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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Kilenesheia vest – felt B2 – Plan ID 201707 vedtas, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Kilenesheia vest – felt B2 – Plan ID 201707 vedtas, jf. plan- og bygningsloven
§ 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Før planen endelig vedtas, endres følgende i bestemmelsene:
1.1.2 Område B11:
Det tillates 1 boenhet på eiendom med GB 12/7 endres til: Det tillates 2 boenheter på
eiendommen. Bestemmelsen harmoniseres med kommuneplanens bestemmelser om antall
boenheter.
6. Rekkefølgebestemmelser supleres med nytt punkt 6.3:
Før det gis igangsettingstillatelse til boenhet nr 2, samt andre tiltak på B11, skal eksisterende
avkjørsel til området stenges, og ny utkjørsel skal bygges som plankartet viser.

Rådmannen fremmet tilleggsforslag:
Punkt 1.1.2 i bestemmelsene endres til:
«det tillates 1 enebolig på eiendom med GB 12/7. I tillegg tillates 1 sekundærleilighet med
maksimalt 60m2 bruksareal.»
Repr. Henriksen (AP) fremmet tilleggsforslag:
Forstøtningsmurer fra B2 mot B11 må overholde bestemmelsen om maks 1,5 m

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Forslag til endring i bestemmelsen fra FRP satt opp mot rådmannens tilleggsforslag
Rådmannens forslag til vedtak med vedtatt endringer
Tilleggsforslag fra AP
Forslaget fra FRP satt opp mot rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemmer
Tilleggsforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
Før planen endelig vedtas, endres følgende i bestemmelsene:
1.1.2 Område B11:
Det tillates 1 boenhet på eiendom med GB 12/7 endres til: Det tillates 2 boenheter på
eiendommen. Bestemmelsen harmoniseres med kommuneplanens bestemmelser om
antall boenheter.
6. Rekkefølgebestemmelser supleres med nytt punkt 6.3:
Før det gis igangsettingstillatelse til boenhet nr 2, samt andre tiltak på B11, skal
eksisterende avkjørsel til området stenges, og ny utkjørsel skal bygges som plankartet
viser.
1. Detaljregulering for Kilenesheia vest – felt B2 – Plan ID 201707 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Forstøtningsmurer fra B2 mot B11 må overholde bestemmelsen om maks 1,5 m.

Bakgrunn for saken:
Trollvegg Arkitektstudio AS har på vegne av Repstad Eiendom AS utarbeidet forslag til
detaljregulering av Kilenesheia vest, felt B2.
Med bakgrunn i at det ikke lenger er aktuelt å etablere ny kanal som er regulert, er det fra
Repstad Eiendom AS et ønske om å omregulere eiendommen GB 12/125. Planens hovedgrep
er å ta ut kanalen og erstatte kanalen med byggeområde for bolig. Dette vil også medføre behov
for noen andre mindre justeringer i planen, for å få en optimal løsning og utnyttelse av området.

Dagens situasjon og planstatus:
I gjeldende reguleringsplan for området er arealene som berøres regulert til boligformål, privat
småbåthavn og brygge.

Kartutsnitt: Gjeldende plan.

Innholdet i planen:
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Som vedlegg til planen er det også
utarbeidet en ROS-analyse.

Kartutsnitt: Planforslaget

Planens hovedformål er å regulere bort eksisterende kanal og etablere en mer hensiktsmessig
tomteplassering for totalt 7 eneboliger. Videre er hensikten med planarbeidet å legge til rette
for nødvendig atkomstvei og stiforbindelse. Resterende areal innenfor planområdet reguleres
med dagens status, og er tatt med etter ønske fra administrasjonen for å unngå en oppstykket
plan, og for å få oppdatert et større areal etter dagens tegneregler.
Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte den 31. august 2017. Trollvegg Arkitektstudio AS meldte
oppstart av planarbeidet på vegne av Repstad Eiendom AS per brev den 03.10.17. Det kom inn
14 innspill til varselet om oppstart. Merknadene er oppsummert og kommentert i
planbeskrivelsen.
Planforslaget var ute på høring i perioden 30.10.18-14.12.18. Det kom inn 13 høringsuttalelser
til planforslaget. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av administrasjonen i vedlegg 5.
Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 6.
Et innspill som går igjen hos flere er at småbåtfarleden Ytre Rona bør utbedres før nye
båtplasser kan etableres. Dette er et forslag administrasjonen fremmet da planen var oppe til
førstegangsbehandling i plan- og miljøutvalget den 24.10.18. Forslaget innebar å legge inn et
rekkefølgekrav om at før nye båtplasser kan etableres, skal seilingsleden i kanalen forbedres.
Med dette menes fjerning av steinblokker i området. Dette forslaget falt enstemmig.
Vurdering av planforslaget:
Planens hovedgrep er å ta ut kanalen og erstatte kanalen med byggeområde for bolig. Dette vil også
medføre behov for noen andre mindre justeringer i planen, for å få en optimal løsning og utnyttelse
av område.
I gjeldende reguleringsplan, er det for felt B2 tillatt oppføring av 3 boliger, hver med 2 boenheter.
Planforslaget åpner opp for etablering av 7 eneboliger, og hvor det i 4 av boligene kan etableres en
sekundærleilighet med størrelse opptil 60 m². Økning i antall boenheter blir på maksimalt 5
enheter, hvorav 4 av dem er relativt små enheter. Boligene skal ha flatt tak, og får maksimal høyde
7 meter over topp laveste gulv. Området vil få et moderne preg, som etter vår vurdering vil fungere
godt sammen med øvrige bebyggelse ettersom det gjelder for all bebyggelse i feltet.

Det reguleres inn stiforbindelse som knytter øvrig boligområde sammen med båthavn. Ny lekeplass
er regulert like øst for nye boliger. Lekeplassen har gode stiforbindelser til omkringliggende natur.
Øvrige stiforbindelser ut over planområdet sikrer god tilgang til friområder i nærområdet og ikke
minst sti helt frem til badeplassen i Lauvika. Nærområdet vil bli opparbeidet med lekeapparater
samt bord og benker og fungere som et møtested for alle beboerne i området (disse arealene ligger
allerede regulert i gjeldende plan, se figur under).

