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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Kossevigheia 2 – Plan ID 201218 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 19.09.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Monstad (MDG) da han regnes som part i saken, jmf
Fvl. § 6, 1. ledd a. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Utvalget valgte enstemmig repr. Daland (FRP) som midlertidig møteleder. Repr. Daland (FRP)
ledet utvalgets behandling av saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Kossevigheia 2 – Plan ID 201218 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.
Innstilling:
1. Detaljregulering for Kossevigheia 2 – Plan ID 201218 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Planen er utarbeidet av ingeniør Jan Petter Laugen på vegne av Øyvin Simonsen. Formålet med
planarbeidet er å rive eksisterende enebolig og oppføre 5 nye boliger med tilhørende lekeplass på
eiendommen.
Innholdet i planen
Planen består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse, illustrasjonsplan og støykart
(vedlegg 1-6).

Kartutsnitt: Planområdet
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Kartutsnitt: Plankartet

Planen legger til rette for å oppføre 5 boliger i to etasjer som kjedet bebyggelse med garasjer mellom
boenhetene. Nordøst for de planlagte boligene er det avsatt areal til gjesteparkering, og sør for boligene
er det avsatt en mindre sandlekeplass på 255 m2. Det er tatt inn fortau fra Langenesveien til og med
lekeplassen.
Planprosessen
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i mars 2013. Innkomne merknader til oppstarten fremkommer
av planbeskrivelsen.
Planforslaget var ute på høring i perioden 10.06.18-13.08.18. Ved høring av planen kom det inn 4
skriftlige uttalelser, disse er oppsummert og kommentert under. Uttalelsene kan leses i sin helhet i
vedlegg 9.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 25.06.2018
Vi etterlyser innspill fra barn og unge, samt en vurdering av disse innspillene. Dette er å anse som en
mangel ved planforslaget, som bør rettes opp før planen sluttbehandles.
Det er for øvrig positivt at rekkefølgebestemmelse 6.2 sikrer avsatt lekeareal opparbeidet i henhold til
godkjent utomhusplan, før boligene tas i bruk. Vi bemerker i denne sammenheng at ordet «skal» ikke
står i bestemmelsen. Det står at «Lekeplassen være ferdig opparbeidet (…)». Vi legger i grunn at ordet
skal bare er uteglemt, og at dette blir rettet opp.
Boligene nærmest Langenesveien ligger innenfor gul støysone. Reguleringsbestemmelsene beskriver
nærmere hvilke løsninger som skal følges for å tilfredsstille støykravene. Det er imidlertid ikke vist til
hvilke støykrav som gjelder. Vi gir derfor faglig råd om reguleringsbestemmelsene 5.2 får en tilføyelse
om at kravene i støyretningslinjen T-1442/2016, tabell 3, skal følges.
Administrasjonens kommentar:
Merknadene er imøtekommet og bestemmelser er rettet opp i tråd med kommentarene. Det er lagt til
hvilke støykrav som gjelder i bestemmelse 5.2.
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Barn og unges representant har kommet med en uttalelse til planforslaget, som er kommentert under
vurdering av planforslaget. Uttalelsen kan leses i sin helhet i vedlegg 8.
Statens vegvesen, 04.07.2018
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.
Agder Energi Nett AS, 11.07.2018
I området som inngår i reguleringen har vi en lavspent jordkabel som forsyner eksisterende bolig.
Konf. Vedlagte kartskisse. Eventuell flytting/omlegging av våre anlegg må bekostes av utbygger.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Vest-Agder fylkeskommune, 07.08.2018
Vi har ingen merknader til planen.

Vurdering av planforslaget
Største delen av området som foreslås til byggeområde er avsatt til eksisterende boligbebyggelse i
gjeldende bebyggelsesplan. Arealene nord mot Langenesveien er avsatt til friområde.
Planforslaget legger til rette for 5 nye boliger i to etasjer som kjedet bebyggelse med garasjer mellom
boenhetene. Det blir også lagt til rette for lek med sandlekeplass på 255 m2 sør for boligene.
Plasseringen av sandlekeplassen har blitt diskutert. Administrasjonen har tidligere spilt inn at
lekeplassen kunne blitt plassert mer sentralt i forhold til de 5 boligene slik at den blir mer integrert som
en del av bomiljøet. Fordelen med å plassere den på yttersiden bak boligene mot samleveien som
foreslått, er at flere husstander i området da kan ta i bruk lekeplassen. Det vil være positivt for området
som helhet, da det er mangel på lekeplasser i nærområdet, med unntak av en liten som ligger nordvest
for planområdet. Dette vil bli en mer sentral lekeplass for hele Kossevigheia. Med plassering tett på
samleveien bør den vurderes inngjerdet.
Barn og unges interesser
Barn og unges representant har kommet med en uttalelse til planen (vedlegg 8), hvor hun kommenterer
forholdene for barn og unge i området. Det er kort vei til skole og barnehage, med Langenes barneskole
med sine idrettsanlegg som ligger 300 meter unna og Solstrålen barnehage 200 meter unna. Det er
gang- og sykkelvei langs Langenesveien, og det blir i planforslaget tatt inn fortau fra Langenesveien til
og med lekeplassen. Dette vil sikre tryggere ferdsel i området. Planforslaget legger også til rette for lek
med en sandlekeplass sør for boligene, og denne er regulert som felles lekeplass for boligtomtene. Det
er i dag også en ballbinge 150 meter sør for planområdet.
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Kartutsnitt: Tilbud for barn og unge i nærområdet

