen er nedfelt i plan‐ og bygningslovens
formålsparagraf. Barn og unge har rett til å delta og ha innflytelse i
planarbeidet for å kunne påvirke utformingen av sitt eget
oppvekstmiljø. Viktige nasjonale mål er å sikre oppvekstmiljø som gir
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. I rikspolitiske
retningslinjer stilles det krav til den fysiske utformingen av arealer og
anlegg som skal brukes av barn og unge.





2014
Barnetråkkregistreringer
Nygård og Tangvall
skoler.
Friluftslivskartlegging –
pågår
Tryggere nærmiljø –
håndbok om
Kriminalitetsforebygging
og fysiske omgivelser

Det er et mål at skoleveiene skal bli tryggere gjennom
fartsdempende tiltak og bygging av fortaus løsninger og gang‐ og
sykkelveier, slik at færre blir avhengig av skoleskyss. Det må avsettes
tilstrekkelige arealer til lek for barn i ulike aldersgrupper. Det er også
viktig at lekeapparater vedlikeholdes slik at en
unngår unødige skader, og at vegetasjon skjøttes slik at den ikke
hindrer innsyn i lekearealene.

Beskrivelse av planområdets løsninger for nærmiljø og barn og
unges oppvekstsvilkår:
Det er ingen registrerte barnetråkk i planområdet. Nærmeste
tilrettelagte lekeplass er Torvesanden som ligger i underkant av 500
meter fra planområdet. Det er større nærmiljøanlegg i Tangvall
sentrum og Nygård skole. Akseptabel avstand til skole og barnehage.

Ved ny arealbruk:
Ingen eller uvesentlig i forhold til dagens situasjon. Etablering av ny
lekeplass ved boligutbygging vil være forbedring for eksisterende
boliger.

Konsekvens:
+

Oppsummering/sammenstilling
Tema
Støy

Konsekvens
0

Forurensing

0

Vannkvalitet/
vannmiljø
Kulturminner/
kulturmiljø
Naturmangfold
/naturverdier
Landskap/
stedskvalitet
Landbruk;
Jord‐ og
skogressurser
Grønnstruktur
og Friluftsliv
Løsmasser og
fjellgrunn
Risiko og
sårbarhet
Klima og
klimaendringer
Utbyggingsmøn
ster/tettsteds

0
0
0
‐/‐‐
‐

0
0
0
0
‐

utvikling
Teknisk og
sosial
infrastruktur
Folkehelse

‐

0

Nærmiljø, barn
+
og unges
oppvekstsvilkår
SAMLET VURDERING
Utfordringene er knyttet til topografien som gjør det vanskelig å oppfylle krav til stigning på vei og få
god landskapstilpasning. Det må gjennomføres betydelig arronderinger av terreng for å kunne bygge
ut området.
Valg av andre utbyggingsløsninger vil kunne redusere de negative visuelle virkningene i noe grad. Det
er ikke vurdert flere alternative måter å bygge ut området i planarbeidet. Konkrete tiltak vil kunne
være å ta med mer areal i planen slik at tilstøtende terreng kan bearbeides. Den eksponerte skjæring
på den nordligste topp i planområdet er et slikt eksempel.
Andre tiltak er nedjustering av utnyttelsen (få større tomter) som gjør at man i større grad kan
bearbeide terrenget inne på tomtene opp mot tilgrensende arealer. Konkrete eksempler er å planere
terrenget med skråninger for å redusere høyde på murer.
Bruk av underetasje er eksempel på positive tiltak som delvis bidrar til å redusere de negative visuelle
virkningene.
Andre utfordringer er nærhet til landbruksdrift og at feltet er plassert utenfor planlagte
utviklingsakser i kommuneplanen.
Fordelene med en utbygging er helt klart oppgradert veistandard og lekeplass til eksisterende boliger i
området. Det vil være en vesentlig forbedring å få utbedret stigningen på veien for de to boligene på
toppen.

Vedlegg 1

Flyfoto viser Eik‐Sangvik området. Planområdet for Åsafjellet er markert med rødt. Som fotoet viser
er det flere tilsvarende små boligområdet i denne delen av kommunen.

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for Åsafjellet
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Naturgitte forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred?
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?
Er det radon i grunnen?
Annet (angi)
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?
-hendelser på veg
-hendelser på jernbane
-hendelser på sjø/vann/elv
-hendelser i luften
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for
området?
-utslipp av giftige gasser/væsker
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området:
-elektrisitet
-teletjenester
-vannforsyning
-renovasjon/spillvann
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for
gående, syklende og kjørende innenfor området:
-til skole/barnehage?
-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?
-til forretning etc.?
-til busstopp?
Brannberedskap
-omfatter området spesielt farlige anlegg?
-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde
og trykk)?
-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?
-gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.
-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering
-annet (angi)
Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for
usikker is?
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare
(stup etc.)
Annet (angi)

Infrastruktur

Tidligere bruk

Omgivelser

Ulovlig virksomhet

Dato 13.02.2017

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

Underskrift
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4682 Søgne

Innvendinger

detaljregulering

Åsafjellet/V

est, saksnummer

Jeg vil som eier grn. 28 brn. 396 med dette uttrykke
Grunnlaget

for mine innvendinger

boligen/drenere

fra syd og frem til inngangspartiet
vil gjøre dette umulig,

Jeg vil også uttrykke

mine bekymringer

vil bli umulig

mot øst, ettersom

Avstanden

muren/støyskjermen

bakkant

mine innvendinger

er at det i fremtiden

ikke vil være mulig å få inn gravemaskin.

13/2954

mellom

sak.

å vedlikeholde
at det blir så trangt at det

min bolig og

samt at støyskjermen

for at arbeid/sprengning

vil forhindre

tilgangen.

og forandringer

av min tomt kan føre til tilsig av mer vann. Med tanke på museet

er av uerstattelig

i terrenget

i underetasjen,

i

som

verdi, så er jeg svært bekymret.

Den høye støyskjermen

som er planlagt

på sydsiden

av min bolig skaper også bekymringer

med tanke på et tilfelle av brann. Videre så viser egne erfaringer
boligen

i overnevnte

med båre, så må båren ut over veien for å komme

at dersom

noen må tas ut av

rundt hushjømet,

noe som ikke vil

være mulig med mur og støyskjerm.
Kvaliteten

på min eiendom

komplikasjoner

i fremtiden.

forbindelse

med drenering

nåværende

tidspunkt

Jeg vil også motsette
veien benyttes

Med vennlig

Larsen

Jeg anser det også som urimelig

meg enhver

som parkering

hilsen

ned og pådra meg store kostnader

av min bolig, slik utbygger

ikke er nødvendig

Ma,;f [ aff/r .
Marit

vil også trekkes

og

at jeg skal dekke kostnader

nå foreslår,

særlig ettersom

i

at det på

med ny drenering.

sammenslåing

ved museumsbesøk.