Tillatt grad av utnytting for tomtene blir BYA = 40 %, og er i tråd med føringene i
kommuneplanens bestemmelser for boligeiendommer. Området er kupert, og det kreves relativt
omfattende grunnarbeid i form av oppfylling av terreng. Så var også tilfelle for utbygging i henhold
til gjeldende plan. Kotehøyden innenfor felt B2, som nå er de tre nordligste tomtene i området,
varierer fra kote + 2 til kote + 7. Boligene var regulert inn med topp gulv på kote + 7,3 til +7,5.
Disse boligene er nå regulert inn med topp gulv på kote +7, som er ca. 0,2-0,5 meter lavere enn
opprinnelig regulert høyde. De sørligste boligene skal plasseres med topp gulv kote fra kote +4,5 til
kote +5,5. Terrenget ligger i dag på kote +1 til kote + 3. Det åpnes opp for forstøtningsmurer med
høyde 1,5 meter for å ta opp høydeforskjellen mellom tomtene. Tilsvarende bestemmelse er gitt for
de øvrige områdene i reguleringsplanen for del av Kileneset, med unntak av for felt B4 hvor
murene kan ha høyde 1 meter. Parkeringskrav og krav til uteoppholdsarealer er i tråd med
føringene i kommuneplanen.

Barn og unges interesser:
Det er verken opparbeidet stier, badeplasser eller lekeplasser innenfor planområde i dag. Det er
av den grunn vurdert at det ikke er behov for erstatningsareal for barn og unge. Nybyggerfelt er
ofte attraktive for småbarnsfamilier og planlagt bebyggelse vil gi gode oppvekstvilkår for barn.
Hager og friområder i nærheten vil gi tumleplass og oppholdsarealer for samvær med barn og
voksne. Det sikres stiforbindelse mellom boligområde og båthavn. Regulerte stiforbindelser i
og rundt planområdet sikrer gode og trygge gangforbindelser mellom boliger, lekeplasser og
naturområder. Rekkefølgebestemmelser sikrer at før det gis igangsettingstillatelse til ny
bebyggelse skal lekeplass (utenfor planområdet) og turvei være ferdig opparbeidet. Dette sikrer
at barn og unge har tilgang til gode lekearealer før de flytter inn. Videre stilles det også krav
om opparbeidelse av nytt busstopp, som gjør området lett tilgjengelig for unge med hensyn til
transport.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Området er godt undersøkt med hensyn til naturmangfold. Området hvor det er registrert arter
er det ikke tenkt å gjøre tiltak ut over gjeldende reguleringsplan. Det vil bli behov for
oppgradering av atkomstveien inn i området. Veien i seg selv vil ikke berøre artene. Flere av
registreringene er typisk sjøfugler. Treffpunktet må antas å være generell geografisk
lokalisering og trenger ikke nødvendigvis å knyttes direkte til planområdet. En kan ikke se at
registreringene blir berørt av dette tiltaket. Ålegresset nord i området utgjør bare en minimal del av
hele ålegressforekomsten som ligger inne i kilen. Planforslaget følger formål i gjeldende

reguleringsplan og går ikke ut over vedtatt plan og er slik sett akseptert i forrige runde.
Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 anses å være ivaretatt.

Kulturminner
Like utenfor planområdet er det registrert fiske – og fangstsystem. Nye tiltak vil ikke komme i
konflikt med kulturminne.

Kartutsnitt: Registrert kulturminne utenfor planområdet

Ut over dette er det ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.
Konklusjon:
Det er etter høringen av planen gjort mindre endringer av plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse. Frisikt i avkjørsel fra fv.456 til f_SPP1 og frisikt mot gang- og sykkelveg er
nå markert i plankartet. Reguleringsbestemmelsene pkt. 1.5 er endret for å sikre at
byggegrensen mot fylkesveien er absolutt. Ellers har det vært mindre språklige rettelser av
bestemmelsene og planbeskrivelsen.
Administrasjonen anbefaler at planen vedtas.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Plankart
2 Reguleringsbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 ROS-sjekkliste
5 Høringsuttalelser og administrasjonens kommentarer
6 Høringsuttalelser
7 Særutskrift førstegangsbehandling
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Dato: 07.02.18, revidert 11.01.19

1.

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5)

1.1 Bebyggelsestype (pbl §12-7)
Innenfor område skal det oppføres eneboliger.
1.1.1 Område B2 -1 til B2 – 7:
Innenfor B2 tillates det 1 enebolig pr. eiendom. I tillegg tillates 1 sekundærleilighet med
maksimalt 60 m2 bruksareal som kan tilhøre hovedenheten i 4 av eneboligene.
1.1.2 Område B11:
Det tillates 1 boenhet på eiendom med GB 12/7.
1.2 Uteoppholdsareal f_BUT:
Areal innenfor f_BUT er avsatt til uteoppholdsareal for eksisterende boliger. Det tillates
etablert mindre boder, hagestue, levegger og gjerder. For boder og hagestuer tillates oppført
maks 2 stk enheter pr. tomt, som hver kan ha maksimalt bruksareal og bebygd areal på inntil
15 m2 hver. Formålsgrense er byggegrense mot sjø. Tomtene skal fradeles og sammenføyes
med de respektive tomtene i felt B3 innenfor plan Del av Kileneset, Langenes, plan ID:
20090924.
1.3 Tilgjengelighet (pbl §12-7)
50% av boenhetene skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle hovedfunksjoner
skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom og bad
1.4 Krav til uteoppholdsareal (pbl §12-7)
For hver boenhet skal det avsettes 80 m² uteoppholdsareal.
Følgende arealer tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal: Areal brattere enn 1:3,
arealer i gul eller rød sone for henholdsvis støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520)
1.5 Plassering av bebyggelse (pbl §12-7)
Boliger skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet.
Andre tiltak som murer, gjerder og boder tillates utenfor byggegrense.Dette gjelder ikke for
byggegrense mot fylkesveg. Formålsgrense er å anse som byggegrense mot sjøen.
Garasje tillates oppført utenfor byggegrensen inntil 1 meter fra grense mot privat
naboeiendom. Langs vei tillates garasjen oppført inntil 2 meter fra formålsgrense for vei
dersom den står parallelt med veien, og inntil 5 meter fra formålsgrense for vei dersom den
står vinkelrett på veien.
1.6 Garasjer (pbl §12-7)
Garasje kan sammenbygges med boligen. Garasjer skal ha maks bruksareal og bebygd areal
= 50 m2. Frittliggende garasjer skal ha maks gesimshøyde fra ferdig målt gulv = 3 m. Arker
og kvister er ikke tillatt.
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1.7
Utnyttelse (pbl §12-7)
Maks tillat bebygd areal for B2 (BYA) = 40%
Maks tillat bebygd areal for gnr/bnr 12/7 på tomt B11 (BYA) = 40%.
1.8
Høyder (pbl §12-7)
Bygningenes maksimale høyder fremgår av plankartet.
1.9
Murer (pbl §12-7)
Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,5 meter og skal oppføres i naturstein.
Natursteinsmurer skal ikke ha en brattere helning enn 3:1.
1.10 Utforming av bebyggelsen (pbl §12-7)
Bygningene innenfor B2 skal ha flatt tak.
Alle bygg i området skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer i farge
grå/svart.
1.11 Støy (pbl §12-7 nr 4)
Det tillates etablering av støyskjærming mot Fv 456 utenfor byggegrense, inne på tomt B2-7
og tomt B11. Plassering må avklares med aktuell veimyndighet. Støyskjermen skal ha en
høyde på 1,5 m over bakkenivå.
Min. ett soverom skal være på stille side.
1.12 Parkering (pbl §12-7 nr 7)
Det avsettes 2 biloppstillingsplasser for hver boenhet, hvorav 1 biloppstillingsplass skal være
garasje. I tillegg skal det etableres 1 biloppstillingsplass for hver sekundærleilighet.
1.13 Avkjørsel (pbl §12-7)
Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom.
Avkjørsel til private eiendommer skal ha frisikt og stigning/fall i henhold til Søgne kommunes
veinormal. Maksimal stigning i avkjørsel skal være 2,5 % de første 5 m fra formålsgrense
samferdsel med unntak av grøft.
1.14 Privat småbåthavn (land)
1.14.1 Område BBS2, BBS3 og BBS4:
Område kan brukes til brygge. Område BBS3 kan også benyttes til parkering og/eller
opplagsplass for båter på vinterstid. Formålsgrense mot sjø er byggegrense for brygger.
1.14.2 Område BBS1:
Området gjelder slipp (utsetting av båter). Grunneiere og rettighetshavere kan benytte
slippen.
1.15 Privat småbåthavn (i sjø)
1.15.1 Område BSB5, BSB6 og BSB7:
I området inngår manøvreringsareal og fortøyningsplass for båt. Formålsgrense mot sjø er
byggegrense for utriggere. Det tillates etablering av utriggere. Maksimal bredde 0,5 m,
maksimal lengde 8 m. Plasseres normalt på bryggens kaifront og minst 3 m fra enden av
brygga.
1.15.2 Område BSB5:
Det tillates etablert flytebrygge innenfor feltet.

