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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Nodenesveien 25 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 - 12.12.2018
Behandling:

Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Henriksen (AP).
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Ingen vara
tiltrådte.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Nodenesveien 25 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag:
Grønnkorridor mellom B1 og B2 tilbakeføres i reg. plan.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
BRA begrepet strykes

Repr. Monstad (MGD) fremmet tilleggsforslag:
3. Rekkefølgekravet som omhandler fortau tas ut, ettersom rett til veibelastning anses anskaffet
ved ervervelse av barnehagetomta.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Forslag fra H
Forslag fra FRP
Tilleggsforslag fra MDG
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Forslag fra H falt 3 mot 3 (MDG (leders dobbeltstemme) H, FRP (Daland))
Forslag fra FRP vedtatt 5 mot 1 (MDG)
Tilleggsforslag fra MDG falt 5 mot 1 (MDG)
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
5. Detaljregulering for Nodenesveien 25 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
BRA begrepet strykes
Bakgrunn for saken:
Asplan Viak AS har på vegne av Knut Henriksen utarbeidet detaljregulering av
Nodenesveien 25. Formålet med planarbeidet er å regulere om området fra offentlig formål, til
boligformål. Det legges til rette for oppføring av 2 frittliggende boliger, hvor det også kan
etableres en hybelleilighet i hver av boligene. Planen åpner opp for totalt 4 boenheter.
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av
manglende involvering av barn og unge, samt at det ikke var skaffet fullverdig erstatningsareal
for lekearealet som bygges ned. Innsigelsen ble imidlertid trukket, da man ikke kunne se at
arealet ble benyttet til lek i dag. Planen legges nå frem for vedtak.
Innholdet i planen:
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-3).

Planforslaget gjelder en omdisponering av offentlig formål, til boligformål. Det legges til rette
for oppføring av 2 frittliggende boliger, hvor det også kan etableres en hybelleilighet i hver av
boligene. Planen åpner opp for totalt 4 boenheter.
Planprosess
Det ble avholdt oppstartsmøte 15. september 2016. Innkomne merknader til oppstarten
fremkommer av planbeskrivelsen, og er kommentert før utleggelsen til offentlig ettersyn og
høring. Planforslaget var ute på høring i perioden 5. mars til 23. april 2018. Det kom inn 10
høringsuttalelser til planforslaget. Disse ligger vedlagt. Under følger en oppsummering av
innspillene med administrasjonens kommentar.
Høringsinnspill
Statens vegvesen, 16.03.2018.
Bestemmelsene har feil nummerering.
Rv. 456 må endres til fv. 456.
Vest- Agder Fylkeskommune, 22.03.2018.
Det bør stilles rekkefølgekrav for
opparbeiding av lekeplass samtidig med at
nye boliger ferdigstilles/tas i bruk.

Administrasjonens kommentar
Endret i tråd med innspill.

Planforslaget legger opp til etablering av et
felles lekeareal for de 2 boligene. Krav om
opparbeidelse av lekeplass for området som
sådan, på grunn av manglende lekeareal,
anses for å være et alt for tungt krav til en så
liten plan.
Eier av GB 19/9, Kvevik, 03.03.18.
Plassering av byggegrenser mot sti, og selve
Byggegrense mot turdrag, aT1, økes fra 3 til 4 stien opprettholdes.
meter.
Boligene er pålagt rekkefølgekrav i forhold til
nytt fortau. Krav om opparbeidelse av
Turraget/stien flyttes i sin helhet
lekeplass for området som sådan, anses for å
over på eiendommen Nodenesveien 25, gnr.
være et alt for tungt krav å legge på en så
15, bnr. 66
Vi går ut fra at de to nye boligene på
liten plan.
Nodenesveien 25 belastes med
All parkering skal skje på egen grunn.
rekkefølgekravet, som alle nye boliger på
Det anses som hensiktsmessig å regulere inn
Nodenes/Pålsnes er belastet med.
vei til de nye boligene. Vei reguleres som
privat vei.
Vi foreslår at det belastes et samlet beløp på
Det er alltid hensiktsmessig å regulere større
ca. kr. 300.000,- for begge boligene,
slik at ett av de områdene som er regulert til
områder. Kommunen har imidlertid akseptert
lekeplass langs Nodenesveien kan
at det lages en plan kun for denne
eiendommen.
bygges og utstyres som lekeplass
Ved utbygging av Nodenesveien 25 bør det
avsettes nødvendig plass til gjesteparkering
på egen tomt.

Veien som fører til Nodenesveien 25 er en
privatvei, og den bes beholdes som
privatvei og ikke reguleres. Regulering av
vei/snuplass på Nodenesveien 25 kan jo
beholdes.
Det er synd at naturområde blir sterkt
privatisert ved denne omreguleringen.
Vi ser jo i dag, at alle eiendommene skulle
vært med i reguleringsforslaget, for å få
et fullstendig bilde av området - etter
reguleringen.
Eiere av GB 15/23, Dæhli og GB 15/7, Munk,
14.04.2018.
Dersom kommunen anser det nødvendig å
regulere inn vei, ber vi således vennligst om
at planforslaget endres slik at bare den
eksisterende veien, slik den faktisk ligger,
reguleres. Dersom det reguleres inn vei
utover eksisterende veigrense, vil
undertegnede ikke være villig til å inngå en
ny ordning vedrørende vedlikehold.
Rett for boenheter på NV 25 til å benytte
veien vil i så fall forutsette, at disse
boenhetene alene besørger og bærer samtlige
kostander ved vedlikeholdet av veien.
Agder energi nett, 16.04.2018.
Nettselskapet opplyser om at de har en 22 kV
jordkabel i kabelgrøft i Nodenesveien.
Forsterkninger og ev. nybygging av
nettanlegg må påregnes, og det opplyses om
at den som utløser tiltak i
strømforsyningsnettet må påregne å dekke
kostnadene med tiltaket. Lokalisering av trase
til nye anlegg må gjøres i samråd med AEN.
Det legges kun opp til bygging av en ny
frittliggende bolig som vurderes å kunne
knytte seg til eksisterende lavspent.
Eksisterende høyspent jordkabel berøres ikke
av planlagt utbygging.
Eier av GB 19/9, Kvevik, 11.04.2018.
Det ble gjennomført et makeskifte av
eiendom mellom Nodenesveien 23 og
barnehagen (nabo), som da var eid av Søgne
kommune. Det må ha oppstått en feil når en
liten del av eiendommen, som var eid av
Nodenesveien 23 ble regulert rødt.
Derfor er begrunnelse for at stien mellom
eiendommene - delvis skal ligge på
Nodenesveien 23 " FEIL ", og ber om at dette
ordnes ved den nye reguleringsplanen.
Advokatfirmaet Wigemyr & Co på vegne av
forslagsstiller Knut Henriksen, 20. april 2018.

Veien inn til Nodenesveien 25 er regulert i
gjeldende reguleringsplan. Veien utvides ikke
mot GB 15/23, og 15/7, og bredden beholdes
uendret.
Regulert veiareal, foran garasje, på
GB 15/7 tas ut, og eiendommen berøres ikke
lenger av planforslaget.
Planen regulerer ikke private avtaler.

Tas til etterretning.

Det er i dag opparbeidet adkomstareal ned til
sjøen i dag. Reguleringsplanen stadfester
dagens bruk. Det gjøres ingen endringer av
plankartet mht. stien.

I henhold til administrasjonens vurdering,
reduseres trafikkbelastningen ved

Ønsker rekkefølgekrav om fortau fjernet på
grunn av følgende:
1. Planen omhandler kun 2 boliger.
Administrasjonen innstilte på at kravet
ikke skulle medtas i planen.
2. Det er ikke innkommet kommentarer
fra regionale myndigheter eller
sektormyndigheter som underbygger
at kravet er nødvendig.
3. Plan- og miljøutvalgets vedtak
innebærer en skjerping av
rekkefølgekravet i forhold til tidligere
formuleringer. Rekkefølgekravet
innebærer at hele fortauet må
ferdigstilles.
4. Den trafikk som vil skje til og fra de
to boligene i reguleringsplanens felt
B2 berører ikke de deler av fortauet
som ligger inne i byggetrinn 2 og 3.
Rekkefølgekrav kan bare gis «i nødvendig
utstrekning). I foreliggende tilfelle foreligger
verken planfaglige hensyn eller
trafikksikkerhetshensyn som tilsier at
rekkefølgekravet er nødvendig.
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder,
19.04.2018.
Fylkesmannen fremmer innsigelse til
planforslaget grunnet manglende involvering
av barn og unge i planprosessen, samt at det
ikke er skaffet fullverdig erstatningsareal for
lekearealet som bygges ned. Innsigelsen kan
bli vurdert trukket dersom planen gis en
rekkefølgebestemmelse som sikrer at før
byggetillatelse til nye boenheter kan
bli gitt, skal regulert lekeareal i gjeldende
plan fra 1998 være opparbeidet ihht.
kommunens regelverk.
Eier av GB 19/9, Kvevik, 11.04.2018.
Det er jo litt rart at Søgne kommune har klart
å unngå å bygge/ få bygd en lekeplass - når de
har regulert inn to tomter, som skulle brukes
til lekeplass. Her må jo reguleringsplaner vise
at utbygger var pålagt å bygge lekeplass, men
at Søgne kommune ikke har fulgt opp dette i
utbyggingsprossesen. Siden det kanskje er
gått 10. år siden dette var regulert - vil jeg be
Fylkesmannen pålegger Søgne kommune
pålegges å ordne nødvendig tomt / lekeplass
på Nodenes.

omregulering av eiendommen fra barnehage
til boligformål. Plan- og miljøutvalget vedtok
imidlertid å legge inn rekkefølgekravet i møte
28. februar 2018. Vi overlater til utvalget å
avgjøre hvorvidt rekkefølgekravet skal
opprettholdes, og i hvilken form.

Administrasjonen var på befaring på
eiendommen, sammen med barne- og unges
representant. Det ble konkludert med at
arealet ikke benyttes av barn og unge i dag.
Med bakgrunn i dette har Fylkesmannen
trukket sin innsigelse. Uavhengig av
planprosessen er kommunen blitt bedt om å
følge opp kravet i gjeldende plan, slik at
lekearealene blir opparbeidet.

Fylkesmannen har henvendt seg til
kommunen, og bedt kommunen følge opp
kravet i opprinnelig plan.

Vurdering av planforslaget:
Formålet med planarbeidet er å regulere om området fra offentlig formål, til boligformål. Det
legges til rette for oppføring av 2 frittliggende boliger, hvor det også kan etableres en
hybelleilighet i hver av boligene. Planen åpner opp for totalt 4 boenheter. Det står i dag en
bygning på eiendommen, som enten vil blir oppgradert til dagens boligstandard, eller revet og
bygget opp på nytt. Det vil uansett kun bli ett nytt bygg i området, sammenliknet med i dag.
Plassering og høyder har vært nøye vurdert, og det er etter vår oppfatning gjort god tilpasning
til eksisterende bebyggelse, da spesielt med hensyn til utsikt.
Teknisk infrastruktur:
I gjeldende plan, er det regulert inn en vei ned til eiendommen. Denne er videreført i
planforslaget. Det er i tillegg regulert inn et snuareal på eiendommen, som bedrer de trafikale
forholdene. Det er fra grunneiere i området uttrykt ønske at veien skal forbli slik den er, og at
den skal tas ut av planforslaget. Ettersom det reguleres inn nye boenheter, mener vi det er riktig
at adkomsten også reguleres på nytt.
Rekkefølgekrav:
I gjeldende reguleringsplan § 1, er det satt krav om at det ikke tillates nye boliger som har
adkomst til Søvik/ Nodenesveien og Pålsnesveien, før fortau fra FV 456 (Nodenesveien) og
frem til reguleringsområdet for Pålsnes er ferdig opparbeidet.
Rekkefølgebestemmelsen er videreført i planforslaget, men endret til at fortauet skal
opparbeides i tråd med reguleringsplanen for fortauet, Plan ID 201302.
Adkomst til naturområde:
Det er fra overordnede myndigheter lagt vekt på at det i planarbeidet sikres adkomst til
naturområde øst for planområdet. Dette er gjort ved å regulere inn et turdrag som kan benyttes.
En stor del av turdraget er regulert inn hvor det i dag er opparbeidet adkomst ned til sjøen på
utbygges eiendom. Planen stadfester med dette langt på vei eksisterende bruk.
Barn og unges interesser
I reguleringsplanen for Søvik Nodenes, er det rekkefølgekrav om opparbeidelse av lekeplass på
GB 15/16, jf. bestemmelsene § 1. Lekeplassen er imidlertid ikke blitt opparbeidet, og området
mangler opparbeidede lekearealer. Utearealene til barnehagen ble tidligere benyttet av barn i
området, men etter at barnehagen ble lagt ned, er det ingen som bruker området. Krav om
erstatningsarealer gjør seg av den grunn ikke gjeldende.
Planforslaget legger opp til at det etableres et privat lekeareal for de 2 boligene. Vi ser at dette
ikke er en optimal løsning for området totalt sett, men mener dette er den beste løsningen vi
kan få til. Det er uheldig at lekeplassene ikke er opparbeidet som forutsatt, men vi kan
vanskelig pålegge en mindre utbygger å gjøre dette nå i ettertid. Området som nå reguleres er
lite, og åpner kun opp for 2 boliger. Lekeareal for disse sikres gjennom planen.
Samlet sett kan vi ikke se at en omregulering av tomta til boligformål, vil få negative
konsekvenser for barn og unges interesser i området.
Støy:
Planlagte boliger vil ikke være spesielt støyutsatte.
Universell utforming:
Ombygging av eksisterende bygning til bolig vil kunne tilrettelegges med alle hovedfunksjoner
på hovedplanet. For den nye boligen er det ønskelig at boligen legges inn i terrenget slik at

hovedinngangen blir i underetasjen. Det vil da være naturlig å plassere hovedfunksjonene på
øvre plan med direkte utgang til uteoppholdsareal på terreng og ev. på tak eller balkong.
Som adkomst til boligtomtene benyttes eksisterende atkomstvei som har fall på 1:10. For øvrig
vil teknisk forskrift bli lagt til grunn ved godkjenning av nye boliger.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er iht. Miljøstatus.no flere frilufts- og naturinteresser i nærområdet, men disse berøres ikke
av foreslått omregulering. Blant annet er Herøya, syd for Nodenes, avmerket som statlig sikret
friluftsområde. Både ved Herøya og inne i Ytre kilken er det registrert ålegressenger. Ved
Søvika er det registrert et mindre areal som er avmerket som potensiell tilgjengelig strandsone.
Arealet er regulert som Spesialområde – Naturområde i gjeldende plan for Søvik/Nodenes –
Langeneset og er i foreslått omregulering sikret adkomst via f_V1 og f_T1.
Kulturminner
Vi har ikke kjennskap til registrerte kulturminner innenfor planområdet, og fylkeskonservator
har ingen merknader til planforslaget.
Oppsummering:
Planforslaget ble endret, i tråd med plan- og miljøutvalgets vedtak av 28. februar 2018, og
sendt ut på høring den 5. mars 2018. Etter høringen er det gjort følgende endringer på
plankartet:
 Grønnkorridor mellom mellom B1 og B2 er tatt ut.
 Lekearealet er regulert til felles lek
 Regulert veiareal, foran garasje, på GB 15/7 er tatt ut, slik at eiendommen ikke lenger
berøres av planforslaget.
Konklusjon.
Administrasjonen anbefaler at planen med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader
Vedlegg:
1
Plankart
2
Reguleringsbestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
ROS analyse
5
Særutskrift, førstegangsbehandling, 28.02.2018.
7
Innspill til planforslaget
8
Fylkesmannens trekking av innsigelse
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Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering for Nodenesveien 25
Plan ID: 201610
Dato:
16.02.2018
Revidert: 28.02.2018, og 29.12.2018

1.

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

1.1

Frittliggende boligbebyggelse – B1 og B2

1.1.1

Innenfor hvert felt tillates oppført en frittliggende enebolig med inntil to boenheter, hvorav
den sekundære boenheten kan være hybelleilighet på inntil 50 m² BRA. Flatt tak tillates.
Maks gesimshøyde er kote +14,5 og maks mønehøyde er kote +16. Boliger kan oppføres i
inntil 2 fulle etasjer.

1.1.2

Maks utnyttelse er BYA= 40 % pr tomt.

1.1.3

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

1.1.4

Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,5 meter.
Sprengning utenfor angitt byggegrense tillates ikke.

1.1.5

Garasjer skal verken ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) større enn 50 m². Maksimal
mønehøyde er 5,5 m, og maks gesimshøyde er 3,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Garasje, bod og uthus kan plasseres utenfor angitte byggegrenser inntil 1m fra
tomtegrensen. I slike tilfeller gjelder formålsgrensen som byggegrense mot sjø.

1.1.6

Det skal avsettes 2 biloppstillingsplasser pr boenhet på egen eiendom og der minst 1 plass
skal kunne være i garasje.
Hybelleilighet krever 1 biloppstillingsplass i tillegg.

1.1.7

Ved byggesøknad skal det legges frem terrengsnitt som viser forhold til
nabotomt/nabobebyggelse.

1.2

Lekeplass – f_Lek

1.2.1

Området tillates opparbeidet og benyttet til lek og uteopphold.
Det tillates oppført levegg på inntil 1,5 meter, dog ikke høyere enn k+13.
Sprengning tillates ikke. Formålsgrense gjelder som byggegrense mot sjø.

2.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr. 2)

2.1

Veg – a_V1

2.1.1

Veg a_V1 er privat adkomstvei iht. gjeldende eiendomsgrenser.

2.2

Annen veggrunn – teknisk anlegg

2.2.1

I områder for annen veggrunn inngår skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, murer,
sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, snøopplag, rekkverk og lignende.
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Reguleringsbestemmelser

3.

Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3)

3.1

Turdrag – a_T1

3.1.1

Innen turdrag a_T1 tillates etablert stiadkomst til regulert «Spesialområde – naturområde» i
reguleringsplan for Søvik/Nodenes - Langenes, planid 19980205.

4.

Bestemmelsesområder

4.1

Bestemmelsesområde #1
Innen bestemmelsesområde #1 er det ikke tillat med oppføring av byggetiltak med høyde
større enn 1 meter.

5.

Rekkefølgebestemmelser

3.1

Rammetillatelse

3.1.1

Utomhusplan for lekeplass f_Lek skal være godkjent av kommunen før det gis
rammetillatelse til oppføring av nye boliger.

3.1.2

Det skal foreligge tinglyst avtale om rettigheter til bruk av adkomstveien a_V1 før det gis
rammetillatelse til oppføring av nye boliger.

3.2

Igangsettingstillatelse

3.2.1

Før nye boliger tillates skal fortau fra FV 456 og fram til reguleringsområde for Pålsnes, i
samsvar med reguleringsplan for del av Nodenesveien – Pålsnesveien, Plan ID 201302, være
ferdig opparbeidet.
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1

BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET

Figur 1 Lokalisering av planområdet

Asplan Viak AS skal på vegne av forslagsstiller Knut Henriksen, utarbeide forslag til
detaljregulering for Nodenesveien 25, på Søvik i Søgne kommune.
Nodenesveien 25 var tidligere eid av Søgne kommune og benyttet til barnehage.
Forslagsstiller har kjøpt eiendommen av kommunen og ønsker å legge til rette for ombygging
av eksisterende bygning til bolig, samt bygging av en ny frittliggende enebolig. Planområdet
er på 2,21 daa.
Fylkesvei 456, ytre vei fra Tangvall til Kristiansand, er hovedadkomst til området og hadde
iht. vegdata.no en trafikkmengde på 3.150 ÅDT i 2016 på strekningen nordover
Langenesveien mot Tangvall. Nodenesveien er også fylkesvei (Fv170), men er blindvei og har
mer karakter av adkomstvei. Nodenesveien ble registrert med ÅDT på 125 i 2016.
Det er 850 m gangavstand til Langenes barneskole, Langenesveien 230. Det er gang- og
sykkelvei langs Langenesveien helt frem til skolen og det er ikke behov for å krysse
hovedveien. Ved barneskolen ligger det også kunstgressbane.
Ungdomstrinnet er på Tinntjønn skole, Repstadveien 70. Dit er det 8,6 km i gangavstand,
hvilket gjør at ungdomsskoleelevene har krav på skoleskyss. Det er busstopp (Søvikneset
holdeplass) i begge retninger på Langenesveien rett sørøst for avkjøringen til Nodenesveien.
Her går det buss både til Kristiansand og Tangvall.
På Søvik ligger det dagligvarebutikk og i nærområdet til barneskolen ligger Solstrålen
barnehage og Langenes Arbeidskirke.
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Figur 2 Planområdet vist på ortofoto

I tillegg til forslagsstillers eiendommer (15/6 og 15/66) berører omreguleringen også deler av
eiendommene 15/7, 15/9, 15/10 og 15/23. Disse er tatt med for å sikre regulert adkomst,
samt for at offentlig regulert byggeområde omreguleres til boligformål. Forslagsstiller bor i
dag på tilgrensende eiendom nordøst for planområdet, Langenesveien 312 (gnr 15, bnr 3).
Gnr/Bnr
15/6
15/66
Delsum

Adresse
Nodenesveien 25
Nodenesveien 25

Grunneier
Belinda Natacha og Knut Henriksen
Belinda Natacha og Knut Henriksen

Areal
1 560,28
381,33
1 941,61

15/9
15/10
15/7
15/23

Nodenesveien 23A
Nodenesveien 23B
Nodenesveien 27
Nodenesveien 29

Hildegunn Østerli og Rune Kvevik
Hildegunn Østerli og Rune Kvevik
Ane Cecilie Dæhli og Petter Scott Munk
Simen Arnessønn Dæhli

Del av
Del av
Del av
Del av

Terrenget på eiendommen heller slakt mot syd og øst. Den nordøstre delen består i
hovedsak av fjell i dagen (svaberg), mens området i vest er planert og har vært benyttet til
parkering og som lekeområde for barnehagen. Sørøst for barnehagebygget skrår det ned
mot sjøen. Det er gode solforhold på tomta og det er sjøutsikt sørøstover mot Søvika.
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2

PLANSTATUS

2.1

Kommuneplanens arealdel

Figur 3 Utsnitt av gjeldende kommuneplan

Området er i gjeldende kommuneplan for Søgne, vedtatt 20.12.2012, angitt som
eksisterende boligbebyggelse. Det er angitt fremtidig gang-sykkelveg langs Nodenesveien og
videre vestover langs Pålsnesveien.
2.2

Reguleringsplaner i området

Figur 4 Utsnitt av reguleringsplan for Søvik/Nodenes - Langenes

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Søvik/Nodenes – Langenes og er regulert til
offentlig formål – barnehage/grendehus. Gjeldende reguleringsplan ble godkjent av
kommunestyret 05.02.1998 og er etter plan- og bygningsloven av 1985. Planen ble revidert
6
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av kommunestyret 22.10.2009 og to mindre vesentlige reguleringsendringer ble gjort av
plan- og miljøutvalget 22.04.2009 og 25.08.2010.
Det er utarbeidet ny reguleringsplan for Nodenesveien og Pålsnesveien etter ny planlov av
2008.
I reviderte bestemmelser §1 er det stilt følgende rekkefølgekrav:
Før nye boliger i Søvik/Nodenes som har adkomst til Søvik/Nodenesveien og
Pålsnesveien tillates, skal fortau fra RV456 (Nodenesveien) og fram til
reguleringsområde for Pålsnes, være ferdig opparbeidet. Fortau skal bygges
slik reguleringsplanen for Søvik/Nodenes viser for den aktuelle strekning.
Før det gis byggetillatelse for nye boliger i området som omfattes av
eiendommene GB 15/8,15, 16, 5, 26, 77, 14, 82, 83, skal opparbeidelse av
lekeplass på GB 15/16 (Felles lekeområdet) være ferdigstilt.
Det er i bestemmelsene angitt at det offentlige byggeområdet skal benyttes til
barnehage/grendehus. Det er ikke angitt noen utnyttelse for tomta, men i bestemmelse § 2
er det blant annet gitt følgende føringer for oppføring av boliger:
Nye boliger gis en estetisk utforming som harmoniserer med bebyggelsen i
strøket. Bestående boliger gis rimelig muligheter for utvidelse.
For nye boliger gjelder:
- Bebyggelsen kan utføres som frittliggende boliger i inntil 2 etg. Høyde fra
laveste golv til topp møne skal ikke overstige 8 meter.
- Hver bolig skal ha mulighet til for garasje med størrelse max. 40 m2 for
minst 1 bil samt 1 biloppstillingsplass. Hybelleilighet krever 1
biloppstillingsplass i tillegg.
- Garasje kan plasseres i nabogrense 2 m fra veigrunn parallelt med vei
eller 5 m fra veggrunn vinkelrett på vei. Garasje skal anmeldes sammen
med bolig.
Sør for barnehagetomta er det regulert inn felles lek og felles lekeplass. Lekeplassene er pr i
dag ikke opparbeidet iht. gjeldende regulering.
Arealet øst for barnehagetomta er regulert som spesialområde – naturområde.
Naturområdet er iht. bestemmelse §7g privat eid område hvor det ikke skal kunne tillates
bebyggelse.
Det er regulert inn 3,5 m bred offentlig kjørevei fra Nodenesveien og inn til barnehagetomta.
Denne er ikke skilt ut som egen offentlig eiendom, men eies i dag av tilstøtende
eiendommer.
Det er utarbeidet detaljregulering etter ny lov for del av Nodenesveien-Pålsnesveien. Planen
legger til rette for etablering av fortau langs deler av fv 169 og fv 170, som et trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter, og tiltak for bedring av kryssløsninger, kurvatur på
fylkesvegene og avkjøringsforhold.
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3

PLANFORSLAGET

Figur 5 Forslag til plankart

3.1
Hovedgrep
Nodenesveien 25 var tidligere eid av Søgne kommune og benyttet til barnehage. Tomta ble i
2015 lagt ut for salg da kommunen ikke lengre ønsket å bruke den til barnehage.
Forslagsstiller kjøpte eiendommen og ønsker nå å legge til rette for ombygging av
eksisterende bygning til bolig, samt bygging av en ny frittliggende enebolig. Dette krever
omregulering fra offentlig formål – barnehage/grendehus til boligformål.
Det offentlige byggeområdet berører deler av eiendommene 15/9 og 15/10. Deler av disse
eiendommene er derfor tatt med slik at hele arealet regulert til offentlig formål omreguleres
til boligformål. Regulert avkjørsel fra Nodensveien er også tatt med slik at denne kan
omreguleres fra offentlig til privat vei.
3.2
Arealbruk
Planområdet er til sammen 2,21 daa fordelt på følgende underformål:
Kode Arealformål

1111
1610
2011
2018
3030

Plankart, sist revidert 12.02.2018
Eierform

Bol i g - Fri ttl i ggende s må hus bebyggel s e
Lekepl a s s
Kjørevei
Annen vei grunn - tekni s ke a nl egg
Turdra g

Annen ei erform (pri va t)
Offentl i g
Annen ei erform (pri va t)
Annen ei erform (pri va t)
Annen ei erform (pri va t)

SUM PLANOMRÅDE (arealformål totalt)

Areal (m2)

1 420
405
250
87
48
2 209
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Område B1 og B2 foreslås omregulert til frittliggende eneboliger. Området utgjør 1,48 dekar
og foreslås regulert med en utnyttelse på BYA=40%. Område o_Lek utgjør 0,40 dekar og
reguleres til lek for omkringliggende boliger. Lekeplassen reguleres som offentlig iht. planog miljøutvalgets vedtak av 20. september 2017. Øvrige arealer inkl. adkomstvei og turdrag
foreslås regulert som annen eierform (privat) etter ønske fra grunneierne. Tilgrensende
arealer regulert til naturområde er også i privat eie (del av 15/64 og 15/3).

Figur 6 Plansituasjon før og etter foreslått omregulering

3.3
Bebyggelse, struktur og tiltak
Innenfor område B1 og B2 tillates to frittliggende eneboliger med maksimal gesimshøyde på
kote +14,5 og maksimal mønehøyde på +16.
For omkringliggende boligtomter gjelder bestemmelse om at bebyggelsen kan utføres som
frittliggende boliger i inntil 2 etasjer og at høyde fra laveste golv til topp møne skal ikke
overstige 8 meter. Ny planlagt bolig på naboeiendom 15/10 i vest er byggemeldt med
mønehøyde ca 8 m over laveste gulvnivå.
Eksisterende bygg har laveste gulvnivå på ca kote +8,5 og maks mønehøyde på kote +15,7.
Det gir byggehøyde på 7,2 over laveste gulvnivå.
Innenfor byggeområdene tillates bebyggelse med flatt tak. Ny bolig på den nordvestre tomta
planlegges etablert med hovedinngang i underetasje og utgang fra overetasje direkte til
uteoppholdsareal på terreng. Denne boligen planlegges med flatt tak. Gitt maks tillatt
gesimshøyde på kote +14,5 og byggehøyde på 5,7 m (2,7m+2,7+0,3m) tilsier det laveste
gulvnivå på maks kote +8,8. Det betyr trolig at terrenget må senkes noe for boligtomt B2.
For boligtomt B2 er byggegrensen trukket tilbake 12 m fra tomtegrensen i nordøst. Her er
det på oppfordring fra kommunen lagt inn bestemmelsesområde som sikrere at det heller
ikke kan settes opp garasje eller uthus i denne delen av tomta.
9
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Det er regulert inn stiforbindelse til lekeplassen mellom boligene (B1 og B2). Formålsgrense
mellom B1 og o_Lek er tilpasset naturlig skar i terrenget og slik at fjellnabben/-kollen mellom
område B1 og naboeiendommen 15/3 opprettholdes (se bildet nederst på neste side).
Lekeplass o_Lek kan tilrettelegges for lek og uteoppholdsareal, men skal opprettholdes som
naturtomt. Kun mindre og skånsomme tiltak tillates. Sprengning tillates ikke. Mht. adkomst
se punktet under om tilgjengelighet.
Solforholdene vurderes som gode og det ligger til rette for å etablere gode uteoppholdsarealer.

Figur 7 Utsikt fra nordre del av B2

Figur 8 Eksisterende bygg sett fra nordvestre del av o_Lek

Figur 9 Forslag til grense mellom felt B1 og o_Lek

Figur 10 Sti ned til eksisterende naustmiljø i Søvika

3.4
Grønnstruktur
Området som omreguleres er i dag regulert til byggeformål og veiformål. Etter innspill fra
fylkeskommunen reguleres det inn stiforbindelse fra adkomstvei a_V1 til området som, i
gjeldende plan, er regulert til spesialområde – naturområde. Stiforbindelsen er regulert som
turdrag (a_T1) og plassert innenfor området regulert som offentlig byggeområde
(barnehage) i gjeldende plan.
3.5
Samferdselsanlegg/ trafikk
Boligområdet Søvik/Nodenes vurderes å være trafikkbelastet og det er i gjeldende plan
innarbeidet rekkefølgekrav i bestemmelsene om at fortau fra Rv456 (Langenesveien) og fram
til reguleringsområde for Pålsnes, skal være ferdig opparbeidet før det tillates oppføring av
nye boliger med adkomst fra Søvik/Nodenesveien og Pålsnesveien.
10
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I den tidligere barnehagen var det 20 barn og 7 ansatte. Forutsatt at halvparten av de
ansatte kjørte bil til jobb og at halvparten av ungene ble kjørt til og fra barnehagen, skulle
det tilsi en produksjon på over 20 bilturer pr virkedag. Statens vegvesen anslår i sin håndbok
turproduksjonen for bolig til 3,5 bilturer pr bolig pr døgn. Det gir 7 bilturer pr døgn.
Omreguleringen vil derfor gi en halvering av turproduksjonen og dermed medføre redusert
trafikk-belastning i forhold til om tomta opprettholdes som barnehagetomt. Som for øvrige
eneboliger i området er det i bestemmelsene stilt krav om at parkering skal løses på egen
tomt. Det er kort vei til Søvikneset holdeplass, som ligger ca 300 m faktisk gangavstand fra
Nodenesveien 25.
3.6
Teknisk infrastruktur
Eksisterende bygg er koblet til eksisterende vann- og avløpsnett i området. Det er naturlig at
ny bolig kobler seg til det samme nettet. To boliger fremfor en barnehage skulle ikke tilsi økt
belastning på ledningsnettet.
Planområdet ligger tett på sjøen. Terrengformasjonen i området gir naturlig avrenning ned
mot sjø både i normalsituasjon og ved mye nedbør. Det vurderes å ikke være nødvendig med
etablering av fordrøyningsanlegg.
3.7
Tilgjengelighet / Adkomst til boligene, lekeplass og tilgrensende naturområde
Ombygging av eksisterende bygning til bolig vil kunne tilrettelegges med alle hovedfunksjoner på hovedplanet. For den nye boligen er det ønskelig at boligen legges inn i
terrenget slik at hovedinngangen blir i underetasjen. Det vil da være naturlig å plassere
hovedfunksjonene på øvre plan med direkte utgang til uteoppholdsareal på terreng og ev. på
tak eller balkong.

Figur 11 Plan og profil for adkomstvei / adkomst til lekeplass og tilknyttet stiforbindelse til naturområde (TC201)
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Som adkomst til boligtomtene benyttes eksisterende adkomstvei som har fall på ca 1:9 (jf.
lengdeprofilet under). Det gir tilgjengelig boenhet for begge boligtomtene.
Det er regulert inn stiforbindelse mellom boligene som adkomst til lekeplassen. Lekeplassen
ligger på en kolle i terrenget som ønskes opprettholdt og lekearealet vil derfor ikke være
universell tilgjengelig fra adkomstvei a_V1. Den siste delen av stien opp til lekeplassen vil ha
stigning på rundt 1:4, jf. lengdeprofilet til venstre på figur 11 og på tegning TC201. Figuren
viser også lengdeprofil for stiforbindelsen til naturområdet. Også denne forbindelsen vil
stedvis ha stigning på nær 1:4.
3.8
Barn og unges interesser
Utearealene var tidligere benyttet av barn i barnehagen. Men etter at barnehagen flyttet
benyttes ikke tomta av barn og unge pr i dag. Omregulering av tomta til boligformål vil ikke
få negative konsekvenser for barn og unges interesser i området. Siden regulerte lekeplasser
i området ennå ikke er opparbeidet er det regulert inn egen lekeplass for å dekke denne
utbyggingen.
3.9
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Gjennomgang av risikofaktorer viser at omregulering fra barnehage til bolig ikke er spesielt
risikopreget. I tillegg er boligfunksjonen mindre risikokritisk enn barnehage. Det er kun
ekstrem vind fra sørøst som vurderes som risikofaktor, men nytt bygg oppført etter teknisk
forskrift skal kunne tåle slikt vær. Det vurderes ikke nødvendig med avbøtende tiltak.
3.10

Naturmangfold

Det er iht. Miljøstatus.no flere frilufts- og naturinteresser i nærområdet, men disse berøres
ikke av foreslått omregulering. Blant annet er Herøya, syd for Nodenes, avmerket som statlig
sikret friluftsområde. Både ved Herøya og inne i Ytre kilken er det registrert ålegressenger.
Ved Søvika er det registrert et mindre areal som er avmerket som potensiell tilgjengelig
strandsone. Arealet er regulert som Spesialområde – Naturområde i gjeldende plan for
Søvik/Nodenes – Langeneset og er i foreslått omregulering sikret adkomst via V1 og T1.
3.11 Kulturminner
Kommunen har ikke kjennskap til registrerte kulturminner innenfor planområdet og
fylkeskonservator hadde ingen merknader til oppstart av planarbeidet.
12
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3.12 Lyd og støy
Planlagte boliger vil ikke være spesielt støyutsatt.
3.13 Forurensning og energiforbruk
Tidligere virksomhet og foreslått ny bruk som bolig, har ikke og vil ikke medføre forurensning
i området. Omregulering fra barnehage til to boliger skulle heller ikke tilsi særlig endring i
energiforbruket.

