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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering Åros
barnehage – Plan ID 201803.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering Åros
barnehage – Plan ID 201803.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.

Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering
Åros barnehage – Plan ID 201803.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Teal Landskap As har på vegne av Søgne kommune v/ Eiendomsenheten fremmet forslag til
detaljregulering for Åros barnehage etter anmodning fra Barnehageenheten.
Bakgrunn for anmodningen er at Åros barnehage ikke har tilstrekkelig størrelse på
uteoppholdsarealene i forhold til de normkrav som fremkommer av Kunnskapsdepartementet
veileder for utforming av barnehagers utearealer, f-4225. For å oppfylle kravet som er 24m2
for. barn over 3 år, og 33 m2 pr barn under 3 år foreslås det en tomteutvidelse ut i det regulerte
kommunale friområdet.
Reguleringsplanen har vært ute på offentlig ettersyn og fremmes nå sluttbehandling.
Kort om planforslaget:
Foruten å regulere deler av friområdet til barnehageformål økes parkeringsdekningen gjennom
utvidelse av parkeringsplassen slik at det er mulig å oppfylle parkeringskravene i
kommuneplanen for barnehager. Forslagsstiller har også lagt inn en mulighet for mindre
utvidelser av barnehagen. Eksempelvis ved at det tillates 2 etasjers bebyggelse 50 % av dagens
bygningsmasse. Barnehagen har pr. i dag 82 barn og utvidelsen tar høyde for inntil 100
barnehageplasser.
Forslaget medfører at dagens arealbruk som er i strid med gjeldende planverk blir ryddet opp i.
I gjeldende plan står barnehage og parkeringsplass ut i regulert friområde:

Kartutsnitt 1: Viser gjeldende bebyggelsesplan for Årosskogen felt D, vedtatt 15.8.1989 med
situasjonskart over.

Kartutsnitt 2: Viser forslag til ny plan med tomteutvidelse sør og sørøstover, samt utvidelse av
parkeringsplassen vestover mot ballbinge.
Totalt innebærer omdisponeringen at ca. 3500 m2 regulert friområde går med til
tomteutvidelse og parkeringsformål. Det er grunn til å presisere at store deler av dette arealet er
allerede tatt i bruk som uteoppholdsarealer til barnehagen ved å være inngjerdet som en del av
tomta, eller opparbeidet som parkeringsplass (i uoverensstemmelse med gjeldende
bebyggelsesplan).

Kartutsnitt 3: Gule områder viser nye arealer som foreslås tatt i bruk til parkering og utvidelse
av uteområdet til barnehagen med utgangspunkt i dagens bruk. De gule områdene utgjør ca.
2100m2. Blå linjer viser planforslaget uten flatefyll.
Administrasjonens vurdering:
Planadministrasjonen finner det positivt at eiendomsenheten og barnehageenheten ønsker å
heve kvaliteten på institusjonenes uteområder slik at man oppfyller de nasjonale normkravene,
men finner det uheldig at situasjonen i det hele tatt har oppstått.

Det er derfor tatt inn i bestemmelsene krav til minste leke- og uteoppholdsareal pr. barn, samt
krav til parkering pr. heltidsplass og ansatt for å motvirke at den her type problemer skal oppstå
i fremtiden.
Det vesentlige i saken som plan- og miljøutvalget tok stilling til ved førstegangsbehandling er
om omdisponeringen av friområdet. Arealer som er avsatt til fellesareal eller friområde som er
i bruk eller egnet for lek skal i utgangspunkt ikke tillates omdisponert uten at det skaffes
fullverdig erstatningsarealer jf. rikspolitiske retningslinjene for barn og unges interesser i
planleggingen § 5 d.
Omdisponering til barnehageformål er noe spesielt fordi det oppstår motstrid mellom barn og
unges interesser ettersom uteområdet til en barnehage er viktig for de barna som går i
barnehagen, samtidig som arealene kan ha en verdi for andre barn og unge.
Konkrete eksempler på sistnevnte er at det går stiforbindelser gjennom det største området øst
for barnehagen som ønskes omdisponert (det største gule området i kartutsnitt 3). Et annet
eksempel er at det er bygd en trekonstruksjon/hytte i noen trær i det samme området som kan
tyde på at det er eller har vært en eller annen form for bruk som kan relatere seg til barn.

Bilde: Stier som går inn i området fra barnehagen og østover, og lekehytte til høyre.
Med unntak av ballbingen og en nedgrodd grusbane som ligger helt vest for barnehagen må
området klassifiseres som et naturområde med liten grad av skjøtsel. I randsonen/skråningene
mot Tjønnamyra og Tjønnelia er friområdet brukt til dumping av hageavfall og sprengstein.
Planadministrasjonen vurderer verdien av området slik det er pr. i dag mer som en grønn
lunge/korridor i mellom Tjønnamyra og Tjønnelia boligfelt enn friområder som normalt har en
viss opparbeidelse. Den her type arealer brukes typisk til (natur)lek, snarveiforbindelser
mellom boligfelt og nærområdet, skjerming mot innsyn og habitat for lokalt biologisk
mangfold.
Opprettholdelse av stiforbindelsen gjennom området vurderer planadministrasjon som viktig,
og som følge av at dagens sti forsvinner har forslagsstiller foreslått at det anlegges en ny sti på
nordsiden av barnehagen.

Bilde: Viser området på nordsiden av barnehagen hvor det planlegges anlagt ny sti langs
gjerdet til barnehagen.
Det er knyttet rekkefølgekrav til opparbeidelse av stien før det nye uteområdet kan tas i bruk. I
planprosessen er det vurdert erstatningsarealer, men forslagsstiller mener at oppgradering av de
gjenstående arealene kan være en like god løsning. Det er derfor knyttet rekkefølgekrav om at
ballbingen skal oppgraderes og at det skal etableres akebakke i skråningen med ballbingen. Av
planbeskrivelsen (side 11) fremgår videre at kommunen vil foreta en generell opprydding og
fagmessig skjøtsel av vegetasjonen i friområdet.
Planadministrasjonen er enig i at det antagelig er mer hensiktsmessig å forbedre kvaliteten på
det resterende arealet enn å regulere et nytt område på en annen lokalitet som vil være mer
usentralt. Det er allerede flere regulerte friområder i og rundt Tjønnamyra og Tjønnelia
boligfelt som ikke er tilrettelagt.
Arealet som skal oppgraderes er det som vurderes best egnet som friområde da det er
forholdsvis flatt og har gode solforhold:

Bilde: Viser vestlige deler av planområdet med ballbingen og grusslette. Veien vises i
bakgrunn. For å anlegge akebakke må skråningen (til venstre ute av bilde) ryddes for
vegetasjon.
Barnehagen er regulert til offentlig formål og er forutsatt å være tilgjengelig for allmennheten
utenfor åpningstid. Det medfører at barnehagens uteområde vil kunne ha en flerbruksfunksjon
som kommer allmennheten og omkringliggende bebyggelse til gode.
Ut fra samlet vurdering av friområdet verdi sammenholdt med de avbøtende tiltakene mener
planadministrasjonen at omdisponeringen i det her tilfellet er forsvarlig.
Øke høyden på bebyggelsen:
Reguleringsplanbestemmelsene åpner for at det bygges på én etasje på deler av dagens
byggverk (inntil 50 % av bygningsmassen). De nærmeste boligene i Tjønnelia ligger ca. 4-5
meter høyere i terrenget. Administrasjonen vurderer en eventuell utvidelse i høyden bør være
mindre problematisk med hensyn til naboene.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.

Innspill til plan offentlig ettersyn:
Planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden fra 30. oktober til 18. desember 2018
hvor det har kommet inn 3 høringsuttalelser fra Fylkesmannen, Vest-Agder fylkeskommune og
Statens vegvesen (se vedlegg 6). Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen har ingen
merknader til planen.
Fylkesmannen har følgende merknad:

Vi har i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet bl.a. fokusert på at planarbeidet
bør søke å redusere klimagassutslipp. Reguleringsbestemmelsene krever bl.a. likevel 35
parkeringsplasser, noe vi i denne forbindelse anser å være for mye. Området har god
tilgjengelighet både med buss og sykkel. Selv om kommuneplanen har krav om 1 p-plass pr.
årsverk pluss 0,08 pr. heltidsplass, gir vi faglig råd om at antall parkeringsplasser reduseres
og at disse primært forbeholdes 0-utslippskjøretøy. For øvrig er det krav om at det på
parkeringsplassen gis mulighet for lading av 3 el-biler, noe vi finner positivt. Vi gir imidlertid
råd om at det også sikres god sykkelparkering og gode muligheter for lading av el-sykkel.
Administrasjonen er skeptisk til å redusere kravet til antall parkeringsplasser til barnehagen.
Småbarnsfamilier er en brukergruppe som har et særlig behov for å kunne kjøre bil. Å redusere
kravet til parkering kan medføre at det parkeres på plasser hvor det ikke er tilrettelagt som
igjen kan skape trafikkfarlige situasjoner i et sårbart miljø.
Ved førstegangsbehandling tok Plan- og miljøutvalget inn krav om at det skal tilrettelegges for
3 parkeringsplasser for ladbare biler. Dette er tatt inn bestemmelsene til planen. Det er ingen
krav til ladestasjon for el-sykkel, men det er krav om sykkelparkering.
Administrasjonen vil ikke anbefale at tas inn for mye detaljerte bestemmelser av den her typen
i reguleringsplanen som skal virke mange år framover. Kommunestyret kan bruke sin
styringsrett over kommunale bygg og eiendom i form av normer, retningslinjer og instrukser i
kommunale utbyggingsprosjekter om det er ønskelig å styre detaljer som antall elbil- og elsykkelplasser m.m. i tilknytning til offentlige kommunale bygg og utbyggingsprosjekter.
Administrasjonen er dessuten noe usikker på om behovet for elbillading er like stort som det
var for noen år tilbake når elbilene kom på markedet med svært kort rekkevidde. Dagens
elbiler har fått betydelig lengere rekkevidde som gjør at det lades hjemme eller i etablerte
ladestasjoner i større grad.
Konklusjon:
Planadministrasjonen vil anbefale at forslaget vedtas uten ytterligere endringer.