Støy
Hele uteområdet til boligene i B1 er støyutsatt i gul sone fra Langenesveien mot nord, øst og vest i følge
støyberegningene til konsulenten. Det er ikke foreslått etablert støyskjerm for å forbedre kvaliteten på
uteområdene til boligene. Forslagsstiller har valgt å ta inn en bestemmelse om at halvparten av
rommene med støyfølsomt bruksformål og minst ett soverom skal ha vindu mot stille side. I tilfeller der
man har vindu mot støyutsatt område skal det løses med balansert mekanisk ventilasjon. Boligene vil få
et stille uteområde mot sør, og forslagsstiller mener da det ikke er nødvendig å støyskjerme de øvrige
uteområdene da det er tilstrekkelig at de har en stille side iht. de nasjonale støyretningslinjene (T-1442).
De nasjonale støyretningslinjene er en generell minimumsstandard og skal eksempelvis kunne legges til
grunn på blokkbebyggelse i byrom hvor det ikke er mulig å oppnå høyere standard. I dette tilfellet er
det etter administrasjonens syn fullt mulig å oppnå en høyere standard med tiltak i form av en
støyskjerm som gjør at man står friere i plasseringen av støyfølsomme rom i boligene.
Ettersom løsningen som er foreslått er innenfor minstekravet og at arealene er nordvendt (vurderes som
mindre verdifull som uteområde) vil ikke administrasjonen foreslå endringer i planen på dette punktet.
Konklusjon
Etter høring av planen er det i bestemmelsene blitt lagt til hvilke støykrav som gjelder, og ellers er det
gjort mindre språklige rettelser av bestemmelsene.
Arealenheten anbefaler at planen vedtas med justeringer innarbeidet i bestemmelsene.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til planforslaget.

Vedlegg
1 Plankart
2 Planbestemmelser
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3
4
5
6
7
8
9

Planbeskrivelse
ROS-analyse
Illustrasjonsplan
Støyberegninger
Særutskrift førstegangsbehandling
Uttalelse fra barn og unges representant
Høringsuttalelser
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR
KOSSEVIGHEIA 2
SØGNE KOMMUNE
REGULERINGSBESTEMMELSER
PlanID 201218
1. Planens hensikt
1.1

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av 5 bolighus med tilhørende
adkomstvei, felles gjesteparkeringsplasser og lekeplass. På deler av strekningen er det planlagt fortau
langs veien Kossevigheia.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1

Sammen med søknad om tiltak skal det fremlegges en målsatt situasjonsplan for den enkelte tomt eller
delområde. Situasjonsplanen skal vise adkomst, parkeringsplasser og hvordan øvrig del av tomta skal
tilrettelegges for uteopphold og lek. Det skal redegjøres for parkeringsdekning og utforming av
friområder og lekeareal. Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/
nabobebyggelse og tilstøtende vei.

2.2

Forstøtningsmurer skal ikke være høyere enn 1,5 m og skal ha en enhetlig utforming, fortrinnsvis i
naturstein. Natursteinsmurer skal ikke ha brattere helning enn 3:1. Bratte skjæringer skal sikres eller
avtrappes. Fyllinger skal jordkles og tilsås eller beplantes.

2.3

Utforming og dimensjonering av uteoppholdsarealer og lekeplasser skal tilfredsstille Søgne kommunes
retningslinjer.

2.4

Det skal opparbeides parkeringsplasser for bebyggelsens behov på egen grunn. Parkeringsdekningen
for biler for hver boenhet skal minst tilsvare:


Boenheter større enn 50 m²

2 plasser, hvorav 1 i garasje.



Boenheter mindre enn 50 m²

1 plass

Det skal i tillegg etableres 0,25 plasser til gjesteparkering pr. boenhet.
2.5

Det skal avsettes 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet på egen grunn.

2.6

Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til
eksisterende nett. Søgne kommunes normer for vei, vann og avløp skal følges.

3.

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

3.1

Områdene B1 og B2 skal benyttes til oppføring av kjedehusbebyggelse som vist på planen (5
boenheter). Bebygd areal (m2-BYA) skal for den enkelte tomt ikke overstige 130 m2.

3.2

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene. Bygningene skal ha en enhetlig utforming med
hensyn til fasade, takform og materialbruk.

3.3

Boliger skal ha saltak eller pulttak med takvinkel på minimum 20 grader.

3.4

Kotehøyder for topp laveste gulv er angitt på plankartet for hver tomt. Mønehøyde og største
gesimshøyde, målt fra dette nivået, skal ikke være større enn 9,0 m.

3.5

Garasjer kan plasseres utenfor byggegrense. Avstand fra regulert veiområde til garasje skal være minst
2 meter når garasjen står parallelt med vei og minst 5 meter når garasjen er orientert med åpningen mot
vei. Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra tomtegrense mot annet areal.

Side 1 av 2
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3.6

Forstøtningsmurer kan oppføres i tomtegrense. Plassering og utforming skal tilpasses terrenget og
omgivelsene.

3.7

Minst halvparten av alle nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle
hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad
og toalett.

3.8

For hver boenhet skal det avsettes minst 80 m² uteoppholdsareal. Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i
beregningen av uteoppholdsareal.

3.9

Område f_R1 skal benyttes til felles postkassestativer og anordninger for renovasjon. Omfang og
utforming bestemmes av kommunen.

4.

Friområde

4.1

Område f_LEK skal opparbeides som sandlekeplass og skal være fellesareal for områdene B1 og B2.

5.

Hensynssoner (pbl § 12-6)

5.1

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over tilstøtende
veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.