av min vei ved utkj øringen

til Eikeveien,

da

Søgne 4.nov 2017
Til Daniel Holm
Arealetaten
Søgne kommune
Innspill i forbindelse med detaljregulering av Åsafjellet. Plan ID: 201406
I planen står det at «det er beboerne i området som ønsker utbygging». Det kan høres ut som det er
noe vi alle er enige om. Det er kun en av beboerne, Jarl Andresen som bor nederst i området, samt
hans bror Helge Andresen i Hølleheia som ønsker denne utbyggingen.
Som eiere av gnr 28/358 (B2), har vi hele tiden visst at det på sikt kunne komme flere boliger i
området. Det har så vidt vi har forstått, vært snakk om 5-6 eneboliger.
Det var en av grunnene til at jeg (Elisabeth Lunde Ekrem) kjøpte en ferdig fradelt tomt gnr 28/373
(B19) bak vår egen eiendom. Dette altså for å hindre annen bygging med innsyn til vår bolig (B2);
men også som en investering med tanke på etterkommerne.
Fordi vi allerede på 70-tallet har vært kjent med at det ville komme flere boliger, har vi ikke sett oss
i stand til å protestere på dette. Vi har sett planene og kommet med innspill.
Vi har hele tiden syntes at det blir flere enheter enn vi trodde, men har tenkt at vi ikke kan si så mye
om dette.
Når vi i dag fikk vite at det også kan bli aktuelt å rive B1 for å bygge tre enheter, ble det noe i meste
laget. Detaljplanen inneholder så mange boenheter at vi nå ser det som en forringelse av egen bolig
og boligtomt. (B2 og B19)
Vi ser oss derfor nødt til å protestere på hele detaljplanen av følgende grunner:
- Det er for mange boenheter
- Økt trafikk
- Store terrenginngrep
- Forringelse av bokvalitet pga mer innsyn og veier på alle fire sider av huset (B2)
- Utbygging av veien ved å legge den høyere enn nabo Marit Larsens vei er en inngripen i
kulturlandskapet som neppe blir noen estetisk nytelse.
- De to eksisterende eneboligene B1 og B2 er plassert i forhold til hverandre med tanke på fri sikt
fra begge tomtene. B1 er enebolig med hybelleilighet. Vi protesterer mot oppføring av tre nye
enheter her.
Det er laget en kommunedelsplan for området Åsafjellet der det er tenkt innkjørsel til området fra
svingen Moneveien/Røseveien. Vi har først i dag blitt klar over dette.
Det synes å være en bedre løsning i forhold til eksisterende vei og bebyggelse.
Som nevnt er undertegnede (Elisabeth Lunde Ekrem) eier av gnr 28 brnr 373 (B19).
Til denne tomten er det tenkt vei i forlengelsen av nåværende trase. Det ligger vann og kloakk til
tomtegrense allerede. Jeg er selvsagt opptatt av at jeg har mulighet til oppføring av hus på denne
tomten slik tidligere plan viser.
Konklusjon:
Vi protesterer mot den innsendte detaljreguleringsplanen for Åsafjellet, fordi vi mener det er best å
vente på gjennomføring av kommunedelsplanen.
Med hilsen
Elisabeth Lunde Ekrem

Magnar Ekrem

Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.:
Vår ref.:
2014/4582

Vår dato: 24.09.2014
Arkivkode: 421.4

Plankontoret Halvard Homme

Åsafjellet vest - uttalelse til melding om oppstart av detaljreguleringsplan
med planID 201406 i Søgne kommune
Vi viser til melding datert 04.09.2014.
Planområdet er oppgitt å berøre eiendommene gnr. 28 bnr. 5, 51, 208, 357, 358,373, 396 og
613. Planområdet omfatter del av Eikeveien og landbruksarealer på østsiden av denne opp
mot Åsafjellet der bl.a. 4 bebygde boligtomter inngår i planområdet.
Kommuneplanen viser at planområdet omfattes av veiformål, LNF- og boligformål, men det
er eksisterende reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde. For øvrig er hele planområdet øst
for Eikeveien vist med hensynssone landbruk. Ved behandlingen av kommuneplanen
forholdt vi oss da til hensynssonene og gjeldende reguleringsplaner som viser at Eikeveien
inngår i reguleringsplan for gang- og sykkelvei, Moneveien – Vaglen, vedtatt 12.03.2009 og
reguleringsplan for Eik/Sangvik, vedtatt 19.05.1982. Sistnevnte plan har regulert det meste
av planområdet til landbruksområde med bestemmelser om at det ikke tillates oppført andre
bygninger enn de som har tilknytning til jordbruksdriften. Eksisterende boliger i
jordbruksområder, markert med dobbel strek og fargesymboler som boligfelt, skal kunne
gjenoppføres etter brann og i rimelig grad utvides. Innenfor det innmeldte planområdet er det
kun 4 bygg/boliger som er vist med dobbel strek. På eiendommen gbnr. 28/373 er vist bolig
uten dobbel strek. Denne boligen er heller ikke bygd.
Det oppgis at formålet med planarbeidet er å legge til rette for 8 – 12 nye boligenheter på
høydedraget. Dette vil da være i klar strid med gjeldende reguleringsplan og hensynssonen
landbruk. Vi gir derfor råd om av planarbeidet blir vurdert stanset. Velger man likevel å
fortsette planarbeidet, må det utredes hvilke konsekvenser avvikene fra gjeldende plan
medfører, ikke minst de landskapsmessige ved bygging på et høydedrag.
Dersom planforslag legges ut til høring, må virkningene av planen være beskrevet, jf. pbl. §
4-2. Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser som gjør seg gjeldende
i området. Miljøvirkningene av en eventuell utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og
i en helhetlig sammenheng. Vi påpeker at mangler ved planbeskrivelsen kan føre til
saksbehandlingsfeil.
Naturmangfold
Vi minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturmangfoldet.
Naturmangfoldloven har i §§ 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i
arealplanleggingen. I planprosessen må disse prinsippene sikres ved at
Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Tordenskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 61 00

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
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kunnskap om naturmangfoldet i planområdet og om effekten av planlagte påvirkninger
foreligger
føre-var-prinsippet følges. Mangel på kunnskap skal eksempelvis ikke brukes som
begrunnelse for nedbygging av områder.
påvirkninger av økosystemet (definert i § 3 punkt t) vurderes ut fra den samlede belastning
som økosystemet er eller vil bli utsatt for
kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder ved bruk av areal

I henhold til § 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentet.
Barn og unge og universell utforming
Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram og at
ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta. Planen
skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. Vi viser spesielt til at dersom
arealer som i dag brukes av barn og unge omdisponeres til andre formål, skal fullverdige
erstatningsarealer skaffes (jf. RPR pkt. 5d). Videre bør planen inneholde bestemmelser som
sikrer at fellesarealer, lekeplasser, boliger, parkering og atkomst får universell utforming. Det
vises i denne sammenheng til de vurderinger/beskrivelser som skal følge planer etter PBL
med hensyn til konsekvenser for barn og unge, samt for funksjonshemmede, jfr.
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging, samt rundskriv T-5/99B
om tilgjengelighet for alle.
Fremmede arter
Spredning av fremmede arter en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem. Flere
av disse artene er ofte registrert i tilknytning til samferdselsårer som for eksempel jernbane og
veianlegg. Vi ber derfor om at det gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede arter
innenfor planområdet i planbeskrivelsen. Enkelte fremmede arter som for eksempel
parkslirekne (Reynoutria japonica) finnes ofte i tilknytning til jernbaner og stasjonsområder,
og spredning av arten skjer hovedsakelig gjennom dumping av hageavfall og ved at
plantedeler flyttes gjennom transport av jordmasser og med grovere redskap og
transportmidler. Vi ber derfor om at planarbeidet tar høyde for å begrense risiko for spredning
av fremmede arter i forbindelse med massetransport i anleggsfasen. Det må innarbeides i
reguleringsbestemmelsene at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med
hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede plantearter.
Forurensning
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften kapittel 2 (bygge- og
graveforskriften) som kommunen har fått delegert. Kommunen bør kartlegge/vurdere om det
er områder som kan være forurenset.
Grenseverdier for støy må overholdes. Vi minner i denne sammenheng om at Klima- og
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, datert
02.07.2012, skal legges til grunn for planarbeidet. Det forutsettes at tillatte grenseverdier for
støy må overholdes, samt at eventuelle krav om nødvendig støyskjerming må innarbeides i
planbestemmelsene.
Risiko og sårbarhet
Ved utarbeiding av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av
risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl. § 4-3. Risiko- og sårbarhet kan knytte
seg til naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling.
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Se i denne sammenheng bl.a. www.klimatilpasning.no. For øvrig kan det også være
virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av arealbruken, f. eks ved
måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et viktig grunnlag for
planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkes i planen som
hensynssone med bestemmelser, jf. pbl. §§ 12-6 og 12-7.
Med hilsen
Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune
Søgne kommune

Postboks 517 Lund
Postboks 1051

4605
4682

Kristiansand S
Søgne
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Fra: NVE[NVE@nve.no]
Dato: 29.09.2014 13:26:55
Til: 'post@plankontoret.no'
Kopi: Postmottak
Tittel: 201404932-1 - Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Åsafjellet vest - Søgne kommune PlanID 201406