2.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5)

Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
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infrastruktur.
Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige
tilknytninger til og omlegginger av eksisterende nett.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med
til en hver tid gjeldende kommunale normaler.
2.1. Bruk av veigrunn (pbl § 12-7).
Felt/vei o_SVKV 1 skal være offentlig.
Felt/vei f_SKV2 skal være privat vei for tomt B2-4, B2-5, B2-6 og B2- 7.
Felt/vei f_SKV3 skal være privat vei for eiendommene 12/174, 12/175, 12/176, 12/177 og
tomt B11.
Skjæringer og fyllinger for veier skal jordkles og sås til.
Skjæringer og fyllinger for veier skal kunne legges på tilstøtende tomter/eiendommer selv om
disse arealene ikke er regulert til trafikkformål.
2.2 Felles privat parkering f_SPP1
Området gjelder parkering til gnr/bnr 12/7, 12/81 og 12/157.
2.3 Kommunalteknisk anlegg (o_SVA)
Arealet skal benyttes til offentlig pumpestasjon. Formålsgrense er byggegrense.
2.4 Annen veigrunn - teknisk anlegg, SVT 1 – SVT 10
Innenfor o_ SVT1 tillates det opparbeidet lomme for adkomst til pumpestasjon o_SVA.

3.

Grønnstruktur (pbl § 12-5, pbl § 12-7)

3.1. Turvei
o_GT1 skal opparbeides med minimum bredde 1,5 m, maks 2,5 m. Turvei skal være offentlig,
jf. pbl § 12-7 nr. 14.
3.2 Naturområde - GN1 og GN2
3.2.1 Område GN1 og GN2:
Området omhandler private tomter som anses ferdig utbygd
Det tillates ikke oppført nye bygninger, innretninger i dette planformålet.
3.2.2 Område GN2:
Eksisterende innretninger kan bestå og vedlikeholdes. Eksisterende bygninger og
innretninger kan gjenoppføres etter brann, etc. i samme størrelse og utforming.
Det er tillatt med kjøreatkomst over planformålet fram til eksisterende bygninger.
Området kan beplantes og sås.
Det tillates etablering, tilkobling og vedlikehold av eventuelle spillvannsledninger og
vannledninger.
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4.

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5)

4.1 Ferdsel - offentlig trafikkområde i sjø – o_FVE
Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på plan. I området inngår
manøvreringsareal for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet. Det tillates mudring og
sprenging innenfor område.

5.

Hensynssoner (pbl § 12-6)

5.1. Sikringssone – frisikt H140
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.

Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 )

6.1. Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det
foreligge
a) godkjente tekniske planer.
6.2

Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i felt B2 skal
a) det foreligge brukstillatelse til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i henhold til
godkjente tekniske planer.
b) turvei o_GT1 være tilgjengelig for allmennheten, og ferdig opparbeidet og godkjent i
henhold til godkjent utomhusplan.
c) Områdene LEK 1, innenfor plan id. 20090924, være ferdig opparbeidet
d) Busstopp være ferdig opparbeidet.
e) Høyspentlinje legges i bakken når vegene i feltet bygges.
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Planbeskrivelse
Reguleringsplan for Kileneset
Plan ID: 201707
Dato: 11.01.19

Utarbeidet for: Repstad Eiendom AS
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1

BAKGRUNN

Trollvegg Arkitektstudio AS fremmer forslag om omregulering på vegne av Repstad
Eiendom AS.
Med bakgrunn i at det ikke lenger er aktuelt å etablere ny kanal som er regulert, er det fra
Repstad Eiendom AS ønske om å omregulere eiendommen gnr/bnr: 12/125. Planens
hovedgrep er å ta ut kanalen og erstatte kanalen med byggeområde for bolig. Dette vil også
medføre behov for noen andre mindre justeringer i planen, for å få en optimal løsning og
utnyttelse av område.

1.1 Hensikten med planen
Planforslaget omfatter eiendommene gnr/bnr. 12/7, 81, 125, 126, 174, 175, 176, 177, 233 og
deler av 12/210 og 201/7. Det er i hovedsak eiendom gnr/bnr. 12/125 som skal omreguleres
og bebygges. Planens hovedformål er å regulere bort eksisterende kanal og etablere en mer
hensiktsmessig tomteplassering for totalt 7 nye eneboliger. Videre er hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for nødvendig atkomstvei og stiforbindelse. Resterende
areal innenfor planområdet reguleres med dagens status og er tatt med etter ønske fra
kommunen for å unngå en oppstykket plan og for å få oppdatert et større areal etter dagens
tegneregler.