5.2

Kravene i støyretningslinje T-1442/2016, tabell 3, skal følges. Den nordligste delen av område B1 ligger
innenfor gul støysone langs Langenesveien. I dette området skal minimum halvparten av antall rom til
støyfølsom bruk ha vindu mot stille side, herunder minst ett soverom i hver boenhet. Alle boenheter hvor
ett eller flere rom til støyfølsom bruk bare har vinduer mot støyutsatt side, skal ha balansert mekanisk
ventilasjon.

6.

Rekkefølgekrav (pbl § 12-7, nr. 10)

6.1

Før det gis tillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjent utomhusplan og
godkjente tekniske planer for området. Utomhusplanen skal bl.a. vise vegetasjon, enkelttrær, terreng og
andre elementer som skal bevares, terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder,
utforming og møblering av lekeplasser og utforming av turveier.

6.2

Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før boliger tas i bruk.

6.3

Fellesordninger for post og renovasjon skal være etablert før boliger tas i bruk.

6.4

Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i områdene B1 og B2 skal veier og teknisk infrastruktur være
ferdig opparbeidet og godkjent i henhold til godkjente tekniske planer. Regulert fortau inngår i teknisk
infrastruktur.

6.5

Siktsoner skal opparbeides samtidig med veianleggene.
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Reguleringsplan for boligområde på Langenes,gnr. 16, bnr. 39, Søgne kommune

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Kossevigheia 2
SØGNE KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE
Plan ID 201218
Generelt
Plandokumentene er utarbeidet av arealplanlegger / ingeniør Jan Petter Laugen, som i nært samarbeid med
grunneierne har stått for utformingen av reguleringsplanen med beskrivelse og bestemmelser. Asplan Viak AS v/
ingeniør Sidsel Brabrand Urfjell har utført den digitale konstruksjonen av reguleringsplanen.
Hensikten med planen er å kunne legge til rette for boligbygging på eiendommen, med tilhørende adkomstvei,
lekeplass og gjesteparkeringsplasser.
Planområde, dagens situasjon
Planområdet omfatter i første rekke boligeiendommen Kossevigheia 2, den resterende delen av eiendommen
gnr. 16, bnr. 39. Området er på ca. 2,5 daa og avgrenses av Langenesveien i nord, veien Kossevigheia i sørvest
og eksisterende boligområde i vest. Det er av praktiske grunner tatt med noen restarealer som ligger mellom
denne eiendommen og Langenesveien, og som det derfor har vært naturlig å ta med innenfor reguleringsplanen.

Planområdets beliggenhet
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Reguleringsplan for boligområde på Langenes,gnr. 16, bnr. 39, Søgne kommune

Skråfoto av planområdet sett fra sør
Eiendommen gnr. 16, bnr. 39 eies av søsknene Simonsen. Boligen som står på eiendommen, har tidligere tilhørt
deres mor. Boligen, som er bygget i 1957, er i dårlig forfatning og bør rives. Bygningen har ingen interesse i
vernesammenheng.
Tomta skråner svakt nordover mot Langenesveien. Den har en delvis opparbeidet hage, som ikke er holdt ved
like, og i tillegg noe skog, vesentlig gran. Det kjennes ikke til spesielle biologiske kvaliteter på stedet.
Solforholdene er gode. Det er ingen høyder som stenger solen på sørsiden av området. Bebyggelsen på
vestsiden ligger 3-4 m høyere enn planområdet, noe som reduserer kveldssolen noe. Terrenget vil imidlertid bli
delvis oppfylt i forbindelse med utbyggingen.
Skole og barnehage
Langenes barneskole ligger 300 m unna. Det er gang-/sykkelvei langs Langenesveien på hele strekningen.
Ungdomsskoleelevene hører til Tinntjønn skolekrets.
Nærmeste barnehage er Solstrålen barnehage i Øygarden.
Trafikkforhold
Fylkesvei 456 – Langenesveien – går langs nordsiden av planområdet og er hovedveiforbindelsen til Søgne
sentrum og til Kristiansand. Det er sammenhengende gang-/sykkelvei fra Søvik via Langenes skole til Åros,
Høllen og Tangvall.
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Reguleringsplan for boligområde på Langenes,gnr. 16, bnr. 39, Søgne kommune

Kollektivtrafikk
Alle hverdager går det buss fra Langenes til Tangvall med forbindelse videre til Kristiansand en gang i timen i
begge retninger. Turen tar en halv time hver vei.
Tekniske anlegg
Kommunale vann- og kloakkledninger med antatt tilstrekkelig kapasitet ligger i adkomstveien langs tomta og
langs Langenesveien.
Det er i reguleringsplanen avsatt et felles areal nær den kommunale veien for plassering av postkassestativ og
søppeldunker for boligene i området.
Lekeplasser
En sandlekeplass på 255 m2 for mindre barn er tatt med innenfor planområdet. Det ligger en ballplass 150 m
sørøst for planområdet.
Forholdet til kommuneplanen
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligområde. Regulering og utbygging av området vil derfor ikke
være i konflikt med arealbruken som er forutsatt i kommuneplanen.

Utsnitt av kommuneplanen for Søgne kommune
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Reguleringsplan for boligområde på Langenes,gnr. 16, bnr. 39, Søgne kommune

Eksisterende reguleringsplaner
Området omfattes av reguleringsplan for gnr. 16, bnr. 1 m. fl. Langenes, vedtatt av Søgne kommunestyre 14.06.
1990, med senere endringer. Kartet nedenfor viser dagens reguleringssituasjon.