Deres referanse:
Vår referanse: 201404932
Innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Åsafjellet vest – Søgne kommune
Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting datert 04.09.2014.
NVE er forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare.
NVE skal som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene,
og hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.
Området ligger under marin grense og NGUs løsmassekart viser at området ligger på tykke marine
avsetninger. I slike områder kan en påtreffe kvikkleire og ustabile grunnforhold. Forhold knyttet til
geoteknikk må inngå som en del av ROS-analysen i planen. Planen må vise at en ivaretar krav til sikker
byggegrunn gitt i Plan- og bygningsloven § 28-1 og byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3.
Vedlagt følger en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Dersom det kan
svares nei på spørsmålene i sjekklista er det ikke nødvendig å sende planen på høring til NVE. Dersom
planarbeidet berører noen av disse temaene skal NVE ha planen på høring. For å lette høringsprosessen ber
vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort.
NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger
som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til
rs@nve.no.
NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen.
Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for
flom- eller skredfare.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema undervegs i
planprosessen.
Med hilsen
Frederik Eide
Avdelingsingeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 99 43
epost: nve@nve.no eller direkte: frei@nve.no
web: www.nve.no
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Fra: Lohne, Gunnar[Gunnar.Lohne@ae.no]
Dato: 09.09.2014 14:37:01
Til: post@plankontoret.no
Kopi: Postmottak
Tittel: SV: Varsel - oppstart av privat reguleringsplanarbeid - Åsafjellet Vest, Søgne kommune

Agder Energi Nett AS har en nettstasjon i nærhet til det regulerte området 23021-Torve.
Det er etablert noen 230 V luftlinjer i området. (Blå linjer i kartskisse)
Det må ikke bygges nærmere ledningen enn 1,5 m målt horisontalt.
Det er trolig ikke kapasitet på eksisterende anlegg. Forsterkninger må påregnes. Dette avhenger
av ønsket effektuttak.
Tomt til ny nettstasjon på ca 9 m^2 plassert mest mulig sentralt ifht lastuttaket kan bli nødvendig
og bør muligens inn i reguleringsplanen. Det er byggeforbud på 5m i alle retninger fra en
nettstasjon.
Angående elektromagnetiske felt, se statens strålevern: www.nrpa.no
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Med vennlig hilsen
Gunnar Lohne | Senioringeniør
gunnar.lohne@ae.no tlf: +47 99 27 08 31 | +47 38 60 79 49
Agder Energi Nett
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00 | fax: +47 38 60 79 00 www.aenett.no
God kraft. Godt klima.

Fra: Fellespostboks.AE Firmapost
Sendt: 8. september 2014 13:46
Til: Fellespostboks.AE Nett Firmapost
Emne: VS: DP Åsafjellet, Søgne kommune, planID 201406
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Fra: Steinar Homme [steinar@plankontoret.no]
Sendt: 8. september 2014 13:33
Til: fmvapostmottak@fylkesmannen.no; postmottak@vaf.no; firmapost-sor@vegvesen.no;
rs@nve.no; Fellespostboks.AE Firmapost; post@avfallsor.no; dag@pkas.no;
jorgen.lovdal@losmail.no; sognejff@njff.org; jorundtry@hotmail.com
Emne: DP Åsafjellet, Søgne kommune, planID 201406

Sjå vedlegg.
Mvh
-Steinar Homme
Plankontoret Hallvard Homme AS
Mobil: 99404111
steinar@plankontoret.no

Fra: post@plankontoret.no [mailto:post@plankontoret.no]
Sendt: 8. september 2014 12:45
Til: Steinar Homme
Emne: Attached Image
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Fra: Elisabeth Lunde Ekrem[bippette@hotmail.com]
Dato: 26.09.2014 19:19:36
Til: post@plankontoret.no
Kopi: Postmottak
Tittel: Innspill til plan ID 201406, Åsafjellet.

1 vedlegg (Se egen mail pga problemer med opplasting av vedlegget)

Søgne 26.sep.2014
Til Plankontoret Halvard Homme
Innspill til
”Varsel-oppstart av privat reguleringsarbeid- detaljregulering, Åsafjellet vest,
Søgne kommune Plan ID 201406.”
Jeg viser til brev av 05.07.14 til Søgne kommune og Repstad Eiendom A/S (se vedlegg ). I brevet gjør jeg
oppmerksom på at jeg er eier av gnr 28 bnr 373, en tomt som allerede er regulert til bolig. Jeg forutsetter at mine
rettigheter knyttet til nevnte boligtomt ivaretas fullt ut i ny plan.
Jeg har kjøpt ovennevnte tomt med vei, vann og kloakk fram til tomtegrense.
De eksisterende tekniske anlegg og vei er dimensjonert for påtenkt bolig på denne tomta.
Tilleggsarbeider som må utføres for å skaffe vei og tekniske anlegg til planlagt utbygging av området, dvs. arbeidet
utover vei og tekniske anlegg til nevnte tomt, forutsetter jeg dekkes av ny planlagt utbygging.
Siden vei allerede eksisterer, forutsetter jeg at trafikken følger nåværende trasé og at trafikken ikke medfører
vanskeligere adkomst for gnr 28 bnr 373 og gnr 28 bnr 357.
Dersom det er nødvendig å gjennomføre utbedringer av veien for å sikre adkomst, siktlinjer og stigningsforhold; må
dette ivaretas av utbygger uten kostnad for undertegnede.
Jeg forutsetter også at utbygger bekoster nødvendige tiltak for å unngå ulemper av støy, innsyn og økt trafikk i
forhold til ovennevnte eiendommer.
Når det gjelder opparbeidelse av lekeplass som følge av økt utbygging i området, legger jeg til grunn at jeg ikke kan
pålegges å betale bidrag til denne. Begrunnelsen er at min tomt ble solgt uten at det forelå krav om bidrag til
lekeplass. Videre ber jeg om at lekeplass legges lengst øst (nordøst) i området for å unngå sjenanse for ovennevnte
tomter.
Med vennlig hilsen
Elisabeth Lunde Ekrem
Eikeveien 159
4640 Søgne
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2013/2954

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/2019

Dato
20.03.2018

Faglig råd og høringsuttalelse til detaljregulering for Åsafjellet vest, planid
201406 i Søgne kommune

Fylkesmannen viser til at byggeområdet i kommuneplanen kun framstår som en
illustrasjon uten rettsvirkning. Det gis derfor faglig råd om at planprosessen stanses,
inntil planstatus er endelig avklart, og at spørsmålet om ytterligere boligbygging på
Åsafjellet konsekvensutredes, før det tas stilling til om foreliggende detaljregulering
kan/bør legges ut til offentlig ettersyn.
Vi viser til kommunens skriv av 20.02.2018.
Planforslaget omfatter 3 eksisterende boliger og åpner for totalt 15 nye boenheter, dels som
eneboliger og dels som konsentrert småhus/rekkehus eller terrasseleiligheter. Kommunens
administrasjon stiller seg ikke bak planforslaget slik det er fremmet, bl.a. fordi atkomstveien
er for bratt med tanke på universell utforming/funksjonell atkomst, samt hensynet til naboer.
Overordnet plangrunnlag
Fylkesmannen har ved oppstart av planarbeidet i 2014 bemerket at etablering av boligfelt på
stedet er i strid med gjeldende kommuneplan. Kommuneplanen viser riktig nok byggeområde,
men er gitt en skravur som betyr at eksisterende reguleringsplan skal gjelde. Her er aktuelle
område regulert til landbruksformål. Vi gav derfor primært råd om at detaljplanarbeidet ble
vurdert stanset. Dersom man likevel valgte å fortsette planarbeidet, måtte det utredes hvilke
konsekvenser avvikene fra gjeldende plan medførte. Slike konsekvenser er ikke utredet,
verken av utbygger eller av kommunen. Vi har vært i kontakt med kommunens administrasjon,
som bekrefter at man ikke har gjort noen omfattende vurderinger eller undersøkelser med
hensyn til forståelsen av kommuneplanen på stedet.
Vi er kjent med at boligformålet ble vist i forrige kommuneplan, utarbeidet etter pbl. av 1985.
Det var også den gang lagt over en skravur som sier at eksisterende reguleringsplan med
landbruksformål fortsatt skulle være gjeldende. Etterfølgende kommuneplan vedtatt i 2012,
utarbeidet etter nåværende lov av 2008, endret ikke på dette, bortsett fra at det ble lagt inn
hensynsynssone for landbruk. I denne forbindelse kan nevnes at utbygger anfører at alle
tilstøtende flater omkring Åsafjellet drives intensivt som landbruksområde.

