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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Øygarden 7 –
11 – 15, forslag 2 (vedlegg 3,4,7,8) som medfører omdisponering av én kommunal
boligtomt til uteoppholdsareal for barnehagen.
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:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Øygarden 7 –
11 – 15, forslag 2 (vedlegg 3,4,7,8) som medfører omdisponering av én kommunal
boligtomt til uteoppholdsareal for barnehagen.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
Alternativ innstilling 1:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas alternativ 3 (vedlegg 5-8) som
forutsetter at barnehagens uteoppholdsareal løses med å omdisponere to regulerte
kommunale boligtomter og en mindre parsell privat eiendom (gnr/bnr 16/232).

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Det innarbeides rekkefølge krav om opparbeidelse av SF1 frem til fylkesvei 456 på lik linje
med SF2
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra AP
Tilleggsforslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt 4 mot 3 (V, AP, MDG) stemmer
Tilleggsforslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Øygarden
7 – 11 – 15, forslag 2 (vedlegg 3,4,7,8) som medfører omdisponering av én
kommunal boligtomt til uteoppholdsareal for barnehagen.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Det innarbeides rekkefølge krav om opparbeidelse av SF1 frem til fylkesvei 456 på lik
linje med SF2

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Grunnet en feil ble saken meldt opp til politisk behandling før den var ferdigstilt.
Ordfører Hilde (AP) foreslo at saken ble trukket fra sakskartet.

Votering:


Forslag om å trekke saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken ble utsatt.

Bakgrunn for saken:
Teal Landskap AS har på vegne av Søgne kommune v/eiendomsenheten utarbeidet forslag til
detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 som ble lagt ut på offentlig ettersyn desember 2017.

Formålet med planen er utvidelse av Solstrålen barnehage og oppdatere reguleringsplanen for
området i tråd med gjeldende status og ønsket utvikling av området.
Planen ble fremmet til sluttbehandling i mars. 2018 og Kommunestyret ga instruks om at det
skulle utarbeides et alternativt forslag hvor «multihusområdet» ble uteoppholdsareal til
barnehagen.

Kartutsnitt 1: Viser multihusområdet i sørvest for barnehagen og opprinnelig foreslått
uteområde helt i øst på odden.
Administrasjonen la et alternativt planforslag i tråd kommunestyrets vedtak ut på offentlig
ettersyn i juni 2018.
Saken fremmes nå til sluttbehandling i 3 alternativer hvor det tredje alternativet (forslag 2) er
en mellomløsning mellom Eiendomsenhetens opprinnelige forslag og kommunestyrets forslag.
Planforslagene:
Administrasjonen viser til tidligere saksutredning hvor det opprinnelige forslaget til
Eiendomsenheten utførlig var gjennomgått og drøftet (se saksutredninger vedlegg 11).
Administrasjonen vil videre i saksutredningen fokusere på de to gjenstående forslagene som
ikke har blitt tidligere utredet.
Det er gjort følgende endringer i alle forslagene med bakgrunn i høringene:

Kartutsnitt 2: Illustrasjon over endringer i plankartene.

 Det er tatt inn fortau med to 2,5 meters bredde da det manglet i det opprinnelige




forslaget (merket A til B i kartutsnitt over)
Fortau på nordligste veien er tatt ut som følge av at det er foreslått fortau på den
sydligste veien (C i kartutsnitt over). Administrasjonen vurderer det som mer
hensiktsmessig at det er fortau til og fra uteområdet. Det har også vist seg utfordrende å
få etablert fortau på den nordligste veien fordi pumpestasjonen ligger nært veien. En
annen utfordring med den opprinnelige nordligste fortauløsningen er bredden på 1,5
meter som gjør at det ikke kan brøytes med nåværende maskinpark. Etter en
totalvurdering mener administrasjonen at fortauet inn til barnehagen bør plasseres på
den sydligste veien.
Parkeringsplassen er forskjøvet 1,5 meter i nordlig retning for å gi plass til
grøft/sideareal til parkeringsplassen. Det er vurdert som nødvendig da
parkeringsplassen grenser opp mot private forstøtningsmurer på 5-7 meter hvor det kan
falle snø og is ned vinterstid (merket D i kartutsnitt over). En buffer mellom
parkeringsplassen og murene vurderes derfor som hensiktsmessig.

Forslag 1 (Opprinnelig forslag hvor uteoppholdsarealet til barnehagen løses innenfor
BOP 2):
Foruten det som allerede fremkommer av tidligere saksutredning vil administrasjonen trekke
fram at et viktig element i forslaget er at regulert fortau (SF1) og bussholdeplass på
Langenesveien skal opparbeides av de nye boenhetene i B1-B3 i følge rekkefølgekravene.

Det ligger således en konkret løsning på hvordan fortauet og bussholdeplassen skal realiseres (i
motsetning til de to andre forslagene hvor utbyggingspotensialet i betydelig grad er tatt ut).

Kartutsnitt 3: Viser siste reviderte versjon med 2,5 meter fortau på sydligste vei. Fortau på den
nordligste veien er tatt ut.
Administrasjonen har etter offentlig ettersyn økt kravet til sykkelparkering fra 10 til 20, og satt
krav om at det skal være minst 4 HC parkeringsplasser (opprinnelig 2) og presisert at
linjesymbolene parkeringsfelt ikke er juridisk bindende. Endringene er gjort med bakgrunn i
kommunestyrets alternative forslag hvor det ble stilt krav om minst 20 plasser sykkelparkering
og stilt spørsmål om det var tilstrekkelig HC parkeringsplasser.
Forslag 2 og 3 (uteoppholdsarealet løses på multihusområdet, men med ulik størrelse på
arealet):

Kartutsnitt 4: Viser forslag 2 hvor uteområdet løses ved å omdisponere den største boligtomten
(B3) til uteoppholdsareal for barnehagen.

Kartutsnitt 5: Viser forslag 3 hvor uteområdet løses ved å omdisponere B2 og B3 til
uteoppholdsareal for barnehagen.
Forslag 3 tilsvarer kommunestyrets opprinnelige forslag, men administrasjonen har endret
arealformålet til uteoppholdsareal for å tydeliggjøre hvilken bruk det legges opp til.

I kommunestyrebehandlingen ble rekkefølgekravet til opparbeidelse av fortauet SF1 tatt ut.
Administrasjonen går ut i fra at det ble foreslått tatt ut fordi det da ikke var mer
utbyggingspotensial til mer enn 1 boenhet (B1) igjen, og at det vil være urimelig å pålegge den
private parten å bygge fortauet.
Rekkefølgekrav til opparbeidelse av bussholdeplass eller oppgradering av lekeplass i Moseheia
ble i kommunestyrevedtaket ikke foreslått tatt ut. Administrasjonen viser til at B1 allerede er
bebygd med 1 enebolig og planen hjemler 1 til boenhet. En eventuell ny boenhet på tomta vil
med stor sannsynlig være en sekundærleilighet eller hybel. Krav til opparbeidelse av
bussholdeplass på Langenesveien og oppgradering av lekeplassen vurderes som for tyngende
til at det bør opprettholdes. Administrasjonen har i revidert forslag for alternativ 2 og 3 valgt å
ta ut disse rekkefølgekravene til B1 (og B2 i forslag 2).
Derimot kan det stilles spørsmål ved om kravene til opparbeidelse av fortau og busslomme bør
stilles til barnehagen. Administrasjonen mener at et minimum er at det stilles krav til at
barnehagen må opparbeide det interne fortauet (SF_2) før det nye uteoppholdsarealet tas
permanent i bruk og barnehagen utvides. Det er tatt inn som krav i planen.
Krav til at SF_2 og parkeringsanlegget skal være opparbeidet før en utvidelse av barnehagen er
tatt inn i både forslag 2 og 3.
I likhet med forslag 1 har administrasjonen også i forslag 2 og 3 økt kravet til sykkelparkering
fra 10 til 20, og satt krav om at det skal være minst 4 HC parkeringsplasser (opprinnelig 2) og
presisert at linjesymbolene parkeringsfelt ikke er juridisk bindende.
Vurdering av forslag/alternativer
Forskjellene i forslagene går på ut på hvor uteoppholdsarealet skal anlegges og eventuell
størrelse på arealet.
I Eiendomsenhetens opprinnelige forslag er uteoppholdsarealet foreslått øst for eldreboligene
på en odde i strandsonen. I kommunestyrets alternative forslag foreslås dagens midlertidige
bruk av «multihusområdet» videreført som en permanent løsning.
Multihusområdet er i dag regulert til to boligtomter og eies av kommunen. Barnehagen har en
midlertidig avtale om bruk etter avtale med Eiendomsenheten som forvalter kommunal grunn.
Barnehagen har fremlagt sitt syn med støtte fra Barnehageenheten og har argumentert for at
kommunen som planmyndighet må gå for forslaget der multihusområdet forblir uteområde til
barnehagen. De ønsker primært at begge de to kommunale boligtomtene blir omdisponert til
uteoppholdsareal, men er tilbøyelig for at kun den største nordligste tomta (B3) blir
omdisponert om planen kan vedtas innen rimelig tid.
Eiendomsenheten har primært ønsket å videreføre boligtomtene, men er mest opptatt av å
synliggjøre de økonomiske konsekvensene det har for kommunen å ta i bruk de regulerte
boligtomtene til annet formål. Administrasjonen vil lenger ned i saksutredningen komme
tilbake til de økonomiske konsekvensene.
Argumenter som er trukket fram for multihusområdet er at det er mindre vind og værutsatt enn
arealet nede med sjøen, og kortere avstand til barnehagen (eks. ved toalett besøk). Sikkerhet er
også trukket fram, da økt risiko for drukningsulykker dersom barn klatrer over gjerdet nede ved
sjøen.

Det at multihusområdet ikke er flatt – i motsetning til arealet ved sjøen, og at det generelt mer
variert/mangfoldig– er også trukket fram som fordelaktig for barns utfoldelse. Andre
argumenter er at de eldre som bor i leilighetene vil bli plaget av støy og innsyn når barn går
forbi på vei til uteområdet.
Administrasjonen er enig i at det er en del fordeler med mulitihusområdet, men vil påpeke at
sikkerhetsrisikoen neppe er større med uteområdet med sjøen. Barn vil kunne ta seg over
gjerdet i multihusområdet og ut i veibanen, i tillegg til at det utgjør en viss økt risiko å måtte
krysse parkeringsplassen/veien til multihuset som ikke vil være påkrevd om arealet ved sjøen
tas i bruk.
Administrasjonen deler heller ikke fullt ut barnehagens bekymring med støy og innsyn til de
eldre som bor i leiligheten på veien til uteområdet ved sjøen. Det har blitt mer vanlig å plassere
eldre og barn tettere på hverandre for økt samspill og kontakt mellom brukergruppene. Det kan
i like stor grad være positivt for eldre å se barn leke, som at det er et forstyrrende element.
Den største forskjellen virker å være hvordan områdene i dag fungerer, samt størrelsen på
arealene. Multihusområdet er 2500 m2 (om begge de kommunale boligtomtene medregnes), og
arealet i øst er på ca. 1800 m2.
Mulitihusområdet er mer et naturpreget område med trær og variert terreng, barnehagen har
eksempel satt opp fuglekasser i trærne. Multihusområdet er antagelig mer skjermet mot vær og
vind enn odden.
Forslag 3 medfører omdisponering av 2500 m2 regulert boligareal og boligbehovet i området er
da relevante momenter å vurdere i saken.
I reguleringsplanene for Pålsnes og Nodenes er det mange ledige tomter og
områdereguleringsprosessen på Øygardsheia er i sluttfasen. Kommunen har også nylig vedtatt
en reguleringsplan rett syd for planområdet (Kossevigheia 2) hvor det er lagt opp til en del nye
boliger. Det vil derfor ikke være kritisk for boligsituasjonen om tomtene omdisponeres.
Eiendomsenhetens forslag (forslag 1) medfører at odden tas i bruk til uteoppholdsareal for
barnehagen. Arealet kan – på lengre sikt– brukes til utvidelse av eldre tilbudet både som
uteoppholdsareal til nåværende boenheter eller utvidelse i form av nye enheter, men det
forutsetter omregulering. Det er grunn til å bemerke at det ikke er meldt inn et slikt behov pr. i
dag, men det er relevant å ta i betraktning når ulike alternativer settes opp mot hverandre.
Administrasjonen er ellers enig i at visuell kontakt mellom barnehagen og uteområdet (som
Multihusområdet oppfyller) vil være en fordel i daglig drift av barnehagen.
Oppsummert finner planadministrasjonen «mulitihusområdet» noe bedre egnet. Det er da
spesielt lagt vekt på at området er mer variert (terreng og natur), mer skjermet mot vær og vind
og at det er mulig å bedre visuell/synskontakt mellom barnehagen og uteområdet.
Det er likevel et spørsmål om begge de to boligtomtene skal omreguleres som barnehagen
primært ønsker (forslag 3), eller om bare det som er nødvendig ut fra normkravene. Forslag 2
som er en mellomløsning oppfyller kravet til størrelse på uteoppholdsareal for barnehagen.
Administrasjonen mener at forslag 2 er tilstrekkelig til å løse behovene for barnehagen og vil
derfor foreslå at det vedtas. Om det skal tilrettelegges for mer med å ta den siste boligtomten
som forslag 3 legger opp til blir en prioriterende (politisk) beslutning som da går lenger enn det
som er forutsatt når planarbeidet ble igangsatt.

Økonomiske konsekvenser:
Eiendomsenheten estimerer salgsverdi på tomtene B2 og B3 (B2 med 2 boenheter og B3 med 6
boenheter) til kr. 4.500.000,- .
Det er ikke knyttet rekkefølgekrav til at barnehagen skal opparbeide fortau og bussholdeplass i
forslag 2 og 3, men Eiendomsenheten har estimert en kostnad på kr 1- 1.500.000,- for å bygge
anleggene. Bakgrunn for estimeringen er at Eiendomsenheten mener at det kan bli nødvendig å
opparbeide fortauet uavhengig av rekkefølgekrav.
Opparbeidelse av fortau (eks. lyssetting) av fortau fra punkt A til B i kartutsnitt 2 er estimert til
kr. 300. 000,-. Ekstra konsulenttjenester er satt til kr 50.000,-.
Dersom forslag 3 velges er det også en usikkerhet knyttet til grunnerverv. Det er en mindre
parsell mellom de kommunale tomtene B2 og B3 som eies av private. Arealet er ca. 200 m2.
Dette arealet må innløses.
Innspill offentlig ettersyn:
Innspill til Eiendomsenhetens forslag er tidligere kommentert i saksutredning når saken ble
fremmet til sluttbehandling (se vedlegg 11). Administrasjonen vil kommentere innspill fra
høringen av kommunestyrets planforslag under (innspillene ligger vedlagt, se vedlegg 9):
Solstrålen barnehage, e-post datert 4.10.18 og e-post 13.11.18
Barnehagen ønsker i utgangspunktet et uteområde som ikke separert fra barnehagen og går ut
i fra at det utredet i tidligere fase. Med det som utgangspunkt ber de om at Multihusområdet
tas i bruk med argumenter som: mindre værutsatt, ligger ikke ved sjøen (risikoaspektet og
slipper inngrep i strandsonen), variert terreng og dyreliv (utfordrende og utviklende for barn),
kortere avstand til multihusområdet, skaper ikke støy for de eldre.
Viser til at det må være tilstrekkelig parkeringsdekning.
Støtter forslaget med enveiskjøring og vil ha skilt på Langenesveien merket «Solstrålen
barnehage».
I e-post av 13.11.18 uttaler styrer av barnehagen følgende:
«Barnehagen benytter i dag både område B2 og B3, da de begge helhetlig gir barna gode
muligheter til allsidig lek i variert og motorisk godt terreng. Det er også et rikt plante og
dyreliv i område B2 som barnehagen aktivt tar inn i de pedagogiske oppleggene.
Barnehagens to mest brukte turområder i nærområdet er i fare for å forsvinne innen kort tid,
til fordel for boligformål («Trollskogen» og «Kirkeskogen») og da blir dette område (B2 og
B3) ved Multihuset ekstra verdifullt for oss.
Bruk av kun område B3 til uteområde for barnehagen innfrir de formelle kravene til størrelse
(1500 m2), slik jeg har forstått det.
Barnehagens nåværende uteområde er særdeles lite, og er ikke innenfor gjeldende lovverk mtp
på utforming og størrelse. Hvis et ønske om bruk av både område B2 og B3 kan medføre en
ytterligere vesentlig forsinkelse av utbedringen av barnehagens uteområde, så ønsker vi at det
kun er område B3 som går videre som behov fra barnehagen i det videre planarbeidet.
Forutsetter da at det dekker de formelle kravene til størrelse også etter at adkomst til
barnehagen (vei m gangsti, som ivaretar sikkerheten til barnas ferdsel i overgangen til
uteområdet (ROS analyse er foretatt), samt foreldre som henter/leverer, de eldre som er på
gåtur etc. )) og gjerder er satt opp.»