1.2 Hovedinnholdet i planen er:
-

Regulere bort kanalen og erstatte med boligtomt og friområde

-

Regulere byggeområde for bolig med 7 nye eneboliger med moderne uttrykk og
flate tak. Det gis mulighet for 1 sekundærleilighet tilknyttet fire av eneboligene

-

Etablere nødvendig veisystem til boligene

-

Parkering og biloppstillingsplass løses på egen tomt. Etablere avkjørsler i tråd med
Søgne kommunes veinormal

-

Tomtestørrelser på ca. 500m2 – 830 m2

-

Sikre stiforbindelse for å opprettholde atkomst til båthavn

-

Areal til pumpestasjon og plass langs Fv 456 som kommunale tjenestebiler kan
stoppe ift. tilgang og vedlikehold av pumpestasjonen.

-

Resterende tomteareal langs kanalen økes

-

Andre arealer innenfor planområde vil ikke få endret bruk, men vil følge dagens
reguleringsstatus
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2

BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET

 Planområdets beliggenhet

Planområdet

Figur 1 Kileneset ligger ved Langenes, øst for Høllen.
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07.09.2017
Målestokk 1:1000

Figur 2 Kartet viser planavgrensningen for område som ble meldt ved oppstart. I etterkant er området noe innskrenket i sør-øst.
Dette utgjør kun et lite areal for sjø og har ingen påvirkning på eierforhold.

 Områdets naturkvaliteter
Planområdet utgjør ca. 23 000 m2 og ligger ved Kileneset på Langenes. Området består i
dag av en eneboligtomt. Langs sjøen er det spredte brygger og naust. Et litt større
bryggeanlegg er etablert i nord-vest og stort naturområde md urørt natur øst for
planområdet.
Kystlinjen i vest består av svaberg. Vegetasjonen i området består av lyng med lav furuskog.
Det ligger i dag et lite vann i område som er utfylt med fyllmasser, ellers er området relativt
lite kupert, med noen mindre koller og knauser mot vest. Sør i planområdet går Rv 456.
Området ligger innenfor 100 meters belte.

 Sosial infrastruktur
Skole og barnehage
Barn og ungdom i boligområdet vil tilhøre Langenes barneskole og Tinntjønn
ungdomsskole. Ved barneskolen er det utendørs ballbane, og en liten idrettshall.
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I kommuneplanen oppgis det at Langenes skole skal ha kapasitet til å ta imot mer
utbygging. Denne planen legger kun opp til 5 ekstra boenheter ut over vedtatt plan.
Økningen i antall boenheter er minimal og vil ha svært liten påvirkning på skolekapasiteten i
området.
Ved Åros er det en 5- avdelings barnehage
og Torvmoen har 4. Søvig barnehage er
lagt ned. Det er i kommuneplanen avsatt
areal til barnehage i Langenesområdet.

Figur 3 Oversiktskart over barnehager i nærheten av
Langenes, kilde Barnehagebehovsplan

 Grønn infrastruktur
Det er per i dag ikke etablert noen form for stier, lekeplasser etc. innenfor område.

Øst- og nord for planområdet ligger større rekreasjonsområder som badeplasser i Lauviga
og Langviga. Område ligger langs sjølinjen med god tilgang til vannet.

 Barn- og unges bruk av arealene.
Det er ikke registrert at barn og unge bruker området i dag til verken lek eller opphold. Mye
av kystlinjen er i dag forbeholdt naust og brygger, og er ellers lite tilgjengelig for barn og
unge.
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 Eiendomsforhold

07.09.2017
Målestokk 1:1000

Figur 4 Kartet viser hvilke eiendommer som blir berørt i planen

Planforslaget omfatter følgende eiendommer.
Eiendom gnr./bnr

Hjemmelshaver

12/7
12/81
12/125, 12/177

Dag Øystein Kerlefsen
Harald Langenes
Repstad Eiendom AS

12/126

Olga Marie L. Andersen

12/174

Flere eiere

12/175

Flere eiere

12/176
Kolbjørn og Olga Marie Andersen
12/180
Roy Zimmermann
12/210
Daniel Langenes
12/233
Repstad Eiendom AS
201/7
Vest – Agder fylkeskommune
Informasjon er hentet fra adresseliste tilsendt fra Søgne kommune.
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 Skolevei

Figur 5 Barn og ungdom i boligområdet sogner til Langenes barneskole og Tinntjønn ungdomsskole. Det vil være
sammenhengende G/S-vei langs Langenesveien mellom boligfeltet og barneskolen.

3

PLANSTATUS

3.1 Overordna føringer og planer

-

Parisavtalen:
Parisavtalen ble vedtatt 12.des 2015 og følgende mål ble satt:
Å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C,
sammenliknet med førindustriell tid.
Å øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en
utvikling som fostrer klimarobusthet og lave utslipp.
Globale finansstrømmer skal gjøres forenelige med lave klimagassutslipp og
klimarobust utvikling.

Reguleringsplanen for Kileneset legger til rette for 5 nye boenheter ut over vedtatt plan. Det
kan derfor ikke ses at særlige tiltak i denne planen vil utgjøre særlig påvirkning på målene
som er satt i Parisavtalen. Det nevnes likevel at det er regulert gang- og sykkelvei frem til
planområdet som legger til rette for at nye beboere kan ta beina fatt fremfor bil, i enkelte
tilfeller/situasjoner.
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Rikspolitiske retningslinjer og føringer som er relevant for planarbeidet:
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (2014)
- T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planlegging (1995)
- T-1057 Retningslinje for planlegging av riks- og fylkesveger (1994
Aktuelle lover:
- Plan- og bygningsloven
- Naturmangfoldloven (§8-§12)
- Folkehelseloven (§4)
- Kulturminneloven
- Vegloven

Kommuneplanen for Søgne 2012 til 2020

Figur 6 Utsnitt av kommuneplanen

Området omfattes av kommuneplan for Søgne kommune, og er avsatt til boligbebyggelse
med detaljeringssone – eksisterende reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Fremtidig gang- og
sykkelvei ligger som rødstiplet linje langs fylkesveien.
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens formål.
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 123 tredje ledd jf. §4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner

07.09.2017
Målestokk 1:1000

Figur 7 Gjeldende reguleringsplaner i nærområdet.

Gjeldende reguleringsplan for området er ”Del av Kileneset, Langeneset”, datert 24.09.2009 og
innehar følgende formål: annet spesialområde (naturområde), friområde, privat småbåtanlegg,
trafikkområde i sjø og vassdrag, eksisterende bolig, privat vei. Område som skal bygges ut i nytt
planforslag utgjør tomt B2 i gjeldende reguleringsplan. I gjeldende plan er det vedtatt at det kan
bygges 3 boliger, hver med 2 boenheter.
Ny reguleringsplan vil gjelde foran hele/deler av denne planen.
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4

PLANFORSLAGET

4.1 Hovedgrep
Planforslaget legger til rette for 7 nye eneboliger (med mulighet for 1 sekundærbolig på
under 60 m2 for 4 av eneboligene), etablering av atkomstvei, samt etablering av
stiforbindelse som kobler boligområdet opp mot båthavn. For båthavn, eksisterende bolig
og resterende arealer videreføres dagens arealbruk som er angitt i gjeldende plan. Det vil
derfor være hovedfokus på det nye boligområdet (tidligere B2 i gjeldende plan) når det
gjelder vurderinger og illustrasjoner nedenfor.