Vedlegg
1 Plankart
2 Planbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 ROS-analyse
5 Medvirkningsnotat
6 Innspill ved offentlig ettersyn
7 Innspill oppstart av planarbeid
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DETALJREGULERING ÅROS BARNEHAGE - REGULERINGSBESTEMMELSER
Plan ID: 201803
§ 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG - Pbl § 12‐5, nr. 1
Barnehage, o_BBH1

Innenfor område avsatt til barnehage, o_BBH1, tillates bebyggelse i én etasje. To etasjer tillates på
50 % av bebyggelsen. Utnyttelsesgraden er BYA = 40 %. Gesims- og mønehøyder er henholdsvis 4 (7)
meter, og 7 (10) meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen skal ha saltak eller valmtak.
Takoppbygg tillates ikke. Solcelleanlegg kan etableres på hele takflaten. Mindre byggverk/tiltak
(boder/uthus, lekeapparater/installasjoner, trapper o.l.) kan settes opp utenfor byggegrensen.
Det skal avsettes 1 parkeringsplass pr. årsverk og 0,08 plasser pr. heltidsplass innenfor SKF. Det skal i
tillegg etableres sykkelparkering.
Det skal avsettes 24 m2 leke- og uteoppholdsbarn pr. barn over 3 år, og 33 m2 leke- og
uteoppholdsbarn under 3 år på tomten (BBH1).
Barnehage, o_BBH2
Innenfor område avsatt til barnehage, o_BBH2, tillates oppført bod for avfallsoppbevaring. Bygningen
kan legges i formålsgrensen, men ikke være større enn 30m². Den skal ha pulttak, og gesimshøyde på
inntil 3 meter.

§ 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR - Pbl § 12‐5, nr. 2
Fortau
Gang-/sykkelveg
Annen veggrunn – grøntareal

Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/ eller teknisk infrastrukturtraseer
Det skal opparbeides 35 parkeringsplasser innenfor SKF hvorav 2 dimensjoneres for
forflytningshemmede.
Gang-/ sykkelveien skal opparbeides etter kommunal vegnormal. De øvrige anlegg, under formålet,
er interne og opparbeides i overensstemmelse med godkjent utomhusplan og teknisk plan.

§ 3 GRØNNSTRUKTUR - Pbl § 12‐5, nr. 3
Friområde, o_G1 og o_G2
Det tillates ikke oppført bygninger innenfor regulerte friområder. Det tillates fremføring av nedgravde strømog telekommunikasjonskabler samt vann- og avløpsledninger i området.
Tiltak for lek, opphold og opparbeidelse av stier kan tillates av kommunen.
§ 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Pbl § 12-7, nr. 10
4.1 Balløkke, G1, skal være ferdig opprustet i henhold til utomhusplan før tilleggsareal til barnehagens
uteområde kan tas i bruk.

4.2 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/ eller teknisk infrastrukturtraseer, SKF, skal være
ferdig opparbeidet overensstemmende med godkjent utomhusplan og teknisk plan, før tilleggsareal
til barnehagens uteområde kan tas i bruk.
4.3 Ny sti langs barnehagens nordgrense skal være etablert i henhold til utomhusplan og teknisk plan, før
tilleggsareal til barnehagens uteområde kan tas i bruk.
4.4 Akebakke skal være etablert i skråningen sydsydøst for balløkka, før tilleggsareal til barnehagens
uteområde kan tas i bruk.

§ 5 FELLESBESTEMMELSER
5.1 Utomhusplan og teknisk plan
Ved søknad om tiltak innenfor planområdet, skal det foreligge teknisk plan og utomhusplan godkjent av
kommunen. Temaplanene skal omfatte hele planområdet.
Teknisk plan skal vise:
Atkomstvei, parkeringsanlegg og andre veitekniske anlegg med stigningsforhold, kurvatur, inndeling, belysning,
drenering og sikringstiltak.
Utomhusplan skal vise:
1. Terrengbearbeiding og tilpassning langs tilstøtende areal.
2. Vegetasjonsfelt, enkelttrær og øvrige elementer som skal bevares.
3. Ny beplantning.
4. Utforming og møblering av lekearealer, gjerder og porter.
5. Plassering og utforming av stier/ snarveier.
6. Drenering og belysning.
7. Ras- og fallsikring.

Planbeskrivelse
Detaljregulering av Åros Barnehage, Søgne kommune
Plan ID: 201803
Dato: 05.08.18
Rev:
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BAKGRUNN
Teal Landskap AS fremmer detaljreguleringsplanen på vegne av eiendomsenheten i Søgne
kommune.
Formålet med reguleringen er å sikre barnehagen tilstrekkelig uteareal overensstemmende
med normtall, oppnå parkeringsdekning i henhold til kommuneplanens krav og
byggehjemmel for eksisterende bygningsmasse, samt en mindre reserve.
BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET
Planområdet ligger i Årosskogen, midt mellom veiene Tjønnelia og Tjønnemyra. I sør grenser
Årosskogen til Kvernhusvannet. Adkomst til planområdet er fra Årosveien.
Kommunen eier arealet som inngår i planen.
Det meste av bebyggelsen i Årosskogen er allerede etablert i tråd med gjeldende
reguleringsplaner. To arealer i Åros felt C gjenstår. Disse ligger nord og vest for
barnehagen/grendehuset.

Ortofoto som viser planområdet med blå stiplet linje.
Åros barnehage/grendehus er plassert i et bunnen av et lite daldrag. Høyere i terrenget, på
sør og nordsiden, er det bygd rekkehus og eneboliger. I øst og vest grenser
barnehagen/grendehuset til friområder.
2

En ballbinge med kunstgress er plassert i friområdet mot vest. Ved siden av ligger en
gjengrodd liten grusbane på størrelse med bingen. Kjørevei og g/s-vei er lagt på fylling tvers
over dalen. Et lite skogholt grenser mot adkomstveien. Enkelt bar- og lauvtrær vokser spredt
rundt om på området.

Foto: Google Street view
Friområdet like vest for Åros barnehage. Her finnes ballbinge, grusbane og barna aker i
skråningen fra gang-/sykkelveien.
Friområdet i øst domineres av en et myrområde med lauvtrær som kantvegetasjon.
Et lite skogsområde fyller friområdets sørligste del og grenser mot to boligrekker og et
garasjeanlegg. Det går en mye brukt stiforbindelse gjennom området.
Arealet som barnehagen bruker til uteområde er enkelt opparbeidet med lekeapparater,
sandkasse og asfalterte flater for sykling og lek.
Området ligger lunt til. Det er solrikt på sommeren, men barna har mulighet til å oppholde
seg under bodens halvtak og i skyggen av bygget.
Høst og vårjevndøgn har tilfredsstillende solforhold fra midt på dagen.
På den mørkeste årstiden er solen stort sett fraværende første halvdel av dagen.
Mange små og større grønne arealer finnes i randsonen og mellom områdets bebyggelse.
Det er regulert inn mange lekeplasser i Årosskogen.
De fleste er opparbeidet for mange år siden. Vedlikeholdet er så som så og mange er svært
nedslitte. Enkelte lekearealer er tatt i bruk til bil- og båtoppstillingsplass.
Det er anlagt turvei rundt hele Kvernhusvannet. Langs vannet finnes badeplasser.
Nord for området ligger utsiktspunktet Skjeggåsen.
Gang-/sykkelvei er opparbeidet parallelt med Årosveien. Gang-/sykkelveier forbinder
Årosskogen med omkringliggende boligområder og Langenes skole.
Langnes skole (1.-7.trinn) ligger 1,3 km øst for planområdet, dersom man tar seg fram på
3

gang-/sykkelveien. Like ved skolen ligger et idrettsanlegg med en 7´ fotballbane,
sandvolleyballbaner og en bane for allsidig ballspill.

Kart som viser plassering av de mange, ulike lekeplassene i området.
Buss nr. 40 har rute langs Årosveien like ved Åros barnehage. Nærmeste bussholdeplass
ligger på sletta like før veien Tjønnemyra. Bussen går hver halvtime om morgenen og
ettermiddagen og ellers en gang i timen.

Bussholdeplasser i området (Kartutsnitt fra 1881 kart)
4

Bussholdeplass like syd for Åros barnehage
Foto: Google Street view
PLANSTATUS
Kommuneplanen for 2012 – 2022, som trådt i kraft 20.12.2012, viser at planområdet er
avsatt til eksisterende byggeområde.
Bestemmelsene til planen (§8 Parkering) oppgir at for barnehage skal det opparbeides 1
plass pr årsverk + 0,08 plasser pr heltidsplass.

Utsnitt gjeldende kommuneplankart

Utsnitt del av kommuneplanen for området.

Bebyggelsesplanen for Årosskogen felt D, Tjønnelia ble 2.gangsbehandlet i bygningsrådet
den 07.03.89. Tomt for barnehage/grendehus inngår i planen og regulert som offentlig
5

formål. Gang-/sykkelvei og undergang mot vest, under Årosveien, er også vist på plankartet.

Utsnitt del av bebyggelsesplan, vedtatt i mars 1989

Bebyggelsesplanen ble deretter revidert 04.11.89 (ID: 19890815). I den reviderte planen er
gang/sykkelveien og undergangen mot vest tatt ut. Gang-/sykkelveien langs Årosveien er
beholdt. Den øvrige disponeringen av tidligere plan er opprettholdt.

Utsnitt del av revidert bebyggelsesplan, vedtatt i november 1989

Kommunens kartdatabase viser at arealet som er regulert til barnehage/grendehus er svært
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begrenset. Eksisterende bebyggelse går ut over regulert byggeområde. Det samme gjelder
barnehagens uteareal. Parkeringsplassene ligger stort sett i regulert friområde, mens
adkomstveien i hovedsak er i overensstemmelse med gjeldende plan, men opparbeidet i
smaleste laget.

Utsnitt av kommunens kartdatabase som viser gjeldende reguleringsformål for området.