Dagens reguleringssituasjon i området
Forslag til arealdisponering
Generelt
Terrenget på stedet er småkupert og lett fallende nordover mot Langenesveien, men høydeforskjellen er liten.
Hele området er meget godt egnet til så vel bebyggelse som til leke- og aktivitetsområder.
I forslaget til reguleringsplan er området disponert til kjedehusbebyggelse, i tillegg til nødvendige adkomstvei og
gjesteparkering. Det er planlagt en nærlekeplass helt sør i området.
Den planlagte bebyggelsen og lekeplassen vil få overveiende gode solforhold.
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Reguleringsplan for boligområde på Langenes,gnr. 16, bnr. 39, Søgne kommune

Arealutnyttelse
Størrelsen på planområdet er i alt 2530 m2. På illustrasjonsplanen er det tegnet bolighus med grunnflate 72 m2,
med mellombygg (garasje/bod) på 24 m2. I tillegg vil det bli en uteparkering på hver tomt på 18 m2 og en felles
parkeringsplass på 110 m2. Bebygd areal vil i dette tilfellet bli 114 m2 på hver tomt, og i alt 680 m2 for hele
området. Dette gir et samlet uteareal for området på 1850 m2, som tilsvarer 370 m2 i gjennomsnitt pr. tomt.
Kommunens krav er 80 m2 pr leilighet.

Forslag til illustrasjonsplan. Friområde a_Fr1 i nord er tatt ut av reguleringsplanforslaget ved
førstegangsbehandling.
Boligområde
For boligområdet er det utarbeidet detaljert reguleringsplan med tomtegrenser og byggegrenser. Vedlagt følger
en illustrasjonsplan som viser plassering av den påtenkte bebyggelsen. Illustrasjonsplanen er ikke bindende. Det
forutsettes at området utbygges med 5 kjedehus i 2 etasjer, med et mellombygg (garasje) i en etasje. I tillegg
kommer uteparkering på 18 m2 for en bil. Maksimalt bruksareal m2-BRA for hver tomt er satt til 130 m2.
Adkomst, trafikk
Adkomsten til det planlagte byggeområdet forutsettes etablert med en felles adkomstvei fra Kossevigheia, med
avkjørsler til tomtene på begge sider. For hver av boligene er det avsatt en enkelt garasje i tillegg til en
uteparkeringsplass på egen grunn. Det er i tillegg avsatt et areal for gjesteparkering.
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Reguleringsplan for boligområde på Langenes,gnr. 16, bnr. 39, Søgne kommune

Friområder
Det er i reguleringsplanen avsatt en sandlekeplass på 256 m2 for mindre barn. Alle boligene vil ligge innenfor en
avstand på 50 m fra sandlekeplassene og maksimal gangavstand fra bolig vil bli mindre enn 100 m.
Lekeplassen vil ha en hensiktsmessig topografisk form, den har solrik beliggenhet og er ikke utsatt for støy,
trafikkfare eller annen helsefare. Det forutsettes for dette området at eksisterende vegetasjon og områdets
naturgitte karakter for øvrig i størst mulig grad bevares. Det kan være hensiktsmessig at omfanget av dette blir
avklart i en utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og kommunen.
Sandlekeplassen ligger nær adkomstveien og vil få universell utforming, slik at de også blir lett tilgjengelig for
rullestolbrukere.
Lekeplassen skal være opparbeidet og utrustet med egnet utstyr før det gis brukstillatelse til boligene som skal
benytte arealene.
Støy
Området ligger inntil Langenesveien, som har en ÅDT på 3000.Det er utarbeidet støyvurderinger for planområdet.
Bebyggelsen nærmest Langenesveien får et utendørs støynivå utenfor fasade som ligger i gul støysone. I
reguleringsbestemmelsene er det stilt krav til utformingen av bebyggelsen av hensyn til støy. Alle boenheter får
en stille side mot sørsørvest og tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Minst halvparten av
antall rom til støyfølsomt bruksformål, herunder minst ett soverom i hver bolig, skal ha vindu mot stille side. Alle
boliger hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål bare har vinduer mot støyutsatt side, skal ha balansert
mekanisk ventilasjon.
Konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår
Området som er avsatt til bebyggelse, blir i dag i liten grad benyttet til lekeaktiviteter. Det er avsatt tilstrekkelige
arealer for lek og aktiviteter inne i og i nærheten av boligområdet.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det foreligger ingen kjent risiko for plutselige og akutte ulykker som kan oppstå innenfor planområdet og det
anses derfor ikke aktuelt å utarbeide omfattende analyser for dette temaet. Det er ikke undersøkt hvorvidt det i
området kan forekomme radon som gir strålingsverdier over de anbefalte grenser. I utgangspunktet tas det sikte
på å legge en membran under sålen for hver bygning. En risiko og sårbarhetsanalyse for området følger vedlagt.
Oppstartsmøte
Det ble avholdt et oppstartsmøte mellom kommunens planadministrasjon og representanter for tiltakshaverne
19.12.2012. Referat fra dette møtet følger vedlagt.
Melding om påbegynt reguleringsplanlegging
Melding om påbegynt reguleringsplanlegging ble sendt 12.03.2013 til berørte grunneiere, offentlige myndigheter
med interesser i planområdet og andre aktuelle med svarfrist 22.04.2013. Meldingen ble samtidig annonsert i
Fædrelandsvennen. Det kom inn 5 uttalelser og merknader.
Fylkesmannen i Vest-Agder bemerker at planarbeidet bør skje i samsvar med overordnet plan. Planbeskrivelsen
må vise planens konsekvenser og spesielt miljøvirkninger. Det må tas hensyn til naturmangfoldet, barn og unges,
samt funksjonshemmedes interesser skal ivaretas og området må få universell utforming. Grenseverdier for støy
må overholdes og det må foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Statens vegvesen Region sør har ingen merknader.
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Reguleringsplan for boligområde på Langenes,gnr. 16, bnr. 39, Søgne kommune