Administrasjonens kommentar:
Administrasjonens er enig i en del av argumentene som trekkes fram for å velge
multihusområdet. Begge forslagene oppfyller KP krav til parkeringsdekning.
I forhold til skilting er dette noe som må avklares på siden av reguleringssaken.
Det vises for øvrig til administrasjonens vurdering av forslagene.
Reidar Johansen, e-post datert 18.1.18
Stiller spm. Ved at parkeringsplassen er regulert helt inntil forstøtningsmurene. Hvem har
ansvaret om det faller ned gjenstander på bilene eller mennesker. Har barn som er aktive og er
ute og leker i hagen (spiller fotball) og derfor litt skeptisk til plasseringen av
parkeringsplassen. Kan være en ide å trekke plassene noe ut fra veggen som en
sikkerhetsavstand.
Administrasjonens kommentar:
Hjemmelshaver av boligeiendommen og forstøtningsmuren er i utgangspunktet ansvarlig for at
forstøtningsmuren eller gjenstander ikke raser eller faller ut fra eiendommen.
Administrasjonen har i revidert forslag likevel valgt å flytte parkeringsplassen 1,5 meter ut fra
Johansens eiendomsgrense av hensyn til snø og is som kan falle ut fra muren vinterstid.
Merknaden vurderes som hensyntatt i siste utkast.
Vest-Agder fylkeskommune, brev datert 3.8.18
Det bør gjøres en vurdering av om rekkefølgekravet for opparbeiding av fortau bør fjernes, og
eventuelt gi en begrunnelse for dette.
Administrasjonens kommentar:
Rekkefølgekravet var knyttet opp mot boligtomtene som ble tatt ut i det alternative forslaget.
Det er ikke naturlig at kravet videreføres på når største delen av utbyggingspotensialet ble tatt
ut.
Statens vegvesen, brev datert 10.8.18
Har ingen merknader til formålsendringen, men bør gjøres ei endring i
rekkefølgebestemmelsene § 1.2. Første del av fortau SF_1 frem til atkomstveg til B1 henger
naturlig sammen med busslomma og det bør stilles krav om at disse bygges samtidig.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen ser at det kan være hensiktsmessig at det bygges fortau fram til busslomme
om det skal stilles krav om opparbeidelse av busslommen. Administrasjonen vurderer at
rekkefølgekravet ikke aktuelt når største delen av utbyggingspotensialet ble tatt ut.
Fylkesmannen i Agder, brev datert 16.8.18
Fylkesmannen er positiv til kommunestyrets planalternativ. Spesielt gjelder dette de nye feltene
BOP3 og BOP4 som tillattes opparbeidet til uteoppholdsareal for barnehage. Ettersom dette er
byggeområde for offentlig tjenesteyting gir fylkesmannen faglig råd om at
reguleringsbestemmelsene bedre sikrer disse arealene til uteoppholdsareal med en skalbestemmelse.
Administrasjonens kommentar:

Administrasjonen er enig at det er hensiktsmessig at planen er mer tydelig på at området skal
brukes til uteoppholdsareal og ikke andre formål. Det er derfor i revidert forslag foreslått at
område angis med arealbruksformålet uteoppholdsareal. Det gjør planen lettere å lese og forstå
samtidig som man sikrer det at området kun tas i bruk til uteoppholdsareal.
Herlaug og Gunnar Norenes, brev datert 30.8.18
Ønsker ikke alternativet med uteoppholdsareal i øst da det ligger tett på sin eiendom. Var ikke
det de har sett for seg når de anskaffet bolig med idylliske og frittliggende områder ved sjøen.
Foreslår at barnehagen kan flyttes, eksempel nærmere Langenes skole. Er ikke enig i at det er
bra for boligene i området at det kommer nye lekearealer.
Mener området fortsatt må være friområde og viser til multihusområdet.
Administrasjonens kommentar:
Premissene for planarbeidet er at barnehagen skal ligge der den er i dag. I forhold til
lokaliseringsspørsmålet av uteoppholdsarealet vises det til administrasjonens vurdering.
Endringer etter offentlig ettersyn:
Administrasjonen vurderer endringene å være av en slik karakter at det ikke er nødvendig å
foreta ytterligere høringer. Forslag 2 er en justert løsning som ligger et sted i mellom 2 forslag
som er hørt. Saken fremstår som godt opplyst og endringene ivaretar flere innspill til planen fra
både tilgrensende beboere og barnehagens ledelse. Eiendomsenheten har fått uttale seg til
forslagene, og har ingen innvendinger til endringene utover det som fremkommer av
saksutredningen.
Konklusjon
Administrasjonen vil anbefale at kommunestyret vedtar forslag 2 som er en mellomløsning
hvor krav til størrelse på uteoppholdsareal blir oppfylt og hvor man heller ikke tar i bruk mer
boligareal enn det som nødvendig.
Administrasjonen finner en liten overvekt av arealbruksmessige fordeler med
Multihusområdet, som at arealet innehar noen flere kvaliteter enn uteoppholdsarealet ved
sjøen, og at arealet ved sjøen da kan bli liggende som en arealreserve til annen tjenesteyting
(eksempel utvidelse av eldre tilbudet).
Videre har administrasjonen lagt vekt på at flere høringsparter herunder naboer og barnehagen
som bruker foretrekker alternativet, og at barnehagen allerede har et forhold til arealet gjennom
etablert bruk.
Alternativ innstilling er forslag 3 eller 1 vedtas. Forslag 3 medfører at begge de kommunale
boligtomtene blir omdisponert, noe som gir enda større økonomiske konsekvenser
Alternativ innstilling 1:
3. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas alternativ 3 (vedlegg 5-8) som
forutsetter at barnehagens uteoppholdsareal løses med å omdisponere to regulerte
kommunale boligtomter og en mindre parsell privat eiendom (gnr/bnr 16/232).
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Alternativ innstilling 2:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas alternativ 1 (vedlegg 1,2,7,8) som
forutsetter at barnehagens uteoppholdsareal løses innenfor BOP2.

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1
Forslag 1 - plankart
2
Forslag 1 - planbestemmelser
3
Forslag 2 - plankart
4
Forslag 2 - planbestemmelser
5
Forslag 3 - plankart
6
Forslag 3 - planbestemmelser
7
Planbeskrivelse
8
ROS-analyse
9
innspill offentlig ettersyn (kommunestyrets forslag)
10 Innspill fra offentlig ettersyn (opprinnelig forslag)
11 Tidligere saksutredning (sluttbehandling)
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1. Rekkefølgekrav (pbl § 12-7, nr. 10)
1.1. Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid for nye boliger skal:
- gammel avkjørsel til Øygarden ved 16/110 være fjernet
- det for boligfeltet og tilhørende infrastruktur foreligge godkjente tekniske planer.
1.2. Før det gis igangsettingstillatelse til nye boenheter skal:
- gamle eiendomsgrenser være opphevet og nye eiendommer etablert i henhold til
planen.
- bussholdeplass langs Langenesveien være opparbeidet.
- regulert lekeplass på GB 16/ 232 være opparbeidet i overensstemmelse med godkjent
utomhusplan.
1.3. Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i boligfeltet skal
- samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, inklusiv fortau SF_1 være ferdig opparbeidet
og godkjent i henhold til godkjente tekniske planer.
1.4. Før det gis brukstillatelse til utvidelse av barnehagen (flere barn), skal:
utearealene være opparbeidet i tråd med føringer i veileder til forskriften om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler.
- Fortau SF_2 med parkeringsanlegg opparbeides.

2. Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1)
2.1 Boligbebyggelse (B1 – B3) (pbl § 12-5, nr. 1)
2.1.1 Bebyggelsestype
Innenfor boligfeltet skal det oppføres småhusbebyggelse
Innenfor tomt B1 tillates det 2 boenheter.
Innenfor tomt B2 tillates det 2 boenheter.
Innenfor tomt B3 tillates det 6 boenheter.
2.1.2 Tilgjengelighet
50 % av alle nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle hovedfunksjoner
skal ligge på inngangsplan eller ha tilgang til heis. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken,
soverom, bad og toalett.

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

2.1.4 Garasjer
Frittliggende garasjer skal ha maks mønehøyde = 5,7 m. Maks BYA = 50 m². Garasje som plasseres
parallelt med vei tillates oppført inntil 2 meter fra formålsgrense vei. Dersom garasje plasseres
vinkelrett på vei skal avstanden minimum være 5 meter.
2.1.5 Utnyttelse
Prosent maksimalt bebygd areal = 40 % BYA
2.1.6 Høyder
Beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng.
- Tomt B1 gesimshøyde maks 6 m, mønehøyde maks 9 m.
- Tomt B2 gesimshøyde maks 6 m, mønehøyde maks 9 m.
- Tomt B3 gesimshøyde maks 8 m, mønehøyde maks 10,5 m.
2.1.7 Terrengtilpasninger
Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og
tilstøtende vei.
2.1.8 Forstøtningsmur
Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,5 meter. Natursteinsmurer skal ikke ha en brattere
helning enn 4:1. Murer kan plasseres utenfor byggegrense fram til formålsgrense.
2.1.9 Estetiske forhold
Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 30 og 40 grader.
Takflater skal ha ikke-reflekterende overflate.
2.1.10 Tekniske installasjoner
Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform.
Tekniske installasjoner skal innebygges.
Solsellepanel tillates montert på takflater.
2.1.11 Støyskjerm
Utforming og plassering av støyskjermingstiltak avklares i byggesak. Eventuell støyskjerm tillates
plassert utenfor byggegrense.
2.1.12 Parkering
Det avsettes 2 biloppstillingsplasser per boenhet medregnet garasje.
2.1.13 Avkjørsel
Avkjørsler er vist med piler på plankartet.

Stigning/fall skal ikke være brattere enn 1:10.

2.2 Offentlig tjenesteyting (BOP1 og BOP2) (pbl § 12-5 nr. 1)
2.2.1 Bebyggelsestype
BOP1: Området tillates opparbeidet med bebyggelse for institusjon.
BOP2: Området tillates opparbeidet med bebyggelse for institusjon og barnehage
2.2.2 Tilgjengelighet
Alle nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelighet, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på
inngangsplan eller ha tilgang til heis.
2.2.3 Krav til uteoppholdsareal
For hver boenhet skal det avsettes minimum 25 m² uteoppholdsareal. Minimum 50 % av
uteoppholdsarealet skal være på terreng. Dersom terrasse/ balkong skal medregnes som
uteoppholdsareal, skal den være minimum 7,5 m² og ha minimum 2 m dybde.
For barnehagen innenfor BOP2 skal det til enhver tid være tilgjengelig inne- og uteareal tilpasset
antall barn og aldersgrupper. Utearealene skal være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
Det skal være port i gjerdet rundt uteområdet i øst, for å sikre atkomst til sjøen med brygge øst i
planområdet. Arealer utenfor byggegrensen tillates opparbeidet til uteoppholdsareal med
lekeapparater. Ordinære bygg tillates ikke utenfor byggegrensen.
2.2.4 Utnyttelse
BOP1: Prosent maksimalt bebygd areal = 50 % BYA av netto regulert tomt.
BOP2: Prosent maksimalt bebygd areal = 40 % BYA av netto regulert tomt.
2.2.5 Høyder
BOP1: Gesimshøyde maks kote 9,0. Mønehøyde maks kote 11,5.
BOP2: Gesimshøyde maks kote 9,5. Mønehøyde maks kote 12.
2.2.6 Estetiske forhold
Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 30 og 40 grader.
Takflater skal ha ikke-reflekterende farge.
2.2.7 Tekniske installasjoner
Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform. Tekniske installasjoner skal innebygges.
Solsellepanel tillates montert på takflater.
2.3 Energianlegg og vann- og avløpsanlegg
Innenfor områdene regulert til energianlegg og vann- og avløpsanlegg tillates tiltak og bebyggelse i
tråd med formålet. Formålsgrensen er byggegrense.

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

3.1 Veg
SV fra veien inn til Øygarden er felles for B1 og B2.
SV inn til Øygarden er offentlig.
3.2 Kombinert formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Innenfor området skal det opparbeides 50 biloppstillingsplasser i fellesanlegg for BOP1 og BOP2, av
disse skal minst 4 være HC-plasser. Linjesymbol regulert parkeringsfelt er ikke juridisk bindende. 10
% av p-plassene skal tilrettelegges for lading av bilbatteri/elbil.
Innenfor området skal det opparbeides sykkelparkering for minimum 20 sykler som fellesanlegg for
BOP1 og BOP2.
3.3 Fortau
I nordøstre hjørne av SF_2 tillates opparbeidelse av sykkelparkering.
3.4 Teknisk plan
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
så langt disse ikke er opparbeidet. Tekniske planer for vann, overvann og avløp skal omfatte hele
planområdet med nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Tekniske planer skal også omfatte
ras- og fallsikring, dersom det er behov for det.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende
kommunale normaler.

4. Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3)
Området regulert til grønnstruktur langs planens nordside (G2) kan opparbeides med lebeplantning.
Området avsatt til grønnstruktur i boligområdet skal opparbeides med sti.

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl
§ 12-5, nr. 6)
Arealet skal være åpent for ferdsel. Det tillates ikke tiltak som endrer de fysiske forhold eller
livsbetingelsene for de stedlige arter. Fremmede arter skal ikke bringes inn i miljøet.

6. Hensynssoner (pbl § 12-6)
6.1 Sikringssone – frisikt (H_140)

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over tilstøtende
veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.
6.2 Støysone (H_220)

Areal innenfor støysonen ligger i gul støysone fra Langenesveien. Støyskjermingstiltak skal
gjennomføres for å tilfredsstille kravene til støynivå på uteoppholdsarealer i tråd med tabell 3 i
retningslinje T-1442/2016.
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1. Rekkefølgekrav (pbl § 12-7, nr. 10)
1.1. Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid for nye boliger skal:
- gammel avkjørsel til Øygarden ved 16/110 være fjernet
- det for boligfeltet og tilhørende infrastruktur foreligge godkjente tekniske planer.
1.2. Før det gis igangsettingstillatelse til nye boenheter skal:
- gamle eiendomsgrenser være opphevet og nye eiendommer etablert i henhold til
planen.
- regulert lekeplass på GB 16/ 232 være opparbeidet i overensstemmelse med godkjent
utomhusplan.
1.3. Før det gis brukstillatelse til utvidelse av barnehagen (flere barn), skal:
- utearealene være opparbeidet i tråd med føringer i veileder til forskriften om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler.
- Fortau SF_2 med parkeringsanlegg opparbeides.

2. Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1)
2.1 Boligbebyggelse (B1 – B2) (pbl § 12-5, nr. 1)
2.1.1 Bebyggelsestype
Innenfor boligfeltet skal det oppføres småhusbebyggelse
Innenfor tomt B1 tillates det 2 boenheter.
Innenfor tomt B2 tillates det 2 boenheter.
2.1.2 Tilgjengelighet
50 % av alle nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle hovedfunksjoner
skal ligge på inngangsplan eller ha tilgang til heis. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken,
soverom, bad og toalett.
2.1.3 Krav til uteoppholdsareal
For hver boenhet skal det avsettes 80 m² uteoppholdsareal.
Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.

2.1.4 Garasjer
Frittliggende garasjer skal ha maks mønehøyde = 5,7 m. Maks BYA = 50 m². Garasje som plasseres
parallelt med vei tillates oppført inntil 2 meter fra formålsgrense vei. Dersom garasje plasseres
vinkelrett på vei skal avstanden minimum være 5 meter.
2.1.5 Utnyttelse
Prosent maksimalt bebygd areal = 40 % BYA
2.1.6 Høyder
Beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng.
- Tomt B1 gesimshøyde maks 6 m, mønehøyde maks 9 m.
- Tomt B2 gesimshøyde maks 6 m, mønehøyde maks 9 m.
2.1.7 Terrengtilpasninger
Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og
tilstøtende vei.
2.1.8 Forstøtningsmur
Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,5 meter. Natursteinsmurer skal ikke ha en brattere
helning enn 4:1. Murer kan plasseres utenfor byggegrense fram til formålsgrense.
2.1.9 Estetiske forhold
Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 30 og 40 grader.
Takflater skal ha ikke-reflekterende overflate.
2.1.10 Tekniske installasjoner
Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform.
Tekniske installasjoner skal innebygges.
Solsellepanel tillates montert på takflater.
2.1.11 Støyskjerm
Utforming og plassering av støyskjermingstiltak avklares i byggesak. Eventuell støyskjerm tillates
plassert utenfor byggegrense.
2.1.12 Parkering
Det avsettes 2 biloppstillingsplasser per boenhet medregnet garasje.
2.1.13 Avkjørsel
Avkjørsler er vist med piler på plankartet.
Stigning/fall skal ikke være brattere enn 1:10.

2.2 Offentlig tjenesteyting (BOP1 og BOP2) (pbl § 12-5 nr. 1)
2.2.1 Bebyggelsestype
BOP1: Området tillates opparbeidet med bebyggelse for institusjon.

BOP2: Området tillates opparbeidet med bebyggelse for institusjon og barnehage
2.2.2 Tilgjengelighet
Alle nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelighet, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på
inngangsplan eller ha tilgang til heis.
2.2.3 Krav til uteoppholdsareal
For hver boenhet skal det avsettes minimum 25 m² uteoppholdsareal. Minimum 50 % av
uteoppholdsarealet skal være på terreng. Dersom terrasse/ balkong skal medregnes som
uteoppholdsareal, skal den være minimum 7,5 m² og ha minimum 2 m dybde.
For barnehagen innenfor BOP2 skal det til enhver tid være tilgjengelig inne- og uteareal tilpasset
antall barn og aldersgrupper. Utearealene skal være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
Det skal være port i gjerdet rundt uteområdet i øst, for å sikre atkomst til sjøen med brygge øst i
planområdet. Arealer utenfor byggegrensen tillates opparbeidet til uteoppholdsareal med
lekeapparater. Ordinære bygg tillates ikke utenfor byggegrensen.
2.2.4 Utnyttelse
BOP1: Prosent maksimalt bebygd areal = 50 % BYA av netto regulert tomt.
BOP2: Prosent maksimalt bebygd areal = 40 % BYA av netto regulert tomt.
2.2.5 Høyder
BOP1: Gesimshøyde maks kote 9,0. Mønehøyde maks kote 11,5.
BOP2: Gesimshøyde maks kote 9,5. Mønehøyde maks kote 12.
2.2.6 Estetiske forhold
Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 30 og 40 grader.
Takflater skal ha ikke-reflekterende farge.
2.2.7 Tekniske installasjoner
Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform. Tekniske installasjoner skal innebygges.
Solsellepanel tillates montert på takflater.
2.3 Energianlegg og vann- og avløpsanlegg
Innenfor områdene regulert til energianlegg og vann- og avløpsanlegg tillates tiltak og bebyggelse i
tråd med formålet. Formålsgrensen er byggegrense.

2.4 Uteoppholdsareal (BUT) (pbl § 12-5 nr. 1)
Området tillates opparbeidet til uteoppholdsareal for barnehage.

3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr. 2)
3.1 Veg
SV fra veien inn til Øygarden er felles for B1 og B2.
SV inn til Øygarden er offentlig.

3.2 Kombinert formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Innenfor området skal det opparbeides 50 biloppstillingsplasser i fellesanlegg for BOP1 og BOP2, av
disse skal minst 4 være HC-plasser. Linjesymbol regulert parkeringsfelt er ikke juridisk bindende. 10
% av p-plassene skal tilrettelegges for lading av bilbatteri/elbil.
Innenfor området skal det opparbeides sykkelparkering for minimum 20 sykler som fellesanlegg for
BOP1 og BOP2.
3.3 Fortau
I nordøstre hjørne av SF_2 tillates opparbeidelse av sykkelparkering.
3.4 Teknisk plan
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
så langt disse ikke er opparbeidet. Tekniske planer for vann, overvann og avløp skal omfatte hele
planområdet med nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Tekniske planer skal også omfatte
ras- og fallsikring, dersom det er behov for det.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende
kommunale normaler.

4. Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3)
Området regulert til grønnstruktur langs planens nordside (G2) kan opparbeides med lebeplantning.
Området avsatt til grønnstruktur i boligområdet skal opparbeides med sti.

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl
§ 12-5, nr. 6)
Arealet skal være åpent for ferdsel. Det tillates ikke tiltak som endrer de fysiske forhold eller
livsbetingelsene for de stedlige arter. Fremmede arter skal ikke bringes inn i miljøet.

6. Hensynssoner (pbl § 12-6)
6.1 Sikringssone – frisikt (H_140)

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over tilstøtende
veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.
6.2 Støysone (H_220)
Areal innenfor støysonen ligger i gul støysone fra Langenesveien. Støyskjermingstiltak skal
gjennomføres for å tilfredsstille kravene til støynivå på uteoppholdsarealer i tråd med tabell 3 i
retningslinje T-1442/2016.
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1. Rekkefølgekrav (pbl § 12-7, nr. 10)
1.1. Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid for nye boliger skal:
- gammel avkjørsel til Øygarden ved 16/110 være fjernet
- det for boligfeltet og tilhørende infrastruktur foreligge godkjente tekniske planer.
1.2. Før det gis igangsettingstillatelse til nye boenheter skal:
- gamle eiendomsgrenser være opphevet og nye eiendommer etablert i henhold til
planen.
- regulert lekeplass på GB 16/ 232 være opparbeidet i overensstemmelse med godkjent
utomhusplan.
1.3. Før det gis brukstillatelse til utvidelse av barnehagen (flere barn), skal:
- utearealene være opparbeidet i tråd med føringer i veileder til forskriften om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler.
- Fortau SF_2 med parkeringsanlegg opparbeides.

2. Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1)
2.1 Boligbebyggelse (B1) (pbl § 12-5, nr. 1)
2.1.1 Bebyggelsestype
Innenfor boligfeltet skal det oppføres småhusbebyggelse
Innenfor tomt B1 tillates det 2 boenheter.
2.1.2 Tilgjengelighet
50 % av alle nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle hovedfunksjoner
skal ligge på inngangsplan eller ha tilgang til heis. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken,
soverom, bad og toalett.
2.1.3 Krav til uteoppholdsareal
For hver boenhet skal det avsettes 80 m² uteoppholdsareal.
Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.

2.1.4 Garasjer
Frittliggende garasjer skal ha maks mønehøyde = 5,7 m. Maks BYA = 50 m². Garasje som plasseres
parallelt med vei tillates oppført inntil 2 meter fra formålsgrense vei. Dersom garasje plasseres
vinkelrett på vei skal avstanden minimum være 5 meter.
2.1.5 Utnyttelse
Prosent maksimalt bebygd areal = 40 % BYA
2.1.6 Høyder
Beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng.
- Tomt B1 gesimshøyde maks 6 m, mønehøyde maks 9 m.
2.1.7 Terrengtilpasninger
Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og
tilstøtende vei.
2.1.8 Forstøtningsmur
Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,5 meter. Natursteinsmurer skal ikke ha en brattere
helning enn 4:1. Murer kan plasseres utenfor byggegrense fram til formålsgrense.
2.1.9 Estetiske forhold
Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 30 og 40 grader.
Takflater skal ha ikke-reflekterende overflate.
2.1.10 Tekniske installasjoner
Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform.
Tekniske installasjoner skal innebygges.
Solsellepanel tillates montert på takflater.
2.1.11 Støyskjerm
Utforming og plassering av støyskjermingstiltak avklares i byggesak. Eventuell støyskjerm tillates
plassert utenfor byggegrense.
2.1.12 Parkering
Det avsettes 2 biloppstillingsplasser per boenhet medregnet garasje.
2.1.13 Avkjørsel
Avkjørsler er vist med piler på plankartet.
Stigning/fall skal ikke være brattere enn 1:10.

2.2 Offentlig tjenesteyting (BOP1 og BOP2) (pbl § 12-5 nr. 1)
2.2.1 Bebyggelsestype
BOP1: Området tillates opparbeidet med bebyggelse for institusjon.
BOP2: Området tillates opparbeidet med bebyggelse for institusjon og barnehage

2.2.2 Tilgjengelighet
Alle nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelighet, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på
inngangsplan eller ha tilgang til heis.
2.2.3 Krav til uteoppholdsareal
For hver boenhet skal det avsettes minimum 25 m² uteoppholdsareal. Minimum 50 % av
uteoppholdsarealet skal være på terreng. Dersom terrasse/ balkong skal medregnes som
uteoppholdsareal, skal den være minimum 7,5 m² og ha minimum 2 m dybde.
For barnehagen innenfor BOP2 skal det til enhver tid være tilgjengelig inne- og uteareal tilpasset
antall barn og aldersgrupper. Utearealene skal være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
Det skal være port i gjerdet rundt uteområdet i øst, for å sikre atkomst til sjøen med brygge øst i
planområdet. Arealer utenfor byggegrensen tillates opparbeidet til uteoppholdsareal med
lekeapparater. Ordinære bygg tillates ikke utenfor byggegrensen.
2.2.4 Utnyttelse
BOP1: Prosent maksimalt bebygd areal = 50 % BYA av netto regulert tomt.
BOP2: Prosent maksimalt bebygd areal = 40 % BYA av netto regulert tomt.
2.2.5 Høyder
BOP1: Gesimshøyde maks kote 9,0. Mønehøyde maks kote 11,5.
BOP2: Gesimshøyde maks kote 9,5. Mønehøyde maks kote 12.
2.2.6 Estetiske forhold
Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 30 og 40 grader.
Takflater skal ha ikke-reflekterende farge.
2.2.7 Tekniske installasjoner
Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform. Tekniske installasjoner skal innebygges.
Solsellepanel tillates montert på takflater.
2.3 Energianlegg og vann- og avløpsanlegg
Innenfor områdene regulert til energianlegg og vann- og avløpsanlegg tillates tiltak og bebyggelse i
tråd med formålet. Formålsgrensen er byggegrense.

2.4 Uteoppholdsareal (BUT) (pbl § 12-5 nr. 1)
Området tillates opparbeidet til uteoppholdsareal for barnehage.

3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr. 2)
3.1 Veg
SV fra veien inn til Øygarden er privat for B1.
SV inn til Øygarden er offentlig.

3.2 Kombinert formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Innenfor området skal det opparbeides 50 biloppstillingsplasser i fellesanlegg for BOP1 og BOP2, av
disse skal minst 4 være HC-plasser. Linjesymbol regulert parkeringsfelt er ikke juridisk bindende. 10
% av p-plassene skal tilrettelegges for lading av bilbatteri/elbil.
Innenfor området skal det opparbeides sykkelparkering for minimum 10 sykler som fellesanlegg for
BOP1 og BOP2.
3.3 Fortau
I nordøstre hjørne av SF_2 tillates opparbeidelse av sykkelparkering.
3.4 Teknisk plan
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
så langt disse ikke er opparbeidet. Tekniske planer for vann, overvann og avløp skal omfatte hele
planområdet med nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Tekniske planer skal også omfatte
ras- og fallsikring, dersom det er behov for det.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende
kommunale normaler.

4. Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3)
Området regulert til grønnstruktur langs planens nordside (G2) kan opparbeides med lebeplantning.
Området avsatt til grønnstruktur i boligområdet skal opparbeides med sti.

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl
§ 12-5, nr. 6)
Arealet skal være åpent for ferdsel. Det tillates ikke tiltak som endrer de fysiske forhold eller
livsbetingelsene for de stedlige arter. Fremmede arter skal ikke bringes inn i miljøet.

6. Hensynssoner (pbl § 12-6)
6.1 Sikringssone – frisikt (H_140)

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over tilstøtende
veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.
6.2 Støysone (H_220)
Areal innenfor støysonen ligger i gul støysone fra Langenesveien. Støyskjermingstiltak skal
gjennomføres for å tilfredsstille kravene til støynivå på uteoppholdsarealer i tråd med tabell 3 i
retningslinje T-1442/2016.
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Teal Landskap AS fremmer detaljreguleringsplan på vegne av eiendomsenheten i Søgne
kommune.
Hensikten med reguleringen er å oppdatere gjeldende reguleringsplan for Breiteinen
(Id: 19960613) i tråd med gjeldende formål og fremtidig ønske om utvikling av området.
En mindre barnehage drives i dag på dispensasjon i eksisterende bygningsmasse. Ny plan vil
gi hjemmel til å utvide barnehagetilbudet. Området er allerede bygd ut med omsorgsboliger
og bofelleskap for eldre. Boligtomtene ligger foreløpig ubebygd, så nær som en.
Regulert friområde i gjeldende plan inngår ikke i nytt planforslag. Det har i lengre tid vært
benyttet som beiteområde for sauer.
Detaljreguleringen vil for øvrig inneholde de samme hovedformålene som gjeldende plan.
Bebyggelse og anlegg, herunder boligbebyggelse, offentlig tjenesteyting omsorgsbolig,
kombinert bofelleskap og barnehage, renovasjonsanlegg (pumpestasjon) og energianlegg
(trafo). Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål fortau, parkerings- og
adkomstarealer, samt hensynssone frisikt og bevaring av naturmiljø inngår også i planen.
BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 16, bnr 61, 110, 121, 135, 232, samt gnr 201, bnr
9 og gnr 305, bnr. 2.
Planområdet ligger i Øygarden, innerst i Ytre Kilen, med boligområdet Moseheia som
nærmeste nabo i syd. Adkomst til planområdet er fra Langenesveien.
Det meste av bebyggelsen er allerede etablert i tråd med gjeldende reguleringsplan, med
unntak av ubebygde boligtomter like vest for Moseheia.

Ortofoto som viser planområdet
Området for offentlig tjenesteyting er forholdsvis flatt med unntak av bratt, skrånende,
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gresskledd terreng ned mot sjøen i nord og fjellparti i øst. Rundt omsorgsboligen og
bofelleskapet for eldre er arealene opparbeidet med plen, hellelagte gange- og
oppholdssteder. Anleggene er beplantet med trær og felter med busker.
Arealet som barnehagen per i dag bruker til uteområde er enkelt opparbeidet med
lekeapparater, sandkasse og asfalterte flater for sykling og lek.
I tilknytning til dagens bebyggelse for offentlig tjenesteyting finnes en smal adkomstvei og
parkeringsarealer.
Området som er avsatt til boligbebyggelse ligger vest for Moseheia. Det er småkupert med
variert vegetasjon.
Planforslaget vil ha liten innvirkning på eksisterende sosial, teknisk og grønn infrastruktur, da
det meste at dette allerede er etablert i området.
Langnes skole med elever fra 1.-7.trinn ligger 200 meter vest for planområdet. Skolen vil ha
kapasitet til å ta imot barn fra barnefamilier som etablerer seg i de få boligene som
gjeldende og ny plan hjemler. Like ved skolen ligger et idrettsanlegg med en sjuer
fotballbane, sandvolleyballbaner og en bane for allsidig ballspill.
Bofelleskapet for eldre og omsorgsboliger finnes allerede innenfor planområdet.
Ny reguleringsplan innebærer ingen endringer i så måte.
En økning av antall barn i barnehagen som holder til i eksisterende bygningsmasser
innebærer at flere får et barnehagetilbud nærmere der de bor.
Barnehagens uteområdet vil bli tilgjengelig for barn i tilstøtende boligområdet på
ettermiddagen og i helgene. Det vil gi et økt leketilbud i forhold til dagens situasjon. Del av
uteområdet til barnehagen grenser til regulert friområde og lekeplass i tilgrensende plan for
Moseheia.
Planområdet har adkomst fra Langenesveien. Det vil bli opparbeidet et felles
parkeringsanlegg for brukerne og besøkende ved omsorgsboligene, bofellesskapet for eldre,
barnehagens ansatte og foreldre. Anleggets størrelse følger kommuneplanen bestemmelser.
Transport inn og ut av området offentlig tjenestyring vil bli separert og enveiskjørt fordi
dagens veiløsning er svært smal.
En økning i antall barn i barnehagen vil imidlertid føre til økt trafikk inn og ut av
planområdet. Dette vil først og fremst merkes på morgenen og om ettermiddagen.
Når innbyggerne i denne delen av Søgne får et barnehagetilbud i nærmiljøet, vil flere ha
mulighet til å velge bussen til og fra jobb eller levere og hente barna til fots eller per sykkel.
I sum håper kommunen at antall bilreiser mellom barnehage og hjem vil reduseres.
Barna som holder til i Solstrålen barnehage benytter arealer vest for bygningsmassen til
opphold og utelek. Det vil bli opparbeidet et betydelig større uteområdet enn det de
disponerer i dag, så snart kommunen gir klarsignal til å sette i gang arbeidet.
I påvente av utvidelsen, benytter barna i dag 2/3 av kommunens ubebygde boligtomter i
gjeldende plan. Når nytt uteområde står ferdig opparbeidet, kan denne bruken avvikles og
boligformål kan videreføres i tråd med gjeldende og ny plan.
Endring av gjeldende reguleringsplan vil ikke medføre vesentlig større belastning på vann,
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avløpsnett, nett og pumpestasjoner enn det gjeldende plan håndterer.
Vestgående busser stopper like før avkjørselen til Øygarden. Østgående busser stopper vis á
vis avkjørselen til Moseheia.

Kartinformasjon fra Google maps
Langs Langenesveien (RV 456) er det gang/sykkelvei mellom skolen og Kiwibutikken/Annas
Rom. Ny gang/sykkelvei herfra og til badeplassene lenger øst på Langenes er under
opparbeidelse.
Skoleveien fra boligtomtene innenfor planområdet og til skolen vil primært foregå nordover
langs blindveien Øygarden, via fortau og fotgjengerovergang til skoleanlegget.

Fortau og opphøyd fotgjengerovergang for barn som kommer til Langenesveien via Øygarden

Langenesveien (FV456) som går forbi planområdet har en fartsgrense på 50 km/t.
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Statens Vegvesen registrerte 3 150 ÅDT på Langenesveien i 2016.

Kart fra Statens Vegvesen

PLANSTATUS

Kommuneplanen for 2012 – 2022 som trådt i kraft 20.12.2012 viser følgende arealformål
innenfor planområdet; Tjenesteyting (offentlig), boligbebyggelse, friområde,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Tilgrensende område i syd er bygd ut med boliger. Friområde er avsatt mot sydøst. Areal
nord for planområdet er vist som LNF område og boligområde mot nordvest i gjeldende
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kommuneplan.

Gjeldende reguleringsplan, Breiteinen, planidentitet 19960613, fra 1996 viser at området i
hovedsak er avsatt til offentlig formål (omsorgsboliger/bofellesskap eldre), byggeområde
boliger, friområde og trafikkområde etter pbl av 1985.
PLANFORSLAGET
Hovedgrep
Gjeldende reguleringsplan fra 1996, med unntak av friområdet i vest, skal oppdateres og
videreutvikles i ny detaljreguleringsplan.
Det primære er å gi kommunen hjemmel til å etablere en barnehage på inntil 80 barn i
eksisterende bygningsmasse innenfor planområdet.
Det skal settes av tilstrekkelig stort uteområdet til barna. Størrelsen følger de føringer som
ligger i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og dens veileder IS-2072.
Østre del av offentlig formål i gjeldende plan vil derfor i nytt planforslag disponeres som
uteområde for barnehagebarna under formålet offentlig tjenestyring. I kommuneplanen er
dette arealet vist som fremtidig friområde.
Både barnehagen, omsorgsboligene og bofellesskapet for eldre skal få en oppgradert
adkomst og parkeringsanlegg som er dimensjonert i tråd med de føringer som ligger i
kommuneplanens bestemmelser.
Eksiterende pumpestasjon og trafo vises på plankartet i ny detaljplan.
I boligdelen av planområdet er det allerede bygd et bolighus. Detaljplanen hjemler i tillegg
inntil åtte nye boenheter på de to øvrige tomtene. Enten som enebolig, tomannsbolig eller
rekkehus/leilighetsbygg.
Parkeringsplasser for boligområdet følger kommuneplanens bestemmelser. Det meste løses
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i parkeringsanlegg under boligbebyggelsen.
Det avsettes 80 m2 uteoppholdsareal per boenhet, hvorav minst 50 % skal være på terreng.
Arealbruk
Planområdets er 21 050 m2. Arealbruken er som vist i tabellen under.
Formål

Felt/
Beskrivelse

Areal

BRA

B1

1 356 m2

500 m2

Uteareal
per
boenhet
80 m2

Bebyggelse og anlegg
Bolig
Bebyggelse og anlegg
Bolig
Bebyggelse og anlegg
Bolig
Bebyggelse og anlegg.
Offentlig tjenesteyting,
kombinert institusjon/barnehage
Bebyggelse og anlegg.
Offentlig tjenesteyting, institusjon
Bebyggelse og anlegg.
Energianlegg
Bebyggelse og anlegg.
Vann og avløp
Bebyggelse og anlegg.
Annet uteoppholdsareal (snarvei)
Samferdsel og teknisk infrastruktur,
Vei
Samferdsel og teknisk infrastruktur,
Vei (fellesvei)
Samferdsel og teknisk infrastruktur,
Fortau
Samferdsel og teknisk infrastruktur,
Kombinert kjørevei og parkering
Samferdsel og teknisk infrastruktur,
Annen veigrunn – teknisk anlegg
Samferdsel og teknisk infrastruktur,
Annen veggrunn – grøntareal
Grønnstruktur
Friområde
Bruk og vern av sjø og vassdrag
Friluftsområde i sjø

B2

958 m2

400 m2

80 m2

B3

1 840 m2

900 m2

80 m2

BIN/BBH

7 935 m2

3 000 m2

30 m2/
2 500 m2

BIN

2 324 m2

1 500 m2

20 m2

BE

10 m2

-

-

BVA

15 m2

-

-

BAU

71 m2

-

-

V1

897 m2

-

-

V2

84 m2

-

-

SF

110 m2

-

-

2 172 m2

-

-

SVT

225 m2

-

-

SVG

203 m2

GF

727 m2

-

-

VFV

2 037m2

-

-

SKV/SPA

Bebyggelse, struktur og tiltak
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Eksisterende bebyggelse innfor formålet offentlig tjenesteyting beholdes.
Sammenlignet med gjeldende plan endres utnyttelsesgraden. Den vesentlige endringen er at
byggevolumet presiseres utover det som ligger i % BYA. Alle felt får BYA justert slik at gitte
dispensasjoner innarbeides, at redusert tomtehjemmel på grunn av avsetting til grønt og
trafikk tas hensyn til, og at kommuneplanens anvisning om 40 % BYA for boligtomter
ivaretas.
Byggehjemmelen økes noe slik at fremtidige behov kan dekkes uten ny planbehandling.
Bygningers utforming og plassering er fastlagt i reguleringsbestemmelsene.
Grønnstruktur
Det er ingen sammenhengende regulert grønnstruktur innenfor planområdet.
Samferdselsanlegg/ trafikk
Adkomstveien er en kommunal blindvei som ender i bom ved plangrensen i nord.
Veien er opparbeidet og ikke planlagt utbedret utover vedlikeholdstiltak.
Veien er regulert som 6 meters vei med 3,5 meter kjørebane og 1,25 meter skulder på begge
sider. Den kan med fordel merkes med særskilt hastighet 30 km.
Ved større utbedring følges kravene gitt i Statens vegvesens håndbok - N100.
Innenfor underformålet offentlig tjenesteyting og bolig legges det til rette for
parkeringsdekning i hht kommuneplanens bestemmelser.

Institusjon
Omsorgsleiligheter
Barnehage
TOTALT

ANTALL BOENHETER, ÅRSVERK
ELLER ANSATTE
14 årsverk
12 leiligheter
17 ansatte + 80 barn * 0,08

ANTALL P-PLASSER
14
12
24
50 Parkeringsplasser

Kommuneplanens bestemmelser sier at institusjoner skal ha 1 plass per årsverk.
Barnehager skal ha 1 plass per årsverk og 0,08 plasser per barn som har heltidsplass i barnehagen.
Gjesteparkering skal beregnes med 0,25 plasser per boenhet.

For hver boenhet på tomta A og B settes det av 2 biloppstillingsplasser. På tomt C skal det
etableres felles parkeringsanlegg under bebyggelsen med 2 biloppstillingsplasser per
boenhet, hvorav 1 biloppstillingsplass er til hver boenhet, 2 HC-plasser og resten skal være
gjesteparkeringsplasser.
Det er ingen kollektivtrafikk som går gjennom planområdet. Bussholdeplassene er betjent
av rute 42, 50, samt nattbuss N40 og N42 som alle går langs Langesnesveien. Bussene går
flere ganger i timen om morgenen og ettermiddagen. Midt på dagen en gang i timen.