PLANFORSLAGET
Hovedgrep
Ny detaljregulering for Åros barnehage skal erstatte del av gjeldende bebyggelsesplan for
Årosskogen felt D, Tjønnelia.
Kommunen planlegger å regulere en barnehage som kan ta imot inntil 100 barn, mot dagens
82. Planen skal også få byggehjemmel for eksisterende bygningsmasse, samt en mindre
reserve. Areal for avfallsbod er også lagt inn.
Barnehagens uteområde (1 223 m2) for 82 barn er for lite. Det må utvides for å komme i
overensstemmelse med normtall i veileder IS-2072 til miljørettet helsevern i barnehager og
skoler. En grei tommelfingerregel er å beregne minimum 33 m2 per barn. I planforslaget
blir det satt av ca 4000 m2 til bruk for 100 barn.
Utvidelsen av uteområdet medfører en omdisponering av det meste av friområdet øst for
barnehagen. En stiforbindelse gjennom området legges om og vil bli opparbeidet i
friområdet langs nordsiden av barnehagens uteområde.
Dagens parkeringsanlegg, som ligger i regulert friområde, må utvides noe for å få tilstrekkelig
parkeringsdekning. Kommuneplanens krav medfører opparbeidelse av 35 p-plasser.
Adkomstveien beholdes i hovedsak i overensstemmelse med gjeldende plan.
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Utsnitt fra kommunens kartdatabase. Nytt planområdet er markert med hvit, stiplet linje
Arealbruk
Planområdets er 13,6 dekar. Arealbruken er som vist i tabellen under.
SOSI
kode
1161
1161
2012
2012
2012
2015
2019
2019
2800
3001
3001

formål beskrivelse
Barnehage
Barnehage
Fortau
Fortau
Fortau
Gang-/sykkelveg
Annen veggrunn - grøntareal
Annen veggrunn - grøntareal
Kombinerte formål for
samferdselsanlegg
og/eller teknisk
infrastrukturtraseer
Grønnstruktur
Grønnstruktur

SKF

eierform
areal
beskrivelse
beskrivelse
offentlig formål
5132,228
offentlig formål
34,973
offentlig formål
28,201
offentlig formål
32,389
offentlig formål
101,541
offentlig formål
307,922
offentlig formål
411,087
offentlig formål
19,146
Adkomst/
parkering
offentlig formål
1377,748

G1
G2

offentlig formål
offentlig formål

feltnavn
BBH1
BBH2
SF2
SF3
SF1
SGS
SVG1
SVG2

4960,065
1194,23
13599,53

Bebyggelse, struktur og tiltak
Barnehagen er bygd. Det er en sammensatt bygningsmasse med valmet tak. Utformingen gjør at det
oppstår mange mindre restarealer av liten bruksverdi. Tomta er tidligere myr. Adkomstveien starter
høyt i terrenget og ligger en drøy meter over bebyggelsens gulv i det sydvestre hjørnet.
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I planforslaget er byggegrenser flyttet slik at eksisterende bebyggelse ligger innenfor. Det vises ellers
til bestemmelsene. Planen medfører ikke nye terrenginngrep utover det som følger av uteområdets
utvidelse. Avbøtende tiltak fremgår av bestemmelsene.

Grønnstruktur
Eksisterende friområde er ikke fagmessig skjøttet og lite tiltalende slik det fremstår i dag. Det er
behov for omfattende opprydding etter mange års dumping av hageavfall langs nord- og sydsiden.
Fra tidligere anleggsvirksomhet er store sprengstein veltet ned i friområdet. Utrasing har også skjedd
fra naboeiendommer. Flere trær er toppskåret eller betydelig skadet ved bygging av
lekearrangementer. Disse bør fjernes. Det er videre behov for tynning.

Samferdselsanlegg/ trafikk
Adkomstveien med fortau er bygd. Det er vist en mindre justering av veiens geometri for å bedre
snumuligheten ved barnehagen.
Areal til bil- og sykkelparkering er regulert som eget formål. Det er beregnet 33 ordinære og 2 HCplasser.
Busstrace tangerer planområdet i øst.
Gang-/sykkelvei er anlagt langs busstraceen. Det er fortau langs adkomstveien.
Eksisterende parkeringsplass skråner sterkt mot vest og er innhol. Sannsynligvis skyldes dette
setninger i grunnen. Det er behov for stabilisering og justering av høyden, for å bedre sikkerheten på
vanskelig føre. Snumulighetene bør også forbedres av sikkerhetshensyn.
ANTALL ÅRSVERK / BARN

ANTALL P-PLASSER

Barnehage – 82 barn

23 årsverk = 23 plasser
82 barn * 0,08 = 7 plasser

30 plasser

Barnehage – 100 barn

27 årsverk = 27 plasser
100 barn * 0,08 = 8 plasser

35 plasser

Kommuneplanens bestemmelser angir at barnehager skal ha 1 plass per årsverk og 0,08 plasser per barn som
har heltidsplass i barnehagen. Av disse er to avsatt til forflytningshemmede.

Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur som vei, vann, avløpsnett, nett- og pumpestasjoner vil ikke få økt
belastning.

Kart fra Søgne Ingeniørvesen som viser vann, spillvann og overvannsledninger i planområdet
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Jordkabel og kabelskap er allerede etablert av Agder Energi Nett. Oversiktskart under viser
hvor traséen går.

Kart fra Agder Energi som viser lavspent jordkabel og kabelskap i planområdet
Avfall håndteres i søppeldunker som står utendørs. Avfallet sorteres og tømmes jevnlig.
I planforslaget er det lagt inn areal til ny avfallsbod. Ny bod er forbyggende med tanke på
brann og gir dessuten barnehagens ansatte mulighet til å sortere avfallet på en bedre måte.
Veinavn
Eksisterende veinavn, Årosveien 220, beholdes.
Universell utforming
Åros barnehage tar imot barn med ulike funksjonshemminger fra hele Søgne kommune.
Bygget er tilrettelagt og tilgjengelig for rullestolbrukere og hovedfunksjoner ligger på
inngangsplan. Parallelt med reguleringen arbeides det med plan for opparbeidelse av
barnehagens uteområde. Det vil bli allsidig tilrettelagt slik at det blir brukbart for alle.
Barn og unges interesser
Et lite skogholt i østre del av friområdet benyttes hovedsakelig av barnehagebarna i følge
med de voksne. Barna i området forteller at myrområdet med kantvegetasjon ikke brukes.
Det går imidlertid en snarvei tvers gjennom friområdet. Den er mye brukt av både barn og
voksne.
Vest for barnehagen ligger fotballbingen og grusbanen. Fotballbingen er mye i bruk. De
unge forteller at de ikke bruker grusbanen. Barna mener at kommunen bare kan fjerne
grusbanen for det ene målet er i veien når de aker om vinteren. Barnehagebarna og stedets
barn og unge bruker skråningen fra gang/sykkelvei som akebakken, selv om denne ikke
fungerer optimalt.
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Opplysningen er hentet fra samtale med ansatte i barnehagen og medvirkningsprosess med
ei gruppe barn fra boligområdet. Prosessen ble gjennomført på Langenes skole 2.mai 2018.
Det er lagt ved en kortfattet oppsummering av de opplysningene og innspillene som kom fra
deltakerne.
Veileder og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stiller krav om
størrelsen på uteområdet til barna i barnehagen. Dagens uteområde må utvides for å
imøtekomme normtallene om størrelse.
Det meste av friområdene som omdisponeres skal ikke bebygges, men opparbeides som
uteområde for barna. Det settes opp gjerde med flere porter som gjør det enkelt å komme
inn og ut av området. Anlegget vil være åpent når barnehagen er stengt.
Dagens parkeringsanlegg ligger der allerede. En mindre del skal i tillegg opparbeides for å
imøtekomme kommuneplanens krav om p-plasser. Denne omdisponeringen er varig.
Det er ikke mulig å skaffe en fullverdig erstatning for det arealet som går tapt, når deler av
friområdet omdisponeres. Det vises til punkt 5d i RPR-BU (rikspolitiske retningslinjer for å
styrke barn og unges interesser i planleggingen).
Det er derimot mulig å kompensere for noe av det tapte ved forbedring av det resterende.
Kommunen løser dette med følgende tiltak:
-

-

Dagens sti gjennom friområdet legges om. Det etableres en ny sti langs barnehagens
nordside. Dette arealet vil bli omdisponert fra byggeformål barnehage til
grønnstruktur friområde.
Opparbeidelsen sikres gjennom rekkefølgebestemmelse til planen.
Akebakke syd for fotballbingen opparbeides og ballbingen oppgraderes. Planens
bestemmelser sikrer dette.
Det vil også bli gjennomført en generell opprydding og fagmessig skjøtsel av
vegetasjonen i friområdet.

Detaljreguleringen skal løse behovet for tilstrekkelig stort uteområdet for barna i
barnehagen. Uteområdet vil bli opparbeidet og gitt universell utforming. Skogsterreng vil få
en sti som gjør det mulig å komme fram med barnevogn eller rullestol. Barnehagens nye
uteområde vil styrke områdets leke- og aktivitetstilbud.
Barn fra omkringliggende boligområder har vært med på medvirkningsprosess. De har fått
anledning til å komme med synspunkter på omdisponeringen. Forslagene deres gjenspeiles i
planens rekkefølgebestemmelser.
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Kart som viser omlegging av sti, etablering av ny akebakke og eksisterende ballbinge som
foreslås oppgradert.
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.
Miljøkonsekvenser
Planen medfører ikke konsekvenser for miljøet.
Biologisk mangfold
Planområdet er stort sett ferdig utbygd.
Søk i artsdatabanken har ikke resultert i funn av registrerte truede eller rødlistearter i dette
området.
Av fremmede arter finnes vanlige hagevekster. Rosa rugosa finnes ved fotballbingen og
parkeringsplassen. Amelanchier spicata er plantet langs parkeringsplassens nordøstre side.
Begge er kjenninger fra den gamle svarelista over uønskede planter.
Kulturminner
Søk i kartdatabase hos riksantikvaren viser at det ikke finnes registrerte kulturminner
innenfor planområdet.
Folkehelse
Forhold som kan ha positiv innvirkning på befolkningens helse omfattes av begrepet
folkehelse.
Det er mange lekeplasser, kvartalslekeplass og balløkker i boligområdene i Årosskogen. Her
kan barn og ungdom utfolde seg og møte jevnaldrende. I tillegg vil barnehagens uteområde
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være tilgjengelig for alle når barnehagen er stengt. Det vil bli et supplement til det øvrige
leketilbudet for områdets barn og unge. En generell oppgradering vil også ha positiv effekt
på omgivelsene. For barnehagebarna vil gevinsten bli betydelig når de får et skikkelig
uteareal å bolter seg på. Helsegevinsten vil bli på det mentale og sosiale planet ved at
konflikter reduseres og mulighetene forbedres. Motorisk vil effekten bli betydelig når nye
leke- og aktivitetstilbud etableres.
Lyd og Støy
Planområdet er ikke eksponert for støy.
Anleggsfasen
Når opparbeidelse av uteområdet og parkeringsanlegget gjennomføres, vil dette ligge godt
innenfor de krav til støy som gjelder for bygge- og anleggsvirksomhet. Anleggsvirksomheten
kommer til å foregå på dagtid. Transport av masser og utstyr inn og ut av området skal ikke
skje i den perioden hvor de fleste barna blir levert og hentet i barnehagen.
Ny stiforbindelse må opparbeides før den gamle fjernes. Det vil gjøre forholdene tryggere
for barn i nabolaget.
Kriminalitetsforebyggende tiltak
Stiforbindelsen gjennom området er mye brukt av barn, ungdom og voksne som går tur.
Omleggingen til nordsiden av barnehagen vil gjøre det mer oversiktlig. Opprydding og
tynning i vegetasjonen vil også føre til at uønsket opphold blir lite problematisk. Området
har utendørs lysmaster og belysning på bygget, men noen ekstra lyspunkt vil bli innarbeidet i
utomhusplanen.
Høye trær mellom naboer i sør og uteområdet skal fjernes. Dette gir naboskapet både på
nord- og sydsiden godt innsyn på oppholdsarealene utendørs i barnehagen. I sum vil alle
tiltakene har en kriminalforebyggende effekt.