Vest-Agder fylkeskommune har ingen spesielle merknader til at det igangsettes reguleringsarbeid, men minner
om prinsippene for fortetting med kvalitet og forutsetter at det sikres gode trafikksikre løsninger, at barn og unges
interesser ivaretas og at boliger og felles utearealer så langt det er mulig tilrettelegges for bevegelseshemmede.
Odd-Inge Johannessen (nabo) håper at det ikke bygges for nær, for tett og for høyt, og ønsker at noen store
grantrær langs tomtegrensen kan felles.
Erik Langeland (nabo) mener at den planlagte bebyggelsen må utformes som småhusbebyggelse og at det tas
hensyn til innsyn, utsyn og solforhold for naboene.
Kommentarer til innspillene: Alle ønsker og krav som er fremkommet gjennom disse uttalelsene og merknadene
er vurdert og tatt hensyn til.
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR

GNR. 16, BNR. 39 LANGENES
SØGNE KOMMUNE

ROS – ANALYSE
BAKGRUNN
I henhold til Plan- og bygningslovens § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen bygger på
foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.
Ingeniør / arealplanlegger Jan Petter Laugen har gjennomført analyse i samarbeid med tiltakshaver.
KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planområdet omfatter i hovedsak boligeiendommen Kossevigheia 2, den resterende delen av eiendommen gnr. 16,
bnr. 39.. Området, som er på ca. 2,5 daa, avgrenses av Langenesveien i nord, veien Kossvigheia i sørvest og
eksisterende boligområde i vest. Det er av praktiske grunner tatt med noen restarealer som ligger mellom denne
eiendommen og Langenesveien, og som det derfor har vært naturlig å ta med innenfor reguleringsplanen.
I kommuneplanens arealdel og i tidligere reguleringsplan er området avsatt til boligområde. Regulering og utbygging
av området vil derfor ikke være i konflikt med arealbruken som er forutsatt i kommuneplan og reguleringsplan.
SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det ikke vil oppstå spesielle uønskede hendelser som følge av
gjennomføringen av reguleringsplanen.
BESKRIVELSE AV METODE
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for gnr. 16, bnr. 39, Langenes med tilhørende
bestemmelser. Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-ogkommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/veileder for PBL).
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke virksomheten som er forutsatt i
planområdet, og hendelser som virksomheten i planområdet kan påvirke omgivelsene / miljøet (henholdsvis
konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Vurdering av sannsynlighet for en uønsket hendelse er delt i:
Meget sannsynlig (4)

Kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Sannsynlig (3)

Kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år

Mindre sannsynlig (2)

Kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år

Lite sannsynlig (1)

hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner / forhold; inntreffer mindre enn en
gang hvert 50. år
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Ubetydelig / ufarlig (1)

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom, forsyning
m.m.

Ingen personskader, kun
mindre forsinkelser;

Ingen miljøskader, kun
mindre forsinkelser

Systembrudd er uvesentlig /
midlertidig. Ikke behov for
reservesystemer

Mindre alvorlig / en viss
fare (2)

Ingen eller få / små
personskader

Ingen eller få / små
miljøskader

Systembrudd kan føre til skade
dersom reservesystem /
alternativer ikke finnes.
Omkostninger opp til NOK 3
millioner.

Alvorlig / farlig (3)

Inntil 4 døde og / eller få
men alvorlige (behandlingskrevende) personskader

Større skader på miljøet
med opptil 10 års
restaurering

System settes ut av drift over
lengre tid (flere døgn).
Omkostninger opp til NOK 30
millioner.

Meget alvorlig / meget
farlig (4)

Under 25 døde og / eller
inntil 10 farlige skader,
mange alvorlige og lettere
skader.

Alvorlige skader på
miljøet med opptil 25
års restaurering.

Systemer settes ut av drift over
lengre tid; andre avhengige
systemer rammes midlertidig.
Omkostninger opp til NOK 500
millioner.

Katastrofalt (5)

Over 25 døde og / eller mer
enn 10 farlige skader og et
stort antall andre skader.

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

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

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1.
Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

Sannsynlighet:

2. Mindre
alvorlig

3. Alvorlig

4. Meget sannsynlig

12

3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig


Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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4. Meget alvorlig /
meget farlig

5. Katastrofalt
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UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2 nedenfor. Alle punktene i sjekklisten
er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.
Tabell 2 Analyseskjema
ANALYSESKJEMA
Hendelse /
Situasjon

Konsekvens
for
planen

Konsekvens
av
planen

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Kommentar / Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

1. Steinsprang

1

1

Ikke relevant

2. Masseras /
leirskred

1

1

Ikke relevant

3. Snø- / isras

1

1

Ikke relevant

4. Dambrudd

1

1

Ikke relevant

5. Elveflom /
tidevannsflom /
stormflo

1

1

Ikke relevant

6. Skogbrann
(større / farlig)

1

1

Ikke relevant

Natur- og miljøforhold
Ras / skred / flom / brann

Vær,
vindeksponering
7. Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

X

1

1

8. Nedbørutsatte
områder

X

1

1

1

1

1

1

Ikke relevant

1

1

Ikke relevant

Natur- og kulturområder
9. Sårbar flora

X

10. Sårbar fauna
fisk, verneområder og
vassdragsområder
11. Fornminner(Afk)

X
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ANALYSESKJEMA
Hendelse /
Situasjon