8

Bussruter i området (Kartutsnitt fra AKT)

Avkjørsel til venstre er inn til Øygarden. Bussen mot Tangvall stopper like før. Avkjørsel som
skal stenges sees i bakgrunnen.
Foto: Google Street view

Bussholdeplass til høyre, vis á vis veien Moseheia. Foto:Google Street view.
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Det er avsatt areal til fortau fra innregulert fellesvei og videre langs den halvdelen av
bussholdeplassen som er regulert i denne planen. Strekningen blir opparbeidet som
rekkefølgebestemmelse knyttet til rammetillatelsen for boligbebyggelsen i planområdet.
Aktiviteten innenfor planområdet medfører klare trafikktopper. Dette skjer om morgenen
når ansatte starter på jobb og når foreldre leverer barn.
På ettermiddagen skjer det samme ved henting og arbeidsslutt/ skift.
Omleggingen av trafikkmønsteret og tilrettelegging av flere og bedre parkeringsplasser vil
sikre en god trafikkavvikling. Kapasiteten er overensstemmende med kommuneplanens
norm.
Trafikksikkerhet. Den kommunale veien bør skiltes med 30 km.
Teknisk infrastruktur
Dagens etablerte bygningsmasse benytter eksisterende ledningsnett, vann og avløpssystem,
pumpestasjon og nettstasjon som ligger innenfor planområdet.
Det må etableres nytt overvannsnett for trafikkområdet med eget avløp til sjøen.

Foto av nettstasjonen

Foto av pumpestatsjonen

Kart fra Agder Energisom viser ledningsnettet og trafostasjonen i området
10

Avfallshåndtering er allerede løst i to separate bygg for omsorgsboligene og bofellesskap for
eldre/barnehagen. Avfallet sorteres og tømmes jevnlig av renovasjonsvesen.
Ny boenheter vil sortere og levere avfallet fra egen tomt.
Tilgjengelighet
Alle boenheter i ny boligbebyggelse skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet ved at alle
hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan eller ha tilgang til heis.
Parallelt med reguleringen arbeides det med plan for opparbeidelse av uteområdet til barna
i barnehagen. Barnehagens uteområdet er planlagt opparbeidet med en universell utforming
som går lenger enn det som kreves i byggteknisk forskrift 2017. Dette fordi det er
hensiktsmessig og funksjonelt å tilrettelegge det aller meste at uteområdet slik at alle det
blir brukbart for alle.
Både adkomst og nytt parkeringsanlegg er omtrent flatt og enkelt å ta seg fram på for
rullestolbrukere og eldre med gåstol.
Barn og unges interesser
Planområdet er omtrent ferdig utbygd.
Det gjenstår et par boligtomter syd for omsorgsboligen. Barn som flytter inn, når disse
boligene står ferdig opparbeidet, kan benytte et lite friområde og en lekeplass i Moseheia
som grenser inntil planområdet. Snarvei og boligvei kan benyttes til og fra friområdet og
lekeplassen. Her finnes akebakke og lekemuligheter. Friområdet i øst grenser til barnehages
uteområde.
I planens bestemmelser er det lagt inn formulering om opparbeidelse av nytt lekeareal på
regulert friområde. Det er formulert bestemmelse som sikrer at lekearealet blir opparbeidet
før nye boenheter kan tas i bruk.

Barnehagens uteområde, friområdet til lek og lekeplass med akebakke og skogsareal rundt
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Kvartalslekeplass og ballbane er allerede etablert mellom Krossevigheia og Søvigheia.
Anlegget ligger i underkant av 200 meter i luftlinje fra planområdet. De unge må krysse
Langenesveien og ta seg fram på boligvei eller sti for å komme til lekearealene.
Det er mest naturlig for barn innenfor planområdet å bruke veien Øygarden til og fra skolen.
Dette er en lokal blindvei som betjener noen få boliger. Like ved der Øygarden møter
Langenesveien er det opparbeidet en bussholdeplass med fortau. På Langenesveien er det
etablert et opphøyd fotgjengerfelt med direkte tilknytning til skoleanlegget.
Barnehagens barn, som allerede holder til i bygningsmassene ved siden av bofellesskapet for
eldre, har tatt i bruk kommunen ubebygde boligtomter i påvente av at nye uteområder
nærmere barnehagen skal opparbeides.
Det settes av uteareal i tråd med veilederen (IS-2072) til forskrift om miljørettet helsevern i
skoler og barnehager. 24 m2 per barn fra 0 til 3 år og 33 m2 per barn over 3 år. Uteområdet
skal gis en universell utforming og blir utformet slik at forskriftens formål ivaretas.
Arbeidet med uteområdet er allerede igangsatt.
Når barnehagen er stengt vil uteområdene være åpne for barnefamilier i tilstøtende
boligområder.
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anlegg for de nye boenhetene, skal den gamle
avkjørselen til Øygarden 15 (gnr 16, bnr 110) være fjernet. Bestemmelsene til planen sikrer
at samferdsel og teknisk infrastruktur skal være opparbeidet i hht godkjente plan, før det gis
brukstillatelse til ny bebyggelse i boligfeltet.

Kart over barn og unges interesser
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Sjekkliste for risiko- og sårbarhet er fylt ut og følger planbeskrivelsen som eget dokument.
Det er ikke sannsynlig at uønskede hendelsene vil inntreffe.
All bebyggelse avsatt for beboelse og opphold skal ha topp gulv over kote 2,70. Dette er godt
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over farenivået ved stormflo og 50 årsflom. Unntaket er eksisterende sjøbod utenfor
byggegrensen.
Tre boliger langs plangrensen i syd ligger på fjell og oppfylt masse. Det har vært setninger på
alle tomtene. For to av disse er det satt opp solid forstøtningsmur etter forsikringssak.
Dette forutsettes at er utført på faglig betryggende måte.
For den tredje tomta er det ikke utført tilsvarende sikringsarbeid. I forbindelse med
opparbeidelse av nytt parkeringsanlegg vil deler av arealet bli masseskiftet. Langs den
aktuelle tomta vurderes dette nødvendig for å stabilisere den nevnte fyllingen. Ytterligere
tiltak må eventuelt gjøres på boligtomta.
Radon håndteres i byggesak.
Naturmangfold
Det aller meste av planområdet er allerede bygd ut. Det eneste som gjenstår er et par
boligtomter som ligger like syd for omsorgsboligene.
Naturlig terreng og vegetasjon er det lite av.
Sjøarealet berøres ikke av planen og eksisterende forhold opprettholdes.
Av fremmede arter finnes vanlige hagevekster, men ingen fra svartelisten er observert.

Gjenværende tomter ligger mellom veien inn til planområdet og huset til høyre på bildet.
Foto:Google Street view.
Området som er avsatt til boliger er småkupert med trær og bunnvegetasjon som i
naboområdene for øvrig. Søk i artsdatabanken har ikke resultert i funn av registrerte
rødlistearter i dette området.
I Ytre Kilen, i sjødelen av planområdet er det en registrert ålegressforekomst. Arten er vanlig
ålegras som av verdi er oppgitt til å være svært viktig. Det er ingen planer om tiltak i
sjødelen av planområdet.
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Kart fra miljødirektoratets naturdatabase som viser forekomst av ålegress
Det er ikke registrert truede eller rødliste arter innenfor planområdet. Sjøområdet har
forekomster av ålegress. Planforslaget griper ikke inn i miljøforholdene i sjøen.
Kulturminner
Det aller meste av planområdet er allerede bygd ut. Søk i kartdatabase hos riksantikvaren
viser at det ikke finnes registrerte kulturminner innenfor planområdet.
Fylkeskonservator gjorde i sin uttalelse oppmerksom på at det er undersøkelsesplikt etter
kulturminneloven, når planen legges ut til offentlig ettersyn.
Arkeologiske registreringene ville være aktuelt på friområde som er ubebygd i gjeldende
plan.
Gjeldende plan omfatter også et større friområde i vest – g.nr. b,nr Dette tas ikke med i
foreliggende planforslag. Arealet benyttes som beitemark for sau og har ikke hatt noen
friområdefunksjon så langt. Det er i privat eie. Kommunen vurderer å oppheve hele
gjeldende plan og la kommuneplanens bestemmelser gjelde for arealet.
Folkehelse
Forhold som kan ha positiv innvirkning på befolkningens helse omfattes av begrepet
folkehelse. På Langenes er det gode boforhold med nærhet til rekreasjonsområder og stille
soner i naturen. Barn og unge har flotte badeplasser både i ferskvann og i sjøen.
Gang/sykkelvei er anlagt langs Langenesveien mellom skolen og Kiwibutiken/Annas Rom.
Ny gang/sykkelvei er under opparbeidelse videre ut til badeplassene i øst.
Bussen kjører langs Langenesveien flere ganger i timen om morgenen og ettermiddagen.
Ellers i døgnet omtrent hver time.
Langenes skole og idrettsanlegg ligger sentralt plassert i forhold til omkringliggende
boligområder. Det er lekeplasser, kvartalslekeplasser og balløkker i boligområdene hvor
barn og ungdom kan utfolde seg og møte jevnaldrende.
Butikken og skolen er også sosial møteplasser for områdets befolkning. Alt dette er etablert
utenfor planområdet.
Innenfor planområdet finnes allerede bofelleskap for eldre, omsorgsboliger for eldre og en
barnehage. Ny plan hjemler en utvidelse av denne, slik at flere barn fra Langenes kan få
plass i barnehage i eget nærmiljø. Dette vil gjøre det mulig for foreldre som bor på Langenes
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å velge sykkel eller gange til og fra barnehagen.
Barnehagens uteområdet vil være tilgjengelig for naboene på ettermiddager/helger og bli et
supplement i leketilbudet for områdets barn.
Bebyggelsen innenfor planområdet ligger utenfor støysonen langs Langenesveien.
Det er trygt for barn og unge å ferdes innenfor planområdet og til/fra skolen.
Det er ingen tiltak innenfor planområdet som synes å ha negativ innvirkning på folkehelsen.
Lyd og Støy
Planområdet er ikke eksponert for støy. Arealer som er avsatt til boliger i gjeldende plan
ligger utenfor gul sone i støyvarslingskartet utarbeidet av Statens Vegvesen.
Beregnet støynivå er basert på trafikkprognoser for år 2025.
Støykartet viser at eksisterende bolig og den ene at to ubebygde boligtomter ligger delvis
innenfor gul støysone. I bestemmelsene til planen er det derfor stilt krav om at
støyskjermingstiltak skal avklares i byggesaken.

Utsnitt som viser beregnet støynivå.
Forurensning og energiforbruk
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Tiltak etter planen vil ikke påvirke forurensning eller energiforbruk utover det som følger av
vanlig bruk knyttet til boenheter. Bestemmelsene åpner for at solcellepaneler kan tillates på
tak. Varmeveksler med sjøvann kan gi rimelig energitilførsel om kommunen vil etablere slikt
anlegg, men eksisterende bygningsmasse mangler opplegg for vannbåren varme.
GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN
Detaljplan for Øygarden er en kommunal plan som det ikke lages utbyggingsavtale for.
Planen hjemler utvidelse av barnehagen innenfor eksisterende bygningsmasser.
Kommunestyret har allerede bevilget penger til oppgradering og utvidelse av barnehagens
uteområde. Utvidelsen fører til at det forsvinner parkeringsareal og at det i tillegg trenges
ekstra plasser. Dette blir en tilleggskostnad på ca. 1,5 millioner.
Kommunen er grunneier, reguleringsmyndighet og utbygger av området. Det er derfor ikke
behov for særskilt avtale. De ubebygde tomtene kan selges. I så fall vil kommunen måtte
transportere ansvar etter reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser til kjøper.
PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Oppstartsmøte
Det ble holdt oppstartsmøte med kommunen 24. august 2016. Følgende viktige temaer for
planarbeidet er nevnt i referatet:
-

Reduksjon av planavgrensningen skal vurderes under arbeidet. Ved vedtak av den
nye planen vil den gamle bli opphevet.
Konsekvensene for barn og unge skal beskrives. Planens bestemmelser må sikre at
det opparbeides tilstrekkelig uteområde til barna i barnehagen.
Mulithuset som barnehagen midlertidig har etablert på boligtomten skal avvikles når
barnehagens nye uteområde tas i bruk. Boligformål skal videreføres i ny plan
Plassering av lekeareal for boenhetene innfor planområdet skal avklares.
Behov for kulturminneundersøkelse avklares med fylkeskommunen.
Dagens avkjørsel på Langenesveien fra gnr 16, bnr 110 skal saneres. Ny avkjørsel
knyttes til veien Øygarden.
En halv bussholdeplass reguleres inn. Den andre halvdelen ligger i gjeldende plan for
Moseheia.
Siktlinjer må reguleres inn i krysset Øygarden/Langenesveien.
I planarbeidet må det avklares hvordan adkomsten til barnehagen og bofellesskapet
for eldre skal løses. Separat inn og utkjøring vurderes. Parkeringsbehovet vurderes i
hht til kommuneplanen bestemmelser og innarbeides i planens bestemmelser.
Krav om teknisk plan for samferdsel og teknisk infrastruktur ved nye tiltak
innarbeides i planens bestemmelser.
Arealer langs Langenesveien ligger i gul støysone.
Risiko og sårbarhetsanalyse må utarbeides.
Artdatabankens artskart og miljødirektoratets naturbase skal sjekkes mht
naturmangfoldet.
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-

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Dersom berørte myndigheter er
av en annen oppfatning, skal sakens tas opp til ny drøfting med kommunen.

Kommentar:
-

-

Planområdet er redusert ved at friområdet i vest er tatt ut av forslaget.
Barn og unges interesser er beskrevet og opparbeidelse av lekeplass er sikret i
bestemmelsene
Mulithuset er ikke med i planforslaget. Boligformål videreføres i ny plan
Lekeareal for boenhetene innfor planområdet baseres på eksisterende lekeplass i øst
– Moseheia. Denne sikres opparbeidelse i bestemmelsene. Det er innregulert
snarveiadkomst til lekeplassen fra boligene
Kulturminneundersøkelse i friområdet i vest utgår, som følge av at arealet er tatt ut
av planen..
Dagens avkjørsel på Langenesveien fra gnr 16, bnr 110 skal saneres. Ny avkjørsel
knyttes til veien Øygarden. Dette sikres i rekkefølgebestemmelse.
Bussholdeplass er avsatt.
Siktlinjer i krysset Øygarden/Langenesveien er tegnet inn.
Kjøremønsteret er lagt om slik at det blir utkjøring i dagens hovedadkomst og
innkjøring i forbedret innkjøring syd for omsorgsboligene. Parkeringsbehovet er i
henhold til kommuneplanens normer og det er innarbeidet i plan og bestemmelser.
Krav om teknisk plan for samferdsel og teknisk infrastruktur ved nye tiltak er
innarbeidet i planens bestemmelser.
Arealer langs Langenesveien ligger i gul støysone. Det er ikke foreslått støtskjerming
som del av planforslaget. Bygningsmassen blir i det vesentlige liggende utenfor gul
tiltakssone. Tiltak mot støy er anbefalt håndtert i sammenheng med byggemelding.
Risiko og sårbarhetsanalyse er utarbeidet.
Artdatabankens artskart og miljødirektoratets naturbase er sjekket mht
naturmangfoldet. Forekomster av ålegress er det eneste registrerte. Dette berøres
ikke.
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Varsel om oppstart av planarbeid
Det ble sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering for Øygarden, 7, 11 og 15, datert
23.01.17 med frist for innsending av merknader og kommentarer innen 24.februar 2017.
Ved fristens utløp var det kommet inn 6 uttalelser. Disse er oppsummert og
kommentert.
Offentlige høringsinstanser
1. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Miljøvernavdelingen, 31.01.17
- Fylkesmannen har ikke spesielle merknader til at planarbeidet igangsettes, men
legger til grunn at planarbeidet skjer i tråd med gjeldende kommuneplan.
- Planforslaget virkning, jfr pbl §4-2 må være beskrevet når planen legges ut til
offentlig ettersyn.
- Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det er registrert ålegressforekomst i sjødelen
av planområdet og minner om at det tas hensyn til naturmangfoldet i planprosessen.
Vurderingen skal fremgå i planen i hht naturmangfoldloven §7.
17

-

-

-

Det ønskes en redegjørelse om det finnes fremmede arter innenfor planområdet og
hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre spredning av fremmede arter ved
tilførsel av nye masser i planområdet.
Fylkesmannen minner om at medvirkning fra barn og unge og universell utforming.
Planen skal også sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn og inneholde
bestemmelser som sikrer opparbeidelse av arealer som skal brukes av de unge.
Det vises til rundskriv T-2/08 om barn og planlegging og T-5/99B om tilgjengelighet
for alle.
Dersom det planlegges inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte må detaljplan
forelegges fylkesmannen. For øvrig er det forbud mot fysisk tiltak i vassdrag.
Forurensningsforskriften og kommunens egne regler knyttet til massedisponering må følges
ved gjennomføring av planen.
Mudring/utfylling i sjø forutsetter undersøkelser av sedimenter, naturforhold og biologisk
mangfold. Fylkesmannen minner også om at tiltak som mudring eller utfylling i sjø i
utgangspunktet er forbudt. Eventuell søknad om unntak fra forbudet skal sendes
fylkesmannen.
Grenseverdier for støy må overholdes. Nødvendig krav om støyskjerming må innarbeides i
planbestemmelsene.
Risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet må utarbeides. Arealer det knytter seg fare til
må merkes i planen som hensynssone med bestemmelser.

Kommentar:
- Det skal ikke gjøres tiltak i sjødelen av planområdet som vil påvirke
ålegressforekomsten i Ytre Kilen. Ålegressforekomsten vil derfor ikke bli berørt.
- Fremmede arter er ikke registrert innenfor planområdet. Nye masser som skal tilføres
området er i hovedsak knuste steinmasser, sand og mineraljord til et lite plantefelt
inne i barnehages uteområde. I anbudsdokumenter vil det bli satt krav til kvalitet på
masser som kommer fra leverandør. Fremmede arter vil ikke være et problem i så
måte.
- Barna som går i Solstrålen barnehage benytter i dag deler av arealene rundt
aldersboligene. I forbindelse med ny reguleringsplan vil de får opparbeidet et
betydelig større uteområdet enn det de har tilgang til i dag. I påvente av at dette skal
skje, benytter barna i dag omtrent 1/3 av det arealet som er avsatt til boligformål i
gjeldende plan. Når nytt, stort, universelt opparbeidet uteområde står ferdig, kan
bruken av dette området avvikles og benyttes til boligformål i tråd med gjeldende og
ny plan.
Det nye uteområdet som skal opparbeides til barnehagebarna er solrikt. Det skal
tilrettelegges slik at det er mulig for barna å finne skygge på varme dager og komme i
le for vind og regn når det er behov for det.
- Det er fra 50 til 130 m i luftlinje til nærmeste friområde og sandlekeplass. Lekeplassen
ligger i Moseheia som grenser til planområdet.
- Grenseverdien for støy overholdes innenfor planområdet. Statens vegvesen har
utarbeidet støyvarlingskart. Kartet viser at boliger i planområdet ligger utenfor gul
sone i varslingskartet.
- Risiko- og sårbarhetsanalyse har avdekket at det ikke er behov for å merke arealer
innenfor planområdet som hensynssone med bestemmelser
2. Vest-Agder fylkeskommune, 02.02.17
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-

Beskrivelse av barn og unges interesser må utarbeides. Det må formuleres
rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av arealer som skal benyttes av
barn og unge.
Fullverdig erstatning, jfr. RPR-BU, punkt 5d, må skaffes, dersom arealer som brukes
av barn foreslås omdisponert til annet formål.
Planen må vise arealer for trafikk som sikrer gode leverings- og henteforhold for
myke trafikanter og bilister ved etablering av barnehage.
Den ene av to avkjørsler til fylkesveien forutsettes stengt i hht til gjeldende
reguleringsplan. Det gjelder ved Gnr 16, bnr 110.
Etablering av bussholdeplass med venteskur bør legges inn som
rekkefølgebestemmelse i planen.
Fylkeskonservatoren gjør oppmerksom på at undersøkelsesplikten etter
kulturminneloven formelt inntrer når planen legges ut til offentlig ettersyn etter planog bygningslovens § 12- 10.