Forurensning, energiforbruk og lukt
Tiltak etter planen vil ikke påvirke forurensning eller energiforbruk utover det som følger av
vanlig bruk knyttet til barnehagebygget.
GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN
Detaljplan for Åros barnehage er en kommunal plan som det ikke lages utbyggingsavtale for.
Kommunen er grunneier, reguleringsmyndighet og utbygger av området. Det er derfor ikke
behov for særskilt avtale.
Planen gir hjemmel for eksisterende bygningsmasse, samt en liten reserve og ny avfallsbod.
Uteområdet og parkeringsanlegg er vist i henhold til forskriftens normtall og
kommuneplanens bestemmelse.
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Rekkefølgebestemmelser er benyttet for å sikre omlegging av eksisterende stiforbindelse,
opparbeidelse av ny akebakke og oppgradering av fotballbingen.
Tiltakene er delvis erstatning og kompensasjon for omdisponering av friområder i gjeldende
plan. Det vises for øvrig til punkt 5d i RPR-BU.
Kommunestyret har bevilget penger til utvidelse og oppgradering av barnehagens
uteområde, i tråd med de føringer som planen hjemler.
PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Oppstartsmøte
Det ble holdt oppstartsmøte med kommunen 1. mars 2018. Følgende temaer for
planarbeidet er:
-

Barns interesser
RPR-BU, punkt 5d, erstatningsareal
Universell utforming

Planinitiativet er i strid med gjeldende plan. Planen legger opp til en omdisponering av
friområde til uteområde og parkeringsareal for barnehagen. En begrenset
konsekvensvurdering omkring dette temaet må beskrives. Kommunen anbefaler likevel
oppstart av planarbeidet.
Informasjonsmøte i grendehuset på Åros
I forbindelse med varsel om igangsatt planarbeid ble det invitert til informasjonsmøte i
grendehuset på Åros den 3.april kl. 18.00.
Nytt møte med naboene vil bli arrangert, når forslag til utomhusplan for barnehagens
uteområde foreligger.
Dialog og samarbeid med ledelse og representanter for de ansatte i Åros barnehage.
Det har vært flere møter med både ledelsen og representanter for de ansatte. Deres ønsker
og innspill er i tråd med det planforslaget som nå fremmes. De ansatte er også direkte
involvert i utformingen av nytt uteområde.
Ledelsen ved barnehagen orienterer styret og SU fortløpende om arbeidet.
Varsel om oppstart av planarbeid
Det ble sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering for Åros barnehage, datert 14.03.18
med frist for innsending av merknader og kommentarer innen 21.april 2018
Ved fristens utløp var det kommet inn 5 uttalelser. Disse er oppsummert og kommentert
under.
Offentlige høringsinstanser
1. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Miljøvernavdelingen, 26.03.18
- Fylkesmannen ser positivt på at planarbeidet har som hovedmål å skaffe barnehagen
tilstrekkelig uteareal.
- Fylkesmannen varsler generelt at kommunen som godkjenningsmyndighet for
barnehager må involveres så tidlig som mulig for å se om plassering og avsatte areal
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-

-

er i tråd med forskriftens krav (jfr. veilederen IS-2072), slik at samtykke til
etableringen kan gis.
Fylkesmannen minner om at barn og unge har rett til å si sin mening i alt som berører
deres interesser. Planprosessen må derfor organiseres slik at synspunkter fra de
unge kommer fram. Planbeskrivelsen skal omtale prosessen og hvilke resultater de
unges innspill har på utformingen av planområdet.
Fylkesmannen viser til RPR, punkt 5d og minner om at dersom friområdet skal
omdisponeres skal det skaffes fullverdig erstatning.
Planens bestemmelser må sikre at barnehagens uteområde, parkering og adkomst
får universell utforming, jfr. rundskriv T-5/99B – tilgjengelighet for alle.
Hensynet til naturmangfold må gjøres rede for.
Det må også gjøres rede for hvordan begrenser risikoen for spredning av fremmede
arter. Reguleringsbestemmelser kan benyttes for å sikre at rene masser blir benyttet
internt i anlegget.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at planarbeid bør søke å redusere klimautslipp.
Det kan gjøres gjennom bestemmelser om for eksempel legge til rette for å lade elbiler.
Risiko og sårbarhetsanalyse må utarbeides og legges ved plansaken.

Kommentar:
- Fylkesmannens positive signaler til utvidelsen av Åros barnehage er sammenfallende
med kommunen ønske om å sikre tilstrekkelig stort uteområde for barnehagebarna.
- Åros barnehage er allerede etablert. Det er derfor ikke så mye man kan gjøre med
plasseringen. Kommunen er imidlertid enig i fylkesmannens generelle kommentar om
tidlig involvering vedrørende plassering og utforing av utearealet, når nye barnehager
skal etableres.
- Kommunen har lagt til rette for og gjennomført medvirkningsprosess med barn fra
Årosskogen, slik at deres synspunkter har kommer fram. Prosessen er kort omtalt i
planbeskrivelse. Oppsummeringen av medvirkningsprosessen er lagt ved bakerst i
beskrivelsen.
- Det vises til RPR, barn og unge, punkt 5d. Det er ikke mulig å skaffe fullverdig
arealmessig erstatning for det friområde som omdisponeres. Det mest av området
som omdisponeres skal ikke bebygges, men tilrettelegges slik at barnehagebarna får
et uteområde som i størrelse er i tråd med gjeldende forskrift for miljørettet helsevern
i skole og barnehager.
Del av friområde må omdisponeres til parkeringsareal for å få til et funksjonelt og
universelt anlegg som er i tråd med kommunens norm.
Nordre del av gjeldende barnehagetomt omdisponeres til grønnstruktur. En
omdisponering av dette arealet gjør det mulig å få til en omlegging av dagens
stiforbindelse, som går gjennom østre del av friområdet.
Ny akebakke etableres i sydvest. Kommunen sørger for at kunstgresset og ballbingen
for øvrig rehabiliteres, før nytt uteområde tas i bruk. Uteområdet til barnehagen får
porter, slik at barn og unge kan benytte området når barnehagen er stengt.
Løsningene og tiltakene kommunen iverksetter må oppfattes som en tilfredsstillende
kompensasjon for de arealene som blir omdisponert. Kommentarer og innspill fra
barna er dermed imøtekommet.
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-

Tilgjengelighet for alle følges opp i planens bestemmelser og i utomhusplanen for
uteområdet.
Området er allerede bygd ut. Det er ikke registrert funn av registrerte truede eller
rødlistearter i dette området. Rosa rugosa finnes ved fotballbingen og
parkeringsplassen. Amelanchier spicata er plantet som hekk ved parkeringsplassen.
Risiko og sårbarhetsanalyse er utarbeidet og lagt ved plansaken.

2. Vest-Agder fylkeskommune, 06.04.18
- Fylkeskommunen minner om at det skal utarbeide en beskrivelse av hvordan barn og
unges interesser blir ivaretatt i planen.
- Fylkeskommunen gir råd om at oppgradering av ballbingen sikres gjennom bruk av
rekkefølgebestemmelser til planen
- Dersom friområder skal omdisponeres viser fylkeskommunen til RPR-BU, punkt 5d
erstatningsareal.
- Fylkeskommunen forutsetter at det sikres trygg adkomst til etablert ballbinge og at
det etableres interne snarveier som sikrer en trygg tilkomst lekeområdet fra
omkringliggende boligområde.
- Fylkeskonservatoren har ingen merknader til planen.
Kommentar:
- Beskrivelse av hvordan hensynet til barn og unge er ivaretatt inngår i
planbeskrivelsen.
- Kommunen vil søke om spillemidler for å få skiftet kunstgresset i fotballbingen.
Ballvegger skal repareres. Nettet i fotballmålene skiftes ut. Dette er sikret
gjennomført i planens bestemmelser.
- Vedrørende erstatningsareal, jfr. RPR, barn og unge, punkt 5d vises til det til
kommentarer under fylkesmannen.
- Trygg adkomst til ballbinge er allerede etablert. Den nye planen vil sikre at det blir
snarvei mellom boligområdet og ballbingen/akebakken.
3. Agder Energi Nett, 18.04.18
- AE nett skriver at i området som inngår i reguleringen har Agder Energi Nett en lavspent
jordkabel som vist på vedlagte kartskisse.
Kommentar:
- Kartet er gjengitt i planbeskrivelsen. Ny plan endrer ikke dagens forhold.
4. Barn og unges representant, 17.04.18
- Barn og unges representant er særdeles positiv til at uteområdet ved Åros barnehage blir
utvidet og oppgradert.
- Nytt parkeringsanlegg må ikke komme i konflikt med eller begrense bruken av
akebakken.
- Gangveien gjennom området blir mye brukt av barn, ungdom og voksne. Den må
erstattes.
- Snarveien mellom garasjeanlegget og Tjønnemyra nr.13 er viktig for barna i området.
- Dagens parkeringsløsning ligger i bratt nedoverbakke og skaper farlige situasjoner.
Trafikksikkerheten må ivaretas i nytt planforslag.
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-

Det er ønskelig at ballbingen oppgraderes.
Barna fra nærområdet må gis mulighet til å komme med innspill i planprosessen.