4

GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR
KOMMUNEN

I samsvar med Plan- og miljøutvalget sitt vedtak ved behandling av saken 20. september
2017 er følgende rekkefølgekrav innarbeidet inn i bestemmelsene:
Før nye boliger tillates, skal fortau fra RV456 og fram til reguleringsområde for
Pålsnes, være ferdig opparbeidet.
Rekkefølgekravet er i samsvar med kravet i detaljreguleringsplanen for del av NodenesveienPålsnesveien, av 19.06.2014 (Plan ID 201202), da denne gjelder foran reguleringsplanen for
Søvik / Nodenes hva gjelder fortauet.
Det stilles ikke krav om offentlige investeringer for gjennomføring av planen. Eksisterende
adkomstvei opprettholdes som adkomst og planlagt ombygging og opparbeiding av
boligtomtene og lekeplass bekostes av utbygger.
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5

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

5.1
Oppstartsmøte
Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunen 15. september 2016. I oppstartsmøtet
ønsket kommunen at reguleringsplanen også skulle ta med omsøkt boligfortetting av
naboeiendommen, Nodenesveien 23, slik at utnyttelsen av eiendommene kunne sees i
sammenheng, blant annet med tanke på utforming av adkomst. Men grunneier av
Nodenesveien 23 hadde allerede søkt om dispensasjon og ønsket ikke å innlemmes i
planområdet. Det ble før utsending av varsel om oppstart planarbeid avklart med
kommunen at dette arealet likevel ikke skulle tas med i denne omreguleringen.
5.2
Varsel om oppstart planarbeid
Oppstart planarbeid ble varslet i brev utsendt 25.
november og kunngjort i Fædrelandsvennen onsdag
30. november 2016. Det har til sammen kommet inn
merknader fra 4 offentlige høringsinstanser. Det har
ikke kommet merknader fra ideelle foreninger,
direkte berørte parter eller naboer innen
varslingsfristen.

Varsel om oppstart detaljregulering av
Nodenesveien 25 på Søvik i Søgne
Iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8, 17-4
varsles det om oppstart detaljregulering og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Innkomne merknader er oppsummert og
kommentert under. Utsendt varslingsbrev og
innkomne merknader er lagt ved i sin helhet.
5.3

Oppsummering av innkomne merknader

Agder Energi Nett (e-post av 30.11.2016)

Asplan Viak AS skal på vegne av forslagsstiller Knut
Henriksen omregulere den tidligere barnehagetomta fra offentlig formål (barnehage) til boligformål.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for
ombygging av eksisterende barnehage og bygging
av en ny frittliggende enebolig.

Nettselskapet opplyser om at de har en 22 kV
jordkabel i kabelgrøft i Nodenesveien. Deler av
eksisterende lavspent 230 V nett i området må
Merknader og innspill som kan ha betydning for
muligens flyttes/bygges om. Ny bebyggelse eller
planarbeidet, bes sendt innen fredag 06.01.2017
andre tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til
til Johan.Nyland@asplanviak.no / Asplan Viak AS,
Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand . SpørsNettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn
mål til planarbeidet kan rettes til Johan.Nyland@
asplanviak.no / 41444049.
i dag. Det opplyses også om at kapasiteten på
eksisterende anlegg er begrenset. Forsterkninger og
ev. nybygging av nettanlegg må påregnes og det
opplyses om at den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet må påregne å dekke
kostnadene med tiltaket. Lokalisering av trase til nye anlegg må gjøres i samråd med AEN.
Kommentar: Det legges kun opp til bygging av en ny frittliggende bolig som vurderes å kunne
knytte seg til eksisterende lavspent. Eksisterende høyspent jordkabel berøres ikke av planlagt
utbygging.

Vest-Agder fylkeskommune (brev datert 15.12.2016)
Viser til nasjonale føringer om at allmennhetens interesser knyttet til strandsonen skal
ivaretas og at reguleringsplanen må sikre adkomst til regulert naturområde sydøst for den
tidligere barnehagen.
Fylkeskommunen minner om at planbeskrivelsen skal gjøre rede for hvordan barn og unges
interesser vil bli ivaretatt i planarbeidet og forutsetter at det blir sikret tilgang på
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arealmessig tilstrekkelige, attraktive og trygge lekeområder for barn og unge i ulike
aldersgrupper. Mener at det bør stilles rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer
opparbeidelse av slike arealer samtidig med at nye boliger ferdigstilles og at det bør
kartlegges hvorvidt det finnes ”snarveier”, stier eller lignende i planområdet som i så fall bør
opprettholdes.
Fylkeskommunen forutsetter at det skaffes fullverdig erstatning dersom det legges opp til
omdisponering av arealer som nevnt i "Rikspolitiske bestemmelser for barn og planlegging".
Fylkeskonservator har ikke merknader til planarbeidet.
Kommentar: Lekeplass o_Lek 1 sikrer adkomst til naturområdet i sørøst i samsvar med
fylkeskommunens innspill.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (brev datert 06.12.2016)
Fylkesmannen viser til at:








Planarbeidet bør ta særlig hensyn til og redegjøre for barns interesser og at dersom
areal som i dag brukes av barn og unge går tapt, skal fullverdige erstatningsarealer
skaffes.
Universell utforming for fellesarealer, lekeplasser, boliger, parkering og atkomst bør
sikres i reguleringsbestemmelser.
Hensynet til naturmangfoldet i området må vurderes og gjøres rede for, i tråd med
naturmangfoldlovens §§ 8-12 og ber om at det gjøres rede for eventuelle
forekomster av fremmede arter innenfor planområdet i planbeskrivelsen.
Reguleringsbestemmelsene bør sikre at nye masser som tilføres planområdet skal
være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede
fremmede arter.
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften kapittel 2 (byggeog graveforskriften) som kommunen har fått delegert.
Det foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for
planområdet, jf. pbl. § 4-3.

Kommentar: Fylkesmannen sine innspill vurderes å være redegjort for i planbeskrivelsen og
ivaretatt i plankart og bestemmelser.

Statens vegvesen (brev datert 28.12.2016)
Viser til at Nodenesveien er fylkesvei og at frisiktlinjer i avkjørsel fra fylkesvei 170 må
markeres i planen.
Kommentar: Fylkesvei 170 er en smal lokalvei med 30 km/t fartsgrense. Avkjørselen vil etter
utbygging betjene 6 frittliggende boliger. Det betyr at trafikken i avkjørselen vil være mindre
enn 50 ÅDT. Det gir siktkrav på 3x20 i avkjørselen. I gjeldende plan er det regulert sikt på
4x27,5 til høyre og 4x20 m til venstre. Sikten opprettholdes som i gjeldende plan.
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5.4

Forslag til omregulering av 17.03.2017

Figur 12 Plankart datert 17.03.2017 med tilhørende plansituasjon

Første utgave av forslag til omregulering ble sendt inn til kommunen pr e-post 17. mars
2017. Området var da delt inn i tre byggeområder B1, B2 og B3, der det kun var hjemmel til
oppføring av to eneboliger innenfor byggeområde B1. Utnyttelsen var satt til BYA=28% for
felt B1. Tursti T1 sikret adkomst til regulert naturområde i Søvika.
Det ble gjennomført møte med kommunen 28. april for gjennomgang av innsendt planforslag. Kommunen ga da tilbakemelding om at det ville bli stilt krav om lekeareal, enten
som felles lek på egen tomt eller ved opparbeiding av areal regulert til lek i nærområdet. Det
ble også avholdt møte ingeniørvesenet 11. mai der det ble avklart at eksisterende adkomstvei burde reguleres som felles vei og at ny bolig kunne kobles direkte til eksisterende
ledningsnett i området.
5.5

Justert forslag av 22.05.2017

Figur 13 Plankart datert 22.05.2017 med tilhørende plansituasjon

Det ble sendt inn justert planforslag pr e-post av 25. mai 2017 med følgende justeringer:




Området B2 ble endret fra byggeområde til felles lek (f_Lek).
Fellesarealene ble angitt som fellesareal i benevningene (f_V1, f_T1 og f_Lek).
Forslag til regulert utnyttelse og byggehøyder ble tatt inn som bestemmelse fremfor
angitt på plankartet. Maks utnyttelse ble økt fra BYA=28% til BYA=32%.
16

Nodenesveien 25 - Detaljregulering

Kommunen kom med skriftlig tilbakemelding på planforslaget i brev datert 31. mai 2017 der
de ba om noen mindre justeringer. Kommunen kom også med anbefaling om å legge inn
byggegrenser mellom tomtene for å hjemle plassering av bebyggelse der disse avviker fra
avstandsbestemmelsene i pbl § 29-4.
5.6

Planforslag ved første gangs behandling 20.09.2017

Figur 14 Plankart datert 02.06.2017 med tilhørende plansituasjon

Korrigerte plandokumenter ble oversendt kommunen i epost 2. juli 2017. Forslagsstiller
fulgte kommunens råd og regulerte inn byggegrenser for hver av boligtomtene i
byggeområde B1. I tillegg ble det i samråd med kommunen gjort en justering av
bestemmelsene 8. august 2017.
Planforslaget ble fremmet for politisk behandling i møte i Plan- og miljøutvalget 30. august
2017, men saken ble vedtatt utsatt i påvente av befaring. Befaring ble gjennomført 20.
september og behandlet i møte senere samme dag. Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig
vedtak:
Plan og miljøutvalget er positive til den fortettingen som er under bearbeidelse i
området. Eiendommen er pr nå, uegnet som barnehagetomt pga trafikkforhold /
parkeringsdekning med mere.
Pml ønsker å legge ut planen med 2 alternativer.
Alt: 1: Rådmannens forslag med følgende endring: Byggegrensen mot nordøst,
forskyves mot sydvest med 6 meter. Dette i tråd med regulantens opplysninger
av intensjonen med planen. Lekeareal som vist i plankart, skal reguleres
offentlig. Det skal reguleres inn egen sti, på gb 15/6 og 15/66 til offentlig
lekeareal. Plankart og bestemmelser, omarbeides så dette blir ivaretatt.
Alt: 2: Det innsendte forslag fra naboer på BNR nr 53, 9, 10, 64
I begge alternativene skal det innarbeides rekkefølgekrav i tråd med gjeldende
reguleringsplan for søvig/nodenes
Før nye boliger i Søvik/Nodenes som har adkomst til Søvik/Nodenesveien og
Pålsnesveien tillates, skal fortau fra RV456 (Nodenesveien) og fram til
reguleringsområde for Pålsnes, være ferdig opparbeidet. Fortau skal bygges slik
reguleringsplanen for Søvik/Nodenes viser for den aktuelle strekning
Rådmann bes bearbeide planforslagene i tråd med vedtaket, før planforslagene
legges ut på offentlig ettersyn.
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5.7

Alternativt planforslag fra naboene

Figur 15 Alternativt forslag fra naboene

I forkant av første gangs behandling av plansaken hadde naboene innlevert alternativt
forslag direkte til Plan- og miljøutvalget. Det alternative forslaget ble overlevert regulant
først på befaringen, samme dag som plansaken skulle opp til politisk behandling.
Hovedgrepene i det alternative forslaget var:






Sterkt reduserte byggegrenser utover avstandsbestemmelsene i pbl.
Maks mønehøyde reduseres fra kote +16 til kote +14.
Forbindelse (B) til naturområdet legges som sti inne på utbyggers tomt 15/66.
Forslag til felles lek tas ut av planforslaget.
Planområdet avgrenses til forslagsstillers eiendommer 15/6 og 15/66 ved at
eksisterende adkomstvei og berørte deler av 15/9 og 15/10 (D) tas ut av
planforslaget.

Forslagsstillers kommentar til alternativt planforslag:
For gjeldende reguleringsplan gjelder avstandsbestemmelsene i plan og bygningsloven mht.
byggegrense mot nabotomt. Disse var også gjeldende for eksisterende barnehagetomt.
Gjeldende byggehøyder er gitt ved bestemmelse om at bebyggelsen kan utføres som frittliggende boliger i inntil 2 etasjer og at høyde fra laveste golv til topp møne skal ikke overstige
8 meter. Vi kan ikke se at det finnes særskilte grunner for at det ev. skal stilles skjerpede krav
for byggegrenser og tillatte byggehøyder i forhold til gjeldende krav for øvrige boligtomter i
området.
Regulert naturområde i gjeldende plan omfatter ikke foreslått omregulert barnehagetomt
(15/6 og 15/66), men omfatter begge naboeiendommene i øst, både 15/3 og 15/64. Kravene
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om almen tilgang til naturområdet gjelder like mye for tomt 15/64 (2) som for 15/3. Det
virker lite hensiktsmessig å tilrettelegge for to parallelle stier frem til regulert naturområde.
Kommunen har tidligere fradelt deler av barnehagetomten til naboene i sørøst (15/9) og i
nordvest (15/10). De fradelte arealene er pt. ikke omregulert til bolig og er derfor fortsatt
regulert til offentlig formål (jf. figur 17). Disse arealene var derfor foreslått omregulert til
bolig ifbm. denne detaljreguleringen.
5.8
Avklaring av videre saksgang
Vedtaket om å legge planen ut i 2 alternativer kom svært overraskende på forslagsstiller,
som i brev av 10. oktober 2017 påklagde vedtaket. Forslagsstiller begrunnet dette med at
plan- og bygningsloven ikke åpner for at alternative planforslag fra private kan fremmes i
forbindelse med politisk behandling av detaljreguleringsplan. Det alternative forslaget bar
preg av å være fremsatt i «tolvte time». Alternative forslag kan kun fremmes via kommunen
og må oppfylle plan- og bygningslovens krav til utforming og prosedyrer.
Det ble avholdt møte med administrasjonen 16. oktober 2017 for avklaring av videre
saksgang. Det ble diskutert tre mulige prosesser:
1. Forholde seg til vedtaket av 20.09.2017 ved å avvente kommunens håndtering av
innsendt klage, samt kommunens eventuelle arbeid med å bearbeide det alternative
planforslaget i tråd med plan- og bygningslovens krav.
2. Endre til firemannsbolig og fremme planforslaget for ny første gangs behandling.
3. Justere planforslaget mer i tråd med naboenes krav og ønsker og fremme revidert
planforslag for ny første gangs behandling.
5.9

Utkast til revidert planforslag av 26.10.2017

Figur 16 Utkast til plankart datert 26.10.2017 med tilhørende plansituasjon

Etter en del vurdering bestemte forslagsstiller seg for å gå videre med forslaget om to
eneboliger og sendte inn utkast til revidert forslag iht. vedtak av 20. september 2017 der:




Byggegrensen i nord er flyttet 6 m mot sørvest og dreid slik at den nå står 90 grader
på tomtegrensen mot nordvest. Forslag til dreining (om punktet der målelinjen
starter) mener forslagsstiller vil være til fordel både for nabo og utbygger. Om denne
dreiningen vil oppfattes å være i tråd med vedtaket ved første gangs behandling bør
avklares før ny behandling.
Lekeplass er regulert til offentlig areal (et punkt forslagsstiller er uenig i og trolig vil
kommentere i høringen).
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Det er lagt inn en 2m bred grønn stripe mot naboen i sydøst (denne mener vi er
unødvendig da deler av nabotomta er regulert til spesialområde naturområde,
tilsvarende som for deler av forslagsstillers nåværende eiendom 15/3).
For boligtomta i sydøst har vi satt byggegrensen 2 m fra de grønne arealene da det
opprettholder krav til brannsikker avstand.
Kav om fortau tas inn i som rekkefølgebestemmelse.