Kommentar:
- Planbeskrivelsen inneholder beskrivelse av barn og unges interesser.
Rekkefølgebestemmelser formuleres for å sikre opparbeidelse av de areal som barn
og unge benytter.
- Omdisponering av lekeareal er ikke aktuelt innenfor planområdet. Barnehages
uteområdet utvides.
- Utvidet parkeringsanlegg som håndterer trygge leverings- og henteforhold for
brukerne opparbeides innenfor planområdet.
- Avkjørsel fra gn 16, bnr 110 legges om slik at det kun blir en avkjørsel til fylkesveien.
- Halve bussholdeplassen ligger innenfor planområdet. Den andre halvparten i
tilstøtende plan. Ansvar for opparbeidelse av bussholdplasser langs fylkesveien kan
ikke legges som rekkefølge for de få boenhetene som planen hjemler. Dette måtte
fylkeskommunen i så fall krevd ved første gangs regulering da store byggevolum var
planlagt. Foreliggende utbyggingsmulighet endrer ikke trafikkbildet på en måte som
fremskynder bygging av busslomma.
- Fylkeskonservatoren gjør oppmerksom på at undersøkelsesplikten etter
kulturminneloven. Det meste av planområdet er allerede utbygd. Planen er redusert
slik at friområdet i vest i gjeldende plan tas ikke med i ny plan. Det vil derfor ikke være
behov for arkeologiske utgravinger.
3. Statens vegvesen, 17.02.17
- Statens vegvesen minner om byggegrense mot fylkeveg, frisikt i kryss, skolevei og
skjerming mot vegtrafikkstøy
Kommentar:
- Byggegrense mot fylkesvei er ivaretatt på plankartet. Det samme er frisikt i kryss.
- Det er ikke behov for særskilt skjerming mot vegtrafikkstøy fordi bebyggelsen ligger
utenfor gul sone. Se kommentar ovenfor.
- Skolebarna fra planområdet vil benytte den lokale, blindveien «Øygarden» som går
nordover. Der veien møter Langenesveien, like nord for skolen, er det opparbeidet
fortau og merket, opphøyd fotgjengerovergang.
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4. Agder Energi Nett, 09.02.17
- AE nett opplyser at de har en nettstasjon med et tilhørende lav- og høyspent
fordelingsnett innenfor planområdet. Kartskisse er vedlagt. En eventuell
flytting/omlegging av anlegget må bekostes av utbygger. Dersom det er behov for å
etablere en ny nettstasjon for å forsyne nye bygningsmasse med strøm, må det
avsettes plass i samarbeid med AE Nett.
Kommentar:
- Det er ikke behov for flytting, omlegging eller etablering av ny nettstasjon innenfor
planområdet.
5. NVE, 24.02.17
- NVE opplyser at planområdet er potensielt flomutsatt. Før planen legges ut til
offentlig ettersyn må det dokumenteres at planen kan realiseres uten at tiltakene
kommer i strid med bestemmelser om sikkerhet mot flomfare i TEK 10 §7-2.
- Det opplyses videre at planområdet ligger under marin grense. Før planen legges ut
til offentlig ettersyn må det være dokumentert hvorvidt områdestabilitet kan være
en utfordring for realisering av planen. Planforslaget må ivareta tilstrekkelig
områdestabilitet, jamfør TEK 10 §7-3 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred.
Kommentar:
- NVEs anliggende er fare knyttet til flom, ras og ustabil grunn. Ingen vassdrag finnes i
nærheten av planområdet. Flomfare eksisterer ikke her. Planområdet ligger under
marin grense, men innenfor byggegrensene er det fast fjell. Det finnes ikke løsmasser
av betydning i området og følgelig ikke rasfare. En ustabil fylling på en tomt som
grenser til planområdet er omtalt foran. Det meste av planområdet er allerede
utbygd for flere år siden. Denne bebyggelsen har topp gulv mellom kote 2 og 2,70.
Stormflo kan neppe skape problem. Deler av kommunal vei – Øygarden – ligger på ca.
kote 1,0. Denne kan med fordel løftes en halvmeter på det laveste. Det stilles ikke
krav om dette, da eventuell ulempe vil være av kort varighet.
6. Eldrerådet i Søgne
- Eldrerådet mener at offentlig tjenesteyting i særlig grad bør inngå i reguleringsplaner
for dette området.
Kommentar:
- Henstillingen fra eldrerådet er i tråd med formålet i planforslaget.
Medvirkning
Underveis i planarbeidet har det vært avholdt dialogmøter hvor beboerne har fått komme
med innspill og ønsker om tilretteleggingstiltak for boligfellesskapet for eldre.
Ledelsen og ansatte i barnehagen har vært involvert mht utformingen av uteområdet som
skal opparbeides.
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Kommunen v/ eiendomsenheten har selv informert og møtt berørte parter. Beboerne har
vært med på råd, og tiltak som forbedrer deres bosituasjon er allerede ivaretatt.
Naboer og andre er bare varslet gjennom brev ved igangsetting. Det er ikke funnet grunn for
ytterligere prosess da planforslaget i liten grad endrer dagens situasjon. Naboene i syd ligger
høyt hevet over planområdet og berøres ikke. Det foreligger heller ikke uttalelser fra
naboene.
FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET
Planforslagets løsninger var langt på vei gitt i gjeldende plan.
Byggehjemmelen er noe utvidet for å romme gitte dispensasjoner og for å hjemle en tettere
utbygging i boligfeltet. Gjeldende plans hjemmel var høy så lenge det bare var angitt % BYA
uten høydebegrensning utover det som fulgte av lovens generelle bestemmelser.
Barnehagen er dimensjonert for 80 barn etter gjeldende norm IS – 2072. Utearealet er ca.
2,5 daa.
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BAKGRUNN

I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk.
ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.
Teal Landskap har gjennomført analyse basert på befaring og innhenting av informasjon som er
tilgjengelig på kommunens nettside.

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Planforslaget omfatter Øygarden 7, 11 og 15 i Søgne kommune.
Hensikten med reguleringen er å oppdatere gjeldende reguleringsplan for Breiteinen (Id: 19960613) i
tråd med gjeldende formål og fremtidig ønske om utvikling av området.
Planforslagets løsninger var derfor langt på vei gitt i gjeldende plan.
Byggehjemmelen er noe utvidet for å romme gitte dispensasjoner og for å hjemle en tettere utbygging i
boligfeltet. Gjeldende plans hjemmel var høy så lenge det bare var angitt % BYA uten høydebegrensning
utover det som fulgte av lovens generelle bestemmelser.
Barnehagen er dimensjonert for 80 barn etter gjeldende norm IS – 2072. Utearealet er ca. 2,5 daa.

SAMMENDRAG

Gjennomgangen av risikofaktorene i analyseskjemaet viser at det ikke er sannsynlig at alvorlige
hendelsene skal inntreffe.
All bebyggelse avsatt for beboelse og opphold skal ha topp gulv over kote 2,70. Dette er godt over
farenivået ved stormflo og 50 årsflom. Unntaket er eksisterende sjøbod utenfor byggegrensen.
Tre boliger langs plangrensen i syd ligger på fjell og oppfylt masse. Det har vært setninger på alle
tomtene. For to av disse er det satt opp solid forstøtningsmur etter forsikringssak. Dette forutsettes at
er utført på faglig betryggende måte. For den tredje tomta er det ikke utført tilsvarende sikringsarbeid.
I forbindelse med opparbeidelse av nytt parkeringsanlegg vil deler av arealet bli masseskiftet. Langs den
aktuelle tomta vurderes dette nødvendig for å stabilisere den nevnte fyllingen. Ytterligere tiltak må
eventuelt gjøres på boligtomta.
Radongass må håndteres i byggesak.

BESKRIVELSE AV METODE

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i veileder fra DSB
(http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunalberedskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL.
Det er i tillegg lagt inn en kolonne i matrisen som benyttes, dersom det ikke er sannsynlig at den nevnte
hendelsen kan inntreffe.
Vurderingene er basert med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan for Øygarden.
Området er i dag regulert til offentlig formål, bolig, samferdsel og friområde. Ny reguleringsplan endrer
ikke vesentlig på dagens formål, men legger til rette for bruk av bygninger og uteområde til barnehage i
kombinasjon med boliger for eldre.
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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

Ikke sannsynlig (0)

Ikke sannsynlig at hendelsen vil inntreffe. Det er derfor ikke aktuelt å vurdere.

Kriteriene vurderer om det er konsekvenser. Konsekvensvurderingen deles inn i kategorier:
Skade på eiendom,
Personskade
Miljøskade
forsyning m.m.
Ingen konsekvenser
(0)

Ikke aktuelt å vurdere

Ikke aktuelt å
vurdere

Ikke aktuelt å vurdere

Ubetydelig/ufarlig (1)

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.

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.

Meget
alvorlig/meget farlig
(4)

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



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



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



Hendelser i grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomføres



Hendelser i blått felt: Ikke nødvendig med tiltak

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.
I tabellen er det innarbeidet en egen kolonne som benyttes, dersom hendelsen ikke er relevante og
dermed ikke har konsekvenser for planen.
Eks. på utfylling av analyseskjema: (Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1)
Hendelse/Situasjon

1.

Steinsprang

Ikke
relevante.
Ingen
kons
for
planen

Kons
for

Kons av

plane
n

planen

x

Sanns.

Kons.

2

2

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kan være fare for
steinsprang v/inn- og
utløp av tunneler……

Kilde
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Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Ikke
relevante
Ingen
kons
for
planen

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Sjekkliste:
NATUR- OG MILJØFORHOLD
Ras/skred/flom/brann
1.

Steinsprang

2.

Masseras/
leirskred

3.

Snø-/isras

x

4.

Dambrudd

x

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

6.

Skogbrann
(større/farlig)

x

x
x

Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og
orkan)

x

8.

Nedbørutsatte
områder

x

Natur- og kulturområder
9.

Sårbar flora

x

10. Sårbar fauna
/fisk, verneområder og
vassdrags
områder

x

11. Fornminner
(Afk)

x

12. Kulturminne/miljø

x

13. Grunnvannstand

x

3

Kommunen bør vurdere å
løfte kommunal vei
0,5 – 1m på det laveste
partiet mtp stormflo

Kilde
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Ikke
relevante
Ingen
kons
for
planen

MENNESKESKAPTE FORHOLD
Risikofylt industri mm
14. Kjemikalie/
eksplosiv
(kjemikalieutsli
pp på land og
sjø)

x

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

x

16. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

x

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

x

Strategiske områder
18. Vei, bru,
knutepunkt

x

19. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd
i kraftforsyning)

x

20. Svikt i
fjernvarme

x

21. Vannforsyning
(Svikt/forurens
ning av
drikkevannsfors
yning)

x

22. Avløpssystemet
(Svikt eller
brudd)

x

23. Forsvarsområde

x

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Ikke
relevante
Ingen
kons
for
planen

24. Tilfluktsrom

x

25. Eksplosjoner

x

26. Terror/sabotasj
e/ skadeverk

x

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

x

28. Tele/
Kommunikasjo
ns samband
(sammenbrudd
)

x

29. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)

x

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

x

31. Brann (med
større
konsekvenser)

x

32. Sammenrasnin
g av bygninger/
konstruksjoner

33. Dødsfall under
opprivende
omstendighet

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

x

x

Andre forurensningskilder
34. Boligforurensning

x

35. Landbruksforurensning

x

36. Akutt
forurensning

x

37. Støv og støy;
industri

x

Sannsynlig.

1

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Det blir masseskiftet i
forbindelse med
opparbeidelse av nytt
parkeringsanlegg. Dette
for å ha motfylling.

Kilde
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Ikke
relevante
Ingen
kons
for
planen

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

38. Støv og støy;
trafikk

x

39. Støy; andre
kilder

x

40. Forurensning i
sjø/vassdrag

x

..

41. Forurenset
grunn

x

..

42. Smitte fra dyr
og insekter

x

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

x

44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler

x

45. Radongass
46. Høyspentlinje

3
x

Transport
47. Ulykke med
farlig gods

x

48. Brudd i
transportnettet
(i store
infrastruktur
traséer)

x

49. Brudd i
transportnettet
(i store
blindsoneveier)

x

50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet
til området

x

Trafikksikkerhet
51. Større
trafikkulykke
(land,sjø og
luft)

x

52. Ulykke i av-/
påkjørsler

x

2

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Håndteres i byggesaken

Kilde
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Ikke
relevante
Ingen
kons
for
planen

53. Ulykke med
gående/
syklende

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde

x

OPPSUMMERING

Gjennomgangen av risikofaktorene i analyseskjemaet viser at det ikke er sannsynlig at alvorlige
hendelsene skal inntreffe. Planforslagets løsning er på ingen måte risikopreget.
All bebyggelse avsatt for beboelse og opphold skal ha topp gulv over kote 2,70. Dette er godt over
farenivået ved stormflo og 50 årsflom. Unntaket er eksisterende sjøbod utenfor byggegrensen.
Tre boliger langs plangrensen i syd ligger på fjell og oppfylt masse. Det har vært setninger på alle
tomtene. For to av disse er det satt opp solid forstøtningsmur etter forsikringssak. Dette forutsettes at
er utført på faglig betryggende måte. For den tredje tomta er det ikke utført tilsvarende sikringsarbeid.
I forbindelse med opparbeidelse av nytt parkeringsanlegg vil deler av arealet bli masseskiftet. Langs den
aktuelle tomta vurderes dette nødvendig for å stabilisere den nevnte fyllingen. Ytterligere tiltak må
eventuelt gjøres på boligtomta.
Radongass må håndteres i byggesak.
Resultatet av analyseskjemaet er oppsummert i tabellen under:
Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget
sannsynlig

12

3. Sannsynlig

5, 45

2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig
0. Ikke sannsynlig

1-4, 6-31,
33-44, 46-53



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



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



Hendelser i grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomføres



Hendelser i blått felt: Ikke nødvendig med tiltak

10.11.17 Teal Landskap AS

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

Daniel Holm
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Dag Røise
tirsdag 13. november 2018 11:16
Daniel Holm
Jon Wergeland; Eva Hauger Gjersvold
VS: Uteområde Solstrålen barnehage

Hei Daniel
Dette gjelder uteområdet til Solstrålen.
Som du ser av mailen til Inger så er det viktig for barnehagen å raskt få på plass uteområdene.
Dette gjør at de kan leve med en løsning der det er område BOP3 som gjerdes inne og brukes av barnehagen.
Når det gjelder BOP4 (i mailen skriver hun B2, fra gammel skisse) så er det er fint å få med at barnehagen bruker og
kommer til å bruke BOP4 fram til det eventuelt blir bygd bolig.
Men som sagt: For raskt å få ferdig uteområde så ser vi at BOP3 dekker de formelle kravene.

Vennlig hilsen
Dag
Fra: Inger Kvinnesland
Sendt: 13. november 2018 10:19
Til: Jon Wergeland
Kopi: Eva Hauger Gjersvold; Dag Røise
Emne: Uteområde Solstrålen barnehage

Hei!
Viser til telefonsamtale i går og sender deg som avtalt innspill på bruk av de ulike delene av Multihusområdet (B2
og B3) og barnehagens behov/ønsker knyttet til disse områdene:
Barnehagen benytter i dag både område B2 og B3, da de begge helhetlig gir barna gode muligheter til allsidig lek i
variert og motorisk godt terreng. Det er også et rikt plante og dyreliv i område B2 som barnehagen aktivt tar inn i de
pedagogiske oppleggene.
Barnehagens to mest brukte turområder i nærområdet er i fare for å forsvinne innen kort tid, til fordel for
boligformål («Trollskogen» og «Kirkeskogen») og da blir dette område (B2 og B3) ved Multihuset ekstra verdifullt for
oss.
Bruk av kun område B3 til uteområde for barnehagen innfrir de formelle kravene til størrelse (1500m2) , slik jeg har
forstått det.
Barnehagens nåværende uteområde er særdeles lite, og er ikke innenfor gjeldende lovverk mtp på utforming og
størrelse. Hvis et ønske om bruk av både område B2 og B3 kan medføre en ytterligere vesentlig forsinkelse av
utbedringen av barnehagens uteområde, så ønsker vi at det kun er område B3 som går videre som behov fra
barnehagen i det videre planarbeidet. Forutsetter da at det dekker de formelle kravene til størrelse også etter
at adkomst til barnehagen ( vei m gangsti?, som ivaretar sikkerheten til barnas ferdsel i overgangen til uteområdet
(ROS analyse er foretatt) , samt foreldre som henter/leverer, de eldre som er på gåtur etc ) ) og gjerder er satt opp.
Ta kontakt for ev. mere informasjon hvis behov.
Med vennlig hilsen
1

Inger Kvinnesland
Styrer Solstrålen Barnehage
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 97126688

2

Fra: Inger Kvinnesland[Inger.Kvinnesland@sogne.kommune.no]
Sendt: 04.10.2018 10:59:37
Til: Vibeke Wold Sunde
Kopi: Eva Hauger Gjersvold; Dag Røise
Tittel: Innspill regulering Øygarden 7

Hei!
Viser til reguleringsplan for Øygarden 7 og nærliggende områder (2016/2408) og legger ved barnehagens tanker og
innspill. Jeg ber om at disse innspillene tas hensyn til og vektlegges tungt når en avgjørelse skal tas. Barnehagens
innspilte tanker og ønsker kom dessverre ikke med i tidligere utarbeidede plandokumenter, så det er viktig at
dette kommer med i denne ekstra runden.