Kommentar:
- Ny akebakke etableres, slik at det ikke blir konflikter mellom denne og
parkeringsanlegget. Snarveien som går gjennom området blir lagt om og dermed
erstattet.
- Snarveien mellom garasjeanlegget og Tjønnemyra nr 33 går ned ei steinur og delvis over
boligtomt. Denne erstattes ikke. Barna må bruke de øvrige snarveiene i området.
- Dagens parkeringsanlegg skal heves. Universell utforming og sikkerhet skal ivaretas.
- Oppgradering av ballbingen vil bli utført.
- Barna fra området er hørt. Deres innspill og kommentarer gjenspeiles i planens
rekkefølgebestemmelser.
5. Tjønnemyr 37 v/John og Tove MacLeod, 13.04.18
- Naboen håper at oppgraderingen av uteområdet kommer til å blir bra og blir utført på en
skånsom måte både for naturen og for naboene.
- Naboen mener at det ble gjort en feil plassering av rekkehusene da de ble bygd i 1989.
Av den grunn fikk de lov av kommunens representant å fylle ut mot vest.
De har etterspurt eiendomsbolter på vestsiden av eiendommen, men har aldri fått
oppmålt tomta. De ønsker at det gjennomføres en befaring med alle naboene i rekken.
Hensikten er å få avklart hvor barnehagens uteområde blir plassert.
- Det er behov for opprydding av hageavfall og utfylte masser i det lille skogholtet like bak
garasjerekken i Tjønnemyra.
- Naboene ønsker at rekken med bjørketrær langs dagens snarvei felles fordi disse kaster
lange skygger inn i området på formiddagen og tar kveldssolen for rekkehusene i
bakkant.
- Dersom uteområdet skal dreneres og fylles opp på høyde med vår plen, ber vi om at det
settes opp et tett og høyt gjerde mot eiendommen vår.
- Det er behov for å ruste opp friområdet i vest, inkludert ballbingen. De anbefaler å sette
opp ballfangernett som hindrer baller i å skade parkerte biler.
- Naboen ønsker at området i vest må vurderes å benyttes til uteområde for barnehagen.
- Veien ned til barnehagen bør ha en høyere standard. Det må være etablert en sikker
snumulighet for kjøretøy som skal hente søppel og leverer varer.
Kommentar:
- Utformingen av nytt uteområdet skal ivareta behovet til barna. Det vil så langt det er
mulig også bli tatt hensyn til naboers ønske om å tynne/fjerne vegetasjon uten at det går
på bekostning av kvaliteten til barnas uteområde.
- Eiendomsenheten i kommunen kommer til å følge opp vedrørende oppmålingen av
tomtegrensene mot nytt uteområde til barnehagen.
- Hageavfall i friområdet skal fjernes. Steiner og utfylte masser skal sjekkes og håndteres.
Behov for sikring skal avklares og utføres før nytt uteområde tas i bruk.
- Uteområdet skal ikke heves opp på høyde med naboenes hage. Noe av myrområdet skal
høydejusteres ca 1 meter. Det vil bli et svakt fall fra barnehagebyggets østre del og
videre mot øst. Et plankegjerde vil derfor ikke ha noen effekt da dette i så fall ville bli
liggende under nivået på naboens plen.
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-

Ballbingen vil bli rustet opp. Ballfangernett vil ikke bli satt opp i første omgang. Behov for
dette vil avklares etter at anleggene er tatt i bruk.
Det er ikke hensiktsmessig eller ønskelig å innlemme friområdet i vest i barnehagens
uteområde fordi parkeringsanlegget ligger her. Det er dessuten dette arealet som brukes
av områdets barn.
Det er lagt inn areal for ny avfallsbod. Plasseringen vil gjøre det enklere for
renovasjonsbiler å hente avfall på en mer trafikksikker måte enn dagens løsning.
Forbedret snuplass er regulert.

Medvirkning
Underveis i planarbeidet har det vært gjennomført medvirkningsprosess (02.05.18) med åtte
barn (5. og 6.tinn) fra Årosskogen. Langenes skole var behjelpelig med å plukke ut aktuelle
kandidater. Alle fikk med seg et informasjonsskriv hjem, slik at foresatte var orientert om
prosessen. Samtlige av de inviterte barna møtte.
Bakerst i planbeskrivelsen er dokumentasjonen av medvirkningsprosessen lagt ved.
En kort oppsummeringen er gjengitt her:
Barna kjenner området svært godt. De hadde alle, så nær som en, tilbrakt mye tid i Åros
barnehage før de begynte på skolen. De har gode minner og mange forslag til hva et nytt og
oppgradert uteområde kan inneholde.
Barna synes alle at det var greit at barnehagebarna fikk større uteområdet. De mente at
barnehagebarna hadde behov for det. Myra og skogholtet i øst blir ikke brukt av barna, men
det var viktig for dem at det ble laget en ny stiforbindelse som erstatning for den
eksisterende. De synes at den nye stien må lages før den gamle forsvinner. Barna ønsker
også at det kommer porter, slik at det er enkelt å ta seg inn i uteområdet, når barnehagen
har stengt. Søppeldunker i området er det også fint å få.
Ny eller oppgradert ballbinge var det mange som tok til ordet for. Gjerne med et
ballfangernett, så ballene ikke havner på parkerte biler.
Barna ønsket seg også en ny akebakke.
De unge mente også at kommunen egentlig bare kan bruke grusbanen til å lage en større
parkeringsplass, for det er ingen av dem som bruker den.
Kommentar:
Friområdet i øst er ikke brukt av områdets barn. Det er primært barnehagebarna og de
ansatte som bruker skogen. De unge synes at det var helt greit at barna i barnehagen fikk
større uteområde. Selv om dette gikk på bekostning av størrelsen på friområdet.
Stien tvers gjennom friområdet blir erstattet og opparbeidet før nytt uteområde tas i bruk.
Dette sikres gjennom planens bestemmelser.
Nye porter er vist på utomhusplanen. Dette for å sikre at det blir enkel adkomst for alle
brukerne. Det er opp til barnehagens ledelse om de ønsker å sette opp søppelbøtter på
uteområdet.
Ballbingen blir oppgradert og nytt kunstgress blir anlagt. Ballfangernett blir ikke satt opp i
denne omgangen. Det antas at det meste av bruken kommer til å foregå på ettermiddagen,
når parkeringsplassen er omtrent tom for biler. Bruken av ballbingen vil avklare behovet for
nett. Dette er noe som kommunen i så fall må følge opp senere.
18

Ny akebakke blir opparbeidet. Den skal plasseres slik at akingen ikke kommer i konflikt med
bilene på parkeringsplassen.
FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET

Planforslaget er en opprydding og oppdatering etter gjeldende normer og bestemmelser. Etablert
virksomhet får reguleringshjemmel for bygg og tiltak som er utført. Barnehagens uteareal blir utvidet
slik at det blir godt innenfor gjeldende norm, samtidig som det er tatt høyde for en utvidelse til 100
barn. Adkomstveien burde startet ved Årosveiens lavbrekk. Da ville trafikkløsningen blitt mye bedre.
Siden veien allerede er bygd er det vurdert som urealistisk å endre dette. For øvrig er de fleste
premissene gitt ved at området er bygd ut allerede.

Åros barnehage detaljregulering, plankart

05.08.18
Teal Landskap

Vedlegg:
DETALJREGULERING ÅROS BARNEHAGE
Medvirkningsprosess – barn og unge
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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 OM PLANFORSLAGET

Planforslaget gjelder Åros barnehage i Søgne kommune. Ny detaljregulering for Åros barnehage skal
erstatte del av gjeldende bebyggelsesplan for Årosskogen felt D, Tjønnelia.
Planen skal få byggehjemmel for eksisterende bygningsmasse, samt en mindre reserve. Areal for
avfallsbod er også lagt inn.
Barnehagens uteområde skal utvides slik at det er dimensjonert for 100 barn etter gjeldende norm
IS – 2072.
Dagens parkeringsanlegg må utvides for å få tilstrekkelig parkeringsdekning i henhold til
kommuneplanens krav.
Adkomstveien beholdes i hovedsak i overensstemmelse med gjeldende plan.

SAMMENDRAG

Gjennomgangen av risikofaktorene i analyseskjemaet viser at det ikke er sannsynlig at alvorlige
hendelser skal inntreffe. Planforslaget bygger på gjeldende reguleringsplan. Barnehagen er allerede
bygd. Det er utvidelse av barnas uteområde og tilstrekkelige parkeringsareal som er hovedtema i denne
planen. Planløsningen er på ingen måte risikopreget.

BESKRIVELSE AV METODE

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i veileder fra DSB om risiko og sårbarhetsanalyse for PBL.
Det er i tillegg lagt inn en ny kolonne i matrisen som kan benyttes, dersom det ikke er sannsynlig at den
nevnte hendelsen kan inntreffe.
Vurderingene er basert med utgangspunkt i forslag til detaljregulering for Åros barnehage.
Uønskede hendelser er vurdert og sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som
barnehage, trafikkområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene/miljøet. Det
gjelder både konsekvenser for og konsekvenser av planen.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
Meget sannsynlig (4)

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

Sannsynlig (3)

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

Mindre sannsynlig (2)

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

Lite sannsynlig (1)

hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre
enn en gang hvert 50. år

Ikke sannsynlig (0)

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

Meget
alvorlig/meget farlig
(4)

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

Alvorlige skader på
miljøet med opptil 25
års restaurering.

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

Katastrofalt (5)

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

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

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

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

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig
0. Ikke sannsynlig

Forklaring:
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte
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4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt
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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 for denne planen.
Til venstre 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, Matrise for risikovurdering)
Hendelse/Situasjon

1.

Ikke
relevante.
Ingen
kons
for
planen

Steinsprang

Kons
for

Kons av

plane
n

planen

x

Sanns.

Kons.

2

2

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde

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

Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Ikke
relevante
Ingen
kons
for
planen

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

Steinsprang

x

2.

Masseras/
leirskred

x

3.

Snø-/isras

x

4.

Dambrudd

x

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

x

6.