Konsekvens
for
planen

Konsekvens
av
planen

Sannsynlighet

Konsekvens

X

1

1

X

1

1

14. Kjemikalier /
eksplosiver
(kjemikalieutslipp på land
og sjø)

X

1

1

Ikke relevant

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

X

1

1

Ikke relevant

16. Radioaktiv
industri
(nedfall /
forurensning)

X

1

1

Ikke relevant

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

X

1

1

18. Vei, bru,
knutepunkt

X

1

1

19. Forsyning kraft /
elektrisitet
(Sammenbrudd
i kraftforsyning)

X

1

1

20. Svikt i
fjernvarme

X

1

1

12. Kulturminne / miljø
13. Grunnvannstand

Risiko

Kommentar / Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Ikke relevant

Menneskeskapte forhold
Risikofylt industri mm

Strategiske områder
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ANALYSESKJEMA
Hendelse /
Situasjon

Konsekvens
for
planen

Konsekvens
av
planen

Sannsynlighet

Konsekvens

21. Vannforsyning
(Svikt i /
forurensning av
drikkevannsforsyning)

X

1

1

22. Avløpssystemet
(Svikt eller
brudd)

X

1

1

23. Forsvarsområde

X

1

1

1

1

24. Tilfluktsrom
25. Eksplosjoner

X

1

1

26. Terror / sabotasje / skadeverk

X

1

1

27. Vold / rans- og
gisselsituasjoner (eller trusler
om dette)

X

1

1

28. Telekommunikasjonssamband
sammenbrudd

X

1

1

29. Kommunens
dataanlegg
(uhell / skader)

X

1

1

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

X

1

1

31. Brann
(med større
konsekvenser)

X

1

1

1

1

32. Sammenrasing
av bygninger /
konstruksjoner
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Risiko

Kommentar / Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Ikke relevant
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ANALYSESKJEMA
Hendelse /
Situasjon

Konsekvens
for
planen

Konsekvens
av
planen

Sannsynlighet

Konsekvens

X

X

1

1

34. Boligforurensning

1

1

35. Landbruksforurensning

1

1

1

1

1

1

Ikke relevant

2

2

Støytiltak i boligfasader,
lokalisering av rom

39. Støy; andre
kilder

1

1

Ikke relevant

40. Forurensning i
sjø/vassdrag

1

1

..

..

33. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter

Risiko

Kommentar / Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Andre forurensningskilder

36. Akutt
forurensning

X

37. Støv og støy;
industri
38. Støv og støy;
trafikk

X

Ikke relevant

Ikke relevant

41. Forurenset
grunn

X

1

1

42. Smitte fra dyr
og insekter

X

1

1

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

X

1

1

44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler

X

1

1

45. Radongass

X

1

1

Radonsperre under hus

1

1

Ikke relevant

1

1

46. Høyspentlinje
Transport
47. Ulykke med
farlig gods

X
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ANALYSESKJEMA
Hendelse /
Situasjon

Sannsynlighet

Konsekvens

1

1

1

1

X

1

1

51. Større trafikkulykke (land,
sjø og luft)

X

1

1

52. Ulykke i av- /
påkjørsler

X

X

1

1

53. Ulykke med
gående /
syklende

X

X

1

1

48. Brudd i
transportnettet
(i store infrastrukturtraséer)

Konsekvens
for
planen

Konsekvens
av
planen

X

49. Brudd i
transportnettet
(i store blindsoneveier)
50. Vær / føre
begrenser
tilgjengelighet til
området

Risiko

Kommentar / Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde

Trafikksikkerhet

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING / TILTAK
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser,
krever tiltak. Gjennomgangen av risikofaktorene viser at denne planen generelt ikke er risikopreget. Det vil i dette
tilfellet derfor ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Det kan forekomme noe støy fra Langenesveien, og det
forutsettes at nødvendige støyskjermingstiltak settes i verk
Grimstad 06.12.2017
Jan Petter Laugen
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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10,12-11 legges forslag til detaljregulering for
Kossevigheia 2 ut på offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse endres planen på følgende punkter:
1. Det presiseres i bestemmelsene § 6.4 at regulert fortau inngår i rekkefølgekravet.
2. Område avsatt til friluftsområde tas ut av planen.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.05.2018
Behandling:
Repr. Monstad (MDG) ba om å få vurdert sin habilitet da han er nabo og tilskrevet i
forbindelse med planarbeidet. Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen og
ble enstemmig erklært inhabil. Ingen vara møtte.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10,12-11 legges forslag til detaljregulering for
Kossevigheia 2 ut på offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse endres planen på følgende punkter:
1. Det presiseres i bestemmelsene § 6.4 at regulert fortau inngår i rekkefølgekravet.
2. Område avsatt til friluftsområde tas ut av planen.
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Bakgrunn for saken:
Ingeniør Jan Petter Laugen har på vegne av Øyvin Simonsen utarbeidet detaljregulering for
Kossevigheia 2 med tilgrensende naboeiendommer mot Langenesveien. Kossevigheia 2 er på
ca. 2 mål og bebygd med en eldre enebolig.