Solstrålen barnehage har et dårlig uteområde som ikke oppfyller gjeldende krav til utforming og størrelse mtp
antall barn som går her. ( «Barnehageloven § 10. Godkjenning og Merknader til loven « samt «Forskrift om
miljørettet helsevern i skoler og barnehager»)
Det er derfor viktig for oss med en snarlig utbedring av uteområdet. Av hensyn til sikkerhet, forsvarlig drift og best
mulig kvalitet i tilbudet til barna, skulle vi aller helst ønske at det var mulig å etablere en utvidelse av
barnehagens eksisterende uteområde, og ikke måtte etablere et nytt område, der en må følge barna over et
trafikkert område/parkeringsplass. Denne løsningen er ikke optimal mtp sikkerhet i overgangen mellom disse to
områdene og for praktiske forhold som toalettfasiliteter mm.
Regner med at en helhetlig og mere ordinær løsning som innebærer en større og helhetlig utvidelse av
eksisterende område, har blitt sett nærmere på og funnet umulig å opprette i tidligere
saksgang/konsekvensanalyse (før min tid som styrer ved barnehagen)
Med dette som utgangspunkt kommer jeg nå med innspill knyttet til det nyeste høringsforslaget, dvs å benytte
området ved Multihuset som en del av barnehagens ordinære uteområde.
Våre argumenter for å bruke Multihusområdet (og ikke området på odden mot øst, område C slik i forrige
høringsforslag) er:
‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

Det er mindre værutsatt enn område C, som liger kloss inntil sjøen. Barnehagens eksisterende uteområde
er allerede svært vindutsatt når det er vind fra øst og dette vil også være utfordrende mtp et etablering
av område C.
Beliggenheten er svært nærme sjøen, noe som eskaper en risiko økt hvis et barn f eks skulle finne på å
klatre over gjerdet. Vi har allerede deler av eksisterende uteområdet tett på sjøsiden, men det er flatt og
oversiktlig slik at sikkerheten ivaretas. Sjøsiden der ev. gjerder vil bli satt på område C er mere kupert,
og har en smal kant med vegetasjon slik at det vil være mere uoversiktlig og dermed ha høyere risiko for
avvik med alvorlig utfall.
Område C er svært flatt og er lite utfordrende og utviklende for barna. Multihusområdet er variert og gir
naturlig gode leke og utviklingsmuligheter. Det er et rikt plante og dyreliv der som barna har stor glede og
læringsutbytte av.
Det må tilrettelegges mere på område C, dvs gjøres større inngripen i et sjø nært område.
Det er lengre avstander til område c enn til multihusområdet, det innebærer mere tid og prosess rundt det
å ta med seg barna bort dit for å benytte området. Lengre avstander å følge barn tilbake til f eks toalettet
og innebærer mere tidsbruk til forflytning, er lite praktisk, innebærer flere risikosoner der en må be barna
vente og telle dem for å ivareta sikkerheten under forflytning til området osv.
Bruk av område c vil ha større konsekvenser som at flere barn må gå frem og tilbake over litt avstand med
en voksen hvis et barn f eks skal på toalettet, da det ikke er full bemanning (tre personer er full
bemanning på 18 barn) hele barnehagedagen. Det vil bety en redusert bruk av området i lengre perioder
på dagen der det kun er to personer tilstede.
Dette vil kunne bli en stressfaktor med uønsket belastning på personalet med å frakte barn såpass langt
bort på et uteområde (som vanligvis pleier å ligge kloss inntil barnehagebygget slik at barna kan slippes
rett ut) og kan også være en stressende faktor for barna.
Den daglige ferdselen gjentatte ganger daglig med grupper av barn vil foregå ganske nærme flere av
leilighetene til de eldre og vil kunne oppleves som en negativ faktor mtp innsyn, støy og ferdsel generelt
for de eldre som bor der. Dette igjen vil kunne forringe det gode samarbeidsklimaet vi har med beboerne
og enheten i dag. Vi er en Livsglede for eldre barnehage og er jevnlig inne hos de eldre på besøk.

‐

Det er viktig for barnehagen at sikkerheten ved bruk av multihus‐område som en del av ordinært
uteområde (og ikke kun turplass) blir ivaretatt med en 100% inngjerding siden det er i umiddelbar nærhet
til trafikkert vei.

INNSPILL PARKERING:
‐

Vi ser at det er lite trafikk til LBA på dagtid(og reserverte plasser til leilighetene er ikke mye i bruk på
dagtid, da det ser ut ti å være mest besøk til de eldre på ettermiddag/kveld/helg), mens vi har mye trafikk
på dagtid i barnehagens åpningstid og så å si ingenting etter stengetid kl 17.00 og i helger. For å få et
oversiktlig og sikkerhetsmessig godt parkeringsområde til begge enheter, er det viktig at det tilrettelegges
med tilstrekkelig parkeringsplasser. Kan en tenke sambruk, slik at vi kan f eks ha sambruk rundt en del
parkeringsplasser? Slik det er pr i dag er området uoversiktlig og til tider kaotisk i barnehagens åpningstid,
med mangel på tilstrekkelig antall parkeringsplasser til foreldre og personalet. Dette utgjør en risiko mtp
fare for avvik med alvorlig utfall i forbindelse med henting og levering av barn.
Ber derfor om at størrelsen til barnehagen tas hensyn til når antall parkeringsplasser skal planlegges. Kan
det f eks etableres en parkeringsplass mot vest for ansatte/brukere(pårørende) av det gule bygget? Det
er dårlige bussforbindelser til området og mange ansatte er avhengig av bil for å komme seg på jobb. Det
gjelder også foreldrene ved henting/levering, da vi har barn som bor i hele Søgne. Det bør derfor være
tilstrekkelig med p‐plasser i nærhet til barnehagen slik at både foreldre og ansatte kan komme frem uten
å bli gjennomvåte (området er værutsatt) eller må beregne mye ekstra tid. Personalet i barnehagen er på
jobb i sitt private tøy, og skifter derfor ikke til arbeidsuniform eller lignende slik noen andre enheter gjør.

ADKOMST/VEI:
‐ Eksisterende forslag med enveiskjørt adkomst er god og gir et mere oversiktlig trafikkbilde enn dagens
som er svært uoversiktlig. Det er svært ønskelig med sykkel og gangsti fra Langenesveien og frem til
barnehagen, samt gode og trygge overgangsmuligheter fra sykkelsti på Langenesveien og over til veien til
Øygarden da dette er et område barnehagens barn ferdes mye i, samt foreldre og barn ved henting
/levering. (i tillegg til trafikk til de andre enheten, samt brukerne der)
‐ Det er ønskelig med skilt merket «Solstrålen Barnehage» ved avkjørsel fra Langenesveien og ned mot til
veien til Øygarden 7A, slik at besøkende, varelevering etc kan finne frem. Dette er en utfordring pr i dag
da kartet på f eks Google maps ikke stemmer overens med barnehagens plassering og det er ingen skilting
i dag.

Ta gjerne kontakt for utfyllende informasjon hvis ønskelig!

Med vennlig hilsen
Inger Kvinnesland
Styrer Solstrålen Barnehage
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 97126688

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 17/02854-14

Deres ref.: 2016/2408 -28947/2018

Dato: 03.08.2018

Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn og høring av alternativ utnyttelse i
detaljregulering for Øygarden 7, 11, 15 - plan ID 201609
Viser til oversendelse 27.06.2018 der det varsles om nytt offentlig ettersyn av alternativ
utnyttelse i detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15.
Fylkeskommunen uttalte seg til planen ved offentlig ettersyn 12.02.2018. Alternativt forslag
er nå lagt ut på ny høring. Det er gjort følgende endringer etter behandling i
kommunestyret:






Området B2 og B3 er omgjort fra boligbebyggelse til tjenesteyting.
Bestemmelse 3.2 vedrørende sykkelparkering er endret fra minimum 10 til 20
sykler.
Det er vurdert å omgjøre flere av parkeringsplassene til HC-parkering
Støyskjermingstiltak må iverksettes ved eldreboligene, og det anbefales å gjøre en
utredning av behovet
Rekkefølgekrav for opparbeiding av fortau er fjernet

Det bør gjøres en vurdering av om rekkefølgekravet for opparbeiding av fortau bør fjernes,
og eventuelt gis en begrunnelse for dette. Utover dette har vi ingen merknader til
endringene.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
kst. seksjonsleder

Silje Utne Bjørke
rådgiver

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

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

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:
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Søgne kommune
Kopi til:
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Søgne kommune
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Behandlende enhet:
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Steinar Ånesland / 38121525
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Offentlig ettersyn av alternativ utnyttelse i detaljreguleringsplan for
Øygarden 7, 11 og 15 - Søgne kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 27.6.2018.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn og høring av alternativ utnyttelse i
detaljreguleringsplan for Øygarden 7, 11 og 15.
Statens vegvesen har ingen merknader til foreslått endring for områdene B2 og B3 fra
boligbebyggelse til tjenesteyting.
Det bør imidlertid gjøres en mindre endring i rekkefølgebestemmelse 1.2. Første del av
fortau SF_1, frem til atkomstveg til B1, henger naturlig sammen med busslomma og det bør
stilles krav om at disse bygges samtidig.
Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
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2016/2408

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/1152

Dato
16.08.2018

Høringsuttalelse til alternativ utnyttelse, detaljregulering Øygarden 7, 11, 15,
planid 201609 i Søgne
Vi viser til kommunens skriv av 27.06.2018
Fylkesmannen har den 29.01.2018 avgitt uttalelse til planforslag som la til rette for videreføring
av eksisterende barnehage og bo- og servicesenter, samt etablering av boliger i tråd med
gjeldende reguleringsplan. Det er nå foreslått et alternativ der et par boligfelt i ny plan, B2 og
B3 omgjøres til tjenesteyting (BOP3 og BOP4). Reguleringsbestemmelsene sier at disse
arealene tillates opparbeidet til uteoppholdsareal for barnehage.
Videre endres kravet til sykkelparkering fra 10 til 20 sykler. Det vurderes også å gjøre om
flere av parkeringsplassene til HC-parkering, spesielt ved eldreboligene. Videre framgår at
støyskjerming må iverksettes ved eldreboligene ved behov. Dette anbefales utredet.
Avslutningsvis strykes rekkefølgekravet på fortau langs atkomstveien.
Vurdering
Fylkesmannen ser positivt på foreliggende planalternativ. Spesielt gjelder dette de nye feltene
BOP3 og BOP4 som tillates opparbeidet til uteoppholdsareal for barnehage. Ettersom dette er
byggeområde for offentlig tjenesteyting, gir vi faglig råd om at reguleringsbestemmelsene
bedre sikrer disse arealene til uteoppholdsareal med en skal-bestemmelse. Vi har ellers ikke
spesielle merknader.
Med hilsen

Jørgen Sæbø (e.f)
senioringeniør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

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

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

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

4605

KRISTIANSAND S

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994
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Høring av alternativ utnyttelse i detaljregulering for Øygarden 7, 11, 15 – Plan ID
201609
Vi takker for tilsendt høringsdokument og tillater oss å komme med noen kommentarer som
nye eiere av bolig i Moseheia 10. Einedommen ble overtatt 1.april d.å. og vi kom således ikke
med synspunkt på planforslaget som var ute på høring i perioden 22.12.17-09.02.18.
Innledningsvis må vi nok innrømme at vi ble skuffet over planen som gjelder opparbeidelse av
østre del av uteoppholdsarealene til barnehagen; som ligger i nær tilknytning til vår nye
eindeom. Det var nok ikke dette vi helt så for oss da vi anskaffet en bolig med bl.a. idylliske og
frittliggende områder i nærheten av sjøen.
Vi viser til høringsuttalelse fra tidligere eier av bolig i Moseheia 10, Roald Pettersen og Linda
Høyem,og støtter synspunkt som kom frem i deres uttalelse. Vi forstår behov for uteområde for
barnehagen, men stiller oss noe undrende til at en lekeplass for barnehage blir lagt til det
nevnte området.
Med et lekeområde i så nær tilknytning til det tilgrensa boligområdet og eldreboligene som
ligger nært, vil det etter vår oppfatning bety at det blir noe støy. Med tanke på de som bor i
eldreboligene, vil de vel få barnehagen enda nærmere innpå – også fordi man på en eller annen
måte må gå gjennom et uteområde som ligger nær eldresenteret for å komme til nevnte
lekeareal. En kan spørre om det er tatt nok hensyn til dette?
Vi forstår det slik at Solstrålen barnehage i utgangspunktet var en midlertidig nødløsning for å
oppfylle kravet om barnehagedekning. Visst dette er riktig kan man jo spørre hvorfor
bygningsmassen fremdeles ligger i området til eldresenteret, eller som en del av denne
bygningen, og hvorfor det ikke ville være bedre om en flyttet barnehagen, og dermed
utelekeområdet.
Det blir kommentert fra administrasjonen i høringsuttalelsen: «Etter vår vurdering vil utvidelsen
og utbedringen av uteoppholdsarealene til barnehagen også være positivt for boligene i
området.» Fra vårt ståsted – som nettopp har kjøpt bolig i Moseheia 10 – ser vi nok ikke dette
som en fordel. Hadde vi vært i posisjon for å kjøpe den aktuelle boligen med de planar for
utbygging av lekeområde som nå foreligger, måtte vi kanskje ha vurdert kjøpet annerledes.
Det blir understreket i uttale fra Pettersen / Høyem at området var avsatt til framtidig
friområde. Det forundrer oss noe at ikke dette kan være friområde også framover, og at man
ser seg etter et mer egnet uteområde for barnehagen i nærheten. Vi syns at dette som i
utgangspunktet var et friområde fremdeles kan være det,- og benyttes til det av både barn og
voksne.

Det nevnte lekeområdet virker vel også nokså lite utfordrende til lek (flatt). Og selv om man
setter opp gjerde, vil det være viktig å være oppmerksom og passe på at det ikke skjer uønskede
hendelser for barna i så nær avstand til sjøen. (Nevner at jeg p.t. er leder for Bjoa barnehage og
skule og ville gjerne understreke viktigheten av risikovurdering og HMS-vurderinger.)
Vi forstår at det har vært bra at barnehagen har kunnet bruke området og skogen ved
«Multihuset». Det ser ut til å være et utfordrende og positivt uteområde for barnehagen, og
ville sikkert vært fint om det fremdeles kunne brukes, i hvert fall deler av det. Det blir nevnt i
kommentar fra administrasjonen: «Når arealet etter hvert omdisponeres til bolig vil det bli noe
lenger for barnehagen å gå for å komme til et skogsområde, men fortsatt innenfor rimelig
rekkevidde til barnehagen. For eksempel områder nær Langenes skole.» Vi spør om ikke disse
områdene er godt tjenlige som lekeområde generelt for barnehagen, og kanskje opparbeidelse
av et spesifikt lekeareal i stedet for det planlagte området. (Kanskje det til og med kunne være
en idé å erstatte nåværende barnehagebygg med en ny barnehage som ligger i nærheten av
Langenes skole, med fordeler det kunne medføre som f.eks. overgang barnehage-skole, evt.
frigjøring av boligareal til eldre, beholde nåværende friareal mm).
Avslutningsvis vil vi nevne at vi ønsker at barnehagen skal være god og tjenlig både for barn og
voksne, og har ikke vanskeligheter med å se at der er behov for alternativ når det gjelder ute/lekeområde. Vi skulle ønske at dette ble løst på annet vis enn det som er lagt opp til i
alternativ utnyttelse i detaljregulering for Øygarden, og har altså tillatt oss å komme med noen
kommentarer og synspunkt.

Med vennlig hilsen
Herlaug og Gunnar Norenes
Bjoa 30.08.2018.

Fra: Reidar Johansen[reidar@lbp.as]
Sendt: 27.06.2018 11:24:33
Til: Vibeke Wold Sunde; Postmottak
Tittel: VS: Merknader til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15

Hei Vibeke
Ref tidligere epost til saken som beskrevet nedenfor.
Vi har i dag mottatt nye dokumenter fra deg.
Som jeg skrev under så hadde vi håpet at vi sammen kunne finne en god løsning som både dere og vi kan leve
med. Vi kan ikke tillate at det i fremtiden vil bli plassert parkeringsplasser helt inntil muren. Dette vil bare føre til
diskusjoner noe som er kjedelig for både oss og bileiere. Muren er 7m høy og en gjenstand utfor kommer til å føre
til merker i bil da høyden gjør at gjenstander får god fart. Barna spiller fotball og leker og vi kan ikke fortelle dem
at de må være forsiktige. Det sier seg selv at dette kommer til å bli ei utfordring. Vi ber om at dette diskuteres
igjen fra kommunens side. Vi må se hva vi gjør hvis dere ikke kan vurdere andre løsninger.
Fint om du kan ringe meg så kan vi ta en prat. Ringte deg tidligere i dag.
Hører fra deg.
Vh Ann Cecilie Ramskjær og Reidar Johansen
Tlf: 951 36 975 (Reidar)

Fra: Reidar Johansen
Sendt: 5. januar 2018 09:02
Til: 'vibeke.sunde@sogne.kommune.no' <vibeke.sunde@sogne.kommune.no>; 'Postmottak'
<postmottak@sogne.kommune.no>
Emne: Merknader til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15
Hei og god morgen
Vi er eier av Moseheia 18 og har mottatt nabovarsel for detaljreguleringen. Vi har ikke noe mot selve planen i seg
selv, det bør jo bare bli kjempe positivt for området.
Vi har likevel et spørsmål og innspill:
Det ser ut som at parkeringsplassene under forstøtningsmuren vår (som også er omtalt i varselet) ligger helt
inntil muren. Spørsmålet er hvem som har ansvaret dersom noen parkerer der og det faller gjenstander ned
på bilene, eller i verste fall på mennesker? Vi har barn som er aktive og er ute og leker her og er derfor litt
skeptiske til plasseringen av parkeringsplassene. Kan det være en ide og trekke ut plassene noe fra veggen
som en liten sikkerhetsavstand?
Vi håper vi sammen kan finne en god løsning på dette så vi ikke kommer opp i ubehagelige situasjoner i
fremtiden.
Hører fra dere.
Vh Ann Cecilie Ramskjær og Reidar Johansen
Tlf: 951 36 975 (Reidar)

Fra: Roald Pettersen[roaldpettersen@hotmail.com]
Sendt: 03.01.2018 11:41:13
Til: Postmottak
Kopi: Linda Hoyem
Tittel: Innspill ifm detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID 201609