Forslagsstiller anmodet kommunen å komme med tilbakemelding om videre bearbeiding og
saksgang. Kommunen ga i brev av 9. november tilbakemelding om at:





5.10

Det vurderes som fornuftig å arbeide videre med et planforslag som omhandler 2
eneboliger, da dette var utgangspunktet for opprinnelig planforslag.
Det vurderes som mulig med ny første gangs behandling forutsatt at det avholdes et
møte med naboer, og at referat fra møtet sendes inn sammen med revidert
planforslag.
Utvalget la inn krav om at lekeplassen skulle være offentlig, og at adkomst til
lekeplassen skulle reguleres inn som egen sti på GB 15/6 og 15/66. Dette kravet må
oppfylles i revidert plan.
Hva gjelder vinkel og plassering av byggegrensen mot nordøst, vil det trolig bli et
tema på møtet med naboene. Vurderingene bør omtales særskilt.
Når det gjelder rekkefølgekrav om fortau, må dette tas inn.
Dialog og avklaring med naboene i området 24.11.2017

Figur 17 Utkast til plankart datert 25.11.2017 med tilhørende plansituasjon

Det ble avholdt møte med naboene på gamle Søvik skole 24. november 2017. Tilstede på
møte var: Simen Dæhli (NV 29), Per Arne Dæhli (på vegne av Munk, NV 27), Arne Thomassen
(NV 21), Turid Kåsa Løite (15/64), Rune Kvevik (NV 23) og Knut Henriksen (NV 25). Referat fra
møtet følger vedlagt. Etter en del diskusjon konkluderte møtedeltakerne som følger:





For den nordlige byggegrensen økes avstanden til nordlig tomtegrense fra 10 til 12m.
Byggegrensen går parallelt med tomtegrensen.
Nye bygg på eiendommen skal ha flate tak med maks gesimshøyde kote +14,5 m.
Området avsatt til lek omgjøres til område med byggeforbud, lik tilgrensende
områder i sørvest.
Veien fra Nodenesveien til eiendommen tas ut av planen.
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Etter å ha fått tilsendt referat fra møtet med naboene og utkast til planforslag i tråd med
konklusjonene fra nabomøtet hadde kommunen følgende tilbakemeldinger / krav:




5.11

Plan- og miljøutvalget la inn krav om at lekeplassen skulle være offentlig, og at det
skulle reguleres inn adkomst til denne. Vi kan ikke gjøre om på deres vedtak, og
opprettholder av den grunn krav om offentlig lekeplass.
Det må reguleres inn adkomst til eiendommen. Veien reguleres som privat vei, og
skal ikke overtas av kommunen. Veirett må av den grunn være sikret.
Planen må også omregulere de deler av naboeiendommene som er regulert til
offentlig formål (rød farge jf. figur 17) til boligformål (gult) da arealet ikke skal
benyttes til offentlig formål.
Revidert planforslag av 10.01.2018

Figur 18 Revidert plankart datert 10.01.2018 med tilhørende plansituasjon

11. januar 2018 ble nytt reguleringsforslag oversendt kommunen med anmodning om ny
første gangs behandling. Revisjonen omfattet følgende endringer:









Foreslått areal for lek endres fra felles til offentlig areal i tråd med plan- og
miljøutvalgets vedtak.
Adkomst til lekeplassen reguleres som stiforbindelse gjennom planområdet og deler
boligområdet i to tomter/felt (B1 og B2).
Bestemmelser knyttet til grønnstruktur utgår da turvei f_T1 er tatt ut av planen.
Adkomst til regulert naturområde kan skje både via eksisterende sti og sikres
planmessig via regulert lekeplass (o_Lek).
Byggegrensen for byggeområde B2 trekkes tilbake 12 m fra tomtegrensen mot
boligeiendom 15/3 i nordøst.
Maks gesimshøyde settes til kote +14,5 og maks mønehøyde settes til kote +16. Flate
tak tillates.
De deler av naboeiendommene 15/9 og 15/10 som i dag er regulert til offentlig
formål omreguleres til boligformål i tråd med dagens bruk.
Eksiterende adkomstvei opprettholdes i planen, men endres fra felles til privat
(annen eierform) i tråd med eksisterende eierforhold.
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5.12

Justert revisjon av 11.02.2018 for ny 1 gangs behandling

Figur 19 Revidert plankart datert 11.02.2018 med tilhørende plansituasjon

Etter kommunen sin tilbakemelding av 31.01.2018 på innsendt revidert planforslag av
10.01.2018 er det gjort ytterligere endringer:







Stiforbindelse til regulert naturområde er etter oppfordring fra kommunen tatt inn
igjen i planen (turdrag a_T1) og plasseres innenfor området som i gjeldende plan er
regulert som offentlig byggeområde (barnehage).
Det er i kapittel 3.7 nærmere redegjort for regulert adkomst til lekeplassen og
foreslått stiforbindelse til naturområdet. Det er utarbeidet lengdeprofil for begge
forbindelsene.
Det er lagt inn bestemmelsesområde (#1) i nordøstre del av boligtomt B2 for å sikre
at det ikke kan oppføres mindre bygg (bod, uthus eller garasje) i denne delen av
tomta.
Byggegrensen for tomt B2 mot regulert lekeareal o_Lek er redusert fra 4 til 2m for å
gi mer rasjonell og bebyggbar del av foreslått byggetomt.
Tillatt bebyggbart areal (BYA) foreslås økt fra 32% til 40% for å sikre tilstrekkelig
utnyttelse.
Det har vist seg vanskelig og bli enige med naboene om maks byggehøyder.
Forslagsstiller mener at det ikke kan stilles urimelig strengere krav for bygging på
denne tomta i forhold til det som gjelder for øvrige boligtomter i området.
Byggehøydene må settes slik at de muliggjør bygging i 2 etasjer uten at dette krever
at terrenget må senkes for større deler av tomta. Mønehøyde på kote +16, tilpasses
eksisterende bygg, opprettholdes, mens gesimshøyden reduseres fra kote + 16 til
kote +14,5 i forhold til planforslaget som var oppet til første gangs behandling 20.
september 2017.
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6

FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET

Områdene B1, B2 og o_Lek utgjør arealet for den tidligere Søvik grendeskole / barnehage.
Eksisterende hus og uteområde ligger på rundt kote +8,5. Sørøst for huset faller terrenget
ned til kote +5,0. Svaberget nord for huset har høyeste punkt på kote + 13,5.
Det flate uteområdet vest for huset er dekket med sand. Svaberget er så godt som fritt for
vegetasjon. Området sørøst for huset er dekket med viltvoksende vegetasjon.
Området er planlagt bebygd med to eneboliger på hver sin tomt. Begge hustomtene vil ha
felles adkomst fra Nodenesveien via eksisterende stikkvei.
Boligtomt B1: Eksisterende hus kan bygges om til bolig. Alternativt vil det bli revet. Nytt hus
vil bli plassert på om lag samme sted.
Boligtomt B2: Planlegges bygd nord på tomta som hus på fallende terreng.
Maksimal gesimshøyde er satt til kote +14,5 og maks mønehøyde er satt til kote +16, i
samsvar med mønehøyden på eksisterende hus som er på kote +15,7.
Lekeplass o_Lek kan tilrettelegges for lek og uteopphold. Oppføring av enkle levegger med
maksimal høyde kote +13,0, som er litt under maksimal høyde på svaberget, tillates.
Lekeplassen var opprinnelig fremmet som felles lek for å dekke arealkravet tilknyttet denne
plansaken. Lekeplassen er i revidert forslag regulert som offentlig areal i tråd med plan- og
miljøutvalgets vedtak av 20. september 2017. Forslagstiller mener lekearealets beliggenhet
gjør at det egner seg bedre som fellesareal for tilgrensende boliger enn som offentlig areal.
Forslagsstiller anmoder derfor kommunen om å vurdere eierskapet på nytt i den videre
behandling av plansaken.
Forslagsstiller mener at å bygge to boliger på den tidligere skole-/barnehagetomta er en
forsiktig og moderat utnyttelse. Både bygninger og tomtestørrelser vil harmonere med
omkringliggende eiendommer. Eksisterende bygning ombygges til bolig. Ny bolig blir
liggende foran naboeiendommen 15/53, Nodenesveien 21. Denne eiendommen har
hovedutsikt i østlig retning over hustaket til boligen på eiendommen 15/3, Langenesveien
312. Ny bolig vil ikke stenge utsikt for eiendommen 15/9, Nodenesveien 23, da boligen blir
liggende nordøst for eiendommen.
Alt i alt mener forslagsstiller at planforslaget gir en god og velegnet utnyttelse av den gamle
skoletomta.
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«Navn»
«Adresse»
«Poststed»
Kristiansand, 2016-11-24
Vår ref: 606981-01, 606981-8-9-1

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID
Gjelder: Knut Henriksen– Nodenesveien 25 Detaljregulering

Iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart detaljregulering. Med
henvisning til §17-4 kunngjøres også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.
Oppstartmøte med kommunen, etter plan- og bygningslovens § 12-8 første ledd, ble avholdt 15.
september 2016.

Figur 1 Lokalisering av planområdet

Asplan Viak AS skal på vegne av forslagsstiller Knut Henriksen, utarbeide forslag til
detaljregulering for Nodenesveien 25. Planområdet berører eiendommene med gnr/bnr 15/6,
15/11, 15/66 og 15/67 på Søvik i Søgne kommune.
Asplan Viak AS - Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand
Org.nr.910 209 205

1

Figur 2 Situasjonskart påført forslag til plangrense

Figur 3 Gjeldende regulering i området

Asplan Viak AS - Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand
Org.nr.910 209 205

2

Nodenesveien 25 var tidligere eid av Søgne kommune og benyttet til barnehage. Kommunen
har nylig solgt eiendommen. Ny eier ønsker å legge til rette for ombygging av eksisterende
bygning til bolig, samt bygging av en ny frittliggende enebolig.
Eiendommen er i reguleringsplan for Søvik-Nodenes regulert til «offentlig formål –
barnehage/grendehus» og området er i gjeldende kommuneplan vist som eksisterende
boligbebyggelse.
Deler av eiendommene 15/11 og 15/67 tas med slik at hele arealet regulert til offentlig formål
kan omreguleres til boligformål. I tillegg tas eksisterende adkomstvei med i planområdet.
Forslag til detaljregulering vil ventelig foreligge i løpet av våren 2017. Når forslaget er fremmet
til behandling i Søgne kommune, tar plan- og miljøutvalget stilling til om forslaget skal legges ut
til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til selve planforslaget.
Merknader og innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes sendt innen fredag 6. januar
2017 til:
Asplan Viak v/ Johan Nyland, Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand
eller som epost til johan.nyland@asplanviak.no.
Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som
vedlegg når den sendes inn til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når
planen legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene
utover dette. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til undertegnede. Varslingen med vedlegg vil
også bli publisert på www.sogne.kommune.no.

Vennlig hilsen
ASPLAN VIAK AS
(sign)
Johan Nyland
Gruppeleder, Plan og urbanisme
Tlf: 41444049

Vedlegg: Adresseliste

Asplan Viak AS - Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand
Org.nr.910 209 205
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Adresse
LANGENESKILEN 30
LANGENESKILEN 30
LANGENESVEIEN 310
LANGENESVEIEN 312
LANGENESVEIEN 312
NODENESVEIEN 21
NODENESVEIEN 23
NODENESVEIEN 23
NODENESVEIEN 27
NODENESVEIEN 27
NODENESVEIEN 29
SØVIGVEIEN 4

Adresse
Postboks 788 Stoa
Postboks 517 Lundsiden
Serviceboks 723
Postboks 603 Lundsiden
Postboks 4094
Postboks 250
Langenesveien 381
Langeneskilen 26
Søvigneset 25
Postboks 1051
Postboks 1051
Postboks 1051
Postboks 1051
Postboks 1051
Postboks 1051

GRUNNEIERE OG NABOER
Navn
MERSLAND NINA SVALAND
MERSLAND ROY
ANDERSEN HARALD EIKREM
HENRIKSEN BELINDA NATACHA
HENRIKSEN KNUT
HILLE SISSI SIGFRID
KVEVIK HILDEGUNN ØSTERLI
KVEVIK RUNE
MUNK ANE CECILIE DÆHLI
MUNK PETER SCOTT
DÆHLI SIMEN ARNESSØNN
KÅSA TURID LØITE

OFFENTLIGE INSTANSER OG INTERESSEORGANISASJONER
Navn
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune
Statens vegvesen Region Sør
Agder energi Nett AS
Avfall Sør AS
Kristiansand Brann og Redning IKS
Naturvernforbundet i Søgne v / Dag Øystein Kerlefsen
Langeneskilen velforening v /Kurt Haugland
Søvigneset velforening v / Lisa Hansen Febakke

Søgne kommune Barnas representant v/ Ada Elise Qvale Nygård
Søgne kommune Eldrerådet v/ Ada Elise Qvale Nygård
Søgne kommune Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ Ada Elise Qvale Nygård
Søgne barne og ungdomsråd v / Tor Stonny Knutsen
Søgne kommune v/Kommuneoverlegen
Søgne kommune v/Ingeniørvesenet

4682 Søgne
4682 Søgne
4682 Søgne
4682 Søgne
4682 Søgne
4682 Søgne

Poststed
4809 ARENDAL
4605 KRISTIANSAND S
4808 Arendal
4606 Kristiansand s
4689 Kristiansand
4663 Kristiansand
4640 Søgne
4640 Søgne
4640 Søgne

Poststed
4643 SØGNE
4643 SØGNE
4643 SØGNE
4643 SØGNE
4643 SØGNE
4643 SØGNE
4643 SØGNE
4643 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4643 SØGNE
4643 SØGNE

e-post
fmavpost@fylkesmannen.no
postmottak@vaf.no
firmapost-sor@vegvesen.no
firmapost@ae.no
post@avfallsor.no
kbr@kbr.no
dag@pkas.no

Johan Nyland
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Fossnes, Arve <Arve.Fossnes@ae.no>
30. november 2016 12:52
Johan Nyland
Vedr Nodenesveien 25 Detaljregulering

Agder Energi Nett AS (AEN) har en 22 kV jordkabel (rød stiplet strek i kartet) i området.
Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m
målt horisontalt.
Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende
anlegg vanskeligere enn i dag eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og vedlikehold
av nettanleggene.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger og evt nybygging av nettanlegg må
påregnes. Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må påregne å dekke kostnadene med
tiltaket.
Lokalisering av trase til nye nettanlegg må gjøres i samråd med AEN.
Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/
Det er etablert noe lavspent 230 blandet nett i området. (jordkabel og luftnett vist som blå streker i
kartet)
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.
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Dette til orientering.

Med vennlig hilsen
Arve Fossnes| Prosjektingeniør
tlf: +47 906 51 377
Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
Kjøita 18 | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00
www.aenett.no

2

SEKSJON FOR PLAN OG MILJØ
Saksbehandler: Maarten Nandrup Stallemo

Vår dato
15.12.2016
Deres dato
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Vår referanse
16/09231-3 : Søgne kommune gnr. 15/,6, 11, 66
Deres referanse
606981-01, 606981-8-9-1

Asplan Viak AS
Vestre Strandgate 27
4611 KRISTIANSAND S

Søgne kommune - Merknad til varsel om oppstart - detaljregulering for
Nodenesveien 25 gnr. 15/6 mfl.
Viser til oversendelse 25.11.16 angående varsel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Nodenesveien 25 gnr. 15/6 mfl.
Området er i kommuneplanen avsatt til nåværende boligbebyggelse. I reguleringsplan for
Søvik/Nodenes – Langenes er området avsatt til offentlig formål, barnehage/grendehus.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av bolig i tidligere barnehage
samt en ny frittliggende enebolig.
Fylkeskommunen har følgende merknader:
Forholdet til strandsonen:
Selv om området i overordnet plan er avsatt til utbyggingsformål, ligger det klare nasjonale
føringer for at også allmennhetens interesser strandsonen skal ivaretas. I "Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen" sier
retningslinjene blant annet at "Tomteopparbeiding bør skje slik at inngrep og ulemper i
forhold til tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på
løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til
sjøen." Disse retningslinjene gjelder også i by og tettstedsområder.
I dette planarbeidet betyr det at reguleringsplanen må sikre adkomst til regulert
naturområde sydøst for den tidligere barnehagen.
Barn og unges interesser:
Vi minner generelt om at det skal utarbeides en beskrivelse av hvordan barn og unges
interesser vil bli ivaretatt i planarbeidet. Vi forutsetter at det blir sikret tilgang på
arealmessig tilstrekkelige, attraktive og trygge lekeområder for barn og unge i ulike
aldersgrupper. Det bør stilles rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer opparbeidelse
av slike arealer samtidig med at nye boliger ferdigstilles.
Det bør kartlegges hvorvidt det finnes ”snarveier”, stier eller lignende i planområdet. Disse
bør i så fall opprettholdes.
Folkestyre – kompetanse – samarbeid
Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65

Sentral E-postadresse:
postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
38 07 45 01
960 895 827

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
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Dersom det legges opp til omdisponering av arealer som nevnt i "Rikspolitiske
bestemmelser for barn og planlegging" forutsettes at det skaffes fullverdig erstatning.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø:
Varsel om oppstart er gjennomgått av Fylkeskonservator. De har ingen merknader til
planarbeidet.
Med vennlig hilsen
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder
Mottakere:
Asplan Viak AS
Kopi til:
Søgne kommune

Maarten Nandrup Stallemo
Rådgiver

Miljøvernavdelingen

Asplan Viak
Postboks 701 Stoa
4808 ARENDAL

Deres ref.
606981-01, 606981-8-9-1

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/17089

Dato
06.12.2016

Nodenesveien 25 - uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering
Vi viser til skriv datert 25.11.2016.
Varselet gjelder del av reguleringsplan for Søvik-Nodenes fra 1998. Planområdet omfatter i
hovedsak regulert byggeområde for offentlig formål – barnehage/grendehus med tilhørende
regulert atkomstvei. Det opplyses at kommunen nylig har solgt eiendommen og at ny eier
ønsker ombygging av tidligere barnehagebygg til bolig, samt oppføring av en ny frittliggende
enebolig.
Fylkesmannen ser det som viktig at planarbeidet tar særlig hensyn til barns interesser.
Dersom arealet i dag brukes av barn og unge, skal fullverdige erstatningsarealer skaffes (jf.
Rundskriv T-2/08, pkt. 5d i rikspolitiske retningslinjer for barn og unge). Vi minner i denne
sammenheng om FN`s barnekonvensjon som bl.a. sier at barn har rett til å si sin mening i alt
som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt. Barnekonvensjonen går foran
norsk lov. Det er derfor viktig at planprosessen organiseres slik at synspunkter fra barn som
berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge gis anledning til å delta.
Planbeskrivelsen må omtale denne delen av planarbeidet, samt resultatene av barn og unges
medvirkning. Utelates dette, vil planen ha en mangel som kan føre til innsigelse. For øvrig
vises til Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging.
Universell utforming for fellesarealer, lekeplasser, boliger, parkering og atkomst bør sikres i
reguleringsbestemmelser.
Det vises i denne sammenheng til rundskriv T-5/99B om
tilgjengelighet for alle.
Hensynet til naturmangfoldet i området må vurderes og gjøres rede for, i tråd med
naturmangfoldlovens §§ 8-12. I henhold til § 7 i samme lov skal vurderingene gå fram av
plandokumentet.
Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem.
Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) har i kap. 5 krav til aktsomhet og til
virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer. Vi ber derfor om
at det gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede arter innenfor planområdet i
planbeskrivelsen. Planarbeidet bør ta høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede

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
Nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

arter i forbindelse med eks.vis massetransport i anleggsfasen. Reguleringsbestemmelsene
bør derfor sikre at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å
inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede arter.
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften kapittel 2 (bygge- og
graveforskriften) som kommunen har fått delegert. Både ved utarbeiding og gjennomføring av
planer skal det tas hensyn til eventuelle forurensede masser og hvor overskuddsmasser
hentes og dumpes. Vi ber derfor om at forurensningsforskriften og kommunens egne regler
knyttet til massedisponering følges ved gjennomføring av planen.
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.
Ved utarbeiding av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risikoog 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. 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.)
fagdirektør

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
Søgne kommune

Postboks 517 Lund
Postboks 1051

4605
4682

KRISTIANSAND S
SØGNE
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Statens vegvesen
Asplan Viak AS Kristiansand
Vestre Strandgate 27
4611 KRISTIANSAND S

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/180030-2

Deres referanse:

Vår dato:
28.12.2016

Varsel om oppstart av planarbeid for Nodenesveien 25 i Søgne kommune uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 25.11.2016 med varsel om oppstart av planarbeid for
Nodenesveien 25.
Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse.
I det videre planarbeidet vil Statens vegvesen vektlegge atkomst fra fv. 170. Frisiktlinjer i
avkjørsel fra fylkesvegen må markeres i planen.
Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Steinar Ånesland

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

AREALENHETEN

ASPLAN VIAK AS
Vestre Strandgate 27
4611 KRISTIANSAND S
Att. Johan Nyland
Deres ref:

Vår ref:
2016/2578 24859/2017

Saksbehandler:
Anne Marit Tønnesland

Arkivkode:
L12

Dato:
31.05.2017

Tilbakemelding på innsendte planforslag - detaljregulering for Nodenesveien 25 – Plan
ID 201610
Vedlagt ligger oversendte dokumenter med våre kommentarer. Det er kun mindre
justeringer, og vi ber om at dokumentene korrigeres og sendes over til oss slik at saken kan
legges frem for behandling.
Når det gjelder plankartet, ber vi dere vurdere hvorvidt dere ønsker å legge inn byggegrenser
mellom tomtene. Dette er ikke et krav fra vår side, men bygging nærmere nabogrense enn 4
meter vil enten kreve erklæring fra nabo, eller dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i pbl
§ 29-4. Sistnevnte er ikke enkelt å få til. Barnehagen ligger nærmere grensen enn 4 meter,
og en bruksendring og ombygging av denne vil utløse kravene som nevnt overfor.
Byggegrenser vil hjemle plasseringene, noe som er en fordel i forhold til fremtidige
byggesøknader.
Med hilsen
Anne Marit Tønnesland
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Vedlegg:
Bestemmelser med merknader
Planbeskrivelse med merknader

Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 38055555
Direktenr: 97990342

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

M0TE MED POLITIKERE I REGULERINGSSAKEN PA NODENESYEIEN

Vi er naboer til planomradet, og vi 0nsker velkommen nye beboere pa stedet. Men vi har
svaert viktige merknader / protester til forslaget som skal til 1. gangs behandling. Vi har derfor
laget et forslag som ivaretar naboers og utbyggers interesser. Kartet viser eiendommen som
tilh0rer Henriksen med gr0nn strek
Nabo nr. 1: bnr. 53
Topp m0ne er satt til kote 16 i planforslaget. Dette vii rage ca 2,5 m over den h0yeste toppen
som ligger pa i overkant av kote 13 og vi mister all utsikt til sj0en dersom bebyggelsen skal
kunne trekkes ut slik som det er vist i plankartet (A). Vi foreslar her ny byggegrense (C) for a
unnga skjemmende inngrep i kollen og ogsa kunne bevare store deler av utsikten.
Nye memer b0r ikke overstige kote 14 av samme grunn. Fra kote 8 vii det vaere tilstrekkelig
for et bygg pa totalh0yde inntil 6 m (2 etasjer).
Hele kollen far et svaert inngrep pa over 6 meter i loddrett hrayde, da kollen i bunnen ligger pa
cirka kote 8, det vii si gardsplassen pa skolen. Kollen foreslas bevart i mye st0rre grad, og vi
vii da kunne beholde store deler av utsikten vi har i dag. Boligene vii heller ikke virke like
dominerende fra sj0en, men gli bedre inn i terrenget.
Vi emsker at politikere og administrasjon ser pa f121lgene av heydene ved
fra vllr eiendom bnr 53 og at heyder blir satt ut pa forhi\nd.

a befare virkningene

Det star i papirene til saken at det har vaert kontakt med naboer, eier her har hatt bes0k av
utbygger og fikk da overhodet ikke forstaelse av at utsikt gar tapt.
Nabo nr. 2: bnr. 64
Ser at det er lagt formal til sti f_T1 som slutter ved var eiendomsgrense. Vi e,nsker ikke trafikk
til sjeen fra stien og rett inn i var eiendom og krever at stien og formalet til sti etableres pa
utbyggers tomt (B). Da vii bade sti og utbyggingsomradet bli ledet til naturomradet og
badeplassen og ikke inn i var eiendom.
Lekeplassen er lagt h0yt oppe pa kollen og skal vaere kun for disse to boligene og antakelig
utbyggers bolig pa nabotomten, lekeplassen kan med fordel fjernes.
Den kan ikke tilrettelegges universelt med valgte plassering.
I omradene rundt er det flere arealer avsatt til lek som kunne vert oppgradert i stedet for
etablere ny lekeplass eksklusivt for disse 2 nye tomter. Som det framgar av planforslaget
ferer ikke turvegen na tram til lekearealet.

a

AREALENHETEN

ASPLAN VIAK AS
Vestre Strandgate 27
4611 KRISTIANSAND S
Att. Johan Nyland
Deres ref:

Vår ref:
2016/2578 47979/2017

Saksbehandler:
Anne Marit Tønnesland

Arkivkode:
L12

Dato:
09.11.2017

Tilbakemelding på revidert planforslag - Detaljregulering for Nodenesveien 25 – Plan
ID 201610
Viser til deres oversendelse av 27. oktober 2017. Vi ønsker først å si at vi synes det er
fornuftig å arbeide videre med et planforslag som omhandler 2 eneboliger, da dette var
utgangspunktet for opprinnelig planforslag.
Vi har, etter vårt forrige møte, informert utvalget om hvordan dere ser for dere veien videre.
Det ble opplyst at dere ville revidere forslaget, og innkalle naboer til et møte for å diskutere
mulige løsninger med dem. Vi oppfattet utvalget slik at dette ville være en mulig vei å gå,
fremfor å forholde seg strengt til vedtaket gitt av utvalget 20. sept. 2017. Av den grunn mener
vi at det må avholdes et møte med naboer, og at et referat fra møtet må sendes inn sammen
med revidert planforslag. Nytt planforslag vil bli lagt tatt opp til ny 1. gangs behandling.
Vi ser at dere er uenige i at lekeplassen skal reguleres offentlig. Utvalget la inn et krav om at
den skulle være offentlig, og at adkomst til lekeplassen skulle reguleres inn som egen sti på
GB 15/6 og 15/66. Dette kravet må oppfylles i revidert plan. I den forbindelse må
opparbeidelsen, og evt. avvik fra krav til utforming og adkomst, omtales særskilt i
planbeskrivelsen.
Når det gjelder krav til maksimal mønehøyde har vi som utgangspunkt at denne kan
beholdes på kote + 16. Angivelser på desimalnivå er ofte gjenstand for dispensasjoner i
ettertid. Dette bør unngås. En reduksjon i gesimshøyde til kote + 15 anses som positivt.
Hva gjelder vinkel og plassering av byggegrensen mot nordøst, antar vi blir et tema på møtet
med naboene. Vurderingene bør omtales særskilt.
Når det gjelder rekkefølgekrav, må dette tas inn. Vi ber imidlertid om at det refereres til
detaljreguleringsplanen for del av Nodenesveien-Pålsnesveien, av 19.06.2014
(Plan ID 201202), da denne gjelder foran reguleringsplanen for Søvik/ Nodenes hva gjelder
fortauet. Rekkefølgekravet blir da:
Før nye boliger i Søvik/Nodenes som har adkomst til Søvik/Nodenesveien og Pålsnesveien
tillates, skal fortau fra RV456 (Nodenesveien) og fram til reguleringsområde for Pålsnes,
være ferdig opparbeidet. Fortau skal bygges slik detaljreguleringsplanen for del av
Nodenesveien-Pålsnesveien viser for den aktuelle strekning.

Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
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Vi antar det er nabo med GB 15/10 dere stiller spørsmål om i forhold til rekkefølgekravet.
Denne tomten er også undergitt krav om fortau. For å sikre gjennomføring av
rekkefølgekravet har imidlertid flere eiendommer innenfor reguleringsplanen for Søvik/
Nodenes og Pålsneset inngått et samarbeid om gjennomføringen. Strekningen er delt inn i 2
byggetrinn, og hvor det er søkt og innvilget dispensasjon fra rekkefølgekravet for en rekke
eiendommer. Eiendommen med GB 15/10 er en av disse eiendommene, og dispensasjon
ble gitt av Plan- og miljøutvalget i møte 31.08.2016. Kopi av vedtak og kart ligger vedlagt.
Det skal i den forbindelse nevnes at de to byggetrinnene omhandler fortauet fra RV 456,
langs Nodenesveien inn mot Pålsneset, men ikke fortauet fra krysset og inn langs
Nodenesveien, se figur under.

Dette betyr at for eiendommer som har rekkefølgekrav om fortau må fortauet bygges i sin
helhet, også avmerket del av fortauet, før rekkefølgekravet er oppfylt. Dette til informasjon.
Vi imøteser dere tilbakemelding, og revidert planforslag
Med hilsen
Anne Marit Tønnesland
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Vedlegg:
1 Kart
2 Vedtak 31.08.17
Kopi til:
Knut Henriksen

Langenesveien 312

4643

Søgne

Møtereferat
Tema:

Regulering Nodenesveien 25

Fra :

Knut Henriksen

Dato :

25.11.2017

Møtested:

Søvik skole

Møtedato:

24.11.2017

Til stede:
Simen Dæhli
Per Arne Dæhli (på vegne av Munk)
Arne Thomassen
Turid Kåsa Løite
Rune Kvevik
Knut Henriksen

NV 29
NV 27
NV 21
15/64
NV 23
NV 25, referent

Referat
Nye bygg
Første del av møtet var en diskusjon om byggegrense mot nord samt maks kotehøyde for nye
bygg på eiendommen. Partene var tydelige på sine standpunkt:
-

Thomassen ønsket nordlige byggegrense så langt som mulig mot sør. Han mente
parallellforskyvning av grensen i forhold til tomtegrensen var å foretrekke, altså like
avstand hele veien fra tomtegrensen. Vedtaket i P&M om 10 m var for lite.

-

Thomassen fastholdt krav om maks kotehøyde K 14 m

-

Kvevik mente at med utgangspunkt i kote K 8 m for veien inn til eiendommen vil det la
seg gjøre å bygge to fulle etasjer innenfor kote K 14 m

-

Henriksen mente at kotehøyden på byggeplassen er K 9 m. Han viste til kommunens
forslag om K 16 m for saltak og K 15 m for flatt tak

Lekeplass
Ingen av møtedeltakerne ønsket lekeplass på tomten, hverken offentlig eller felles. Ingen visste
hvor dette kravet kom fra. Deltakerne oppfordret Henriksen til å søke om dispensasjon fra dette
kravet. Det er nok arealer i området avsatt til lek.
Adkomstvei
Adkomstveien til NV 25 ligger dels på eiendommen til Dæhli (NV 29) og dels på eiendommen til
Kvevik (NV 23), i hovedsak på førstnevnte. I henhold til avtale fra 1932 har NV 25 rett til å
benytte veien som adkomstvei mot å besørge vedlikehold. NV 23 har tilsvarende bruksrett i
henhold til separat avtale. Møtedeltakerne var enige om at det ikke er behov for å endre eller
omregulere eksisterende vei, og at veien tas ut av planen.
Det vil inngås en ny avtale hvoretter de fem boenhetene som skal benytte veien (dvs.to enheter
på NV 23, to enheter på NV 25 og én enhet på NV 27) har bruksrett til eksisterende vei mot at
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de besørger vedlikeholdet (herunder asfaltering og snømåking) og deler kostnadene for dette
likt mellom seg.
Konklusjon
Etter en del diskusjon konkluderte møtedeltakerne som følger:
-

For den nordlige byggegrensen økes avstanden til nordlig tomtegrense fra 10 til 12 m.
Byggegrensen går parallelt med tomtegrensen

-

Nye bygg på eiendommen skal ha flate tak med maks gesimshøyde kote K 14,5 m

-

Området avsatt til lek omgjøres til område med byggeforbud, lik tilgrensende områder i
sørvest.

-

Veien fra Nodenesveien til eiendommen tas ut av planen.

Sted: Søgne

Dato:25.11.2017

____________________________
Knut Henriksen
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AREALENHETEN

ASPLAN VIAK AS
Vestre Strandgate 27
4611 KRISTIANSAND S
Att. Johan Nyland
Deres ref:

Vår ref:
2016/2578 -5141/2018

Saksbehandler:
Anne Marit Tønnesland

Arkivkode:
L12

Dato:
31.01.2018

Tilbakemelding på revidert planforslag - Detaljregulering for Nodenesveien 25 – Plan
ID 201610
Visert til revidert planforslag mottatt 11. januar 2018. Vedlagt ligger plankart og
bestemmelser med våre merknader. Ut over dette har vi følgende tilbakemeldinger:
 I planforslaget legges det opp til at man kan gå via offentlig lekeplass og ned til
naturområde. Denne løsningen vil etter vår vurdering fungere svært dårlig i praksis,
og vi ber om at turdrag legges inn igjen i sør, slik som ved første forslag. Når jeg ser
på SOSI fila vi fikk tilsendt i den forbindelse, ser det ut til at planavgrensningen er
trukket noe lenger sør (se fig. under).

Strekker seg noe
lenger syd enn arealet
regulert til offentlig
formål (rosa)




Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Ber om at avtalt planavgrensning benyttes, slik som ved siste innsendte planforslag
(areal regulert til offentlig formål). Dette vil også medføre at turdraget i hovedsak blir
liggende på forslagsstillers eiendommer.
Som vi har diskutert tidligere vil man ikke, pga. plasseringen, klare kravene til
tilgjengelighet mm. på den offentlige lekeplassen. Ber om at dette vurderes i
planbeskrivelsen.
I henhold til reguleringsbestemmelsene tillates det oppføring av garasje og boder
utenfor byggegrense, 1 meter fra nabogrense. Dette er i utgangspunktet ok, men ikke
for område nord for bebyggelsen. Tap av utsikt for bakenforliggende eiendom har
vært et viktig tema i planprosessen og byggegrensen er av den grunn flyttet. Det er
da uheldig med en bestemmelse som likevel åpner opp for bebyggelse i dette
område. Vi mener av den grunn at det bør legges inn et bestemmelsesområde her
(skravering), med egne bestemmelser. Med dette vil man beholde område som
byggeområde, kunne regne det med i utnyttelsesgraden, men likevel legge til rette for
at det kan opparbeides hage, plattinger etc.

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 38055555
Direktenr: 97990342

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA





Vi har stilt spørsmål ved hvorvidt byggegrensen bør justeres i B2. Dette ettersom
arealet innenfor byggegrensen på det smaleste er på ca. 6 meter. Vi tenker at det
ikke er nødvendig med 8 meter mellom byggegrensene, og at evt. brannsikring kan
ivaretas i byggesaken. Det vil selvsagt være opp til dere å vurdere hvorvidt dere
ønsker å endre dette.
I henhold til deres møtereferat av 25. nov 2017 ble det konkludert med at nye bygg
på eiendommen skal ha flate tak med maks. gesimshøyde kote + 14,5 m. Vi har
mottatt et brev fra naboer datert 7. desember hvor de opplyser at de er enige om
maks. gesimshøyde på kote +14. Kopi av brevet ligger vedlagt.
Dere har i bestemmelsene satt kote +14,5. Kommunen har tidligere foreslått gesims
på kote +15, og kommer ikke til å kreve endringer. Dette punktet er mer ment som et
innspill til dere i den videre prosessen. Er det vurdert, og inngått enighet om
mønehøyde kote + 16?

Vi tar kontakt i løpet av kort tid, for å diskutere prosessen videre.
Med hilsen
Anne Marit Tønnesland
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Vedlegg:
1 Plankart med merknader
2 Bestemmelser med merknader
3 Forslag til løsning fra naboer - Detaljregulering for Nodenesveien 25 – Plan ID 201610
4 Referat fra møte 24.11.2017
5 Forslag til løsning fra naboer
Kopi til:
Knut Henriksen

Langenesveien 312

4643

Søgne
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ROS – analyse for detaljregulering Nodenesveien 25

BAKGRUNN
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles
politisk. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.
Asplan Viak v/Johan Nyland har gjennomført analyse i samarbeid med forslagsstiller.

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget omfatter omregulering av Nodenesveien 25 fra offentlig formål barnehage/grendehus til
boligformål med to frittliggende eneboliger. Byggeområdet som ønskes omregulert er i underkant av 2
dekar.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at omregulering fra barnehage til bolig ikke er spesielt
risikopreget. I tillegg er boligfunksjonen mindre risikokritisk enn barnehage. Det er kun ekstrem vind fra
sørøst som vurderes som risikofaktor, men nytt bygg oppført etter teknisk forskrift skal kunne tåle slikt
vær. Det vurderes ikke nødvendig med avbøtende tiltak.

BESKRIVELSE AV METODE
Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-ogkommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Nodenesveien 25 og tilhørende
illustrasjoner.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Vurdering av sannsynlighet for 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

17.03.2017
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ROS – analyse for detaljregulering Nodenesveien 25
Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ingen personskader
miljøskader, 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 fins. Omkostninger
opp til NOK 3 millioner.