Figur 8 De nye boligrekkene betjenes av atkomstvei fra nord-øst. Se også skisse lenger ned under punkt 4.4. som viser
hvordan nytt planforslag tilpasses eksisterende reguleringsplan.

4.2 Arealbruk





Planområdets størrelse: ca. 23 000m2
Gjennomsnittlig tomtestørrelser på nye tomter: ca. 500 – 830m2
Uteareal per boenhet: min. 80 m2
Grad av utnytting: For nye boliger og eksisterende tomt er bebygd areal = 40% BYA.
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4.3 Bebyggelse, struktur og tiltak
Planen legger opp til 7 eneboliger med moderne uttrykk og flate tak. Gesimshøyden er
tilsvarende lik omkringliggende bebyggelse som er vedtatt. Boligene oppføres med 2 etg.
og betjenes med atkomstvei inn fra nord-øst. Løsningen gir minimalt behov for vei,
samtidig som samtlige tomter betjenes på en effektiv måte. Løsningen gir gode uteareal for
boligene mot vest.
Areal avsatt til uteoppholdsareal (f_BUT) i planforslaget er tomteareal som tillegges
eksisterende boligtomter (felt B3 i gjeldende reguleringsplan), for å øke størrelsen på
tomtene.
Byggegrenser og byggehøyder er angitt i plankartet.

Figur 9 Ny bebyggelse plasseres slik at boligene tar opp høydeforskjeller i terrenget på en god måte.

Figur 10 Ny bebyggelse er tenkt oppført med moderne uttrykk og flate tak. Turstien ses helt i front av bildeutsnittet
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Figur 11 Ny bebyggelse vil få samme bebyggelsesstruktur som resterende regulerte tomter som grenser til området.
Boligene trappes i terrenget og gir en fin overgang mellom høydeforskjellene i terreng.

Figur 12 Bebyggelsen sett fra sør mot nord. Høyden på nye boligene forholder seg til regulerte høyder på omkringliggende
bebyggelse

Figur 13 Bebyggelsen sett fra sjøen.
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4.4 Grønnstruktur
Det er reguleres inn stiforbindelse som knytter øvrig boligområde sammen med båthavn.
Ny lekeplass er regulert like øst for nye boliger. Lekeplassen har gode stiforbindelser til
omkringliggende natur. Øvrige stiforbindelser ut over planområdet sikrer god tilgang til
friområder i nærområdet og ikke minst sti helt frem til den flotte badeplassen i Lauvika.
Nærområdet vil bli opparbeidet med lekeapparater samt bord og benker og fungere som et
møtested for alle beboerne i området (disse arealene ligger allerede regulert i gjeldende
plan). Området ligger på samme høyde som veien og kan få universell tilgjengelighet og
utforming.

Figur 14 Skissen viser hvordan nytt planforslag tilpasses vedtatt plan med snarveier, lekeplasser, veier og gjesteparkering.
Ny bebyggelse har en god tilpasning til tomtestrukturen som allerede er regulert i nærområdet.

4.5 Samferdselsanlegg
 Vei og trafikk
Som en følge av økt fortetting er det behov for å etablere en vei som kan betjene alle
boligene. Veien reguleres til privat vei med reguleringsbredde 5 m jf. krav i Søgne
kommunes veinormal.
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Rv 456 reguleres med samme veistandard og siktkrav som gjeldende reguleringsplan.
 Parkering
Planen legger opp til parkeringsdekning jf. krav i kommuneplanen på 2 plasser pr boenhet
på egen eiendom. Parkering skal løses på egen tomt. Gjesteparkering tas ikke med i selve
planområdet, da dette allerede er regulert og ligger i kort avstand til de nye boliger. Med et
parkeringskrav på 0,25 er behov for 13,5 gjesteplasser totalt for hele det opprinnelige
planområdet. Det er satt av 20 gjesteparkeringer i gjeldende plan. Vi mener det er
tilstrekkelig med gjesteplasser innenfor området totalt sett. Gjesteparkeringsplassene har
spredt plassering og ligger innenfor rimelig avstand. Det er ikke ønskelig å dra mer trafikk
inn i område enn nødvendig og ved bruk av dagens regulerte gjesteparkering er dette løst
på en god måte.



Buss, kollektiv og gang-/sykkelvei

Det er bussforbindelse til Tangvall via Langenesveien. Langs Rv. 456 er det regulert inn 2
busstopp og ny gang og sykkelvei langs strekningen. Denne er ikke bygget ennå. Avstand
til busstoppene er 90 m og 250 m.

4.6 Teknisk infrastruktur


Vann, spillvann og overvann

Eksisterende anlegg: Det ligger en 160 mm kommunal vannledning langs Rv456 frem til ca.
100 m vest for eksisterende kanal. Deretter fordeles denne ut til en rekke mindre
forsyningsledninger.
Noe lenger vest (+130m - vest for eksisterende kanal) er det ført frem offentlig
avløpsledninger for spillvann. Avløpet går deretter via kommunalt ledningsnett til offentlig
renseanlegg.
Framtidig anlegg:
Vann: Den foreslåtte utbyggingen forutsettes å kunne dekkes inn på eksisterende
vannforsynings- system ved å videreføre vannledningen (160 mm) til det nye boligfeltet.
Ledningen kan legges i sjø eller alternativt langs ny RV456 i veg/bruer.
Spillvann: Avløp fra spillvannpumpestasjon må føres til kommunalt selvfallsanlegg.
Ledningen kan legges i sjø/veg eller alternativt langs ny RV456 i veg/bruer.
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Det vil bli etablert interne vann- og spillvannledninger som skal tilkoples kommunalt
ledningsnett. Det vil være selvfall fra boligene og fritidsboligene til felles pumpestasjon som
foreslås bygget for kommunal standard og drift. Pumpestasjonen reguleres som eget
formål i planen. Det er avsatt areal langs Fv456 hvor kommunale tjenestebiler kan stoppe ift
tilgang og kommunalt vedlikehold. Løsningen er avklart i samråd med Statens Vegvesen
som er veimyndighet.
Overvann: Områdene ligger slik at overvann i området vil bli ført i ledning til sjø.
 Avfallshåndtering
Avfallshåndtering for ny bebyggelse skal løses på egen tomt med vanlige dunker. Det er
ikke sett som nødvendig å avsette eget areal til avfallshåndtering da det kun reguleres
eneboliger.