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

Fylkesmannen konstaterer at kommuneplankartet gir motstridende informasjon. Dette er
svært uheldig, bl.a. av hensyn til medvirkning fra berørte offentlige myndigheter og private
interesser. Slik plankartet nå fremstår, vurderer vi boligfeltet som en illustrasjon uten
rettsvirkning. Vi gir derfor faglig råd om at planprosessen stanses, inntil planstatus er avklart,
og at spørsmålet om ytterligere boligbygging på Åsafjellet blir konsekvensutredet, før det tas
stilling til om foreliggende detaljregulering kan/bør legges ut til offentlig ettersyn. Vi vektlegger
i denne sammenheng at det i kommuneplanen er lagt vesentlig vekt på landbruksinteressene,
både gjennom gjeldende reguleringsplan og med avsatt hensynssone. Det er kun
eksisterende boliger vist med dobbel strek i gjeldende reguleringsplan, som utgjør
eksisterende byggeområde for bolig.
Dersom boligformålet skulle bli endelig avklart, er det viktig at de nasjonale føringer med
hensyn til bl.a. universell atkomst blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Vi minner om at
Fylkesmannen, gjennom sitt medvirkningsansvar i planleggingsprosessen etter plan- og
bygningsloven, har innsigelsesadgang når det gjelder å sikre at overordnede mål ivaretas.
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

4605

KRISTIANSAND S
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

14/26820-10
Silje Utne Bjørke

Saksgang
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Møtedato
04.04.2018

Saknr

SØGNE KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR ÅSAFJELLET
VEST - OFFENTLIG ETTERSYN
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt. 1
Tomt B12 kommer i konflikt med sikringssonen til et automatisk fredet kulturminne.
Det reises innsigelse til dette forholdet. Innsigelsen vil frafalles dersom plangrensen
for tomten trekkes minst 5 meter unna sikringssonen.
Pkt. 2
Planen bør bearbeides nærmere hva gjelder følgende forhold:



Det bør stilles rekkefølgekrav for etablering av lekeplass fra første bolig i feltet.
Plankart og bestemmelser bør i større grad formelt samordnes med
prinsippene i de fremlagte visualiseringene.

Fylkeskommunen har ut over dette ingen spesielle merknader til det fremlagte
planforslaget.
Vedlegg




Forslag til reguleringsplan (plankart og bestemmelser)
Planbeskrivelse
Rapport fra arkeologisk befaring/registrering

1

Saksopplysninger
Fylkesrådmannen og regionalsjefen er begge inhabile i denne saken grunnet
familiære forhold.
Saken legges av denne grunn frem for ordinær politisk behandling med innstilling fra
fungerende seksjonsleder for plan- og miljøseksjonen. Fungerende seksjonsleder er
gitt fullmakt til å innstille i denne saken.
Fremgangsmåten ivaretar forvaltningslovens § 6 hva gjelder habilitet.
Til realitetene i saken:
Søgne kommune har i ekspedisjon av 20.02.2018 oversendt forslag til
detaljreguleringsplan for Åsafjellet vest til offentlig ettersyn.
Planen legger til rette for utbygging av boliger med tilhørende vei og lekeplass. Det er
planlagt for åtte tomter med nye eneboliger og tre tomter med to til tre boenheter per
tomt.
Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til eksisterende og fremtidig
boligområde og LNFR-område. Arealet ligger innenfor hensynssone landbruk og
sone for båndlegging etter lov om kulturminner. I gjeldende reguleringsplan for
området (Eik/Sangvik, 1982) er arealet regulert til jord- og skogbruk.
Det ble varslet oppstart av detaljreguleringen i september 2014. Planområdet er
redusert i løpet av planprosessen. Areal med dyrka mark på gnr 28/5 og 28/51 er tatt
ut av planen.

2

Åsafjellet vest

HølHøllen

Høllen vest
industriområde

Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Søgne (2012).
Ved oppstart av planarbeidet (03.10.2014) uttalte fylkeskommunens at våre
interesser i planarbeidet er knyttet til barn og unge herunder trygg skolevei, landskap
samt forholdet til kulturminner og kulturmiljø.
Det ble spesielt bedt om at det ble fremlagt visualiseringer som redegjør for
bebyggelsens virkning i landskapet.

Vurderinger
Fylkeskommunens interesser knyttet til barn og unge og landskap anses i det
vesentlige å være ivaretatt i planarbeidet.
Rekkefølgekravet for etablering av lekeplass inntrer imidlertid først etter oppføring av
fem (5) boliger. Dette omfatter konsentrert utbygging med påregnelig begrenset
tilgang på lekearealer på egen grunn. Rekkefølgekravet for etablering av lekeplass
bør gjelde fra 1. bolig.
Visualiseringen viser en enhetlig bebyggelse som ligger godt plassert innbyrdes og i
forhold til det overordnete landskapsbildet.

3

Planen åpner imidlertid formelt for flere ulike utbyggingsformer – både i forhold til
estetiske løsninger og type bebyggelse. Dette gir frihet i realisering av feltet, men
innebærer på den andre siden at det blir liten forutsigbarhet for hvilke bygg som skal
oppføres på den enkelte tomten. De fremlagte visualiseringene blir følgelig kun av
mer teoretisk interesse.
Planen bør i større grad formelt gjenspeile intensjonen i de fremlagte
visualiseringene.
Samferdsel
Tekniske forhold hva gjelder forholdet til fylkesveien (kryssløsning m.m.) forutsettes
ivaretatt av Statens vegvesen.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø
Fylkeskommunen gjennomførte en arkeologisk registrering innenfor planområdet den
16.desember 2014 (se vedlagte rapport). Det ble registrert et automatisk fredet
kulturminne, steinalderlokalitet ID 180479 og ruiner fra andre verdenskrig ID 180987.
Deler av planen er i konflikt med kulturminneloven da den nordlige delen av tomt B12
kommer i konflikt med sikringssonen til steinalderlokalitet ID 180479 (se kart
nedenfor hentet fra Askeladden). Lokaliteten er et automatisk fredet kulturminne etter
kulturminneloven § 4.

Tomt B2

Utsnitt fra Askeladden med steinalderlokalitet, ID 180479.

4

Tomt B12

Tomt B2 (tatt inn som
referansegrunnlag, jf.
ovenstående kart)

Utsnitt fra plankartet.
Med bakgrunn i at tomt B12 er i konflikt med sikringssone for et automatisk fredet
kulturminne, anbefales at det reises innsigelse til planen. Plangrensen for tomt B12
må trekkes minst fem meter lenger syd for å unngå konflikt med sikringssonen.

Økonomiske konsekvenser
Planarbeidet gir ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen.

Kristiansand, 14. mars 2018
Diderik Cappelen
fung. seksjonsleder
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato: 23.03.2018
Vår ref.: 201404932-4
Arkiv: 323
Deres dato: 20.02.2018
Deres ref.: 2013/2954 -9130/2018

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

Svar fra NVE - Detaljregulering for Åsafjellet vest - Søgne kommune Plan ID 201406
Viser til oversendelse av ovenfor nevnte planforslag 21.02.2018. Søgne kommune ber NVE uttale seg
om planens ivaretakelse av sikkerhet mot kvikkleire-/områdeskred. I planbeskrivelsen er det redegjort
for at alle nye utbyggingstomter ligger på fjell/har tynt løsmassedekke. Det er således ikke behov for
ytterligere undersøkelser av sikkerhet mot kvikkleire-/områdeskred her, jamfør punkt 3 i prosedyre for
utredning av aktsomhetsområder og faresoner, NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred.
Detaljreguleringen omfatter imidlertid også en tomt med eksisterende bygg på marine avsetninger. Fare
for kvikkleire-/områdeskred kan altså ikke utelukkes her uten videre undersøkelser.
NVE tilrår Søgne kommune å undersøke hvorvidt terrengkriterier i punkt 5 i ovenfor nevnte prosedyre
indikerer at tomt B3 er aktsomhetsområde. Dersom det ikke gjøres ytterligere undersøkelser for å
avklare sikkerhet mot kvikkleire-/områdeskred før planen vedtas, må reguleringsplanen sikre at slik
sikkerhet blir dokumentert ivaretatt i henhold til TEK17 dersom det skal (gjen-)oppføres bygg her.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:

Kopi til:
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

18/35205-2

2013/2954-

20.03.2018

9130/2018

Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Åsafjellet vest i
Søgne kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 20.2.2018.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Åsafjellet
vest. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligfelt med tilhørende veg
og lekeplass.
For avkjørsler med ÅDT > 50 (typisk flere enn ti boenheter) og hvor ÅDT på primærvegen er
mindre enn 2000 (her, 1400), bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkel med R = 9
meter. Slike avkjørsler bør bygges med samme krav til vertikal linjeføring som kryss
(anbefalt Region sør: 5,5 meter inn fra primærvegen skal avkjørselen være 5,5 meter bred).
Atkomstveg til planområdet og atkomstveg til 28/396 ligger tett inntil hverandre, parallelt
inn fra fylkesvegen. Disse kan med fordel sammenføyes på de siste meterne ut mot
fylkesvegen (gang-/sykkelvegen).
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

Fra: Marit Larsen[maritlarsen@outlook.com]
Sendt: 02.03.2018 15:12:19
Til: Postmottak
Tittel: Innvendinger. Ref. 13/2954

Innspill detaljregulering for Åsafjell vest, plan ID 201406.
Jeg vil som eier av grn. 28 brn. 396 med dette uttrykke mine innvendinger for detaljregulering for Åsafjell vest. Jeg
fastholder det som tidligere er innsendt (5.12.2017).
-

Veihevingen på 2-3 meter forbi min bolig fremstår som en svært urimelig ulempe. Veien vil bli liggende høyt i
forhold til min bolig. Dette vil føre til at den eneste adkomsten til inngangen vil fremstå som en høy og smal
tunnel mellom veien og boligen. Ulemper er blant annet vanntilsig og snø som vil bli brøytet ned til meg (slik
det blir i dag). Høydeforskjellene vil føre til at snøproblemene blir større.
- Jeg mener at veiens stigning og rekkverket på begge sider av veien vil medføre stor risiko for gående (særlig
for barn, gående med barnevogn/rullestol osv.) og syklende. Særlig vil dette gjøre seg gjeldende på vinteren
når bakken er glatt og ved brøytekanter. Trafikkøkningen som 15 nye boenheter medfører vil kunne føre til en
økning i disse problemene.
- Illustrasjonene er svært misvisende. Blant annet så fremstår veien på en annen måte enn det som fremgår av
teksten. Veggene på hver side av veien er blant annet ikke tatt med.
- Jeg vil også motsette meg at avkjørselen min blir slått sammen med avkjørselen til Åsafjellet. Det er ikke
aktuelt at deler av min vei slås sammen med veien til Åsafjellet.
Med bakgrunn i det foregående ber jeg om at det blir foretatt befaring på området.
Med vennlig hilsen
Marit Larsen

Fra: Daniel Holm[Daniel.Holm@sogne.kommune.no]
Sendt: 14.03.2018 11:27:57
Til: Postmottak
Tittel: VS: Innspill til detaljregulering av Åsafjellet.

Post sak 13/2954
Fra: Elisabeth Lunde Ekrem [mailto:bippette@hotmail.com]
Sendt: 9. mars 2018 10:14
Til: Daniel Holm
Emne: Fwd: Innspill til detaljregulering av Åsafjellet.

Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:
Fra: Elisabeth Lunde Ekrem <bippette@hotmail.com>
Dato: 7. mars 2018 kl. 10:46:42 CET
Til: Magnar Ekrem <magekr@hotmail.com>, Elisabeth Lunde Ekrem <bippette@hotmail.com>
Emne: Innspill til detaljregulering av Åsafjellet.
Innspill til «detaljregulering for Åsafjellet
Reguleringsbestemmelser
Plan ID: 201406 av 20.02.2018»
Ad punkt 1. Rekkefølgebestemmelser.
Jeg viser til «Planbeskrivelse for Åsafjellet 20/11-17, punkt 6.15 der jeg har fått gjennomslag for unntak
av rekkefølgekravet. Sitat:» Dette gjelder ikke B1 og B 19 som er henhholdsvis bolig og eksisterende
tomt.»
Bakgrunn for anmodning om unntak er følgende:
B 19 er ei tomt med inntegnet hus, som har ligget byggeklar siden 1970
Da jeg kjøpte tomta 8/8-96, var det ingen forutsetning for bygging verken å vente på/betale for kryss på
E-39 eller lekeplass i området.
Anleggelse av ny vei til B 3 bør heller ikke være avgjørende for når jeg kan bygge på B19. Det samme
gjelder krav om lekeplass.
Det er vann og kloakk frem til tomtegrense. Den på begynte veien er også ment for B 19, som forøvrig
allerede har adresse Eikeveien 161.
Se ellers kartutsnitt 7 i « Saksframlegget førstegangsbehandling ... Detalregulering av Åsafjellet vest. Her
er det tegnet inn hus på B 19 (gnr. 28, bruksnr 373)
Dette er den gjeldende reguleringsplanen for Eik/Sangvik av 1982.
Jeg ber om at det opprinnelige forslaget i planbeskrivelsen opprettholdes.
Innkjørsel til til B 2, Eikeveien 159.
Innkjørsel ligger i dag på kote 16. Veien er tenkt bygd lavere her, kote 15.
Oppkjørsel blir brukt til lek og sittegruppe sommerstid. En forutsetter at at det gjøres stedlige
tilpasninger til denne innkjørselen, slik at en ikke får stigning her.
Generelt ber jeg om at detaljplanen utformes slik at de rettigheter vi i dag har på B2 og B 19 ikke
forringes.
Mvh
Elisabeth Lunde Ekrem

Sendt fra min iPad,

Fra: Daniel Holm[Daniel.Holm@sogne.kommune.no]
Sendt: 14.03.2018 11:28:19
Til: Postmottak
Tittel: VS: Tillegg til innspill for deltaljregukering av Åsafjellet.

Post sak 13/2954

Fra: Elisabeth Lunde Ekrem [mailto:bippette@hotmail.com]
Sendt: 9. mars 2018 10:15
Til: Daniel Holm
Emne: Fwd: Tillegg til innspill for deltaljregukering av Åsafjellet.

Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:
Fra: Elisabeth Lunde Ekrem <bippette@hotmail.com>
Dato: 9. mars 2018 kl. 10:13:27 CET
Til: Elisabeth Lunde Ekrem <bippette@hotmail.com>, Magnar Ekrem <magekr@hotmail.com>
Emne: Tillegg til innspill for deltaljregukering av Åsafjellet.

Tillegg til innspill av Åsafjellet.
Vi ber om at også B 2 får samme mulighet som B1 og B 19 til to boenheter. Disse tre tomtene er
vesentlig større enn de som ellers er i planen.
Vi ønsker dette med tanke på evt ombyygging til generasjonsbolig.
Mvh
Magnar Ekrem.
Sendt fra min iPhone

Elisabeth Lunde Ekrem

Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 06.03.2018 08:11:00
Til: Postmottak
Tittel: Åsafjellet vest, Detaljregulering - Plan ID 201406

Åsafjellet vest, Detaljregulering ‐ Plan ID 201406
Deres referanse 2013/2954 -9130/2018
I området som inngår i reguleringen har vi et bestående lavspent luftledningsnett som vist på vedlagte kartskisse.
Eventuell flytting eller omlegging av våre anlegg må bekostes av utbygger.