Hei.
Som beboere i Moseheia 10 er vi sterkt uenige i at området som i kommuneplanen for 2012 ‐ 2022 (trådte i
kraft 20.12.12) er avsatt til fremtidig friområdet i forslaget til detaljregulering nå avsettes til uteområde for
barnehagen.
Vi kjøpte vår bolig i 2013, og i den anledning satte vi oss naturlig nok inn i kommuneplanen og dens planer
for området. Vi tar på det sterkeste avstand fra de positive sidene som forslaget mener at en opparbeidelse
av uteområdet for barnehagen vil få for oss beboere i Moseheia, da vi ikke kjenner oss igjen i det hele tatt.
Vi har ikke behov for noe nytt lekeområde som vi kan disponere når barnehagen er stengt ‐ det er
lekeområder både i tilknytting til vårt boligområde (Moseheia) og i tilstøtende boligområde (Kossevigheia). I
tillegg er det nært til både Langenes skole og de mulighetene som finnes for lek der.
Pr. definisjon er vel et friområdet et område som er regulert til friområde for å sikre allmennheten tilgang på
områder som egner seg for friluftsliv? Etter vår mening vil et innegjerdet uteområde for en barnehage vil jo
være til dels stikk i strid med dette formålet, all den tid allmennheten vil være utestengt fra området i
barnehagen er åpen, samt tilgang på sjøen også hindres gjennom skjemmende gjerder.
Vi stiller også spørsmål til hvordan Søgne kommune kan åpne opp for å gjerde inne et område helt
i strandsonen? Vil ikke dette bety at også private grunneiere i kommunen vil kunne gjerde inn sin grunn? Vi
skjønner at kommunen ønsker å sikre barna mot å falle i vannet, men det vil vel mange private også ønske å
sikre seg mot?
For beboere i området har arealet inntil nå vært benyttet til rolige stunder nær vannkanten, nærhet til et
meget rikt fugleliv gjennom hele året, og ikke minst gitt mulighet til utsetting av kano, kajakk eller SUP‐brett
fra den steinbrygga som er opparbeidet øst på området. Dette er aktiviteter vi mener er forenelig med hva
området er avsatt til i gjeldende kommuneplan, og aktiviteter vi vil miste mulighet til dersom forslagene i
den nye detaljreguleringen går gjennom. At vi ikke har kommet med innsigelser tidligere skyldes utelukkende
at vi har forholdt oss til gjeldende kommuneplan, og de henvendelser vi gjorde pr. telefon i vinter (etter
varsel ble mottatt i februar), ikke ga oss noe signaler som tydet på at dette ville bli et utfall av
reguleringsarbeidet. Vi oppfattet stikk i strid det motsatte, nemlig at kommunen nå ville sette i gang
arbeidet med å opparbeide friområdet etter gjeldende kommuneplan.
Avslutningsvis viser vi til at området i utgangspunktet ikke var avsatt til barnehage, og at snikinnføringen av
bruken av barnehage har vært oppe til diskusjon tidligere. Flere barn vil naturlignok bety mer støy for både
oss naboer og de eldre som bor på Breiteigen den dag i dag. Vi har forståelse for at kommunen har behov for
barnehageplasser, men det må følge vanlige regler for å opparbeide en barnehage i dette området slik som i
andre områder. At kommunen i tillegg ønsker å benytte allerede opparbeidet uteområde for den
midlertidige barnehagen til enten parkering eller boligbebyggelse bør ikke gå på bekostning av et område
som er satt av til friområde. Særlig ikke når kommunen har et annet og kanskje bedre egnet friområde i
tilknytning til planområdet som er innegjerdet og benyttes som beiteområde for private aktørers sauer. Det
sier seg selv at gjerdene i seg selv utestenger allmennheten fra dette friområdet, og nå skal det altså gjøres
med ytterligere et område?
Med hilsen Moseheia 10 ved Linda Høyem og Roald Pettersen

Roald Pettersen Moseheia 10 4643 Søgne Norway Mob: +47 419 32 402

Fra: Reidar Johansen[reidar@lbp.as]
Sendt: 05.01.2018 09:02:13
Til: Vibeke Wold Sunde; Postmottak
Tittel: Merknader til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15

Hei og god morgen
Vi er eier av Moseheia 18 og har mottatt nabovarsel for detaljreguleringen. Vi har ikke noe mot selve planen i seg
selv, det bør jo bare bli kjempe positivt for området.
Vi har likevel et spørsmål og innspill:
Det ser ut som at parkeringsplassene under forstøtningsmuren vår (som også er omtalt i varselet) ligger helt
inntil muren. Spørsmålet er hvem som har ansvaret dersom noen parkerer der og det faller gjenstander ned
på bilene, eller i verste fall på mennesker? Vi har barn som er aktive og er ute og leker her og er derfor litt
skeptiske til plasseringen av parkeringsplassene. Kan det være en ide og trekke ut plassene noe fra veggen
som en liten sikkerhetsavstand?
Vi håper vi sammen kan finne en god løsning på dette så vi ikke kommer opp i ubehagelige situasjoner i
fremtiden.
Hører fra dere.
Vh Ann Cecilie Ramskjær og Reidar Johansen
Tlf: 951 36 975 (Reidar)

Søgne kommune
Kommuneoverlegen

Søgne kommune
v/Eiendomsenheten
UTTALELSE VEDRØRENDE DETALJREGULERING FOR ØYGARDEN 7, 11 OG 15

Det vises til oversendelse av høringsdokumentene, datert 22.12.17.
Detaljreguleringen legger til rette for videreføring av eksisterende barnehage og boog servicesenter samt etablering av boliger i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Arealene regulert til tjenesteyting er delt, hvor det i det østre området (BOP2) er lagt
til rette for videre drift av barnehage.
Kommuneoverlegen har i brev av 26.09.17 i henhold til delegert myndighet og i
medhold av Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, godkjent
barnehagens arealer innendørs til bruk for barnehage.
Denne uttalelsen tar derfor primært for seg om planlagt uteområdet for
barnehagebarna er i tråd med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler.
Planforslaget og tilsendt utomhusplan (området A, B og C) viser at detaljplanen gir
hjemmel til å opparbeide et tilstrekkelig stor uteområde til barna. Størrelsen er i tråd
med de føringer som gis i veilederen IS-2072 Miljø og helse i barnehagen Veileder til
forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Veilederen angir 24 m2
for barn mellom 0-3 år og 33 m2 for barn over 3 år.
Arealregneskapet som kommuneoverlegen har fått oversendt fra planavdelingen
viser følgende:
Område A: 1 374 m2 (Hovedområde)
Område B: 258 m2 (Småbarnsavdelingen)
Område C: 1 638 m2 (Uteområde i øst)
Sum: 3 270 m2
Utearealet er stort nok til å kunne ta imot mellom 80 og 100 barn. Jeg bemerker at
undertegnede ikke har vært på befaring av område C, jeg har kun forholdt meg til kart
når det gjelder område C, mens resten av området er befart flere ganger tidligere.

Forskriftens § 9 stiller krav om at uteområdet skal være utformet slik at forskriftens
formål ivaretas. Utarbeidet utomhusplan vise at områdene er utformet og løst slik at
personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å ferdes rundt på området og
delta aktivt i leken.
Kommuneoverlegen mener at uteområdet også ivaretar barnas behov for sikkerhet
samtidig som det legger til rette for kreativ utfoldelse, trivsel og god psykososial
forhold. Barn i ulike aldre og med ulike ferdighetsnivå kan bruk de samme arealene.
§ 10 i forskriften skal sikre at virksomheten planlegges og drives slik at den også
utendørs dekker ulike behov for aktivitet og hvile. Skjermet utesoveplass er løst på
dagens uteområdet med lekeskur hvor barna lett synlig for de voksne, kan sove
skjermet for støy, vær og vind.
Barn har behov for å søke ly når solen skinner eller det er mye nedbør.
Kommuneoverlegen registrer at dette er mulig når planlagt sitteamfi med tak blir
bygd. Barnehagen har også flere benk og bord med tak over som benyttes.
Forskriftens § 20 sier at virksomhetens uteområde skal ha en belysning som er
tilfredsstillende i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for. Planen viser at det
er to lyspunkter og flere lamper på bygningen. Det er i tillegg planlagt belysning på
parkeringsanlegget som grenser inntil det ene uteområdet. I sum så oppfattes
belysningen som tilfredsstillende.
Kommuneoverlegen gir råd om at opparbeidelse av uteområdene sikres gjennom
bruk av rekkefølgebestemmelse til planen.
Detaljreguleringsplanen ivaretar behovet for separering av trafikk, der gående kan
benytte fortau fra Langenesveien og helt fram til barnehages port.
Kjøreveien inn og ut av parkeringsanlegget er enveiskjørt. Parkeringsanlegget gir
også mulighet for foresatte å benytte seg av den langsgående parkering. Rygging er
da ikke nødvendig. HC parkering er innpasset. Kommuneoverlegen mener at
detaljreguleringen på en god måte imøtekommer forskriftens føring om å ivareta
hensynet til trafikkløsninger.
Kommuneoverlegen er positiv til planforslaget og mener at den sikrer barna gode
utendørs oppholdsarealer.

Med vennlig hilsen
Vegard Nilsen, Kommuneoverlege Søgne

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

17/10417-4

2016/2408 -

29.01.2018

54257/2017

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 i
Søgne kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 22.12.2017.
Oversendelsen gjelder forslag til detaljreguleringsplan for Øygarden 7, 11 og 15. Formålet
med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Solstrålen barnehage og oppdatere
reguleringsplanen i samsvar med gjeldende status og ønsket utvikling for området.
Statens vegvesen sine merknader ved varsel om oppstart av planarbeid er ivaretatt i
planforslaget. Opparbeidelse av fortau og busslomme er omfattet av
rekkefølgebestemmelsene.
Vegavdeling Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
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

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2016/2408-54257/2017

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/1152

Dato
29.01.2018

Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Øygarden 7, 11 og 15, planid
201609 i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 22.12.2017.
Planområdet ligger innerst i Ytre Kilen med atkomst fra Langenesveien. Det meste av
bebyggelsen er allerede etablert i tråd med gjeldende reguleringsplan. Unntatt er et par
ubebygde boligtomter. Planforslaget legger til rette for videreføring av eksisterende barnehage
og bo- og servicesenter, samt etablering av boliger i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Eksisterende bo- og omsorgssenter blir som i gjeldende plan. Barnehagen vil kunne få en
økning i antall barn. I denne forbindelse har kommunelegen i medhold av Forskrift om
miljørettet helsevern gitt sin godkjenning. Kommunelegen gir imidlertid råd om at
opparbeidelsen av uteområdene sikres gjennom bruk av rekkefølgebestemmelse til planen.
Vi slutter oss til ovennevnte anbefaling fra kommunelegen, vedrørende
rekkefølgebestemmelse. Det er for et par boligtomter ved Langenesveien lagt inn hensynsone
støy – gul støysone. Reguleringsbestemmelsene pkt. 6.2 sikrer støyskjermingstiltak for å få
tilfredsstillende støynivå på uteoppholdsareal iht. retningslinje T-1442/2016. Vi gir i denne
forbindelse faglig råd om at det presiseres i bestemmelsen at støyskjermingskravene knyttes
til tabell 3 i retningslinjen.

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

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

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

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

4605

KRISTIANSAND S

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Til Søgne kommune
Postmottak@sogne.kommune.no
Bård Andreas og Anne Lise Lassen
Øygarden 3
4643 Søgne
Innspill til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15, Søgne kommune
Vi viser til forslag til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15, Søgne kommune.
Vi har følgende innspill til planforslaget:
Kvalitet og beliggenhet for uteareal
Vi har to barn som i dag går i Solstrålen barnehage. Vår tredje barn som nå går i 2. klasse har
tidligere gått i barnehagen. Helt siden vårt eldste barn begynte i barnehagen i 2012 har
foreldregruppa pekt på at utearealet er for lite i forhold til gjeldende krav, for dårlig og at
det bærer preg av at området ikke har blitt planlagt for barnehagedrift i utgangspunktet.
Barnehagen har vært enig dette, og over mange år sagt at det jobbes med forbedringer. I
utgangspunktet er det derfor bra at det vurderes hvordan uteområdene kan bli bedre
Samtidig synes vi løsningen som nå foreslås for barnehagens uteareal ikke er god. Dette
begrunnes med følgende:
Eksisterende uteareal er helt flatt, og stort sett dekket av asfalt og sandkasser. Selv om det
finnes enkelte apparater, så innbyr ikke utearealet i særlig stor grad til kreativ lek, utfoldelse
og motorisk trening. Derfor har det så bra at barnehagen har kunnet bruke området og
skogen ved "Multihuset".

"Hytter" etablert av
barna (forevist av mine barn).
Slengtau,
musehuset, surbladshaven,
gjemselstedet, klatretreet osv.

Fra dette området forteller barna våre om mange gode opplevelser enten det er steking av
pinnebrød, bygging av utallige hytter ("jentestedet", "guttehytta", "tenkeplassen", "N.N. sin
borg" osv.), gjemsel, balanseløyper, surbladshager, slengtau, bygging av hus til musene osv.
Vi mener det er svært uheldig at dette området nå foreslås nedbygd. Da arealet ble avsatt til
bolig i eksisterende plan var det andre forutsetninger som lå til grunn siden det ikke var
planlagt for barnehage på stedet. I og med at kommunen har vedtatt permanent drift på
Solstrålen, så bør det også medføre at det sikres tilstrekkelige og gode uteområder i
området.
Det nye foreslåtte uteområdet i øst er helt flatt, åpent og lite utfordrende. Bestemmelsene
stiller også krav om universell utforming. Arealet er i tillegg svært vindfullt til tider. Vi mener
at dette ikke er ikke en god erstatning for området ved Multihuset! Med tanke på at det nye
arealet i tillegg er tydelig geografisk og visuelt adskilt fra hoveduteområdet, vil vi stille
spørsmålstegn om i hvilken grad dette området kan regnes med som arealer som er i bruk
gjennom dagen. Spesielt på tider av dagen med begrenset personellkapasitet (morgen og
ettermiddag). Når vi i tillegg ser hvordan det nylig måtte etableres en stor støyskjerm
mellom dagens uteområde og omsorgsboligene, så er det grunn til om det nye foreslåtte
området er egnet som uteareal for barnehage.
I følge Kunnskapsdepartementets "Veileder for utforming av barnehagens utearealer" (F4225) viser studier at naturområder og naturlike områder betyr mye for barns lek og
utvikling. I barnehager med mye plass og stor variasjon i terreng og vegetasjon, leker barna
flere fantasileker, tempoet blir roligere, konfliktene færre og den motoriske utviklingen er
bedre enn i barnehager med liten plass, lite natur og få utfoldelsesmuligheter for lek. Det
sies videre at barn som leker i naturen, får bedre koordinasjon, balanse, orienteringsevne og
styrke. Med bakgrunn i den dårlige kvaliteten på dagens utearealer, så mener vi at dette bør
være vektlegges tungt å sikre barnehagen naturpregede utearealer.
Vi mener dat Mulihusområdet må sikres som uteareal for barnehagen, og ikke bebygges
med bolig.
Det nye foreslåtte utearealet i øst kan i stedet opparbeides i tråd med kommuneplanens
intensjon. Friområde ved sjøen for allmennheten – som f.eks. parklignende område med
benker, bord, plen osv. Dersom en slik løsning ikke gir nok areal for utvidelse av barnehagen,
så bør heller ikke barnehagen utvides.
Dersom kommunen går videre med planforslaget slik det foreligger, må det settes av
betydelige ressurser til kraftig oppgradering av dagens og nytt uteområde.
Trafikkavvikling og kjøreretning.
Vi bor i Øygarden 3 og har god oversikt over krysset ved Øygarden 5B. Her har vi observert
en rekke farlige nestenulykker mellom syklister (ofte barn/ungdom) som kommer fra
Øygarden/Øygardsheia, og biler som kommer i stor fart fra barnehagen/omsorgsboligene.
Spesielt hjemmetjenesten kjører som "svin"…

Syklister

Biler

Planforslaget legger opp til en kjøreretning som opprettholder dette skumle møtestedet
mellom biler med vikeplikt fra høyre og syklister med forkjørsrett. Er det mulig å snu
kjøreretningen? Hvis nei, så bør krysset detaljutformes slik at hastigheten må holdes lav.
Bruk av fartsdempende tiltak som fartdump bør etableres.
Bussholdeplass
Det er meget positivt at det planlegges for bussholdeplass. Dette er viktig siden dagens
situasjon der bussen stopper i veien skaper mange farlige situasjoner. Siden denne
holdeplasser brukes av mange, så bør det reguleres tilstrekkelig areal til at også ventebu kan
etableres. I planen er det foreslått at fortauet frem til holdeplassen skal følge veien. Samtidig
er deler av dagens snarvei til busstoppet foreslått regulert til boligformål. Dette gjør blant
annet at gående som skal krysse fylkesveien vil ledes via fortauet og ut i et uoversiktlig
område med trafikk fra 4 retninger. Dersom det i tillegg medfører forsering av høye
kantsteiner langs fortau, så er vil dette være et dårlig alternativ. Er det mulig å legge til rette
for et noe bedre passeringspunkt? F.eks. ved å stimulere til passeringer noe lenger øst?
Dette kan f.eks gjøres ved å opprettholde en snarvei/gangforbindelse langs gammel vei ved
16/110, samt flytte bussholdeplass noe lenger øst.

Forslag til ny
passering
Skummel
uoversiktlig
passering.

Parkeringsplasser for sykkel- og barnevogn for barn og foreldre.
Mange av de eldre barna sykler til og fra barnehagen, mens mange av de mindre barna
transporteres i vogn. Flere sykler og vogner står i den forbindelse parkert ved barnehagen
gjennom dagen. For å stimulere til økt bruk av sykkel og gange, bør det legges til rette for
mange sykkel- og vognparkeringsplasser for barnehagen. Dersom folk skal sette igjen vogner
bør parkeringsplassene selvsagt være overbygd. I tillegg må de plasseres rett ved inngangen,
og ikke i nordøstre hjørne av SG_2 som foreslått (gitt at porten til barnehagen blir som i
dag). Opparbeiding av sykkel- og vognparkering bør sikres i rekkefølgebestemmelsene. 10
plasser er for lite. Det bør minst være 20. En god sykkelparkering vil også kunne stimulere til
at voksne sykler til barnehagen, før man f.eks. tar buss videre til jobb.

Rekkefølgekrav til opparbeidelse av fortau SF_1 og SF_2.
I bestemmelsenes rekkefølgekrav står det at samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
inklusiv fortau SF_1 være ferdig opparbeidet og godkjent i henhold til godkjente tekniske
planer før det gis brukstillatelse til bebyggelse i boligfeltet. I og med at fortauets funksjon
etter vår oppfatning må være sikre trygg ferdsel til og fra barnehagen, bør rekkefølgekravet i
knyttes opp mot utvidelse av barnehagen og ikke boligene. Dette fordi det er barnehagen og
i liten grad boligene som genererer trafikken. Siden mange av barnehagebarna kommer til

fots/sykkel via Øygarden fra Øygardsheia, Stokkelandskogen osv. må det også spesifiseres at
rekkefølgekravet også gjelder SF_2. Det er litt uklart om SF_2 er omfattet av
rekkefølgekravet i nåværende planforslag.

Grønnstruktur
For å sikre at barn kan bevege seg trygt mellom Øygarden og Moseheia uten å måtte krysse
og/eller gå langs fylkesveien, så bør stien gjennom boligområder forlenges helt frem til
fortauet. Det bør i tillegg stilles rekkefølgekrav til opparbeiding.

Mulighet for ferdsel til og langs sjø
Det har nylig blitt meldt oppstart av en annen plan like øst for nåværende planområde
(Moseheia Øst). I den forbindelse sendte vi inn et innspill om å legge til rette for ferdsel til og
langs sjøen i retning øst. Vi vil gjenta dette nå (se vedlegg 1).

Vennlig hilsen

Bård Andreas og Anne Lise Lassen

Innspill til oppstart av detaljregulering av Moseheia Øst.
I dag går det en sti/snarvei fra vestre ende av Breiteigen omsorgsenter sin eiendom (16/121) og opp
til lekeplassen ved Moseheia. Det hadde vært veldig ok dersom denne stien kunne opprettholdes,
siden det er snakk om en snarvei mellom Moseheia og Øygarden/Øygardsheia som kan benyttes av
barn uten at de må krysse fylkesveien to ganger ved benyttelse av sykkel og gangsti langs fylkesveien.
Dersom det er mulig så hadde også vært fint om planområdet kunne utvides slik at man også kan få
regulert inn en grøntkorridor/tursti langs søndre grense av omsorgsenteret sin eiendom.