Kartutsnitt: Planområdet Kossevigheia 2.
Hensikten med planarbeidet er å rive eksisterende enebolig og oppføre 5 nye boliger med
tilhørende lekeplass på eiendommen.
Planforslaget:
Forslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse, illustrasjonsplan,
støykart, innkommende merknader (se vedlegg 1-7).
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Kartutsnitt: Illustrasjonsplan
Det foreslås oppført totalt 5 boliger i to etasjer som kjedet bebyggelse med garasjer i mellom
boenhetene. Nordøst for de planlagte boligene er det avsatt areal til gjesteparkering, og sør for
boligene er det avsatt en mindre sandlekeplass på 255 m2. Det er tatt inn fortau fra
Langenesveien til og med lekeplassen. Resterende arealer mellom Langenesveien og
boligtomtene er foreslått regulert som friluftsområde (Fr1).
Tomtene skal planeres på kotehøyde +9,5 i B1 og kote +10 innenfor B2. Dagens terreng
innenfor byggeområdet går fra kote +12 (helt sør) til kote +8 (i nord). Til sammenligning ligger
bebyggelsen vest for planen noe høyere på kote +13.
Saksutredning:
Største delen av området som foreslås til byggeområde er avsatt til eksisterende
boligbebyggelse i gjeldende bebyggelsesplan. Arealene i nord mot Langenesveien er avsatt til
friområde.
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Kartutsnitt: Viser gjeldende bebyggelsesplan for felt B2 (Kossevigheia) vedtatt 18.6.1991.
Administrasjonen har lite å utsette på planløsningene som foreslås. Tomta er egnet til formålet
med planeringshøyder i størrelsesorden +/- 2 meter, og det foreslås oppført småbebyggelse i
høyder og volum som passer godt inn med eksisterende bebyggelse.
Lekeplass:
Administrasjonen har tidligere spilt inn at lekeplassen kunne blitt plassert mer sentralt i forhold
til de 5 boligene den skal betjene. En plassering hvor lekeplassen blir mer integrert som en del
av bomiljøet vil gjøre det enklere å ta den i bruk. Lekeplasser til de minste kan med fordel
plasseres tett på boligene de skal betjene.
Fordelen med å plassere den på yttersiden som foreslått, bak boligene mot samleveien, er at
flere husstander i området kan ta i bruk lekeplassen ettersom den ikke blir en del av
privatsfæren i byggefeltet.
Ut fra det administrasjonen kan se er det ingen andre lekeplasser i nærområdet med unntak av
den som ligger nordvest for planområdet (se kartutsnitt ovenfor, merket som «LEK»). Det er
en ballbinge 150 meter syd for planområdet.
Det å få plassert en lekeplass nærmere samleveien gjør at den kan betjene blir husstander som
er fordelaktig for området som helhet. Ettersom det det ikke er noe lett tilgjengelig lekeplass
langs samleveien er det positivt å få en mer sentral lekeplass for hele Kossevigheia. Med
plassering tett på samleveien bør den vurderes inngjerdet.
Ut i fra et driftsperspektiv kan det på sikt vurderes å fjerne eksisterende lekeplass i nordvest og
kun vedlikeholde den nye lekeplassen som har mer sentral plassering.
Støy fra Langenesveien:
Hele uteområdet til boligene i B1 er støyutsatt i gul sone fra Langenesveien mot nord, øst og
vest i følge støyberegningene til konsulenten.
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Kartutsnitt: Støyberegninger med gul og rød sone.
Det er ikke foreslått etablert støyskjerm for å forbedre kvaliteten på uteområdene til boligene.
Forslagsstiller har valgt å ta inn en bestemmelse om at halvparten av rommene med
støyfølsomt bruksformål og minst ett soverom skal ha vindu mot stille side. I tilfeller der har
vindu mot støyutsatt område skal det løses med balansert mekanisk ventilasjon. Boligene vil få
et stille uteområde mot sør, og forslagsstiller mener da det ikke er nødvendig å støyskjerme de
øvrige uteområdene da det er tilstrekkelig at de har en stille side iht. de nasjonale
støyretningslinjene (t-1442).
De nasjonale støyretningslinjene er en generell minimumsstandard og skal eksempelvis kunne
legges til grunn på blokkbebyggelse i byrom hvor det ikke er mulig å oppnå høyere standard. I
det her tilfellet er det etter administrasjonens syn fullt mulig å oppnå en høyere standard med
forholdsvis enkle tiltak i form av en støyskjerm som dessuten gjør at man står friere i
plasseringen av støyfølsomme rom i boligene.
Ettersom løsningen som er foreslått innenfor minste kravet og at arealene er nordvendt
(vurderes som mindre verdifull som uteområde) vil ikke administrasjonen foreslå endringer i
planen på det her punktet.
Rekkefølgekrav:
Av planbestemmelsene § 6.4 er det foreslått at før det kan gis brukstillatelse til boliger i B1 og
B2 «skal veier og teknisk infrastruktur være ferdig opparbeidet».
Ordlyden kunne med fordel ha vært mer presis. Som ordlyden er utformet vil opparbeidelse av
fortauet ikke fanges opp med mindre det presisert i planbeskrivelsen at det inngår i «teknisk
infrastruktur». Det foreslås derfor at regulert fortau tilføyes i bestemmelsen før planen legges
ut på offentlig ettersyn.
Friluftsområde:
Administrasjonen registrerer at området nord i planen er avsatt til friluftsområde samtidig som
det ikke er noen konkrete planer eller tiltak her i planen. Det er et «restareal» som er satt med
feil formål ut fra gjeldende plan.