Med vennlig hilsen
Trygve Dahl | Senioringeniør
trygve.dahl@ae.no tlf: +47 38 60 86 58
Agder Energi Nett AS
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00

www.aenett.no

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2013/2954

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/2019

Dato
23.08.2018

Uttalelse til tilleggsutredning for detaljregulering Åsafjellet vest, planid 201406 i
Søgne kommune
Fylkesmannen gir faglig råd om at planforslaget stilles i bero.
Vi viser til kommunens skriv av 10.07.2018.
Planforslaget omfatter 3 eksisterende boliger og åpner for totalt 15 nye boenheter, dels
som eneboliger og dels som konsentrert småhus/rekkehus eller terrasseleiligheter. Det
framgår at kommunens administrasjon ikke stiller seg bak forslaget slik det er fremmet,
bl.a. fordi atkomstveien er for bratt med tanke på universell utforming/funksjonell atkomst,
samt hensynet til naboer.
Fylkesmannen har den 20.03.2018 avgitt uttalelse til planforslaget, der vi uttalte følgende:
«Fylkesmannen viser til at byggeområdet i kommuneplanen kun framstår som en illustrasjon
uten rettsvirkning. Det gis derfor faglig råd om at planprosessen stanses, inntil planstatus er
endelig avklart, og at spørsmål om ytterligere boligbygging på Åsafjellet konsekvensutredes,
før det tas tilling til om foreliggende detaljregulering kan/bør legges ut til offentlig ettersyn.»
Kommunen formidlet i e-post av 20.04.2018, at utbygger hadde signalisert at man ønsket å
utrede avvikene fra gjeldende reguleringsplan Eik/Sangvik som en del av detaljreguleringen.
Ved e-post av 24.04.2018, ga vi tilbakemelding til kommunen om at det ved videre planarbeid
evt. måtte meldes oppstart på nytt. Dette har ikke skjedd, men det er gjort en tilleggsutredning
for aktuelle planområde på søndre del av Åsafjellet. Den konkluderer bl.a. med at
konsekvensene for landskap og stedskvalitet er negativ. Herunder ved at krevende
terrengforhold med vesentlige høydesprang gjør at en utbygging vil gi betydelige visuelle nærog fjernvirkninger, spesielt mot sør og vest, der området er godt synlig fra henholdsvis
Sangvikveien og Eikeveien.

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

Kommunen presiserer nå i sitt skriv at formålet med utredningen har vært «å skape et best
mulig beslutningsgrunnlag, ikke avklare om tiltak skal tillates eller ikke». Dette er imidlertid
ikke i samsvar med fylkesmannens vurdering av 20.03.2018. Vårt poeng var først og fremst
å få avklart om kommuneplanens illustrerte eksisterende og nye byggeområder for boliger på
Åsafjellet, etter en konsekvensutredning, kunne bli godkjent som byggeområde. Dette har ikke
skjedd.
Søgne kommune har nå på høring forslag til ny kommuneplan for 2018 – 2030. Der er det
konsekvensutredet et forslag om å utvide det illustrerte boligområdet på Åsafjellet i sørøst.
Denne utvidelsen ble ikke tatt med, først og fremst grunnet uheldig landskapsvirkning.
Kommuneplanforslaget viser for øvrig at de illustrerte boligfeltene på bl.a. Åsafjellet nå skal
inngå som juridisk bindende byggeområder for boliger, men dette er ikke konsekvensutredet.
Vi antar at disse byggeområdene heller ikke tidligere har blitt konsekvensutredet. Dette vil vi
komme tilbake til i vår høringsuttalelse til det nye kommuneplanforslaget.
Etter dette mener vi at tilleggsutredningen som nå foreligger for sørvestre del av Åsafjellet,
ikke er et svar på Fylkesmannens faglige råd av 20.03.2018. Ut fra dette, samt de negative
konklusjoner som framkommer med hensyn til byggeområdets landskapsvirkninger, gir vi
faglig råd om at planforslaget stilles i bero.

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
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Sendt fra min iPad
Videresendt

melding:

Fra: Biopetteahotmailpom
Dato: 14. august 2018 kl. 20:58:55

CEST

Til: Magnar Ekrem <mage—l<LQhotmail.com>
Kopi: biDDette@hotmail.com,
Emne: lnnspill

til «Høring-

Magnar Ekrem <mggglg©hotmail£gm>
tilleggsutredning

for Åsafjellet

vest plan ID

201406
lnnspill til plan ID 201406,

Høring- tilleggsutredning

for Åsafjellet

vest.

Fra Elisabeth Lunde Ekrem
Jeg viser til tidligere

innspill fra meg i denne saken:

lnnspill til planreguleringsbestemmelser

av 20.02.18 sendt dere 07.03.18,

lnnspill sendt 09.03.18, samt referat av innlegg jeg holdt for de politiske
partiene
l samtlige

sendt 20.08.18. (se vedlegg
innlegg

1-3)
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på plankartet) står i en særstilling i forhold til de andre tomtene, fordi det
allerede er inntegnet

hus på tomta heri Eik-Sangvik
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har skjøte på at jeg har vegrett til påbegynt
Det står også i planbeskrivelsen

planen av 1982.

ndg veg og lekeplass.

Jeg

veg til tomtegrense.
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eksisterende
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Elisabeth Lunde Ekrem
Innspill til detaljregulering
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av Åsafjellet.

7. mar. 2018,10:46:44
Magnar

Ekrem

Innspill til «detaljregulering

Elisabeth

Lunde

Ekrem

for Åsafjellet

Reguleringsbestemmelser
Plan ID: 201406

av 20.02.2018»

Ad punkt 1. Rekkefølgebestemmelser.
Jeg viser til «Planbeskrivelse
fått gjennomslag

for Åsafjellet

20/11—17, punkt 6.15 der jeg har

for unntak av rekkefølgekravet.

B1 og B 19 som er henhholdsvis
Bakgrunn for anmodning

Sitat:» Dette gjelder ikke

bolig og eksisterende

tomt.»

om unntak er følgende:

B 19 er ei tomt med inntegnet

hus, som har ligget byggeklar

Da jeg kjøpte tomta 8/8—96, var det ingen forutsetning

siden 1970

for bygging verken å

vente på/betale for kryss på E-39 eller lekeplass i området.
Anleggelse

av ny vei til B 3 bør heller ikke være avgjørende

for når jeg kan

bygge på B19. Det samme gjelder krav om lekeplass.
Det er vann og kloakk frem til tomtegrense.
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ment for B 19, som forøvrig allerede har adresse Eikeveien 161.
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vest. Her er det tegnet inn hus på B 19 (gnr.
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reguleringsplanen
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forslaget

for Eik/Sangvik
i planbeskrivelsen

av 1982.
opprettholdes.

Innkjørsel til til B 2, Eikeveien 159.
Innkjørsel

ligger i dag på kote 16. Veien er tenkt bygd lavere her, kote 15.
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Tillegg til innspill av Åsafjellet.

Vi ber om at også B 2 får samme mulighet som B1 og B 19 til to boenheter.
Disse tre tomtene
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Søgne20.03.18
Detaljregulering for Åsafjellet.
Plan ID 201406

Til de politiske partiene.
På oppfordring fra partiet høyre oversender jeg innlegget jeg hadde på flere gruppemøter
mandag 19.03.18:
«Jeg heter
barnebarn
kartet B2.
Jeg kjøpte

Elisabeth Lunde Ekrem og er gift med Magnar Ekrem. Sammen med et av våre
på 15 år, bor vi i Eikeveien 159;- midt i detaljreguleringen for Åsafjellet; på planVidere er jeg eier av gnr 28, brnr 373, B 19 på plankartet.
tomta i 1996, både for å hindre innsyn ved eventuell utbygging, men også med tanke på

barn.

Jeg har ingen erfaring verken med bygging eller politiske irrganger.
Jeg søkte derfor hjelp av en jurist til utforming av innspill i saken.
Vi har hatt en god dialog sammen med juristen og prosjektleder Arne Hallandvik.
I planbeskrivelsen fikk vi gehør for unntak av rekkefølgekrav ved eventuell bygging på tomta.
Dette fordi det har vært påtenkt et hus her siden 1970. (Se ellers Eik/Sangvikplanen av 1982 der
dette er tegnet inn.)
Tomta ble kjøpt med vann og kloakkanlegg fram til tomtegrense, samt veirett fram til Eikeveien.
(Jeg viser kopi av skjøtet, samt kartutsnitt 7 i saksframlegg.)
Til min forundring er dett unntaket tatt ut av detaljplanen. Politikerne velger å la alt inngå i ny
reguleringsplan. Dette finner jeg urimelig. Jeg har kjøpt en tomt som jeg etter gjeldende plan kan
bygge på bare ved å søke om byggetillatelse. Med den nye planen må jeg betale for veikryss på
13—39,ny vei inn til nabo B3, og omlegging

Vl hadde i utgangspunktet

av vei opp i området.

ikke tenkt å være med på noe annet enn asfaltering/vedlikehold.