Skogbrann
(større/farlig)

x

Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte

x

Kons.
for

Kons.
av

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak
(Kommenter hvis ikke
relevant)

Kilde
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områder
(Ekstremvær,
storm og
orkan)
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

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

x
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i kraftforsyning)
20. Svikt i
fjernvarme

x

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

x

22. Avløpssystemet
(Svikt eller
brudd)

x

23. Forsvarsområde

x

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

x

29. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)

x

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

x

31. Brann (med
større
konsekvenser)

x

32. Sammenrasing
av bygninger/
konstruksjoner

x

33. Dødsfall under
opprivende
omstendighet

x

(sammenbrudd)

Andre forurensningskilder
34. Boligforurensning

x

35. Landbruksforurensning

x
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36. Akutt
forurensning

x

37. Støv og støy;
industri

x

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

x

46. Høyspentlinje

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

53. Ulykke med
gående/
syklende

x
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OPPSUMMERING

Gjennomgangen av risikofaktorene i analyseskjemaet viser at det ikke er sannsynlig at alvorlige
hendelser skal inntreffe. Planforslaget bygger på gjeldende reguleringsplan. Barnehagen er allerede
bygd. Det er utvidelse av barnas uteområde som er tema i denne planen. Planløsningen er på ingen
måte risikopreget.
Resultatet av analyseskjemaet er oppsummert med hendelsesnummer i tabellen under:
Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget
sannsynlig
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3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig
0. Ikke sannsynlig

1- 53

Forklaring:
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

20.06.18 Teal Landskap AS

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

DETALJREGULERING ÅROS BARNEHAGE
Medvirkningsprosess – barn og unge

BAKGRUNN
Arbeid med detaljregulering av Åros barnehage er igangsatt. Plan- og bygningsloven pålegger
kommunen å sørge for at barn og unge kan få komme med innspill, når planer utarbeides.
Teal Landskap fikk ansvar for å gjennomføre medvirkningsprosessen. Barna som bor i området rundt
Åros barnehage ble invitert. Hensikten var å kartlegge hvilke arealer de bruker , finne ut hva de
bruker dem til og gi mulighet for innspill til planforslaget.
INVITERTE
Prosessen ble gjennomført på Langenes skole, onsdag, 2.mai 18.
4 gutter og 4 jenter fra 5. og 6.trinn fikk skriftlig invitasjon om å delta. Alle takket ja.
Barna som deltok bodde alle i området rundt Åros barnehage. Det viste seg at alle så nær som en
hadde gått i barnehagen da de var yngre.
SAMTALE OG INNSPILL
A. Bruk av arealene
To store ortofoto over området ble lagt på gulvet. Barna flokket seg rundt og praten gikk livlig.
De kunne fortelle at:
Fotballbingen
Vi bruker fotballbingen.
Den er veldig slitt.
Veldig dårlig, egentlig.
Nettane til målene er heilt herpa og mye er ikke bra med den.
Det er humpler midt i banen.
Folk har tent fyrverkeri midt i banen også.
Det er litt lave vegger, sånn at man av og til skyter ballen rett ut.
Noen av plankene i plankeveggen er borte.
Den har blitt reparert noen ganger, men så blir den bare ødelagte igjen.
Nettane ble fikset også ble de ødelagt igjen. Det burde ha vært noen andre typer nett.
Vi ønsker oss veldig en ny fotballbane eller at de fikser den i alle fall.
Aking og fotballmål av rundstokk
Det står to stolper, sånne fotballmål, ved binge. Ingen bruker de. Kommunen kan bare ta de vekk for
den ene stå i veien når vi aker i bakken.
Barnehagebarna aker der når vi er på skolen og så aker vi der når vi kommer hjem.
Det er mange steiner der, så vi svinger ut i heia. Det hadde vært greit om kommunen kunne ta bort
steinene og fikse akebakken sånn at vi ikke slår oss i rompa.
Vi bruker skråningen også som snarvei på sommeren.
Det er mange andre barn som også bruker den.
Det fint om det fikses litt, rydder og fikser det.
Hogge ned litt trær eller busker sånn at vi kan bruke bakken.
Det er et tre der som er heilt ødelagt, fordi alle aker i det.
Sti øst for barnehagen
Stien har mange ting man kan trå på. Røtter og sånn. Da kan hunden min skade seg, men poenget
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mitt var at det er mange skrape steiner der. Jeg skulle ønske at det kom ny grus på stien.

To elever peker på dagens sti, mens den tredje viser hvor hytta i furutrærne ligger.

Snarvei ved garasjeanlegget
Det er en snarvei rett der med naboene (Tjønnemyra 33 ). Skråningen er full av gamle greier og ting.
Det er litt vanskelig og komme seg frem. Men vi går ned dit fordi om. Det kunne egentlig vært en litt
bedre snarvei ned der.
Skogholtet ved myra i øst
Det er ei lita hytte i treane der. Men den er helt ødelagt. Den er eldgammel. De voksne i barnehagen
bygde den da vi var der. De fikser den av og til. Lederne pleide å gjemme påskeegg inne skogen da vi
gikk i barnehagen.
Det er ingen av oss som er der nå siden hytta er helt ødelagt.
Porter og gjerder
Nå er det en lås på porten der med stien sånn at man må klatre over. Det er egentlig to porter der,
men de er låst begge to. Men det er en annen som er åpen og det er den ved parkeringa.
Gjerdene rundt barnehagen er ganske så slitte.
B. Forslag om ny disponering av arealene
Barna fikk se forslag til utvidelse av barnehagens uteområde i øst og utvidet parkeringsplass i vest.
Spørsmålene satt løst og kommentarene kom på løpende bånd. Her er noen av dem:
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Utvidelse, ny sti og søppeldunker
Blir det en sti igjennom barnehagen?
Liksom gjennom?
Nei, se der, de har tenkt at stien skal gå rett der med gjerdet.
Det var lurt å gjøre det sånn, for da trenger vi ikke å gå gjennom barnehagen.
Ja, det går ganske greit å gå der.
Det går egentlig bra at dere utvider barnehagen så lenge det går an å gå der på den nye stien.
Men det må bli en bra sti som vi kan gå på. Med ny grus og sånn.
Det hadde vært fint hvis noen satt opp noen søppeldunker også.
Liksom at det kan henge på noen trær eller noe, sånn at det ikke kastes søppel i naturen.
Omdisponering av friområdet
Det gjør ikke noe om barnehagen får mer plass der med myra, for vi er jo ikke der og leker.
Vi er mest med bingen og i akebakken.
Vi synes det er greit at barna får mer plass for de trenger det.
Men kommunen må lage en ny sti for den bruker vi mye.
Du vet der hvor den parkeringsplassen skal være.
Kommunen kan egentlig bare bruke den grusen som er der, for den bruker ingen.
Kanskje det kan bli et gjerde sånn at vi ikke skyter ballen på bilene?
Vi kan nok trenge noen flere parkeringsplasser. For det blir veldig fullt der når det er juleavslutninger
og sånne ting.
Forslag til hva som bør gjøres på uteområdet
Kommunen bør gjøre det finere innforbi gjerdet til barnehagen også.
Jeg synes barna skal få lekefengsel og brannbiler, politi og sykebiler.
Det er mange som leker politi og røvere.
Jeg husker at vi stod vi i fengsel. Det var såååå ekkelt der.
Det er veldig mange som liker sykkelbiler, så det må være plasser der man kan sykle.
Da vi gikk der lekte vi politi. Kanskje de kan male sykkelbilene som politi- og brannbil og sånt?
Jeg gikk i en annen barnehage da jeg var liten. Der var det veier som var markert. Det var veldig kult.
Ja, det kunne vært malt asfaltvei rundt i hele barnehagen.
Det må være nok asfalt i hvert fall.
Kanskje man kan farge en vei?
Lillesøstera mi har veldig lyst på noe å klatre i. Ho er utrolig sterk og hun liker sånn man kan henge
seg i med armene. Sånn tauanlegg som de har på Langenes skole kanskj?
Men da må det kanskje være to tau sånn at man kan gå og holde seg i tauene?
Vi klatret bare på det gamle, kjedelige lekestativet da vi gikk i barnehagen.
Kanskje de små i barnehagen kan få lekehus?
Eller en hel liten landsby med lekehus.
Med klatrepark der og hytter og sånn der.
Inni landsbyen kunne det vært veier og biler. Da kunne barna ha kjørt rundt og lært skilt.
Jentene jaget guttene også løp vi bare rundt og rundt det lille huset.
Inni der med huset med vinduer kan det kanskje være litt mer møbler?
3

Hyller og butikkhjørne. Sånn at barna kan gå inn og leke der.
Når vi gikk i barnehagen så lekte vi så mye på den bilen. Den var så gøy!
Kanskje de kan bygge en ny bil med farger. Barn er glad i farger.
Jeg husker at vi lagde sandslott og gravde oss gjennom jordkloden og ned til Kina.
I sandkassa kan det jo være kart under sanda så barna vet hvor de graver, hehe 
Jeg syns de skal få ei ny sånn stor ronse som man kan ligge i.
Barna har en lavvo, men den er ødelagt.
Så kanskje de kunne fått en ny en som kunne vært i den nye barnehagen.
OPPSUMMERING
Barna kjenner området svært godt. De hadde alle, så nær som en, tilbrakt mye tid i Åros barnehage
før de begynte på skolen. De har gode minner og mange forslag til hva et nytt og oppgradert
uteområde kan inneholde.
Barna var samstemte i at de synes det var greit at barnehagebarna fikk større uteområdet, for de
trenger det. Området barn bruker ikke myra og skogholtet i øst.
Men det var viktig for de unge at det kom en ny, gruslagt sti som erstatning for den eksisterende.
Den nye stien må lages før den gamle forsvinner. Det nye uteområdet må ha flere åpne porter, slik
at det er enkelt å ta seg inn i området når barnehagen har stengt. Søppeldunker i området er også
fint å få.
Ny eller oppgradert ballbinge var det mange som tok til ordet for. Gjerne med et ballfangernett, så
ballene ikke havner på parkerte biler.
Barna ønsket seg en bedre akebakke.
De unge mente også at kommunen egentlig bare kan bruke grusen til å lage en større
parkeringsplass, for det er ingen som bruker den.