Til tross for en utvidelse av planområdet, så ville det også vært veldig ok dersom det kan reguleres
inn en korridor (fortrinnsvis gange/sti/sykkel) mellom området hvor dere ønsker å legge til rette for
bolig/fritidsbolig og Søvigneset. Dette vil binde sammen boligområdene på en god måte, og som
forhindrer at gående og syklende barn må ut på og eventuelt krysse fylkesveien for å komme seg
mellom disse. Det går allerede en sti langs den aktuelle korridoren, og en regulering av denne med
kobling til adkomstveien inn til de eventuelt nye boligene ville vært fint å få til (se rød markering
under).

Jeg håper at dette hensyntas i videre planarbeid.
Vennlig hilsen
Bård Lassen, beboer med små barn i området.

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 17/02854-10

Deres ref.: 2016/2408

Dato: 12.02.2018

Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for
Øygarden 7, 11, 15 - planID 201609
Viser til oversendelse 22.12.2017 av detaljregulering i overnevnte område.
Fylkeskommunen ga innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 02.02.2017.
Formålet med planarbeidet er å oppdatere gjeldende reguleringsplan etter dagens
utnytting av området. Planen legger til rette for å utvide eksisterende barnehagetilbud.
Området er nesten ferdig utbygd med omsorgsboliger og bofellesskap for eldre med
unntak av et par tomter regulert til boligbebyggelse.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø er tidligere avklart.
Vi har ingen spesielle 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:

Fra: Finsådal-Kristensen, Roger[Roger.Finsadal-Kristensen@dnb.no]
Sendt: 09.02.2018 15:41:05
Til: Postmottak
Kopi: Vibeke Wold Sunde
Tittel: ang sak øygarden 7,11 og 15 - plan ID 201609

Hei, en liten kommentar / tilføring til sak.
Bor i Moseheia 8 og ønsker å komme med følgende innspill
Har ingen anmerkninger angående selve planen, men vil gjøre oppmerksom på at interne lekeplasser i Moseheia
er «øremerket» beboere i denne del av planene, (Altså Moseheia) Vi vil på det sterkeste «protestere» på at
planen eventuelt legger opp til utvidet bruk av leke området beregnet for Moseheia, både i vest og øst.

Vennlig hilsen
Roger.Finsådal-Kristensen | Autorisert Finansiell Rådgiver AFR | RN AVD Kristiansand
DNB Bank ASA
Besøksadresse: Markensgate 19
Mob: +47 93234244
Kundeservice: 91504800 – åpent hele døgnet
E-post: roger.finsadal-kristensen@dnb.no
Følg oss også på sosiale medier | twitter | facebook
This email with attachments may be confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed. The email may contain legally protected information. If you have received this communication in error, be aware
that making use of the information, forwarding it, copying it, or disclosing its content to other persons, is strictly prohibited
and may be punishable by law. Please inform the sender about the error in transmission immediately.
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Saksframlegg
Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan
ID 201609
Utv.saksnr
68/18
31/18

Utvalg
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

Møtedato
21.03.2018
22.03.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
3. Reguleringsplanen for Breiteinen – Plan ID 19960613 oppheves.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 21.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 vedtas, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
3. Reguleringsplanen for Breiteinen – Plan ID 19960613 oppheves.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 legges ut på ny høring jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endringer:






Området B3 omgjøres til tjenesteyting.
Området B2 omgjøres til tjenesteyting.
Bestemmelse 3.2 om sykkelparkering endres til minimum 20 sykler
Det vurderes å gjøre om flere av parkeringsplassene til HC-parkering, særlig ved eldreboligene
Videre støyskjermingstiltak må iverksettes ved eldreboligene ved behov, og utredning anbefales

Representanten trakk sitt forslag.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
1. Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
3. Reguleringsplanen for Breiteinen – Plan ID 19960613 oppheves.
Repr. Monstad bad om en protokolltilførsel:
Forslaget fremmes for kommunestyret 22.03.2018

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.03.2018
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
3. Reguleringsplanen for Breiteinen – Plan ID 19960613 oppheves.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Alternativt forslag til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 legges ut på høring
jf. plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende endringer:
 Området B3 omgjøres til tjenesteyting.
 Området B2 omgjøres til tjenesteyting.
 Bestemmelse 3.2 om sykkelparkering endres til minimum 20 sykler
 Det vurderes å gjøre om flere av parkeringsplassene til HC-parkering, særlig ved
eldreboligene
 Videre støyskjermingstiltak må iverksettes ved eldreboligene ved behov, og utredning
anbefales
 Rekkefølgekravet på fortauet strykes

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 MDG sitt forslag satt opp mot plan- og miljøutvalgets innstilling. MDG sitt forslag enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Alternativt forslag til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID 201609 legges ut på høring
jf. plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende endringer:
 Området B3 omgjøres til tjenesteyting.
 Området B2 omgjøres til tjenesteyting.
 Bestemmelse 3.2 om sykkelparkering endres til minimum 20 sykler
 Det vurderes å gjøre om flere av parkeringsplassene til HC-parkering, særlig ved
eldreboligene
 Videre støyskjermingstiltak må iverksettes ved eldreboligene ved behov, og utredning
anbefales
 Rekkefølgekravet på fortauet strykes

Bakgrunn for saken:
Teal Landskap AS har på vegne av Søgne kommune v/eiendomsenheten utarbeidet forslag til
detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Solstrålen barnehage og
oppdatere reguleringsplanen for området i tråd med gjeldende status og ønsket utvikling av
området.
Planprosessen
Multiconsult ASA meldte på vegne av eiendomsenheten oppstart av planarbeidet den 23.01.17.
Innkomne merknader til oppstarten fremkommer av planbeskrivelsen og er kommentert før
utleggelse til offentlig ettersyn og høring.
Planforslaget var ute på høring i perioden 22.12.17. – 09.02.18. Det kom inn åtte
høringsuttalelser til planforslaget. Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 4. Under følger
en oppsummering av innspillene med administrasjonens kommentarer.
Roald Pettersen og Linda Høyem (Moseheia 10), 03.01.18:
Er i mot at område avsatt til framtidig friområde i kommuneplanen avsettes til uteområde for
barnehagen. Stiller spørsmål ved hvordan kommunen kan åpne for at å gjerde inne et område
helt i strandsonen. Arealet har vært benyttet av beboere i området. Øst i området er det en
steinbrygge som benyttes til utsetting av kano, kajakk og SUP-brett.
Området var i utgangspunktet ikke avsatt til barnehage. Flere barn vil føre til mer støy for oss
naboer og eldre som bor på Breiteigen.
At kommunen i tillegg ønsker å benytte allerede opparbeidet uteområde til den midlertidige
barnehagen til boligbebyggelse bør ikke gå på bekostning av et område som er satt av til
friområde.
Administrasjonens kommentar:
For å kunne benytte arealet i øst som en del av det godkjente uteoppholdsarealet til barnehagen
må det gjerdes inne. Utenfor barnehagens åpningstid vil arealet kunne benyttes av andre som et
opparbeidet friområde. Det er i utomhusplanen som er utarbeidet for området lagt inn porter i
gjerdet slik at brygga øst i området fortsatt skal være tilgjengelig, se illustrasjonen under. For å
sikre at portene opparbeides som vist foreslås det at det legges inn som et krav i
bestemmelsene.

Utkast til utomhusplan for opparbeidelse av østre del av uteoppholdsarealene til barnehagen. (Teal
landskap)

Etter vår vurdering vil utvidelsen og utbedringen av uteoppholdsarealene til barnehagen også
være positivt for boligene i området.
Reidar Johansen og Ann Cecilie Ramskjær (Moseheia 18), 05.01.18:
Vi har ikke noe i mot selve planen, har likevel et spørsmål: Det ser ut til at parkeringsplassene
under forstøtningsmuren ligger helt inntil muren. Hvem har ansvaret om det faller gjenstander
ned på bilene eller mennesker? Kan det være en idé og trekke ut plassene noe fra veggen som
en liten sikkerhetsavstand?
Administrasjonens kommentar:
Vi har forståelse for innspillet, men det er vanskelig i en plan å sikre seg mot at gjenstander blir
kastet eller mistet. Det foreslås ikke endret plassering av parkeringsplassene.
Kommuneoverlegen i Søgne, 10.01.18,

Kommuneoverlegen er positiv til planforslaget og mener at den sikrer barna gode utendørs
oppholdsarealer. Anbefaler at det legges inn rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse
av uteoppholdsarealene.
Administrasjonens kommentar:
Det foreslås at rådet om rekkefølgekrav til opparbeidelse av uteoppholdsarealene etterkommes.
Statens vegvesen, 29.01.18.
Statens vegvesen sine merknader ved varsel om oppstart av planarbeid er ivaretatt i
planforslaget.
Administrasjonens kommentar:
Tas til orientering.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.01.18.
Kommuneoverlegen har gitt godkjenning i medhold av forskrift om miljørettet helsevern, men
gir i midlertid råd om at opparbeidelsen av uteområdene sikres gjennom bruk av
rekkefølgebestemmelse til planen. Vi slutter oss til anbefalingen fra kommunelegen.
Reguleringsbestemmelsene pkt. 6.2 sikrer støyskjermingstiltak for å få tilfredsstillende støynivå
på uteoppholdsareal iht. retningslinje T-1442/2016. Vi gir i denne forbindelse faglig råd om at
det presiseres i bestemmelsen at støyskjermingskravene knyttes til tabell 3 i retningslinjen.
Administrasjonens kommentar:
Innspillene knyttet til rekkefølgekrav til opparbeidelse av uteoppholdsarealene til barnehagen
og det faglige rådet knyttet til formulering av bestemmelsene til støysonen følges opp.
Bård Andreas Lassen og Anne Lise Lassen (Øygarden 3), 09.02.18.
Utearealene i barnehagen er for dårlig og det er i utgangspunktet bra at det vurderes hvordan
utearealene kan bli bedre. Eksisterende uteareal er flatt og det er derfor bra at barnehagen
har kunnet bruke området og skogen ved «Multihuset». Vi mener at det er svært uheldig at
dette området nå foreslås nedbygd. Da området ble avsatt til bolig i eksisterende plan var det
andre forhold som lå til grunn siden det ikke var planlagt for barnehage på stedet. Det nye
foreslåtte uteområdet i øst er helt flatt, åpent og lite utfordrende. Vi mener at dette arealet ikke
er en god erstatning for området ved Multihuset. Multihusområdet må sikres som uteareal til
barnehagen, og ikke bebygges med boliger.
I krysset ved Øygarden 5B er det observert nestenulykker mellom syklister som kommer fra
Øygarden/Øygardsheia og biler som kommer fra barnehagen/omsorgsboligene. Planforslaget
legger opp til et kjøremønster som opprettholder dette farlige kjøremønsteret. Er det mulig å
snu kjøreretningen? Hvis ikke bør det vurderes fartsdempende tiltak.
Det er positivt at det planlegges for bussholdeplass. Foreslåtte løsning kan føre til farlige
situasjoner ved kryssing av fylkesveien. Kan det legges til rette for en bedre løsning, for
eksempel ved å flytte holdeplassen mot øst og ved å opprettholde veien til GB 16/110 som
gangforbindelse?
Opparbeidelse av sykkel og vognparkering bør sikres i bestemmelsene, minst 20 stykk.
Rekkefølgekravet til fortauet bør knyttes til barnehagen og ikke til boligene. Rekkefølgekravet
må også omfatte SF_2, dette er uklart i planen nå.
Stien gjennom boligområdet bør forlenges helt til fortauet.

Det bør legges til rette for ferdsel langs sjøen mot øst.
Administrasjonens kommentar:
Vi er kjent med at skogsområdet med Multihuset benyttes av barnehagen i dag. Dette området
er tatt i bruk for å kunne avbøte på manglende kvaliteter i barnehagens uteoppholdsarealer.
Ved å regulere inn barnehagen i planen er det lagt til rette for å oppgradere og utvide
barnehagens uteoppholdsarealer, slik at både kvaliteten og størrelsen blir bedre. Det vurderes
da som forsvarlig å videreføre regulering av bolig for arealet hvor Multihuset er. Når arealet
etter hvert omdisponeres til bolig vil det bli noe lenger for barnehagen å gå for å komme til et
skogsområde, men fortsatt innenfor rimelig rekkevidde til barnehagen. For eksempel i områder
nær Langenes skole.
Det er i planen lagt til rette for enveiskjøring for å skape et mer ryddig trafikkmønster. Vi har
vurdert at løsningen vil fungere best om en kjører inn i sør og ut i nord. Det er forutsatt at dette
skal være et areal hvor det skal være lav hastighet, skilting og tiltak for å begrense farten må
vurderes ved opparbeidelsene av arealene.
Plasseringen av bussholdeplassen er en videreføring av tidligere regulert løsning, hvor
plasseringen er tilpasset plasseringen av busstoppet på sørsiden av veien. Ved opparbeidelse av
busstoppet er det naturlig å legge til rette for kryssing av veien øst for busstoppet, mellom
busstoppene sør og nord for veien.
For å kunne få til den planlagte oppgraderingen av barnehagen må vei, fortau og parkering
opparbeides som vist på planen, det er forutsatt at anlegget opparbeides som vist på planen
inklusiv SF_2. SF_1 ligger tett på boligene og det er vurdert som mest hensiktsmessig å knytte
kravet til opparbeidelse av dette til boligene.
Lekeplassen i Moseheia er primært en lekeplass for eksiterende boligområde, atkomsten til
arealet vurderes som tilstrekkelig.
Gjennom uteområdet til barnehagen i øst er det planlagt gangforbindelse og port som sikrer
atkomst til sjøen i øst. Se illustrasjon over.
Vest-Agder fylkeskommune, 12.02.18.
Forholder til kulturminner og kulturmiljø er tidligere avklart. Vi har ingen spesielle merknader
til planen.
Administrasjonens kommentar:
Tas til orientering.
Roger Finsådal-Kristensen (Moseheia 8), 09.02.18.
Har ingen anmerkninger til selve planen. Vi vil protestere på at planen legger opp til utvidet
bruk av lekeområdet beregnet for Moseheia.
Administrasjonens kommentar:
Lekeplassen som er i Moseheia i dag har behov for oppgradering. Boligene som planlegges blir
liggende kort fra denne lekeplassen og det er vurdert som den beste løsningen for barn og unge
i området at det legges til rette for utbedring av eksisterende lekeplass i området, framfor å
regulere inn en ny lekeplass i tilknytning til de foreslåtte nye boligene.
Vurdering av planforslaget:

Planen følger opp hovedgrepene i gjeldende plan, hvor det er regulert bolig og offentlig formål.
Store deler av området ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, hvor en spesielt skal ivareta
hensynet knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne interesser. Området er
fra før av bebygd med bebyggelse til omsorgsboliger og barnehage. I planforslaget er
byggegrensene utvidet til å omfatte eksisterende bebyggelse og det er åpnet opp for at det kan
opparbeides lekearealer utenfor byggegrensene. For å sikre lekeområdene må de avgrenses
med gjerde mot sjøen. Planen legger til rette for noe mer tiltak i 100-metersbeltet, samtidig
legges det til rette for tilgjengelighet til sjøen for barn, noe som vurderes som positivt.
Det har kommet innspill fra naboer om at det ikke bør reguleres for barnehage i området og at
løsningene for barnehagen ikke er gode nok. Området er allerede tatt i bruk og bebygd med
arealer til både barnehage og omsorgsboliger og dette gir føringer for hvordan området kan
utnyttes. Det er i planen jobbet for å legge til rette for bedre løsninger, men eksiterende
situasjon gjør at ikke alle løsningene blir optimale.
For området regulert til bolig er tillatt utnyttingsgrad økt fra 30 % BYA til 40 %, dette er i tråd
med kommuneplanen. Videre er området detaljert noe mer med inndeling i tre delfelt. Dette gir
en mer forutsigbar løsning enn gjeldende plan, hvor det ikke er gitt noen inndeling og det ikke
er sakt noe om antall boenheter.
Samferdsel
Hovedatkomsten er regulert med samme veiføring som eksisterende vei. Regulert busstopp
langs Langenesveien og stenging av avkjørselen til GB 16/110 er en videreføring av gjeldende
plan. Langs veien inn til Øygarden er det regulert inn fortau for å bedre løsningen for gående.
Innenfor kommunens område, regulert til institusjon i gjeldende plan, er det i planforslaget
foreslått etablering av en rundsløyfe for å bedre trafikkavviklingen. For å unngå rygging er det
lagt til rette for kantparkering for levering og henting i barnehagen. Det er en forutsetning at
det etableres enveiskjøring, for at løsningen skal fungere godt.
Barn og unges interesser
Hovedgrunnen til at planarbeidet ble igangsatt var for å bedre ivareta barn og unges interesser
ved tilrettelegging for utvidelse av uteoppholdsarealene til barnehagen. Planforslaget legger til
rette for at utearealene til barnehagen kan utvides i tråd med normene for antall kvadratmeter
uteareal per barn. Arealene som skal opparbeides til uteareal er solrike og ligger i tilknytning
til barnehagen, slik at arealene kan opparbeides som attraktive arealer for barnehagen.
Oppgradering av utearealene til barnehagen vil også være et positivt tilskudd til boligene i
nærområdet som kan benytte arealene utenfor barnehagens åpningstid.
For boligene er det i planen i tillegg stilt krav om oppgradering av eksisterende lekeplass
regulert i reguleringsplanen for GB16/1 m.fl. (Kossevigheia). Lekeplassen ligger i underkant
av 150 meter fra foreslåtte boliger og vil ha trygg gangatkomst gjennom Moseheia. Barn og
unges interesser vurderes som godt ivaretatt i planarbeidet.
Vurdering etter naturmangfoldloven
I sjøen er det registrert forekomster av ålegress, ellers er det ikke registrert sårbare eller truede
arter eller naturtyper innenfor planområdet. Planen legger ikke opp til tiltak ut i sjøen og
ålegresset blir derfor ikke berørt av planforslaget. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok
jf. naturmangfoldloven § 8. Det er ikke vurdert som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger
etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kulturminner
Planen berører ikke kjente kulturminner på land.

Konklusjon
Etter offentlig ettersyn og høring er det gjort følgende justeringer av planen for å imøtekomme
flere av merknadene til planen.
- Bestemmelse 2.2.3. er supplert med: Det skal være port i gjerdet rundt uteområdet i øst,
for å sikre atkomst til sjøen og brygge øst i planområdet.
- Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse 1.4: Før det gis brukstillatelse til utvidelse av
barnehagen (flere barn), skal utearealene være opparbeidet i tråd med føringer i veileder
til forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
- Bestemmelse 6.2 til støysone, endres til: Areal innenfor støysonen ligger i gul støysone
fra Langenesveien. Støyskjermingstiltak skal gjennomføres for å tilfredsstille kravene
til støynivå på uteoppholdsarealer i tråd med tabell 3 i retningslinje T-1442/2016.
Det vurderes at endringene er av en slik karakter at det ikke er nødvendig med en ny høring og
nytt offentlig ettersyn av planen.
Med endringene som er innarbeidet i planen anbefaler administrasjonen at planen vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til saken.

Vedlegg
1 Plankart
2 Bestemmelser 13.03.18.
3 Planbeskrivelse, 10.11.17
4 Høringsuttalelser - Øygarden
5 ROS - analyse, 10.11.17
6 Særutskrift Førstegangsbehandling - detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID
201609