Alvorlig/farlig (3)

Inntil 4 døde og /eller få
men alvorlig
(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

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

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 fht nytte



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.
Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon

Kons.
For
planen

Kons. Av Sannplanen
synlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke relevant)

Kilde

Sjekkliste:
Natur- og
miljøforhold
Ras/skred/flom/brann
1.

Steinsprang

Ingen store terrengformasjoner i
området.

2.

Masseras/
leirskred

Ingen store terrengformasjoner i
området.

3.

Snø-/isras

Ingen store terrengformasjoner i
området.

4.

Dambrudd

Ingen dammer i området.

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

Ligger over grensen for stormflo.

6.

Skogbrann
(større/farlig)

x

1

2

Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

x

3

2

Området ligger ut mot havet, men er
skjermet for de fleste vindretninger.
Ekstrem vind fra sørøst kan medføre
skade, men bygg iht. Tek10 bør
kunne tåle slikt vær.

8.

Nedbørutsatte
områder

x

2

1

Ikke spesielt nedbørutsatt. God
avrenning, kort vei til sjø.

Natur- og
kulturområder
9.

Sårbar flora

Ikke sårbar flora i planområdet.
Endring til bolig påvirker ikke
floraen utenfor planområdet.

10. Sårbar fauna /
fisk, verneområder og
vassdrags områder

Ikke sårbar fauna i planområdet.
Endring til bolig påvirker ikke
faunaen utenfor planområdet.

11. Fornminner (Afk)

Det er ikke registrert fornminner i
eller nær planområdet.

12. Kulturminne/miljø

Det er ingen kjente kulturminner i
eller nær planområdet.

13. Grunnvann-stand

Det bygges på fast fjell.

17.03.2017
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon

Kons.
For
planen

Kons. Av Sannplanen
synlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke relevant)

Kilde

Menneskeskapte
forhold
Risikofylt industri mm
14. Kjemikalie /
eksplosiv
(kjemikalieutslipp
på land og sjø)

Omfatter ikke industri.

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

Omfatter ikke industri.

16. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

Omfatter ikke industri.

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

Omfatter ikke industri.

Strategiske områder
18. Vei, bru,
knutepunkt

x

2

1

Omkjøring mulig.

19. Forsyning kraft /
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)

x

2

1

Upraktisk, men ikke kritisk.

20. Svikt i fjernvarme

Ikke tilknyttet fjernvarme.

21. Vannforsyning
(Svikt /
forurensning av
drikkevannsforsyning)

x

2

1

Ikke kritisk for boligfunksjonen om
vannforsyningen uteblir.

22. Avløps-systemet
(Svikt eller brudd)

x

2

1

Upraktisk, men ikke kritisk.

23. Forsvars-område

Ikke forsvars-omåde i nærheten.

24. Tilfluktsrom

Ikke tilfluktsrom i området.

25. Eksplosjoner

Ikke eksplosjonsfare i området.

26. Terror/sabotasje/
skadeverk

Ikke noe terrormål i området.

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

Ikke spesielt utsatt og forholdet
endres ikke av omreguleringen.

17.03.2017

Side 5 av 7

ROS – analyse for detaljregulering Nodenesveien 25

ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon
28. Tele/
Kommunikasjons
samband
(sammenbrudd)

Kons.
For
planen
x

Kons. Av Sannplanen
synlig.
2

Konsekvens
1

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke relevant)

Kilde

Ikke kritisk for boligfunksjonen.

29. Kommunens
dataanlegg (uhell/
skader)

Planområdet omfatter ikke kritiske
funksjoner.

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

Planområdet omfatter ikke kritiske
funksjoner.

31. Brann (med større
konsekvenser)

Planområdet omfatter ikke kritiske
funksjoner.

32. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner

Planområdet omfatter ikke kritiske
funksjoner.

33. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter

Planområdet omfatter ikke kritiske
funksjoner.

Andre
forurensningskilder
34. Boligforurensning

Ikke fare for forurensning.

35. Landbruksforurensning

Ikke landbruk i området.

36. Akutt
forurensning

Ikke fare for forurensning.

37. Støv og støy;
industri

Ikke støyende industri i nærområdet.

38. Støv og støy;
trafikk

Ikke særlig utsatt for trafikkstøy.
Havet gir god luftdrenasje.

39. Støy; andre kilder

Ikke andre støykilder i området.

40. Forurensning i
sjø/vassdrag

Ikke fare for forurensning.

41. Forurenset grunn

Ikke forurensende virksomheter i
området.

42. Smitte fra dyr og
insekter

Ikke utsatt og ikke kritisk for
boligfunksjonen.

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

Ikke utsatt og ikke kritisk for
boligfunksjonen.

44. Gift eller
smittestoffer i

Ikke utsatt og ikke kritisk for
boligfunksjonen.
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon
næringsmidler
45. Radongass

Kons.
For
planen
?

Kons. Av Sannplanen
synlig.
?

Konsekvens
1

46. Høyspentlinje

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke relevant)

Kilde

Kjenner ikke til om det er radon i
grunnen, men kan løses teknisk med
radonsperre iht. tek 10.
Ikke høyspentlinje i området.

Transport
47. Ulykke med farlig
gods
48. Brudd i
transportnettet (i
store infrastruktur
traséer)

Ikke aktuelt med transport av farlig
gods inn i området.
x

2

1

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

Ikke kritisk for boligfunksjonen.
Omkjøring mulig.

Ikke blindsone. Omkjøring mulig.

x

3

1

Ikke spesielt kupert og ikke kritisk
for boligfunksjonen.

51. Større
trafikkulykke
(land, sjø og luft)

x

2

1

Omfatter kun adkomstvei med lav
fart.

52. Ulykke i av-/
påkjørsler

x

2

1

Lav fart på adkomstveien. Nedgang
i trafikk ved omregulering.

53. Ulykke med
gående/ syklende

x

2

1

Lav fart på adkomstveien. Nedgang
i trafikk ved omregulering.

Trafikksikkerhet
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Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr med
konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er ført inn i aktuell rute.):
Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget
sannsynlig
3. Sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12
7

2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht nytte



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at omregulering fra barnehage til bolig ikke er spesielt
risikopreget. I tillegg er boligfunksjonen mindre risikokritisk enn barnehage. Det er kun ekstrem vind fra
sørøst som vurderes som risikofaktor, men nytt bygg oppført etter teknisk forskrift skal kunne tåle slikt
vær. Det vurderes ikke nødvendig med avbøtende tiltak.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Nodenesveien 25 – Plan ID 201610 ut på offentlig ettersyn og høring med følgende endring:
 Offentlig lekeplass reguleres om til privat felles lekeareal

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.02.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Henriksen (AP) da han er grunneier. Representanten ble erklært
inhabil og fratrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Nodenesveien 25
– Plan ID 201610 ut på offentlig ettersyn og høring med følgende endring:
 Offentlig lekeplass reguleres om til privat felles lekeareal
Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag:
1.1.5
Garasjer skal verken ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) større enn 50 m². Maksimal
mønehøyde er 5,5 m, og maks gesimshøyde er 3,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Garasje, bod
og uthus kan plasseres utenfor angitte byggegrenser inntil 1m fra tomtegrensen. I slike tilfeller gjelder
formålsgrensen som byggegrense mot sjø
1.2.1
Området tillates opparbeidet og benyttet til lek og uteopphold.
Det tillates oppført levegg på inntil 1,5 meter, dog ikke høyere enn k+13.
Sprengning tillates ikke. Formålsgrensen gjelder som byggegrense mot sjø
4.1

Innen bestemmelsesområde #1 er det ikke tillat med oppføring av byggetiltak med høyde større enn 1
meter.
3.2.1
Rekkefølgekravet 3.2.1 tas bort.
3.2.2
Før nye boliger tillates, skal fortau fra RV456 og fram til reguleringsområde for Pålsnes, i samsvar
med reguleringsplan for del av Nodenesveien – Pålsnesveien, Plan ID 201302, være ferdig
opparbeidet. 3.2.1
Protokolltilførsel
Plan- og miljøutvalget ber rådmannen justere behov for grønn korridor mellom B1 og B2.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Endringsforslag fra FRP:
Punkt 1.1.5 vedtatt 7 mot 1 (MDG) stemmer
Punkt 1.2.1 enstemmig vedtatt
Punkt 4.1 vedtatt 6 mot 2 (MDG, V) stemmer
Punkt 3.2.1 enstemmig vedtatt
Punkt 3.2.2 vedtatt med 5 mot 3 (AP, KRF, MDG) stemmer
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak med endringer enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Nodenesveien 25 – Plan ID 201610 ut på offentlig ettersyn og høring med følgende endring:
 Offentlig lekeplass reguleres om til privat felles lekeareal
1.1.5
Garasjer skal verken ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) større enn 50 m². Maksimal
mønehøyde er 5,5 m, og maks gesimshøyde er 3,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Garasje, bod og uthus kan plasseres utenfor angitte byggegrenser inntil 1m fra tomtegrensen. I
slike tilfeller gjelder formålsgrensen som byggegrense mot sjø
1.2.1
Området tillates opparbeidet og benyttet til lek og uteopphold.
Det tillates oppført levegg på inntil 1,5 meter, dog ikke høyere enn k+13.
Sprengning tillates ikke. Formålsgrensen gjelder som byggegrense mot sjø
4.1
Innen bestemmelsesområde #1 er det ikke tillat med oppføring av byggetiltak med høyde større
enn 1 meter.
3.2.1
Rekkefølgekravet 3.2.1 tas bort.
3.2.2
Før nye boliger tillates, skal fortau fra RV456 og fram til reguleringsområde for Pålsnes, i
samsvar med reguleringsplan for del av Nodenesveien – Pålsnesveien, Plan ID 201302, være
ferdig opparbeidet. 3.2.1

Sakens historie:
Saken ble første gang lagt frem for utvalget i møte 30.08.2017 hvor det ble vedtatt å utsette
saken for befaring. Befaringen ble gjennomført 20.09.2017, og saken ble deretter tatt opp til
behandling i møte samme dag. I forkant av, og under befaringen, ble det fra naboenes side lagt
frem/ presentert et alternativt planforslag. Plan- og miljøutvalget vedtok etter dette å legge ut
planen i 2 alternativer. Vedtaket lød som følger:
Alt: 1
Rådmannens forslag med følgende endring: Byggegrensen mot nordøst, forskyves mot sydvest
med 6 meter. Dette i tråd med regulantens opplysninger av intensjonen med planen. Lekeareal
som vist i plankart, skal reguleres offentlig. Det skal reguleres inn egen sti, på gb 15/6 og
15/66 til offentlig lekeareal. Plankart og bestemmelser, omarbeides så dette blir ivaretatt.
Alt: 2
Det innsendte forslag fra naboer på BNR nr 53, 9, 10, 64
I begge alternativene skal det innarbeides rekkefølgekrav i tråd med gjeldende reguleringsplan
for søvig/nodenes. Før nye boliger i Søvik/Nodenes som har adkomst til Søvik/Nodenesveien og
Pålsnesveien tillates, skal fortau fra RV456 (Nodenesveien) og fram til reguleringsområde for
Pålsnes, være ferdig opparbeidet. Fortau skal bygges slik reguleringsplanen for Søvik/Nodenes
viser for den aktuelle strekning. Rådmann bes bearbeide planforslagene i tråd med vedtaket,
før planforslagene legges ut på offentlig ettersyn.
Utbygger ønsket ikke å utarbeide et nytt revidert planforslag, i samsvar med løsninger
presentert på befaringen. I møte med administrasjonen, i etterkant av plan- og miljøutvalgets
møte, ble det foreslått at utbygger skulle ta et initiativ til et møte med naboer, for å se om de
kunne enes om en løsning. Referat fra møtet skulle sendes kommunen, og følge saken som
skulle blir lagt frem igjen for ny førstegangsbehandling. Dette ble presentert for Plan- og
miljøutvalget, som ikke hadde innvendinger til en slik løsning
Nytt planforslag er utarbeidet, og skal nå tas opp til ny førstegangs behandling.
Saksutredning:
Asplan Viak AS har på vegne av Knut Henriksen utarbeidet detaljregulering av
Nodenesveien 25. Formålet med planarbeidet er å regulere om området fra offentlig formål, til
boligformål. Det legges til rette for oppføring av 2 frittliggende boliger, hvor det også kan
etableres en hybelleilighet i hver av boligene. Planen åpner opp for totalt 4 boenheter.
Dagens situasjon og planstatus:
I reguleringsplanen for Søvig-Nodenes, av 5. februar 1998, er eiendommen regulert til offentlig
formål (barnehage/ grendehus). I kommuneplanen er området avsatt som eksisterende
boligområde. Bygningen som i dag er oppført på eiendommen ble tidligere brukt til barnehage.
Kommunen solgte eiendommen i 2016. Området for øvrig er et etablert boligområde men nær
tilknytning til sjøen.
Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte 15. september 2016. Melding om oppstart av planarbeid ble
varslet i november 2016. Planområdet er i samsvar med avgrensingen av område som i dag er
regulert til offentlig formål.
Det kom inn merknader fra 4 offentlige høringsinstanser. Det kom ikke inn merknader fra
ideelle foreninger, direkte berørte parter eller naboer innen fristen, men som kjent har naboer
kommet med innspill senere i prosessen. Merknadene er oppsummert og kommentert av
forslagsstiller i planbeskrivelsen. Innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 5.

Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Planforslaget legger til rette for oppføring av 2 frittliggende boliger, hvor det også kan
etableres en hybelleilighet i hver av boligene. Totalt antall boenheter er 4.
Problemstillinger i planforslaget omhandler i utgangspunktet 5 forhold:
Byggegrense i felt B2:
Det ble av Plan- og miljøutvalget vedtatt at byggegrensen mot nordøst skulle trekkes tilbake 6
meter, slik at avstand til nabogrense ble 10 meter. Dette for å sikre utsikten for bolig med
GB 15/53. Utbygger har valgt å trekke den ytterligere 2 meter tilbake slik at avstand til
nabogrensen er 12 meter.
Administrasjonens vurdering:
Forslaget er i tråd med utvalgets tilbakemelding, og naboers ønske. I tillegg til at byggegrensen
er trukket tilbake, er det for området lagt inn bestemmelser om at det ikke tillates oppføring av
bebyggelse innenfor området (skravert). Nye boliger vil ikke føre til forringelse av utsikt fra
bolig på GB 15/53, og punktet anses for avklart.
Høyde på bebyggelsen:
I henhold til referat fra møte med naboer 25.11.2017, ble det inngått enighet om at nye bygg på
eiendommen skal ha flate tak med maksimal gesimshøyde på kote +14,5. I henhold til brev
signert naboer, datert 07.12.17, er det imidlertid sagt at bebyggelsen på begge tomtene skal ha
maksimal gesimshøyde kote + 14. Planforslaget inneholder bestemmelser om maksimal
gesimshøyde kote + 14,5, og maksimal mønehøyde kote + 16. Planfaglig sett har vi vanskelig
med å si at maksimal gesimshøyde må holdes på kote +14 fremfor kote + 14,5, og legger ikke
opp til å kreve dette endret.
Administrasjonens vurdering:
Barnehagen har i dag mønehøyde på kote 15,7 (data hentet fra kommunens kartgrunnlag).
Planforslaget legger til rette for at eksisterende bebyggelse kan utbedres og opprettholdes som i
dag, og at ny bebyggelse kan oppføres med tilsvarende høyde. Om det velges flatt tak,
reduseres maksimal høyde som angitt. Byggegrensene er trukket lenger sør, og ny bolig i felt
B2 skal plasseres på tilnærmet samme linje som eksisterende bebyggelse. Boligene i nordvest
har mønehøyder på henholdsvis kote +19,3 (GB 15/9) og kote +18,1 (GB 15/53), og den nye
boligen på GB 15/10, får maksimal mønehøyde på kote +18,5.

GB 15/53
Ny bolig, GB 15/10
GB 15/9
Tidligere barnehage
Tap av utsikt for eiendommene på nordvest siden anses etter vår vurdering for å være
begrenset.
Alternativt kan det lages separate bestemmelser for de 2 feltene. Eksempelvis kan det for felt
B1 tillates både flatt tak på kote + 14,5, og saltak med maksimal høyde kote +16. Dette vil
legge til rette for at eksisterende bygg kan rives og erstattes, men også vedlikeholdes og bygges
om uten krav til dispensasjon fra høydebestemmelsene. Det kan videre angis at ny bolig i felt
B2 skal ha flatt tak, med en angitt maksimal gesimshøyde.
Som et tredje alternativt kan det i bestemmelsene fastsettes at all ny bebyggelse skal ha flatt tak
med maksimal angitt gesimshøyde. Dette vil som nevnt overfør føre til at utbedring av
eksisterende bebyggelse vil kunne utløse krav om dispensasjon, men uavhengig av dette står
kommunen fritt til å bestemme at det innenfor et nytt planområde skal legges opp til
bebyggelse med flatt tak.
Vi anbefaler at innsendte forslag til bestemmelser legges ut på høring.
Lekeplass:
Ingen av møtedeltakerne (naboer og utbygger) ønsket lekeplass på tomten, hverken offentlig
eller felles. Det ble opplyst at ingen viste hvor dette kravet kom fra, og naboer anmodet
Henriksen om å søke dispensasjon fra dette kravet ettersom det er nok arealer i området avsatt
til lek. Plan- og miljøutvalget la inn krav om offentlig lekeplass da saken ble lagt frem til
behandling forrige gang.
Administrasjonens vurdering:
I prosessen har administrasjonen gitt tilbakemelding til utbygger om at det må gjøres rede for
barn- og unges interesser. Lekeplass er en del av disse vurderingene. Det er regulert inn 2
lekeplasser i nær tilknytning til Nodenesveien 25, men disse er ikke opparbeidet.

Lekeplasser

Reguleringsplanen omfatter et areal på ca. 2 daa. Reguleringsplanen åpner opp for 2
eneboliger, og eventuelt 2 mindre hybelleiligheter i tilknytning til disse, totalt 4 boenheter.