4.7 Tilgjengelighet
Bestemmelsene sikrer at minimum 50 % av boenhetene skal ha tilgjengelig boenhet, ved at
alle hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue,
kjøkken, soverom og bad. Planen ivaretar kommuneplanens bestemmelse § 5.
Gang og sykkelveien langs Fv 456 har maksimal stigning ca. 1:12. Krav i retningslinjer om
universell tilgjengelighet er ivaretatt.

4.8 Barn og unges interesser
Det er verken opparbeidet stier, badeplasser eller lekeplasser innenfor planområde. Det er
vurdert at det ikke er behov for erstatningsareal for barn og unge.
Nybyggerfelt er ofte attraktive for småbarnsfamilier og den planlagt bebyggelse vil gi gode
oppvekstvilkår for barn. Hager og friområder i nærheten vil gi tumleplass og
oppholdsarealer for samvær med barn og voksne. Det sikres stiforbindelse mellom
boligområde og båthavn. Regulerte stiforbindelser i og rundt planområde sikrer gode og
trygge gangforbindelser mellom boliger, lekeplasser og naturområder.
Rekkefølgebestemmelser sikrer at før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse skal
lekeplass (utenfor planområdet) og turvei være ferdig opparbeidet. Dette sikrer at barn og
unge har tilgang til gode lekearealer før de flytter inn.
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4.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlagt planen.

4.10 Naturmangfold
Planforslaget er vurdert opp mot §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven.

Figur 15 Kart over registrert biologisk mangfold i og nær planområde, kilde Artsdatabanken

Figur 16 Ålegressforekomst er vist ovenfor, hentet fra http://kart.naturbase.no
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget.
Område er godt undersøkt med hensyn til naturmangfold. Sør i planområdet er det
registrert fiskemåke og stær (nært truet), Ringdue og brun rotte (livskraftig), samt flere
fuglearter som er livskraftige. Gul spurv, ærfugl er registrert som nært truet. I vannet
utenfor planområde er det registrert løvsanger, gråspurv, gråmåke som alle er
livskraftige og fiskemåke (nært truet). Det er registrert ålegress forekomst helt nord i
planområdet.
Det er ikke sett behov for å foreta tilleggsregistreringer i forbindelse med dette
planarbeidet.
§ 9 Føre-var prinsippet
I område hvor det er registrert arter er det ikke tenkt å gjøre tiltak ut over gjeldende
reguleringsplan. Det vil bli behov for oppgradering av atkomstveien inn i område. Veien i
seg selv vil ikke berøre artene. Flere av registreringene er typisk sjøfugler. Treffpunktet
må antas å være generell geografisk lokalisering og trenger ikke nødvendigvis å knyttes
direkte til planområdet. En kan ikke se at registreringene blir berørt av dette tiltaket.
Ålegresset nord i området utgjør bare en minimal del av hele ålegressforekomsten som
ligger inne i kilen. Planforslaget følger formål i gjeldende reguleringsplan og går ikke ut
over vedtatt plan og er slik sett akseptert i forrige runde.
 § 10 Samlet belastning
Den samlede belastningen for artene i kommunen vil ikke bli negativt påvirket
§ 11 Kostnader
Kostnadene bæres av tiltakshaver.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det skal i forbindelse med utbygging av tiltaket benyttes teknikker og driftsmetoder som for
dette prosjektet er best mulig egnet og miljøforsvarlige.

Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 anses å være ivaretatt.
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4.11 Kulturminner

Figur 17 Registrert kulturminne ligger utenfor planområdet

Like utenfor planområdet er det registrert fiske – og fangstsystem. Nye tiltak vil ikke
komme i konflikt med kulturminne.
I det forrige planarbeidet ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse for et større område.
Denne ble utført av Norsk Maritimt Museum i 2011.

4.12 Folkehelse
Det legges opp til gode boforhold og tomter med gode solforhold. Tomtene har plass til
store utearealer og solrike uteplasser. Boligene får snarveier som gir kort og sikker vei til
lekeplasser, naturområder og nærhet til sjøen. Det skal etableres gang- og sykkelvei langs
fylkesveien til skoler og barnehager som vil kunne bidra til økt bruk av sykkel og gange til
ulike fasiliteter.

4.13 Støy
Nye boliger skal plasseres utenfor gul støysone, med unntak av to av tomtene som vil delvis
ligge innenfor støysone. For denne tomten vil det være aktuelt med støyskjerming mot
Fv456. Bestemmelsene sikrer dette.
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Figur 18 Fv 456 ligger i gul støysone. Kilde Statens vegvesen støysonekart for Søgne, 2011)

5
GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR
KOMMUNEN


Forhold i utbyggingsavtalen
Det foreligger inngått avtale for utbygging av området. Utbyggingsavtalen tar for seg
et større område enn avgrensningen i dette planforslaget. I vedtatt utbyggingsavtale for
Kileneset er bl.a. ansvarsforhold, kostnadsfordeling m.v. nærmere avtalt.



Nødvendige kommunale investeringer
Avløp fra spillvannpumpestasjon må føres til kommunalt selvfallsanlegg. Det vil bli
etablert interne vann- og spillvannledninger som skal tilkoples kommunalt ledningsnett.
Utbyggingen vil ikke medføre behov for utvidelse av skole- barnehagetilbud.
Denne planen vil ikke medføre særlig økte kostnader for kommunen annet enn hva som
kan forventes ved boligutbygging.
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6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

6.1 Oppstartsmøte
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 31.08.2017. Kommunen anbefalte
oppstart av planarbeid.
Oppdragsgiver ble av kommunen bedt om å ta med et større planområde enn opprinnelig
tiltak. Dette for å unngå en oppstykket plan og for å få oppdatert et større areal til dagens
krav/tegneregler.
Følgende tema ble tatt opp som viktige:
-

Barns interesser
Byggeskikk og estetikk
Folkehelse
Friluftsliv
Landskap
Miljøvennlig/alt. Energiforsyning
Naturressurser
Risiko og sårbarhet
Teknisk infrastruktur
Trafikkforhold
Universell utforming

6.2 Varsel om oppstart av planarbeid
Planarbeidet ble varslet 05.10.17 med frist innen 10.11.17
Det har kommet inn totalt 14 merknader. Merknadene er oppsummert og kommentert
under.

6.3 Innkomne merknader ved varsel om oppstart
Agder Energi Nett AS, e-post datert 06.11.17
-

I området som inngår i reguleringen har vi en 22 kV høyspentlinje i tillegg til et
lavspent luftfordelingsnett.
Utbygger må bekoste omlegging eller fjerning av disse anleggene.