05.05.18
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2018/1204

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/2895

Dato
17.12.2018

Faglig råd og høringsuttalelse til reguleringsplan for Åros barnehage, planid
201803 i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 30.10.2018.
Detaljreguleringen for eksisterende barnehage er utarbeidet primært for å sikre tilstrekkelig
uteoppholdsarealer, jf. Kunnskapsdepartementets normkrav i veileder for utforming av
barnehagers utearealer, f-4225.
Iflg. gjeldende reguleringsplan for Årosskogen felt D fra 1989, har eksisterende barnehage tatt
i bruk deler av regulert friområde omkring barnehagen. Dette gjelder bl.a. deler av
bebyggelsen og parkeringsarealet med tilførselsvei. Totalt medfører nytt planforslag at ca.
3500 kvm friområde blir omregulert for å ivareta barnehagens behov. Barnehagebebyggelsen
er i dag i en etasje. Forslag til reguleringsplan åpner for bygging i to etasjer. Med denne
utvidelsen tas det sikte på å utvide antall barnehageplasser fra 85 til 100. For å oppfylle
normkravet for uteoppholdsarealer, bør barn under 3 år ha 33 kvm til disposisjon, mens barn
over 3 år bør ha 24 kvm. Dette er inntatt i reguleringsbestemmelsene som et krav.
Kommunen har vurdert omdisponeringen av regulert friområde opp mot rikspolitiske
retningslinjer for barn og unge, punkt 5d, med krav om fullverdig erstatning. Det meste av
friområdet vurderes mer som en grønn lunge/korridor mellom 2 boligfelt enn som friområde
med noe opparbeiding. Det viktigste vurderes å være opprettholdelse av stiforbindelsen
gjennom området. Denne er i planforslaget lagt om med, rekkefølgekrav om opparbeiding før
tilleggsarealet til barnehagens uteoppholdsområde kan tas i bruk. Tilsvarende rekkefølgekrav
er satt for opprusting av eksisterende ball-løkke i friområdet, samt for etablering av akebakke
i skråningen sørøst for ball-løkka.
Vurdering
Fylkesmannens miljøvernavdeling ser positivt på at kvaliteten på barnehagen heves, slik at
de nasjonale normkravene til uteoppholdsarealer ivaretas. For øvrig mener vi barn og unges
interesser i området generelt blir bedre ivaretatt, gjennom innførte rekkefølgekrav.

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

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Vi har i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet bl.a. fokusert på at planarbeidet
bør søke å redusere klimagassutslipp. Reguleringsbestemmelsene krever bl.a. likevel 35
parkeringsplasser, noe vi i denne forbindelse anser å være for mye. Området har god
tilgjengelighet både med buss og sykkel. Selv om kommuneplanen har krav om 1 p-plass pr.
årsverk pluss 0,08 pr. heltidsplass, gir vi faglig råd om at antall parkeringsplasser reduseres
og at disse primært forbeholdes 0-utslippskjøretøy. For øvrig er det krav om at det på
parkeringsplassen gis mulighet for lading av 3 el-biler, noe vi finner positivt. Vi gir imidlertid råd
om at det også sikres god sykkelparkering og gode muligheter for lading av el-sykkel.

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

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

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

4605

KRISTIANSAND S
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
Vår ref.: 18/04863-5

Deres ref.: 2018/1204

Dato: 20.11.2018

Søgne kommune -- detaljregulering for Åros Barnehage, Plan ID 201803 – offentlig
ettersyn
Det vises til oversendelse fra kommunen, datert 30.10.2018.
Det vises videre til fylkeskommunens innspill, datert 06.04.2018, ved oppstart av
planarbeidet. Det ble den gang spesielt fokusert på barn og unges interesser.
Det er positivt at våre råd i hovedsak er tatt til følge i planforslaget:
 rekkefølgekrav til sikring og oppgradering av ballbinge
 rekkefølgekrav til ny turvei i grønnstrukturen
 omdisponert friområde er åpent for alle etter barnehagens stengetid og dermed kan
krav om erstatningsareal frafalles
 trafikksikkerheten synes tilfredsstillende ivaretatt
Ut over dette har vi ingen merknader.
Med vennlig hilsen
Diderik Cappelen
fung. seksjonsleder
Kristin Syvertsen
rådgiver
Adresselister:
Mottakere:
Søgne kommune
Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

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

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

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:

Fra: Ånesland Steinar[steinar.aanesland@vegvesen.no]
Sendt: 06.11.2018 13:43:59
Til: Postmottak
Tittel: 18/237020-1 - Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering for Åros barnehage - plan ID 201803

Hei.
Vi viser til mail fra dere av 30.10.2018.
Planområdet ligger i tilknytning til kommunal veg og reguleringsplanen er ikke av interesse for Statens
vegvesen.

Med hilsen
Steinar Ånesland
Seksjon: Planforvaltning og miljø
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Besøksadresse: Rigedalen 5, KRISTIANSAND S
Telefon: +47 38121525 Mobil: +47 90010704 e-post/Lync: steinar.aanesland@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: Daniel Holm [mailto:Daniel.Holm@sogne.kommune.no]
Sendt: 30. oktober 2018 13:18
Til: fmavpost@fylkesmannen.no; postmottak@vaf.no; Firmapost‐Sør <firmapost‐sor@vegvesen.no>;
firmapost@ae.no; post@avfallsor.no; 'kbr@kbr.no' <kbr@kbr.no>; dag@pkas.no; post@teallandskap.no
Kopi: Dag Røise <Dag.Roise@sogne.kommune.no>
Emne: Offentlig ettersyn og høring ‐ Detaljregulering for Åros Barnehage, Plan ID 201803

Hei,
Viser til vedlagte brev, sendes kun på e‐post. Vedlegger kopi av planen til myndigheter og organisasjoner.
mvh
Daniel Holm
Søgne kommune

RÅDMANNEN

TEAL LANDSKAP AS
Odderhei terrasse 12
4639 KRISTIANSAND S

Deres ref:

Vår ref:
2018/1204 18981/2018

Saksbehandler:
Yngvild Grummedal

Arkivkode:
L12

Dato:
17.04.2018

Barn og unges representant - uttalelse vedørende Åros barnehage og tilgrensende
friområder
Jeg stiller meg særdeles positiv til at uteområdet for barna i Åros barnehage blir oppgradert.
Etter min vurdering er det relevant å påpeke noen interesser barn og unge i området i dag
benytter seg av, og det er viktig de enten blir ivaretatt, eller gis et fullgodt
erstatningsalternativ;




Akebakken på friområde ved nedkjøring til barnehage- det er av vesentlig betydning
at nye parkeringsplasser som er tenkt ved retning ballbingen ikke begrenser ake
mulighetene.
Snarvei ved garasjeanlegg i sydlig retning blir i dag brukt av barn og unge som
forbindelse mellom Tjønnemyra og barnehage/binge.
Gangvei/stivei som forbinder sykkelsti fra Langenes til barnehage blir brukt av barn,
unge og familier som gjennomgang.

Jeg har fått innspill fra forelder i barnehagen vedrørende utfordringer på parkeringsplass.
Denne er delvis plassert i bakke og dette skaper farlige situasjoner. Ber om at hensyn til
trafikksikker parkeringsplass tas med i videre planprosess.
For øvrig vil jeg oppfordre til at oppgradering av ballbingen og området rundt tas med i
betraktingen av planen. Samt at barn og unge i nærområde gis mulighet til medvirkning i
planprosessen.

Med hilsen
Yngvild Grummedal
Barn og unges representant
Søgne kommune
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 38055555
Direktenr: 996 95 654

Epost:
Web:
Org.nr:

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

KOPIMOTTAKER
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 18/04863-3

Deres ref.: AR/0118

Dato: 06.04.2018

Søgne kommune - Uttalelse til varsel om igangsetting av detaljregulering for Åros
barnehage og tilgrensende friområder
Viser til oversendelse av 14.03.2018 der det meldes om igangsetting av detaljregulering i
overnevnte område.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for at barnehagen får tilstrekkelig uteareal i
overensstemmelse med normtall, få parkeringsdekning i henhold til kommuneplanens krav
og byggehjemmel for eksisterende bygningsmasse samt en mindre reserve. Den
eksisterende bebyggelsen går utover området som er regulert til offentlig bebyggelse i
gjeldende reguleringsplan.
Fylkeskommunen har følgende innspill:
Barn og unges interesser
Vi minner om at det skal utarbeides en beskrivelse av hvordan barn og unges interesser vil
bli ivaretatt i det aktuelle planarbeidet.
Det fremkommer av oppstartsmeldingen at eksisterende ballbringe vest i planområdet er
dårlig vedlikeholdt og trenger en oppgradering. Det gis råd om at det stilles
rekkefølgebestemmelser som sikrer dette.
Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk
eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jf. "Rikspolitiske retningslinjer for
barn og planlegging" punkt 5 d.
Det forutsettes at det sikres trygg adkomst til funksjoner som benyttes av barn og unge i
fritiden. I denne sammenheng nevnes adkomst til etablert ballbinge. Det gis råd om at det
etableres interne stier (snarveier) i planområdet som sikrer trygg adkomst til lekeområdet
fra omkringliggende boligområde.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø
Fylkeskonservator har ingen merknader til saken.
Med vennlig hilsen
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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Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
kst. seksjonsleder