Som det fremgår av innspill jeg sendte til planbeskrivelsen, kan jeg heller ikke se at det er
lovhjemmel for å pålegge meg å betale for ny infrastruktur før jeg eventuelt bygger på tomta.
Vi ønsker fortsatt å ha et godt naboforhold til grunneier, og har av den grunn ikke protestert på

utbygging-

Illustrasjonene over området er fantastisk flotte. Virkeligheten ser kanskje litt annerledes ut.
Jeg har derfor et sterkt ønske om at politikerne tar en befaring i området før saken igjen skal
behandles.
Det er en stor belastning å skulle bo midt idette prosjektområdet med anleggsmaskiner og støy i
uoverskuelig framtid.
Vi har valgt å ikke protestere på hele planen av hensyn til naboskap;— til tross for at det er mye en
kunne sagt både om trafikk, forringelse av området, støy, innsyn o.s.v.
Men jeg håper politikerne er villige til å unnta B 19 fra rekkefølgekravet
delaktighet i infrastruktur
først skal gjelde ved bygging.

og at økonomisk

Dersom tomta ikke unntas fra rekkefølgekravet og detaljplanen ikke går igjennom,— kan dette få
store konsekvenser for underegnede: Da har jeg investert i ei tomt som jeg ikke kan få vei til, til
tross for at den er kjøpt med vegrettighet.
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Jeg har såpass tiltro til politikerne
øyne.

at jeg regner med dere kan se på denne saken med nye, friske

På forhånd takk.
Er noe uklart, så spør gjerne.»
Jeg nevnte også at det blir en nedgraving av veien fra kote 16 til kote 15 på toppen av bakken, og at
dette medfører

brattere

innkjørsel

til B 2, vår nåværende

Med vennlig hilsen
Elisabeth Lunde Ekrem
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 14/26820-23

Deres ref.: 2013/2954

Dato: 13.08.2018

Søgne kommune - Uttalelse til høring- tilleggsutredning - detaljregulering for
Åsafjellet Vest - planID 201406
Viser til oversendelse 10.07.2018 av tilleggsutredning detaljregulering for Åsafjellet vest på
høring.
Fylkesrådmannen og regionalsjefen er begge inhabile i denne saken grunnet familiære
forhold. I forbindelse med høringen av planen ble saken på bakgrunn av dette lagt frem for
hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) i møte 04.04.2018 med
innstilling fra fungerende seksjonsleder for plan- og miljøseksjonen.
På bakgrunn av innspill fra Fylkesmannen i forbindelse med høringen har det blitt
utarbeidet en tilleggsutredning som nå er sendt på høring. Utredningen er ment å gi et
bedre beslutningsgrunnlag i saken. Vi kan ikke se at tilleggsutredningen tilfører saken
noen nye momenter, og velger derfor kun å referere saken.
Fylkeskommunen reiste i oversendelse av 04.04.2018 innsigelse til overnevnte
detaljregulering grunnet hensynet til et automatisk fredet kulturminne. Innsigelsen er
imøtekommet i revidert forslag til detaljregulering.
Vår innsigelse vedrørende kulturminner er å anse som frafalt.
Vi har ingen ytterligere merknader til saken.
………………………………………………..
Dette brevet vil ved første anledning (29.08.2018) bli lagt frem som referatsak for SAMutvalget.
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Utvalg
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Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget slutter seg til saksutredningen om at området må søkes regulert og
utbygd i flere etapper/trinn for å oppnå tilfredsstillende kjøreatkomst til de øverste tomtene.
Plan- og miljøutvalget er positiv til at det fremmes et revidert forslag for de nedre delene i
samsvar med de prinsippene som trekkes opp i saksutredningen under punkt 3.4 (forsvarlig
utbyggingsalternativer).

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.01.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvoll (H) grunnet bekjentskap. Representanten ble
erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Løchen (H) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget slutter seg til saksutredningen om at området må søkes regulert og
utbygd i flere etapper/trinn for å oppnå tilfredsstillende kjøreatkomst til de øverste tomtene.
Plan- og miljøutvalget er positiv til at det fremmes et revidert forslag for de nedre delene i
samsvar med de prinsippene som trekkes opp i saksutredningen under punkt 3.4 (forsvarlig
utbyggingsalternativer).
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Detaljregulering for Åsafjellet vest, Plan ID 201406 legges ut til offentlig ettersyn, jmf
regulatens ønske, med følgende endring: Før planen legges ut endres følgende i

planbestemmelsene om garasje. Mønehøyde endres til maks 5,7 og gesimshøyde endres til
maks 3,7.
Begrunnelse:
Saken har sin forhistorie, og plan og miljøutvalget følger opp vårt tidligere vedtak av 2014.
Når det gjelder endring av bestemmelser for garasjer, følger pml opp intensjonen med de
vedtak vi har gjort tidligere denne valgperiode.
Nabomerknader.
Pml har vurdert disse opp mot planforlaget. Innkommende merknader er gjennomgått og
vurdert under behandlingen av saken.
Rådmannens bes innarbeide gjeldende rekkefølgekrav i henhold til kommuneplanen om
bygging av kryss på E39.
Det foretas en gjennomgang av planen mellom administrasjon og utbygger for å vurdere om
andre endringer i bestemmelsen må innarbeides.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP.
FRP s forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP, MDG).
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Vedtak:
Detaljregulering for Åsafjellet vest, Plan ID 201406 legges ut til offentlig ettersyn, jmf
regulatens ønske, med følgende endring: Før planen legges ut endres følgende i
planbestemmelsene om garasje. Mønehøyde endres til maks 5,7 og gesimshøyde endres til
maks 3,7.
Begrunnelse:
Saken har sin forhistorie, og plan og miljøutvalget følger opp vårt tidligere vedtak av
2014. Når det gjelder endring av bestemmelser for garasjer, følger pml opp intensjonen
med de vedtak vi har gjort tidligere denne valgperiode.
Nabomerknader.
Pml har vurdert disse opp mot planforlaget. Innkommende merknader er gjennomgått
og vurdert under behandlingen av saken.
Rådmannens bes innarbeide gjeldende rekkefølgekrav i henhold til kommuneplanen om
bygging av kryss på E39.
Det foretas en gjennomgang av planen mellom administrasjon og utbygger for å vurdere
om andre endringer i bestemmelsen må innarbeides.

1. Bakgrunn for saken:
Prosjektgruppen AS har på vegne av grunneierne Helge og Jarl Andresen fremmet et privat
reguleringsplanforslag for boligfortetting i og rundt Eikeveien 157,159, 163 og 165 nord for
Torve. Totalt 15 nye boenheter.
Plankontoret Halvor Homme og Repstad eiendom AS startet planleggingsarbeidet i 2014, men
trakk seg senere ut av arbeidet da man ikke klarte å oppnå tilfredsstillende kjøreatkomst til
feltet.

Kartutsnitt 1: Området det ble meldt planoppstart.
2. Forslaget:
Alle nye boligtomter er planlagt i en vestvendt skråning rundt 4 eksisterende eneboliger.
B1, B2 og B3 er eksisterende eneboliger i planområdet. I tillegg ligger en eksisterende bolig
rett nord for B3 som ikke inngår i selve planen.

Kartutsnitt 2: Viser planforslaget.
Planen legger opp til at det kan bygges eneboliger på de regulerte tomtene, men for tomtene
B1, B12 og B19 åpnes det også for bygging av konsentrert småhus/rekkehus eller
terrasseleiligheter. B1 og B19 med to boenheter pr tomt, og B12 med 3 boenheter pr. tomt.
Boligene skal ha flatt eller saltak med mønehøyder opptil 8,5 meter og gesimshøyder på inntil
7,5 meter.
Helt øverst i feltet (nordøst) i tilknytning til vendehammer er det lagt opp til en mindre
småbarns lekeplass. Atkomsten inn i området foreslås regulert som fellesvei med omfattende
terrengtiltak for å forbedre stigningsforholdene.
3. Administrasjonens vurdering
3.1 Stigning på vei
Administrasjonen har frarådet planløsninger med eksisterende vei opp i skråningen fordi
høydeforskjellene er for store til å oppnå tilfredsstillende stigningsforhold.
Selv med foreslåtte utbedringstiltakene hvor veien går fra 20 til 12,5 % stigning er veien
fortsatt for bratt til at det er tilrådelig å etablere et nytt boligfelt.
Med det antallet boenheter planen legger opptil er kravet offentlig vei med maks 8 % stigning.
Felles/privatvei som forutsettes benyttet på et mindre antall boenheter har krav om maks
stigning på 10 %.
På grunn av veiutfordringene har administrasjonen holdt fast på at en utbygging må følge
kommuneplanens forutsetninger med atkomst nordover (se kartutsnitt under). Alternativt at
man kommer opp med andre forsvarlige/egnede atkomstløsninger til det avsatte byggeområdet
i kommuneplanen.