Tiltakshavers kommentar:
-

Utbygger har avtale med Agder Energi om at det vil bli etablert en ny nettstasjon som
skal forsyne området med strøm.
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Fiskeridirektoratet i brev datert 10.10.17
Helt i nord i planområdet vil sjøarealet komme i berøring med naturtypen ålegraseng. De
ber om at det ikke gjøres tiltak i sjø som omfatter ålegrasenga blir berørt. Det er svært lite
gunstig å anlegge flytebrygger eller annet over ålegrasenger da de er avhengig av god
lystilgang for å trives. Ålegrasenga bør tegnes inn på plankartet med skravur hensynssone
naturmangfold eller lignende.
Ut over ålegrasenga har de ingen flere merknader.

Tiltakshavers kommentar:
Kartet viser forekomst av Ålegress. Ålegresset ligger i området hvor det i vedtatt plan allerede
er avsatt areal til båthavn og kanal. Det finnes allerede en rapport fra NIVA ”konsekvenser av
ny kanal og båthavn på Kileneset”. Rapporten påviser at det er ålegressforekomst i området og
mudring vil komme i konflikt med ålegress. Tiltakshaver har ikke tenkt å mudre i området. Det
er kun en svært liten del av hele Ålegressforekomsten som blir berørt. Det er ikke tenkt å tegne
inn egen hensynssone for naturmangfold. Arealet opprettholdes til båthavn jf. gjeldende
regulering.

Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, i brev datert 23.10.17
-

-

-

-

Ber om at forslagsstiller belyser hvordan planforslaget vil kunne bidra til reduserte
klimagassutslipp i tråd med Norges utslippsforpliktelser gjennom Parisavtalen.
I Ytre Kilen er det registrert et svært viktig ålegrassamfunn. Rødlistede fuglearter
som stær og gulspurv er registrert. Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 må belyses i
saken.
På land er det registrert fremmed art: armenbjørnebær. De ber om at det redegjøres
for eventuelle forekomster av fremmede arter innenfor planområdet i
planbeskrivelsen. Reguleringsbestemmelsene bør sikre at nye masser som tilføres
planområdet skal være rene også med hensyn til å inneholde uønskede fremmede
arter.
Retningslinje for Barn og unges interesser må omtales i saken. Synspunkter fra barn
som berørt part må komme frem i saken. Ulike grupper barn og unge gis anledning
til å delta i prosessen.
Planen bør sikre at fellesarealer, lekeplasser, boliger, parkering og atkomst får
universell utforming
Ber om at forurensningsforskriften og kommunen regler knyttet til
massedisponering følges ved gjennomføring av planen. Dersom mudring/utfylling i
sjø må det foretas undersøkelser av sedimenter, naturforhold og biologisk mangfold
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-

Fylkesmannen nevner flere forhold knyttet til båthavn og forurensning. Bl.a. ved
etablering av nye anlegg kreves det oppsamling av rester fra båtpuss, tett dekke etc.
Grenseverdier for støy må overholdes
Risiko og sårbarhetsanalyse må utarbeides

Tiltakshavers kommentar:
-

-

-

-

-

-

Store deler av planområdet er fra tidligere regulert til utbyggingsformål. Tema vil bli
belyst i planforslaget
Naturmangfoldlovens §§8-12 vil bli belyst i planen. Vi vil innhente informasjon om
biologisk mangfold gjennom Artsdatabanken og naturbasen. Det er ikke sett behov for
tilleggsutredninger da det allerede ved forrige regulering ble laget en NIVA rapport som
omtaler biologisk mangfold ift. båthavn og kanal.
Det vil redegjøres for eventuelle fremmede arter gjennom artsdatabanken og
naturbasen. Det er ikke sett behov for egen bestemmelse da dette sikres i forskrift om
fremmede organismer §§18 – 24.
Barn og unge involveres på vanlig måte gjennom varsling og høringsperiode jf.
adresseliste gitt av kommunen. Det legges i utgangspunktet ikke opp til egne møter ut
over normal medvirkningsprosess jf. plan og bygningsloven.
Universell tilgjengelighet legges til grunn i planforslaget
Forurensningsforskriften legges til grunn ved gjennomføring av planen.
Det er ikke tenkt å gjøre tiltak i sjø ut over vedtatt reguleringsplan.
Ift. båthavn og forurensning er det ikke tenkt å gjøre særlig utredninger da område
reguleres med samme status som gjeldende plan. Det legges ikke opp til båtopplag
innenfor planområdet.
Støy vil belyses i planbeskrivelsen. En av boligtomtene ligger delvis i gulstøysone. For
denne tomten vil det være aktuelt med støyskjermingstiltak for å sikre tilfredsstillende
støyforhold. Bestemmelser kan settes inn for å sikre dette.
ROS- sjekkliste legges ved planen
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Vest – Agder Fylkeskommune, brev datert 10.11.17
Trafikksikkerhet/samferdsel:
-

Det må gjennom plan og bestemmelser sikres trafikktrygg tilkomst til busstopp (ca.
200 m øst for atkomstveg i varslet plan).
- Det må sikres trafikksikkert krysningspunkt for fotgjengere over fv 456 for tilkomst
bussholdeplass på sydsiden av fylkesveien.
- AKT ser positivt på at det legges til rette for flere boliger langs kollektivtrassen og at
det er betryggende at det bygges gang- og sykkelvei til Kileneset.
- De legger til grunn at utbyggingen av eneboliger begrenses til område B2 i gjeldende
reguleringsplan
Friluftsinteresser:
-

Naturområde N2 må bevares for å sikre hensynet til allmennhetens ferdsel i
strandsonen
- Det gis råd om at eksisterende vannspeil med omkringliggende grøntareal blir
bevart, siden kanalen ikke lenger er aktuell å bygge.
Kulturminneloven:
-

Fylkeskonservator har ingen merknader til kulturminner på land
Det henvises til uttalelse fra Norsk Maritimt Museum om at det ligger fredet
kulturminner under vann rett utenfor reguleringsplanen. De ser det ikke som
hensiktsmessig å kreve befaring etter undersøkelsesplikten, men mer om å holdes
orientert om prosessen videre