801

Dersom arealet ikke skal tas i bruk som en del av det private forslaget kan administrasjonen
ikke se behovet for at det skal inngå i planen. Gjeldende plan styrer allerede bruken. Skal det
først inngå bør man følge gjeldende reguleringsplan i valg av formål. Som nevnt tidligere
inngår det i et større område og skal det først vurderes en endret bruk, bør det skje på hele det
avsatte friområdet.
Friluftsformålet brukes på større sammenhengende områder noe arealet ikke kvalifiserer til.
Det enkleste er å ta arealet ut av planen.
Konklusjon:
Administrasjonen vil anbefale at forslaget legges ut på offentlig ettersyn og høring med de
mindre justeringene som beskrevet i saksutredningen.

Vedlegg
1 Forslag til plankart
2 Forslag til planbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 ROS-analyse
5 Illustrasjonsplan
6 Støyberegninger
7 Innkommende merknader
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SØGNE KOMMUNE

Tlf sentralbord: 38 05 55 55
Postboks 1051
4682 SØGNE
Org.nr.: NO 964 967 091 MVA

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato:

Uttalelse fra barn og unges representant Kossevigheia 2
Jeg er gjort kjent med søknad om fortenning i Kossevigheia, nærmere bestemt Kossevigheia 2, og i den
forbindelse er det ønsket en uttalelse fra barn og unges representant i kommune vedrørende
lekemuligheter i området.
I planforslaget er det forslag om fortenning i ett allerede veletablert boligområde. Eiendommen slik jeg
ser det berører ikke interesser som barn og unge i dag benytter til lekeområde, uten at jeg er kjent med
at barn og unge har utalt seg i prosessen.
Langenes barneskole med sine idrettsanlegg ligger i kort avstand med gang og sykkelsti forbindelse til
området.
Det er også kort vei til Solstrålen barnehage med sitt lekeareal som kan benyttes utenfor barnehagens
åpningstider. Raskeste adkomst hit medfører midlertidig krysning av fylkesvei uten fartsreduserende
tiltak.
Jeg forutsetter at lekeplassen som opparbeides er til almen ferdsel.

Med hilsen
Yngvild Grummedal
Barn og unges representant
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2012/3752

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/5611

Dato
25.06.2018

Høringsuttalelse - detaljregulering Kossevigheia 2, planid 201218 i Søgne
kommune
Vi viser til kommunens skriv av 19.06.2018.
Planområdet utgjør i hovedsak en eksisterende boligtomt på ca. 2 dekar. Planforslaget
legger opp til at eksisterende bolig skal rives og erstattes med 5 boliger i form av
kjedehusbebyggelse. Omkringliggende arealer består av Fv 456, dvs. Langenesveien,
lokalveien Kossevigheia, samt eksisterende boligbebyggelse.
Planforslaget er i hovedsak i samsvar med overordet plan.
Vurdering
Fylkesmannen har ved oppstart av planarbeidet bl.a. fokusert på barn og unges interesser.
Dette er søkt ivaretatt ved å etablere et lekeareal på 256 kvm i sørenden av planområdet, inn
mot lokalveien. Kommunen mener lokaliseringen ikke er ideell for den nye bebyggelsen, men
ser at lokaliseringen ut mot lokalveien gjør at lekeplassen i større grad kan bli brukt av barn
utenfra.
Vi etterlyser innspill fra barn og unge, samt en vurdering av disse innspillene. Dette er å anse
som en mangel ved planforslaget, som bør rettes opp før planen sluttbehandles.
Det er for øvrig positivt at rekkefølgebestemmelse 6.2 sikrer avsatt lekeareal opparbeidet i
henhold til godkjent utomhusplan, før boligene tas i bruk. Vi bemerker i denne sammenheng
at ordet «skal» ikke står i bestemmelsen. Det står at «Lekeplassen være ferdig opparbeidet
(…)». Vi legger til grunn at ordet skal bare er uteglemt, og at dette blir rettet opp før planen
vedtas.
Videre fokuserte Fylkesmannen særlig på temaet støy, ved planoppstart. Boligene nærmest
Langensveien ligger innenfor gul støysone. Reguleringsbestemmelsene beskriver nærmere
hvilke løsninger som skal følges for å tilfredsstille støykravene. Det er imidlertid ikke vist til
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E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

hvilke støykrav som gjelder. Vi gir derfor faglig råd om reguleringsbestemmelsene 5.2 får en
tilføyelse om at kravene i støyretningslinjen T-1442/2016, tabell 3, skal følges.

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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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

18/139044-2

Deres referanse:

Vår dato:
04.07.2018

Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering for Kossevigheia 2 i Søgne
kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 19.6.2018.
Oversendelsen gjelder høring av forslag til detaljreguleringsplan for Kossevigheia 2.
Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av fem nye boliger med tilhørende
lekeplass og gjesteparkering. Atkomst til området er fra kommunal veg og det er gang-/
sykkelveg langs fv. 456 til skole.
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.
Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

806

Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 11.07.2018 10:38:57
Til: Postmottak
Tittel: KOSSEVIGHEIA 2, Detaljregulering, Plan ID 201218

KOSSEVIGHEIA 2, Detaljregulering, Plan ID 201218
I området som inngår i reguleringen har vi en lavspent jordkabel
som forsyner eksisterende bolig. Konf. vedlagte kartskisse
Eventuell flytting/ 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
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 13/02035-8

Deres ref.: 20152/3752

Dato: 07.08.2018

Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering for
Kossevigheia 2 - planID 201218
Viser til oversendelse 19.06.2018 av detaljregulering i overnevnte område til offentlig
ettersyn.
Fylkeskommunen ga innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 22.04.2013.
Planen legger til rette for etablering av 5 boliger med tilhørende adkomstvei, lekeplass og
gjesteparkeringer.
Vi har ingen merknader til planen.

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

Silje Utne Bjørke
rådgiver
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