Området er kupert, og det er ikke ønskelig å sprenge inn i fjellet mot nord. Dette legger
begrensninger på plasseringen av de nye boligene, og på et eventuelt lekeareal. Når det gjelder
krav om lekeplass er det i andre reguleringsplaner, eksempelvis Vedderheia Nord felt B22, satt
krav om at lekeplass skal opparbeides før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 5 boenheter.
Altså tillates det 4 nye boliger før kravet setter inn, samme antall som i denne planen. Det skal
også opplyses at det er gitt dispensasjon for deling til fortetting på naboeiendommen med
GB 15/9, uten krav til nytt lekeareal.
Lekeplassen ligger på en kolle i terrenget som ønskes opprettholdt. Lekearealet vil ikke være
universelt tilgjengelig fra adkomstvei a_V1. Den siste delen av stien opp til lekeplassen vil ha
stigning på rundt 1:4. Stien opp til lekeplassen er regulert inn mellom de to boligtomtene, og
oppfordrer ikke til allmenn bruk. Veien inn til området er regulert felles privat vei.
Etter en samlet vurdering finner administrasjonen det mest hensiktsmessig at lekeplassen
reguleres til en feller privat lekeplass for de to boligtomtene, slik som opprinnelig foreslått. Det
vil ut over dette bli opp til eiendommene i det aktuelle område å opparbeide de allerede
innregulerte lekeplassene.
Adkomstvei:
Det er uttrykt ønske om at veien skal beholdes som i dag, og tas ut av planforslaget.
Administrasjonens vurdering:
Etter vår vurdering vil det ikke være hensiktsmessig å regulere inn nye boenheter uten samtidig
å regulere inn adkomst til boligene. Det stilles ikke rekkefølgekrav i forhold til opparbeidelse
av veien, og dagens vei kan således benyttes som den er. Det er likevel riktig å regulere inn vei
med bredde ihht. kommunens norm for private veier.

Adkomst til naturområde:
Naboer ønsker ikke en regulert sti ned til sin eiendom, og viser til at stien i sin helhet må
reguleres inn på utbyggers eiendom.
Administrasjonens vurdering:
Det er fra overordnede myndigheter lagt vekt på at det i planarbeidet sikres adkomst til
naturområde. Dette gjøres ved å regulere inn et turdrag som kan benyttes. Turdraget er i
hovedsak regulert inn på utbygges eiendom, og kun en mindre del er regulert inn på
GB 15/9. Arealet er pr. i dag regulert til offentlig formål. Det er lagt til rette for opparbeidelse
av sti innfor formålet, men ikke lagt inn krav om at så skal gjøres. Det tas sikte på at
eksisterende stier langt på vei kan benyttes.
Administrasjonens vurdering av planforslaget
Forhold til overordnet plan og utnyttelse av planområdet:
Detaljreguleringen er i strid med gjeldende reguleringsplan, men i tråd med arealformålet i
kommuneplanen for Søgne Kommune.
Rekkefølgekrav:
I gjeldende reguleringsplan § 1, er det satt krav om at det ikke tillates nye boliger som har
adkomst til Søvik/ Nodenesveien og Pålsnesveien, før fortau fra RV 456 (Nodenesveien) og
frem til reguleringsområdet for Pålsnes er ferdig opparbeidet.
Rekkefølgebestemmelsen er videreført i planforslaget.

Støy:
Planlagte boliger vil ikke være spesielt støyutsatte.
Uteoppholdsarealer og barn og unges interesser:
Utearealene var tidligere benyttet av barn i barnehagen. Men etter at barnehagen flyttet
benyttes ikke tomta av barn og unge pr i dag. Omregulering av tomta til boligformål vil ikke få
negative konsekvenser for barn og unges interesser i området. Siden regulerte lekeplasser i
området ennå ikke er opparbeidet er det regulert inn egen felles lekeplass for boligene.
Kulturminner:
Vi har ikke kjennskap til registrerte kulturminner innenfor planområdet og fylkeskonservator
hadde ingen merknader til oppstart av planarbeidet.
Risiko og sårbarhet:
Gjennomgang av risikofaktorer viser at omregulering fra barnehage til bolig ikke er spesielt
risikopreget. I tillegg er boligfunksjonen mindre risikokritisk enn barnehage. Det er kun
ekstrem vind fra sørøst som vurderes som risikofaktor, men nytt bygg oppført etter teknisk
forskrift skal kunne tåle slikt vær. Det vurderes ikke nødvendig med avbøtende tiltak.
Universell utforming / tilgjengelighet:
Ombygging av eksisterende bygning til bolig vil kunne tilrettelegges med alle hovedfunksjoner
på hovedplanet. For den nye boligen er det ønskelig at boligen legges inn i terrenget slik at
hovedinngangen blir i underetasjen. Det vil da være naturlig å plassere hovedfunksjonene på
øvre plan med direkte utgang til uteoppholdsareal på terreng og ev. på tak eller balkong.
Som adkomst til boligtomtene benyttes eksisterende atkomstvei som har fall på 1:10.

Naturmangfoldloven:
Det er iht. Miljøstatus.no flere frilufts- og naturinteresser i nærområdet, men disse berøres ikke
av foreslått omregulering. Blant annet er Herøya, syd for Nodenes, avmerket som statlig sikret
friluftsområde. Både ved Herøya og inne i Ytre kilken er det registrert ålegressenger. Ved
Søvika er det registrert et mindre areal som er avmerket som potensiell tilgjengelig strandsone.
Arealet er regulert som Spesialområde – Naturområde i gjeldende plan for Søvik/Nodenes –
Langeneset og er i foreslått omregulering sikret adkomst via a_V1 og a_T1.
Arealenhetens anbefaling og konklusjon
Vi oppsummerer punktvis:
 Planen legges ut med muligheter for boliger både med saltak og flatt tak, med høyder
som angitt.
 Offentlig lekeplass reguleres om til privat felles lekeareal
 Adkomstvei og turdrag opprettholdes som foreslått.
Med bakgrunn i gjennomgangen av planen over, anbefaler arealenheten at planforslaget;
Detaljregulering av Nodenesveien 25 – Plan ID 201610, legges ut til offentlig ettersyn og
høring med endring som nevnt over.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader
Vedlegg:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS analyse
Høringsuttalelser
Plankart før/ etter
Kart med snitt over adkomst til lekeplass og naturområde
Forslag til løsning fra naboer
Referat fra møte 24.11.2017
Forslag til løsning fra naboer

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/180030-4

Deres referanse:

Vår dato:
16.03.2018

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Nodenesveien 25 i Søgne
kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 5.3.2018.
Oversendelsen gjelder forslag til reguleringsplan for Nodenesveien 25.
Bestemmelsene (rekkefølgebestemmelser) om rammetillatelse og igangsettingstillatelse har
feil nummerering. Rv. 456 i bestemmelse 3.2.1 må endres til fv. 456.
Statens vegvesen har ellers ingen merknader til planforslaget.

Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 16/09231-6

Deres ref.: 2016/2578

Dato: 22.03.2018

Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for
Nodenesveien 25 - planID 201610
Viser til oversendelse 05.03.2018 av detaljregulering i overnevnte område til offentlig
ettersyn.
Fylkeskommunen ga innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 15.12.2016.
Hensikten med planen er å legge til rette for bolig i en tidligere barnehage, samt en ny
bolig. Planen har også regulert areal til lekeplass og turdrag med adkomst til regulert
naturområde sydøst for planområdet.
Det bør stilles rekkefølgekrav for opparbeiding av lekeplass samtidig med at nye boliger
ferdigstilles/tas i bruk. Planområdet ligger i et boligområde, og det er viktig at det blir sikret
opparbeiding av attraktive og trygge lekeområder for barn og unge i ulike aldersgrupper.
Utover dette har fylkeskommunen ingen merknader til planen.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
kst. seksjonsleder

Silje Utne Bjørke
rådgiver

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

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

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:

KC -

».

lgäffiiwväåi
Søgne kommune
Att.

Saksbehandler

Anne Marit Tønnesland

w/25+§
Søgne den 03.04.2018

Deres ref. 2016/2578

—11468/ 2018

Klage og anmerkinger på detaljregulering

for Nodenesveien

25 —Plan ID 201610.

Nabo Hildegunn & Rune Kvevik eier av Nodenesveien 23 A + B, gnr. 15/9 og 15/ 10
i Søgne kommune.
1.

Byggegrense pkt. A, se vedlagte kart —vedlegg nr.
Etter som lekeareal

1 — økes fra 3meter til 4 meter.

i denne planen er regulert til gult areal, står utbygger friere når

det gjelder byggegrenser på egen tomt.
2.

Den anmerkede stien pkt. B, på vedlagte kart — vedlegg nr.
over på eiendommen

3.

Nodenesveien

1 - flyttes i sin helhet

25, gnr. 15, bnr. 66 i Søgne kommune.

Vi går ut fra at de to nye boligene på Nodenesveien 25 belastes med
rekkefølgekravet,

som alle nye boliger på Nodenes/Pålsnes er belastet med.

Vi foreslår at det belastes et samlet beløp på ca. kr. 300.000,- for begge boligene,
slik at 1-ett av de områdene

som er regulert til lekeplass langs Nodenesveien

kan

bygges og utstyres som lekeplass, se vedlegg nr. 2. Dette tiltaket vil være positivt
for alle barn i område, spesielt når disse to områdene

i dag - ikke er brukt til

lekeplasser.
4.

Ved utbygging av Nodenesveien 25 bør det avsettes nødvendig plass til
gjesteparkering

5.

på egen tomt.

Veien som fører til Nodenesveien

25 er en privatvei,

og den bes beholdes som

privatvei og ikke reguleres. Regulering av vei/snuplass på Nodenesveien 25 kan
jo beholdes.

6.

Det er jo synd at naturområde

blir sterkt privatisert ved denne omreguleringen.

Vi håper at det legges nødvendige stier/adkomst
i Søgne kommune
Vi ser jo i dag,

— alle disse eiendommene

at alle eiendommene

på gnr. 15, bnr. 66, bnr. 3 og bnr.6

har samme eier.

skulle vært med i reguleringsforslaget,

for å få

et fullstendig bilde av området - etter reguleringen.
Dette er kanskje en oppgave for Søgne kommune siden de har regulert og ønsket
naturområde

m.m.

o

Side - 2-

Håper at vår klage og anmerkninger

blir tatt til følge !

Med vennlig hilsen
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Tap av utsikt for eiendommene
begrenset.

på nordvest

barnehage

siden anses etter vår vurdering

for å være

Alternativt kan det lages separate bestemmelser
for de 2 feltene. Eksempelvis
kan det for felt
B1 tillates både flatt tak på kote + 14,5, og saltak med maksimal høyde kote +16. Dette vil
legge til rette for at eksisterende
bygg kan rives og erstattes, men også vedlikeholdes
og bygges
om uten krav til dispensasjon
fra høydebestemmelsene.
Det kan videre angis at ny bolig i felt
B?. skal ha flatt tak, med en angitt maksimal gesimshøyde.
Som et tredje alternativt kan det i bestemmelsene
fastsettes at all ny bebyggelse skal ha flatt tak
med maksimal angitt gesimshøyde.
Dette vil som nevnt overfør føre til at utbedring av
eksisterende
bebyggelse vil kunne utløse krav om dispensasjon,
men uavhengig av dette står
kommunen fritt til å bestemme at det innenfor et nytt planområde skal legges opp til
bebyggelse med flatt tak.
Vi anbefaler

at innsendte

forslag til bestemmelser

legges ut på høring.

Lekeplass:
Ingen av møtedeltakeme
(naboer og utbygger) ønsket lekeplass
eller felles. Det ble opplyst at ingen viste hvor dette kravet kom
Henriksen om å søke dispensasjon
fra dette kravet ettersom det
til lek. Plan- og miljøutvalget
la inn krav om offentlig lekeplass
behandling forrige gang.

på tomten, hverken offentlig
fra, og naboer anmodet
er nok arealer i området avsatt
da saken ble lagt frem til

Administrasjonens
vurdering:
] prosessen har administrasjonen
gitt tilbakemelding
til utbygger om at det må gjøres rede for
es interesser.
ss er en del av disse vurderingene.
Det er regulert inn 2
eplasser i nær tilknytning til No
sveien 25, men disse er ikke opparbeidet.
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omfattaa.

' in re hybelleiligheter

Reguleringsplanen
åpner opp for 2
i tilknytning til disse, totalt 4 boenheter.
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Området er kupert, og det er ikke ønskelig å sprenge inn i fjellet mot nord. Dette legger
begrensninger
på plasseringen
av de nye boligene, og på et eventuelt lekeareal. Når det gjelder
krav om lekeplass er det i andre reguleringsplaner,
eksempelvis
Vedderheia Nord felt B22, satt
krav om at lekeplass skal opparbeides
før det gis igangsettingstillatelse
til mer enn 5 boenheter.
Altså tillates det 4 nye boliger før kravet setter inn, samme antall som i denne planen. Det skal
også opplyses at det er gitt dispensasjon
for deling til fortetting på naboeiendommen
med
GB 15/9, uten krav til nytt lekeareal.

Lekeplassen ligger på en kolle i terrenget som ønskes opprettholdt.
Lekearealet vil ikke være
universelt tilgjengelig fra adkomstvei a—Vl. Den siste delen av stien opp til lekeplassen vil ha
stigning på rundt 1:4. Stien opp til lekeplassen er regulert inn mellom de to boligtomtene,
og
oppfordrer ikke til allmenn bruk. Veien inn til området er regulert felles privat vei.
Etter en samlet vurdering finner administrasjonen
det mest hensiktsmessig
at lekeplassen
reguleres til en feller privat lekeplass for de to boligtomtene,
slik som opprinnelig foreslått.
vil ut over dette bli opp til eiendommene
i det aktuelle område å opparbeide de allerede
innregulerte lekeplassene.
Adkomstvei:
Det er uttrykt ønske om at veien skal beholdes
Administrasjonens

som i dag, og tas ut av planforslaget.

vurdering:

Etter vår vurdering vil det ikke være
å regulere inn adkomst til boligene.
av veien, og dagens vei kan således
med bredde ihht. kommunens
norm

hensiktsmessig
å regulere inn nye boenheter uten samtidig
Det stilles ikke rekkefølgekrav
i forhold til opparbeidelse
benyttes som den er. Det er likevel riktig å regulere inn vei
for private veier.

Adkomst til naturområde:
Naboer ønsker ikke en regulert sti ned til sin eiendom,
reguleres inn på utbyggers eiendom.
Administrasjonens

Det

og viser til at stien i sin helhet må

vurdering:

Det er fra overordnede
myndigheter
lagt vekt på at det i planarbeidet
sikres adkomst til
naturområde.
Dette gjøres ved å regulere inn et turdrag som kan benyttes. Turdraget er i
hovedsak regulert inn på utbygges eiendom, og kun en mindre del er regulert inn på
GB 15/9. Arealet er pr. i dag regulert til offentlig formål. Det er lagt til rette for opparbeidelse
av sti innfor formålet, men ikke lagt inn krav om at så skal gjøres. Det tas sikte på at
eksisterende
stier langt på vei kan benyttes.
Administrasjonens

vurdering

av planforslaget

Forhold til overordnet
plan og utnyttelse
Detaljreguleringen
er i strid med gjeldende
kommuneplanen
for Søgne Kommune.

av planområdet:
reguleringsplan,

men i tråd med arealformålet

i

Rekkefølgekrav:
I gjeldende reguleringsplan
§ 1, er det satt krav om at det ikke tillates nye boliger som har
adkomst til Søvik/ Nodenesveien
og Pålsnesveien,
før fortau fra RV 456 (Nodenesveien)
og
frem til reguleringsområdet
for Pålsnes er ferdig opparbeidet.
Rekkefølgebestemmelsen

er videreført

i planforslaget.

Søgne kommune
v/ Anne Marit Tønnesland
PB 1051
4682 Søgne

Ane Cecilie Dæhli Munk og Peter Scott Munk
Nodenesveien 27
4643 Søgne
Simen Arnessønn Dæhli og Inga Emilie Ulvevadet
Nodenesveien 29
4643 Søgne

Sendt per e-post til postmottak@sogne.kommune.no samt per post
Deres ref.: 2016/2578-11468/2018

Søgne, 14. april 2018

INNSIGELSE MOT FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NODENESVEIEN 25 – PLAN ID 20161
Vi viser til hyggelig telefonsamtale med Anne Marit Tønnesland 6. mars 2018.
I planforslaget er det etter ønske fra kommunen regulert inn adkomstvei. Det foreligger allerede en
egnet vei. Denne ligger dels på eiendommen til Nodenesveien (NV) 29 og dels på eiendommen til NV
23, og veien har ligget uforandret i over hundre år. Kommunen legger til grunn at «dagens vei kan (…)
benyttes som den er». Det er også enighet mellom samtlige berørte grunneiere at det ikke er behov
for å endre veien, jf. referat fra nabomøte 25. november 2017, som tidligere er mottatt av
kommunen. Det er således enighet mellom alle parter at eksisterende vei ikke skal endres.
Undertegnede har ikke innvendinger mot at den eksisterende veien, slik den faktisk ligger, reguleres
som privat vei. Den innregulerte veien i planforslaget avviker imidlertid fra den eksisterende veien av
følgende grunner:


For det første er veien inntegnet feil i det nåværende reguleringskartet, med en betydelig
forskyvning sørover, antakelig grunnet en tidligere inkurie. Dette fremgår av vedlagte utsnitt
fra gjeldende reguleringskart, hvor de fine linjene i bakgrunnen viser grensene for
eksisterende vei. Denne feilaktige inntegningen av veien er videreført i planforslaget.



For det andre er veien i planforslaget regulert med en bredde utover den eksisterende veien,
til tross for at veien ikke skal endres.