Kartutsnitt 3: Viser kommuneplanens arealdel som forutsetter at et større område og med en
annen atkomstløsning.
Tiltakene som foreslås for å forbedre stigningsforholdene til 12,5 % er heving av terreng med
omfattende veifyllinger og murer. Terrenghevningen starter allerede rett med avkjørselen til
Eikeveien, men største delen av hevingen tas i mellom profil 100-130, rett forbi de to etablerte
eneboligene som ligger tett opp til veien i dag.
Forbi boligene skal veien heves i mellom 2-3 meter over dagens terrengnivå med mur.

Kartutsnitt 4: Viser planlagt mur.
På toppen av muren skal det etableres rekkverk merket blått i kartutsnittet ovenfor.
Boligeiendommen på nordsiden (28/396) blir tungt berørt om veihevingen som foreslås.
Beboeren har gjentagende tatt kontakt med kommunens saksbehandler og uttrykt bekymring i
forhold til reguleringsplanen. Bekymringene knytter seg til hvilke bokvaliteter som blir igjen
på tomta om tiltaket gjennomføres, hvordan sydveggen på boligen skal kunne vedlikeholdes og
hvordan tilgjengeligheten til boligen generelt blir med den foreslåtte løsningen (inngangen
ligger på østveggen for å komme dit går man langs sydveggen hvor muren planlegges opptil
boligen).
Beboeren er videre bekymret for overvannsproblematikk med å få veien og muren kloss inntil
boligen m.m.

Kartutsnitt 5:Viser eksisterende bebyggelse som ligger helt inntil veien.
Administrasjonen er enig i at ulempene boligene blir for stor med et så omfattende
hevingstiltak. Boligene ligger for tett på veien til at løsningene blir forsvarlige.
Det kan også trekkes fram at det vil være en forringelse av områdets karakter å etablere en
fylling og mur i denne størrelsesorden. Området er et forholdsvis lett bebygd kulturlandskap
med landlige kvaliteter.
Den eneste fordelen med å gjennomføre veiutbedringen er at de to etablerte boligene lenger
opp vil få en forbedret veisituasjon (gå fra 20 til 12,5 % stigning).
Dersom veien fullt ut oppfylte normkravene til stigning og standard ville man kunne
argumentert med at nye boliger i seg selv er en fordel. Men så lenge man ikke klarer å oppfylle
kravene til en funksjonell atkomst faller det argumentet gjennom.
Med plan- og bygningsloven av 2008 la lovgiver inn krav til universell utforming i
formålsparagrafen.
Tidligere planla man spesifikt for spesielle brukergrupper, mennesker med nedsatt
funksjonsevne, barnefamilier og eldre osv. Tanken var at den her type brukergrupper kunne
bosette seg i områder som er spesielt tilrettelagt (framkommelighet for barnevogn og rullestol
osv.). Med kravet om universell utforming i formålsparagrafen var intensjonen at man skulle
slutte å planlegge spesifikt for brukergrupper, løsningene skal være universelle. Det vil si at
flest mulig skal kunne ta i bruk løsningene som planlegges uavhengig av funksjonsevne,
livssituasjon o.l.
Summen av både ulempene for naboer og at boligfeltet ikke klarer kravene til funksjonell
atkomstvei gjør at administrasjonen ikke kan stille seg bak forslaget slik det fremmet.
Det er lagt betydelig vekt på at det finnes andre utbyggingsløsninger som vil kunne gi en
tilfredsstillende vei ut fra normkravene. Det presiseres at dette alternativet medfører en annen
tidshorisont i forhold realisering da man må ta et større område opp til regulering som foreslått
i kommuneplanen (atkomsten må løses på en annen måte).

3.2 Forsvarlige utbyggingsalternativer
Med utgangspunkt i normkravene til vei er det etter administrasjonens syn naturlig å se en
utbygging av planområdet i to etapper. Så langt man klarer stigningskravene med dagens vei
uten heving og lignende omfattende tiltak kan det fortettes i nedre del av planområdet
(innenfor eksisterende byggeområde).
Det vil si i området rundt forslagsstillers bolig, i starten av bakken/skråningen (se kartutsnitt
under). Alt etter hvor høy utnyttelse/type bebyggelse det legges opp til vil man kunne få inn 14 boenheter på arealet.
For å oppnå stigningskrav til vei vil avkjørsel til nye tomter kunne legges vest eller rett øst for
eksisterende bolig som vist i kartutsnitt under.

Kartutsnitt 6: Viser «del 1» som er mulig å komme fram til med dagens krav til stigning. Det er
rom for et mindre forretningsprosjekt. Arealet er på rundt 2000m2.
De øvrige arealene lenger øst – høyere i terrenget, merket som del 2 i kartutsnitt under – må
søkes løst nordover gjennom en større helhetlig regulering i tråd med kommuneplanen.

Kartutsnitt 7: Viser hvordan området kan bygges ut i to trinn/etapper.
Det innsendte planforslaget legger opp til to boligtomter på del 1 (B10 og B11), men
forutsetter at innkjørsel legges mye høyere i terrenget til at stigningskravene oppfylles. Tomt
B10 er foreslått planert på kote 11 og tomt B11 er foreslått planert på kote 9,5. Eksisterende
boligtomt (B3) har planert høyde kote 5.
Planert tomtehøyde for avkjørsel på B10 og B11 bør ikke komme noe særlige høyere enn kote
6-7. Av den grunn må forslaget revideres. Ved revisjon bør man også vurdere å se muligheter
for å anlegge en mindre lekeplass, eksempel kan man vurdere å ta i bruk område merket som
del 2 (rett nord for del 1).
3.3 Terrengbearbeiding
Det innsendte forslaget forutsetter forholdsvis tunge terrenginngrep for å kunne bygges ut.
Eksempelvis har B12 høydeforskjell på 12 meter (lavest punkt er kote 10 og høyeste 22).
Tomta forutsettes planert ut på kote 14,5.
Administrasjonens alternative utbyggingsforslag vil også medføre forholdsvis store
terrenginngrep selv om det ikke er like store høydeforskjeller i dette området. Utbygger bør å
vurdere å se på løsninger for redusere landskapsvirkninger, eksempel redusere bruk av høye
murer og skjæringer. Trappe både terreng og bebyggelse er mulige utbyggingsløsninger for å
redusere negative landskapsvirkninger. Tilbakefylling er også mulig løsninger som kan
vurderes.
3.4 Forholdet til overordnet plan
De øverste delene (lengst øst) er avsatt til nytt boligformål, men da som større område med
plankrav og atkomst nordover. De nedre delene av (lengst vest) er avsatt til eksisterende
boligbebyggelse. Det er derfor som utgangspunkt ikke lagt opp til at området kan fortettes som
foreslått.

Kommunen har en viss praksis på tillatte lettere forretningsprosjekter i eksisterende
boligbebyggelse områder. Av den grunn har administrasjonen i sin innstilling lagt vekt på at de
nedre delene må kunne vurderes fortettet selv om det ikke forutsatt i overordnet plan.
3.5 Andre merknader
Eksisterende beboere og eiere av tomten B2 har tatt kontakt med saksbehandler og reagerer på
at det i forslaget fremstilles som at alle grunneiere innenfor plan er med på å fremme forslaget.
Grunneier av B2 og B19 stiller seg ikke bak forslaget fordi det gir generelt redusert bokvalitet
med boliger på alle kanter, økt trafikk, store terrenginngrep osv.
Det vises for øvrig til innkommende brev fra både eier av B2 og berørt boligeiendom 28/396
som blir berørt av veihevingen (se vedlegg 9).
Vedlegg
1 Plankart
2 Planbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 ROS-analyse
5 Plan- og lengdeprofil vei
6 Normalprofil vei
7 VA-plan
8 Kart flomveier
9 Registrerte innspill til planarbeidet