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

Silje Utne Bjørke
rådgiver

Miljøvernavdelingen

Teal Landskap AS
Odderhei Terrasse 12
4639 KRISTIANSAND
Deres ref.
AR/0118

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/2895

Dato
26.03.2018

Innspill til oppstart av detaljregulering for Åros barnehage - gnr/bnr 20/230,
Årosveien 220 i Søgne kommune
Vi viser til varsel datert 14.03.2018.
Saken gjelder ca. 13 dekar innenfor reguleringsplan for Åros, felt D, fra 1989. Området er der
regulert til byggeområde for offentlig bebyggelse – grendehus/barnehage, lekeplass med ballløkke og off. trafikkformål, herunder parkeringsplasser.
Formålet med planarbeidet er oppgitt å skaffe dagens barnehage tilstrekkelig uteareal i
samsvar med gjeldende normtall, få parkeringsdekning i samsvar med kommuneplanens
krav, samt å gi byggehjemmel for eksisterende bygningsmasse med et mindre tillegg.
Innspill
Fylkesmannen ser positivt på at planarbeidet har som et hovedmål å skaffe barnehagen
tilstrekkelig uteareal. I denne sammenheng har vi et generelt innspill som gjelder planlegging
av nye skoler/barnehager eller endring av disse:
«Kommunen skal godkjenne virksomheten (skolen/barnehagen) etter forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler jf.§6. Kommunenes
godkjenningsmyndighet er som regel lagt til kommuneoverlege.
Skoleeiere/barnehageeier og rektor/virksomhetsleder har ansvar for å søke om
godkjenning etter denne forskriften. Godkjenning forutsetter at virksomheten
tilfredsstiller kravene i forskriften. Det er ikke anledning til å gi midlertidig godkjenning
eller godkjenning på vilkår, men kommunen har anledning til å gi dispensasjon jf § 26.
Det er krav til godkjenning og søknad skal fremlegges godkjenningsmyndigheten når
det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomhet (jf. veileder IS2072 og IS- 2073). Det er hensiktsmessig at godkjenningen skjer i to trinn:
Trinn 1 – virksomhetseier søker om samtykke til planer for ny virksomhet eller større
endringer/utvidelser/rehabiliteringer/tilbygg mv. Samtykke bør gis samtidig med at planog bygningsmyndigheten behandler rammesøknaden for tiltaket.
Trinn 2 – virksomhetsleder søker om godkjenning ifølge bestemmelser omkring driften
av skolen. Godkjenning gis så vidt mulig før oppstart. Det kan være aktuelt for
godkjenningsmyndigheten å be om å få vurdere skolens IK-system igjen etter noen
måneders drift da ikke alt vil være helt på plass ved oppstart. (Eksempler vil finnes på
Forum for miljø og helse sine hjemmesider www.fmh.no)
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
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I denne godkjenningsordningen er det krav til gode og store nok uteoppholdsareal,
gode trafikksikkerhetsforhold mm. Det er derfor viktig at godkjenningsmyndigheten blir
involvert tidlig for å se om plassering og avsatt areal er i tråd med forskriftens krav og
kan gi samtykke til dette.»
Barn og unge
Fylkesmannen minner om FN`s barnekonvensjon som bl.a. sier at barn har rett til å si sin
mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. Barnekonvensjonen
er gjort gjeldende som norsk lov. Det er derfor viktig at planprosessen organiseres slik at
synspunkter fra barn som berørt part, kommer fram og at ulike grupper barn og unge gis
anledning til å delta. Planbeskrivelsen må omtale denne delen av planarbeidet, samt
resultatene av barn og unges medvirkning. Dersom dette ikke framgår av plandokumentene,
vil dette være en mangel ved planen som kan føre til innsigelse.
I dette tilfellet skal deler av regulert friområde omdisponeres. Vi minner derfor om at dersom
arealer som i dag brukes av barn og unge, omdisponeres til andre formål, skal fullverdige
erstatningsarealer skaffes, jf. RPR for barn og unge, pkt. 5d.
Planen bør inneholde bestemmelser som sikrer at fellesarealer, lekeplasser, parkering og
atkomst får universell utforming. Det vises i denne sammenheng til de vurderinger/beskrivelser
som skal følge planer etter plan- og bygningsloven med hensyn til konsekvenser for
funksjonshemmede, jf. rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle.
Naturmangfold
Hensynet til naturmangfoldet i området må vurderes og gjøres rede for, i tråd med
naturmangfoldloven §§ 8-12. I henhold til § 7 i samme lov, skal vurderingene gå fram av
beslutningen (her plandokumentene).
Fremmede arter
Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem.
Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) har i kap. 5 krav til aktsomhet og til
virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer. Vi ber ut fra dette
om at det, i planbeskrivelsen, gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede arter
innenfor planområdet. Videre bør man i planarbeidet ta høyde for å begrense risiko for
spredning av fremmede arter, i forbindelse med eksempelvis massetransport i anleggsfasen.
Reguleringsbestemmelsene bør videre sikre at evt. nye masser som skal tilføres planområdet
er rene, også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede
arter. Vi minner i den forbindelse om rapporten «Veileder massehåndtering og fremmede
arter» utgitt av Fylkesmannen i Aust-Agder i 2015. Rapporten er å finne på våre nettsider
under tema forurensning.
Klima
Planarbeidet bør søke å redusere klimautslipp, f.eks. gjennom bestemmelser som tar høyde
for å redusere energibruk, sikrer bruk av fornybare materialer i byggene, mv. For øvrig bør det
sikres tilfredsstillende elforsyning som gjør det mulig å tilrettelegge for lading av elbiler.

Side 2 av 3

Risiko og sårbarhet
Ved utarbeiding av planer for utbygging, foreligger et generelt krav om gjennomføring av
risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl. § 4-3. Risiko- og sårbarhet kan knytte
seg til naturgitte forhold ved arealet, f. eks. at det er utsatt for flom/overvann, skred eller
radonstråling. For øvrig kan det også være virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller
forhold som følge av arealbruken, f. eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til
hverandre. Analysen er et viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare,
risiko eller sårbarhet til, skal avmerkes i planen som hensynssone, evt. med bestemmelser,
jf. pbl. §§ 12-6 og 12-7.

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
Søgne kommune

Postboks 517 Lund
Postboks 1051

4605
4682

KRISTIANSAND S
SØGNE
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Varsel om igangsetting av detaljregulering for Åros Barnehage og tilgrensende friområde – Søgne
kommune.
Viser til tilsendt varsel om igangsetting av detaljregulering for Åros Barnehage og tilgrensende
friområde – Søgne kommune, samt informasjonsmøte Åros barnehage 3.april.
Vi bor i Tjønnemyra 37, øst for barnehagen og har noen kommentarer til reguleringen. Disse
kommentarene ble også fremsatt muntlig på møte.
Først vil vi si at vi håper og tror at oppgraderingen av område til barnehagen kommer til å bli bra, og
at det blir gjort på en skånsom måte for både naturen og for naboer.
Den første kommentaren vi har går på grensen mellom vår eiendom og friområde. Når vårt rekkehus
ble bygd i 1989 ble det gjort en feil i forhold til plasseringen av rekkehuset. Det er rett og slett for
kort avstand mellom de 2 rekkehusene, som igjen gjør at lyktestolpen står inne på vår eiendom og
ikke i veien som den skulle gjort. Dette ble påpekt av Ole Hallandvik, som den gang var ansvarlig
byggherre fra kommunen. (kommunen bygde disse 2 rad med rekkehusene som ungdomsboliger og
solgte dem). Som en følge av dette var eiendommen vår i praksis mindre enn på tegningen.
Hallandvik ga oss da beskjed om at vi kunne fylle ut på vestsiden med stein og jord, noe vi også
gjorde. Vi etterspurte eiendomsbolter på vestsiden, men det fikk vi aldri. Det var ikke viktig fikk vi
beskjed om siden det var friområde foran oss, som det aldri skulle bygges noe på. Dette har da heller
aldri vært noe tema før nå, når barnehagen skal utvide sitt område.
Slik det ser ut på tilsendte tegninger vil vi få gjerdet nesten opp på plenen vår. Vi anmoder om at det
blir gjort en befaring i område før detaljplanleggingen starter, slik at gjerdet blir plassert nedenfor
det som er en bratt skråning ned fra husene her. Helst sammen med beboerne i Tjønnemyra 35, 37
og 39. Tjønnemyra 33 eies av Søgne kommune.
Det er blitt ryddet blant råtne trær og annet kratt for å holde området så fint som mulig. Det er tatt
ned en stor gran som truet rekkehusene, den var helt løs i roten. Kenneth Harbakk i Søgne kommune
sagde ned denne. Vi fikk i samme slengen lov til å rydde i trærne foran husene, da disse har vokst
seg store, og mye kratt vokser vilt. Trærne hindrer også for sola til hagene.
Så til området langs fjellet i sør. Der er det mye trær som det ifølge planen er ønskelig å beholde. Vi
forutsetter at det vil bli gjort en skikkelig opprydding her, da dette ikke er blitt gjort på veldig mange
år, og mye er forfallent og dårlig. Vi ønsker selvsagt at barna skal ha en skog og leke i, men både i
forhold til sikkerhet og solforhold bør det gjøres en grundig jobb her.
Det samme gjelder bjørketrærne som står midt i område. Disse er veldig høye og tynne, og hindrer
sola å komme til barnehageområde på formiddag. De hindrer også sola for oss i Tjønnemyra 35 – 39
på kveldstid. Det er ønskelig for oss at de enten fjernes helt, eller evt. Kuttes ned til det halve. De er
veldig høye og vaier veldig i vinden, samt at de vokser mye hvert år. De har til nå fungert som en
skjerming for innsyn hit, men i og med at vi nå får barnehagen nesten opp i hagen ønsker vi dem
fjernet.
Det ble på møtet sagt at område skal dreneres og fylles opp, og da vil vi få lekeområde "rett i fleisen".
Vi ønsker derfor at det blir satt opp et tett, høyt gjerde mot eiendommene her. Dette av hensyn til
privatlivets fred, det er tross alt et friområde dere og ønsker å omdisponere. Dette skal ikke gå altfor
mye utover naboer. Det har aldri vært meningen at vi skulle ha noe annet enn et friområde foran
rekkehusene, så det vil forringe våre eiendommer med lekeområde så tett på.

Vi mener det er en god ide å flytte parkeringen på sørsiden til område ved siden av bingen. MEN, da
må dette område pusses opp. Det må settes opp NETT/gjerde mellom foreslått parkering og bingen
slik at det ikke forekommer skade på bilene, når bingen er i bruk.
Bingen trenger oppgradering, og det er kommunens ansvar. Det finnes ingen Velforening i
Årossskogen, og det var Søgne kommune v/Magne Haugland som fikk satt opp bingen i sin tid i
samarbeid med den da fungerende velforeningen. Bingen ble plasserte på feil sted og ble også til
hinder for benyttelse av den andre banen, som nå blir til parkeringsområdet.
Bingen brukes også av barnehagen, og vi forutsetter at kommunen fikser denne.
Det ble på møte sagt at område på vestsiden av barnehagen ikke hører med til planen, og ikke skal
gjøres noe med. Dette er litt uforståelig for oss, da soltilgang er et av argumentene for å utvide
lekeområde. Det er masse sol på denne siden av barnehagen, og det bør ses på mulighetene for å
benytte dette område bedre.
I den opprinnelige planen, for mange år siden, var det satt opp 2 felts vei ned til Barnehagen, og jeg
husker diskusjonen at foreldrene heller ville ha en gang og sykkelsti, dette har vist seg å være riktig,
men det skaper en del utfordringer på vinterstid. Denne utfordringen blir ikke mindre når det blir en
90 graders sving for både privatbiler og lastebiler som henter søppel og leverer varer. (Dette fra en
som kjøre langtransport og kjenner til utfordringene). Denne veien må også ta hensyn til snu
muligheter for de kjøretøyer som levere varer til barnehagen på en sikker måte. Sånn som det er
IDAG, oppstår farlige situasjoner, særlig når veien er glatt.
Det ble på møte lovet at naboer blir innkalt til et nytt møte i forbindelse med detalj planleggingen.
Dette ser vi fram til.
Vi ber om en bekreftelse på at e-posten er mottatt.
Med hilsen
John og Tove MacLeod, Tjønnemyra 37.
e-poster: johnmacl@online.no - caroline_405@hotmail.com