De ovennevnte forholdene medfører at områder med bestående mur, gjerde, gårdsplass og hjørne
av garasje tilhørende NV 29 foreslås regulert til veiformål i planforslaget. Dette gir ingen mening og
er ikke akseptabelt for undertegnede. Vi antar det heller ikke er kommunens hensikt at slike områder
skal reguleres til veiformål.
Videre er et trekantformet område foran garasje tilhørende NV 27 i planforslaget regulert som vei.
Dette området benyttes av eiendommen, bl.a. til parkering, og regulering av dette til veiformål er
ikke akseptabelt.
Side 1 av 3

Vi har overfor søker flere ganger påpekt de ovennevnte forholdene og at disse må hensyntas i
planforslaget dersom veien skal reguleres inn. Vi antar det beror på en forglemmelse at dette ikke er
gjort.
Dersom kommunen anser det nødvendig å regulere inn vei, ber vi således vennligst om at
planforslaget endres slik at bare den eksisterende veien, slik den faktisk ligger, reguleres.
En slik endring i planforslaget bør være uproblematisk for alle parter.

Vedrørende bruksrett til vei for NV 25
I henhold til avtale fra 1932 har NV 25 rett til å benytte den eksisterende veien som adkomstvei mot
å besørge og bære samtlige kostnader ved vedlikeholdet av veien. Denne avtalen ble i sin tid inngått
av kommunen og er kjent for alle parter.
På nabomøtet 25. november 2017 ble det diskutert en ny ordning hvor de fem boenhetene som skal
benytte veien (dvs.to enheter på NV 23, to enheter på NV 25 og én enhet på NV 27) deler
kostnadene for vedlikeholdet av veien likt mellom seg. Diskusjonen om en slik eventuell ordning var
imidlertid basert på en klar forutsetning om at eksisterende vei ikke endres eller omreguleres, jf.
referatet fra møtet.
Dersom det reguleres inn vei utover eksisterende veigrense, til tross for innsigelsene i dette brevet,
vil undertegnede ikke være villig til å inngå en slik ny ordning. I stedet vil søker måtte forholde seg til
den gjeldende avtalen fra 1932. Rett for boenheter på NV 25 til å benytte veien vil i så fall forutsette
at disse boenhetene alene besørger og bærer samtlige kostander ved vedlikeholdet av veien.
Vi håper innsigelsen vil bli tatt til følge, og at naboene således kan inngå en ordning som diskutert.

Med vennlig hilsen

Ane Cecilie Dæhli Munk

Peter Scott Munk

Simen Arnessønn Dæhli

Inga Emilie Ulvevadet

Side 2 av 3

Vedlegg

Utsnitt fra gjeldende reguleringskart

Side 3 av 3

Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 16.04.2018 14:43:10
Til: Postmottak
Tittel: Detaljregulering Nodenesveien 25 - Plan ID 201610

Detaljregulering Nodenesveien 25 - Plan ID 201610
Deres referanse:
2016/2578 -11468/2018
Vi viser til vårt svar av 30.11.2016
Agder Energi Nett (e-post av 30.11.2016)
Nettselskapet opplyser om at de har en 22 kV jordkabel i kabelgrøft i Nodenesveien.
Deler av eksisterende lavspent 230 V nett i området må muligens flyttes/bygges om.
Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets
eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag. Det opplyses også om at kapasiteten på
eksisterende anlegg er begrenset. Forsterkninger og ev. nybygging av nettanlegg må
påregnes og det opplyses om at den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet må påregne
å dekkekostnadene med tiltaket.
Lokalisering av trase til nye anlegg må gjøres i samråd med AEN.
Kommentar: Det legges kun opp til bygging av en ny frittliggende bolig som vurderes å kunne
knytte seg til eksisterende lavspent. Eksisterende høyspent jordkabel berøres ikke av planlagt
utbygging.
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
att.

Saksbehandler

Anne Marit Tønnesland

!.

Søgne

Derse ref. 2016/2578

den

. .,

..

mi

11.04.2018

—11468/ 2018

Viser til telefonsamtale

i dag vedr. regulering av eiendom på barnehagetomta

på Nodenes

Det ble gjennomført et makeskifte av eiendom mellom Nodenesveien 23 og barnehagen
(nabo), som da var eid av Søgne kommune.
Det var Jahn A. Stray på vegne av Søgne kommune

kommunen.
bolig,

som gjennomførte

makeskifte

for

Alt areal som skulle eies av Nodenesveien 23 - skulle være regulert gult for

iflg. avtalen

-som ble undertegnet

mellom partene.

Det må ha oppstått en feil når fra Søgne kommune giennomførte
del av eiendommen

,som var eid av Nodenesveien

23 ble regulert

makeskifte,

at en liten

rødt —nemlig som

offentlig/næring.
Dette er jo ordnet opp i nå

- ved at denne delen av eiendeommen er regulert til gult/bolig.

Derfor er begrunnelse for at stien mellom eiendommene
Nodenesveien

- delvis skal ligge på

23 " FEIL ", og ber om at dette ordnes ved den nye reguleringsplanen.

Med vennlig

/
/

hilsen

gal/7 /
Rune Kvevik

?Hildegun

HE

””‘niu
Ø. Kvevik

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
Deres ref.
2016/2578

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/17089

Dato
19.04.2018

Innsigelse og høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Nodenesveien 25 i
Søgne kommune
Fylkesmannen finner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 å måtte
fremme innsigelse til planforslaget grunnet manglende involvering av barn og
unge i planprosessen, samt at det ikke er skaffet fullverdig erstatningsareal for
lekearealet som bygges ned.
Innsigelsen kan bli vurdert trukket dersom planen gis en
rekkefølgebestemmelse som sikrer at før byggetillatelse til nye boenheter kan
bli gitt, skal regulert lekeareal i gjeldende plan fra 1998 være opparbeidet ihht
kommunens regelverk.
Vi viser til kommunens skriv av 05.03.2018.
Planområdet omfatter totalt 2,2 dekar. Ifølge gjeldende reguleringsplan for Søvik/Nodenes fra
1998 er det meste av arealet regulert til byggeområde for offentlige formål –
barnehage/grendehus med tilhørende atkomstvei. Kommunen har drevet barnehage på
stedet, men har nå solgt eiendommen til privat utbygger. Planforslaget har regulert inn 2
frittliggende eneboliger med mulighet for til sammen 4 boenheter. Det er også regulert inn en
felles lekeplass for boenhetene, samt en atkomststi ut til utenforliggende strandområde.
Vurdering
Barn og unge - innsigelse
Fylkesmannen har ved melding om oppstart av planarbeidet fokusert på at planprosessen
måtte organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram. Det ble presisert
at planbeskrivelsen måtte omtale denne delen av planarbeidet, samt resultatet av barn og
unges medvirkning. Ble dette ikke fulgt opp, ville planen ha en mangel som kunne føre til
innsigelse. Iflg. planbeskrivelsen står det ingen ting om at planprosessen er blitt organisert
som anmodet av Fylkesmannen. Dette knytter seg følgelig en mangel ved planen.
Det er i planbeskrivelsen opplyst at utearealene i barnehagen tidligere var benyttet av barn i
barnehagen. Etter flytting hevdes det at tomta ikke benyttes av barn og unge. Iflg. vedlagte
referat fra møte mellom naboer og politikere i saken, framgår det derimot at barnehagetomta
fram til nå har fungert som lekeområde for barn i hele nabolaget. Felles lekeareal som er

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

innregulert nå, mener vi ikke kan vurderes som et erstatningsareal. Fylkesmannen
konkluderer derfor med at det må skaffes fullverdig erstatningsareal i hht. pkt. 5 d i
rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
Fylkesmannen finner etter dette å måtte fremme innsigelse til planforslaget slik det foreligger.
Da regulerte lekearealer i gjeldende reguleringsplan fra 1998 ennå ikke er opparbeidet, vil det
slik sett være mulig å erstatte lekearealet som bygges ned. Fylkesmannen vil derfor kunne
trekke innsigelsen dersom planforslaget gis en rekkefølgebestemmelse som sikrer at før
byggetillatelse for etablering av nye boenheter i planområdet kan bli gitt, skal regulert
lekeareal i gjeldende plan fra 1998 være opparbeidet i henhold til kommunens regelverk.
Vi viser i denne sammenheng til at regulert barnehage minus eksisterende bebyggelse på
arealet utgjør ca. 1,8 dekar. Gjeldende reguleringsplan viser to avsatte arealer til lek lengre
sør ved Nodenesveien. Disse utgjør henholdsvis ca. 0,6 og 1,1 dekar, til sammen ca. 1,7
dekar. Ser vi på dagens grunnkart, er arealet på ca. 0,6 dekar (del av gnr/bnr 15/24) redusert
noe ved at det er bygd garasje i østenden av arealet. For å skaffe mest mulig fullverdig
erstatningsareal forutsettes derfor regulert lekeareal på ca. 1,1 dekar opparbeidet (del av
gnr/bnr 15/16).

Med hilsen

Stein A. Ytterdahl

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan

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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Søgne kommune
Postboks 1051
4682. Søgne
Att. Saksbehandler Anne Marie Tønnesland
Søgne den 08.10.2018
Anmerkning når det gjelder ”Innsigelse og høringsuttalelse og detaljreguleringsplan for
Nodenesveien 25 i Søgne kommune.”
________________________________________________________________________
Jeg har hatt telefonisk kontakt med saksbehandler Ole-Johan Ek hos Fylkesmannen i Aust og Vest
Agder, som er saksbehandler for denne reguleringsplanen.
Iflg. Skrivet fra fylkesmannen datert 19.04.2018 – bemerkes det at det er ikke tatt nødvendig hensyn
til ”Barn og unge” og at den lekeplassen, som har vært på eiendommen Nodenesveien 25 for
området - er regulert bort. Denne lekeplassen blir ikke erstattet, selv om det er regulert inne to
tomter - for lekeplass i området.
Tomten som ble brukt som lekeplass - før på Nodenesveien 25 – blir ikke brukt som lekeplass i dag –
fordi alle lekeapperatene er tatt vekk m.m. og at eiendommen nå er godkjent for utleie som hytte
m.v.
Behovet for lekeplass i området - er jo det samme, og jeg håper at eier av boligprosjektet i
Nodenesveien 25 og Søgne kommune sammen kan skape en løsning - for å skape den nødvendige
lekeplass / tomt på Nodenesområdet.
Det er jo litt rart at Søgne kommune har klart å unngå å bygge/ få bygd en lekeplass - når de har
regulert inn to tomter, som skulle brukes til lekeplass.
Her må jo reguleringsplaner vise at utbygger var pålagt å bygge lekeplass, men at Søgne kommune
ikke har fulgt opp dette i utbyggingsprossesen.
Siden det kanskje er gått 10. år siden dette var regulert - vil jeg be Fylkesmannen pålegger Søgne
kommune pålegges å ordne nødvendig tomt / lekeplass på Nodenes.
Det er for enkelt, at en sier at lekeplassene ikke blir brukt i dag, og derfor skulle behovet for lekeplass
ikke være tilstede lenger.
Jeg håper at Søgne kommune tar dette med manglende lekeplass på alvor, og at det legges fram en
plan for å få nødvendig lekeplass på Nodenes. Venter på svar fra Søgne kommune.
Håper at ”Fylkesmannen ” står ved sitt krav - for å få en positiv løsning på lekeplass !
Mvh
Rune Kvevik (Nabo med 2 barnebarn som har behov for lekeplass)
Kopi Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder v/saksbehandler Ole-Johan Ek
og Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund 4605. Kr.sand.S.

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2016/2578 - 45405/2018

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/17089

Dato
29.10.2018

Trekking av innsigelse til detaljregulering for Nodenesveien 25 i Søgne
kommune
Fylkesmannen har den 16.04.2018 fremmet innsigelse til planforslaget som omregulerte
nedlagt barnehage til 2 boligtomter med mulighet for til sammen 4 boenheter. Innsigelsen var
knyttet til manglende involvering av barn og unge i planprosessen, samt at det ikke var skaffet
fullverdig erstatningsareal for lekearealet som bygges ned. Det ble uttalt at Fylkesmannen ville
vurdere å trekke innsigelsen, dersom planen ble gitt en rekkefølgebestemmelse som sikrer at
regulerte lekearealer i gjeldende reguleringsplan fra 1998 ble opparbeidet før byggetillatelse til
nye boenheter ble gitt.
Etter drøftingsmøte med kommunen den 03.09.2018, har Fylkesmannen mottatt et skriv datert
24.10.2018, der kommunen ber om en ny vurdering av innsigelsen. Kommunen vektlegger at
reguleringsplanen er liten, og at det derfor er urimelig å pålegge utbygger her opparbeiding av
lekearealer i gjeldende plan fra 1998. Videre vektlegges at lekeapparatene som var knyttet til
den nedlagte barnehagen er fjernet, og at arealene således ikke lenger fremstår som «avsatt
til lek». Kommunen har også ved befaring 24.10.2018, observert tydelige bilspor i terrenget,
og mener ut fra dette at området heller ikke faktisk ser ut til å være i bruk til lek, men ser ut til å
være benyttet til kjøring og parkering.
Kommunens barn og unges representant har nå vært på befaring og uttaler bl.a. følgende:
«I planforslaget er det forslag om utbygging i et allerede veletablert boligområde. Etter
å ha gjennomført befaring, samt dialog med ansatte i Solstrålen barnehage, virker
dette som et område som ikke blir benyttet til lek og fysisk utfoldelse av barn og unge
slik det i dag fremstår. Jeg er ikke gjort kjent med at barn eller unge har uttalt seg i
prosessen.
Langenes barneskole med sine leke- og idrettsanlegg ligger 1 – 1,5 km fra adressen.
Det er gang- og sykkelstiforbindelse ved utgangen av Nodenesveien/Pålsnes.»

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
Org.nr NO974 762 994

Vurdering
Med tanke på bruken av arealet som skal bygges ned, savner Fylkesmannen fortsatt en
direkte involvering av barn og unge i planprosessen. Fylkesmannen finner likevel, ut fra en
samlet vurdering, grunnlag for å trekke innsigelsen. Fylkesmannen legger særlig vekt på
barnerepresentantens vurdering, samt at det dreier seg om en liten utbygging, som ikke alene
bør pålegges kostnadene med å opparbeide en lekeplass regulert i annen gjeldende plan.
Samtidig er det viktig at kommunen følger opp gjeldende plan, for å få etablert et lekeareal i
området. Fylkesmannen vil i et eget brev komme nærmere inn på dette.

Med hilsen
Stein A Ytterdahl

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf.: 38 17 62 07
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Vest-Agder fylkeskommune
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HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hiemmelshavere:
06.01.1977

257

HJEMMEL TIL GRUNN
Kjøpesum;

0

Omsetningstype:

Uoppgitt

SKARNING JAN
FØDT: 28.01.1952

PENGEHEFTELSER

Ingen heftelser

registrert.

SERVITUTTER
IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR
DOKUMENTER SOM ANTAS KUN A HA HISTORlSK BETYDNING, ELLER
SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER
OG AREAL.
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELlNGSDATO OG EVENTUELLE
AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNlNG FOR DENNE
MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET/
AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER
HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.
Servitutter
23.01.1931

i grunn:
900196

BESTEMMELSE OM GJERDE
Rettighetshaver:
1018 / 15 / 8 //
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse

18.06.1938

990008

om veg

BEST. OM BATIBRYGGEPLASS
Rettighetshaver:

1018/

15 / 13 //

Bestemmelse om veg
16.05.1949 500969

BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1018 / 15 / 15 //
GJELDER DENNE MATRlKKELENHETEN

MED FLERE

LfS/g

v

9

04.02.1971

28.05.1971

1020

4454

BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver:

1018 / 15 / 30 //

Rettighetshaver:

1018/

BESTEMMELSE
Bestemmelse

0M VEG
om bebyggeIse

Rettighetshaver:
GJELDER
29.07.1971

6383

17 i 75//

Eier av "Sjøglimt"

DENNE

MATRIKKELENHETEN

MED FLERE

ERKL/ERINGIAVTALE
Rett for kommunen

til å anlegge

og vedlikeholde

GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN
23.06.1976

6460

BEST. OM VANNIKLOAKKLEDN.

-..-A
b'v-UU-

.) I-rv

BESTETi'n'u'iCLSEGi'v'iBEBYGGELSE

...--....
l.”
u

ledninger

mv

MED FLERE

GRUMMDATA
04.10.1881

900012

REGISTRERING

AV GRUNN

Denne matrikkelenhet
23.01.1931

900008

18.06.1938 901572

utskilt fra: 1018 / 15 /1 //

REGISTRERING

AV GRUNN

Utskilt fra denne

matrikkelenhet:

REGISTRERING

AV GRUNN

Utskilt fra denne matrikkelenhet:

17.01.1949 500061

REGISTRERING

500064

REGISTRERING

15 / 8 //

1018 / 15 / 13 //

AV GRUNN

UtskiIt fra denne matrikkelenhet:
17.01.1949

1018/

1018/

15 / 15 //

AV GRUNN

Utskilt fra denne matrikkelenhet:
1018 / 15/ 16 //
EIENDOMMEN
ER UTSKILT FRA FLERE SRUI<SNUMIv1ER
24.11.1951

502487

REGISTRERING

AV GRUNN

Utskilt fra denne matrikkelenhet:
11.06.1959

2707

REGISTRERING

AV GRUNN

Utskilt fra denne matrikkelenhet:

26.03.1965 2708

REGISTRERING

6459

REGISTRERING

4855

REGISTRERING
Utskilt fra denne

15 I30

//

1018 / 15 /47 //

AV GRUNN

UIskiIt fra denne matrikkelenhet:
31.03.2003

1018/

AV GRUNN

Utskilt fra denne matrikkelenhet:
23.06.1976

1018 / 15 / 20 //

1018 / 15 / 59 //

AV GRUNN
matrikkelenhet:

u

1018 / 15 / 78 //