Tiltakshavers kommentar:
-

-

-

Trafikksikker vei fra nye boliger til nytt busstopp i øst sikres gjennom snarvei i nytt
planområde, via felt B2 og ut på fortau til bussholdeplass. Bestemmelsene vil sikre
rekkefølgekrav til bygging av snarveien. Ellers vurderes trafikksikkerheten som
ivaretatt.
Trafikksikkert krysningspunkt over til fylkesveien er allerede løst og ansett som
tilstrekkelig slik som forrige plan har vist.
Innspillet tas til orientering
Da kanalen ikke lenger er aktuell å realisere vil det legges opp til boligbygging ut over
grensene i B2. Hele planprosessen bygger på å erstatte kanal med byggeområde bolig.
Område N2 vil bli liggende slik som i gjeldende plan.
For å få mest utnyttbare tomter i område vil det være nødvendig å ta i bruk
eksisterende vannspeil til nye boligtomter. Vannspeilet vil uansett bli svært begrenset
som følge av bygging av ny gang- og sykkelvei som allerede er regulert.
Innspillet om kulturminner tas til orientering.
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Yvonne Kerlefsen, Naturvernforbundet i Søgne, brev datert 09.11.17
-

-

En utbygging av ”Dabben” vil være et stort irreversibelt naturinngrep og forringe
områdets estetisk. Området benyttet av barn til lek. Det tas ikke hensyn til den
lokale stedskarakteren i området. Samfunnsnytten ved å bygge ut området
ytterligere er vesentlig mindre enn de negative konsekvensene som følger hvis
”Dabben” ødelegges.
Planen grenser mot verneverdig område. Den eksisterende kanalen og området
rundt er fredet ihht kulturminneloven. Eventuell utbygging vil skjemme og ødelegge
hele områdets naturmessige og estetiske kvaliteter.

Hun ønsker svar på følgende spørsmål:
1.
2.
3.
4.

Gir forslag til regulering minst mulig terrengendringer?
Har forslag til regulering gode felles og private utearealer?
Har forslag til regulering klart å bevare verdifulle landskaps- og kulturverdier?
Ivaretar forslag til regulering hensyn til lokal byggeskikk?

Tiltakshavers kommentar:
-

-

Dabben er fra tidligere besluttet regulert til utbyggingsformålet ”Kanal”. Da det ikke
lenger er aktuelt å bygge kanal er det ønskelig å utnytte hele område til utbygging. For
å få god utnyttelse av området og tomtene er det ønskelig å fylle igjen området. Ved
anleggelse av nye boliger vil terrenget bearbeides og gi hyggelige arealer som vi mener
vil bidra til et godt bomiljø.
Vi kan ikke se at nye eneboliger vil ødelegge for eksisterende kanal, da boligene ligger
langt fra kanalen. Mellom kanalen og nye boliger ligger det sikret et naturområde som
vil bidra til at område rundt kanalen forblir intakt.

Svar på spørsmål:
1. Det vil bli behov for terrenginngrep. Boligene i sør vil trappes i to etasjer og slik sett ta
opp terrengforskjellene på en skånsom og god måte.
2. Hver bolig vil få store og solfylte utearealer. Utenfor planavgrensningen er det i
gjeldende regulering avsatt fellesareal for lek og opphold i natur.
3. Reguleringen følger opp rammene i gjeldende reguleringsplan der hovedformålet er å
regulere nye boliger da kanalen ikke lenger er aktuell og bygge.
4. Nye boliger er tenkt oppført i moderne stil for å symbolisere dagens byggeskikk.
Bygningsvolum og høyder på ny bebyggelse følger tilsvarende regulerte høyder i
området.
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Kystverket, i brev datert 11.10.17
De stiller spørsmål til hvorvidt det er tilrådelig å etablere en badeplass i planområdet. Deres
erfaring er at badeplasser ikke bør ligge i tilknytning til båtplasser og heller ikke i trange
sund hvor det er båttrafikk. Ved forslag om tiltak i sjø, eller forslag til bruk av sjøen, må det
redegjøres for sikkerheten og fremkommeligheten for alle brukere av sjøen.
Tiltakshavers kommentar:
Etter nærmere vurdering ser vi at badeplass nær båthavn ikke er den beste løsningen. Det
legges derfor opp til å benytte dagens badestrand i Lauvika. Dette er et flott
rekreasjonsområde hvor det i gjeldende reguleringsplan skal sikres stiforbindelse til
badeplassen. Regulerte båtplasser opprettholdes derfor i planforslaget.

Norsk Maritimt Museum, e-post datert 24.10.17
De gjør oppmerksom på at det ligger et fredet kulturminne under vann
rett utenfor reguleringsplanen (Askeladden id 100472). De ser det ikke som hensiktsmessig å
kreve befaring etter undersøkelsesplikten på nåværende tidspunkt, men ber om å holdes
orientert om prosessen videre.
Planen kan ikke godkjennes før forholdet til kulturminner under vann er avklart.
I e-post datert 24.10.17 presiserer NMM at det ikke er behov for egne undersøkelser, men at
kulturminner omtales i planbeskrivelsen. De opplyser også at dersom det i planprosessen
skulle vise seg for eksempel med utfyllinger, bryggeanlegg eller annet som kan utløse
undersøkelsesplikten. De kan også gjennomføre undersøkelsen dersom det er ønskelig å få
avklart forhold til kulturminner under vann.

Tiltakshavers kommentar:
Innspillet tas til orientering.
Da småbåtanlegg kun skal videreføres jf. gjeldene reguleringsplan er det ikke ansett som
nødvendig med egne undersøkelser på kulturminner i vann. Tema beskrives på vanlig måte i
planbeskrivelsen.
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Statens vegvesen, brev datert 06.11.17
I det videre planarbeidet vil Statens vegvesen vektlegge at det i plan og bestemmelser
sikres gangatkomst langs fv. 456 til busslommer, atkomst til området (inkludert nødvendige
siktsoner), byggegrense mot fylkesvegen og skjerming mot vegtrafikkstøy.
Tiltakshavers kommentar:
Gjeldende reguleringsplan legger opp til etablering av gang- og sykkelvei som binder
busslommene sammen. Det legges ikke opp til ytterligere gangatkomst enn gjeldende plan.
Byggegrenser mot Fv. 456 vil bli lagt på lik linje som byggegrense for omkringliggende tomter.
Skjerming av trafikkstøy kan bli aktuelt for den sørligste tomten som delvis ligger innenfor gul
støysone. Bestemmelsene kan evt. sikre dette.
Norges vassdrags- og energidirektorat, e-post datert 13.11.17 (etter høringsfristen)
-

-

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler de å bruke følgende veileder og verktøy:
NVEs karttjenester, NVE veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale
interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging, NVEs sjekkliste for
reguleringsplan og www.nve.no/arealplan.
NVE vil av kapasitetshensyn prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger.
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved
offentlig ettersyn. I plandokumentene må det være beskrevet hvilke
vurderinger som er gjort og gå tydelig fram hvordan hensynene er
innarbeidet i planen. Det er viktig at alle relevante fagutredninger innen
NVEs saksområder er vedlagt og at det fremgår tydelig av høringsbrevet hva
en ønsker bistand til i den enkelte saken.

Tiltakshavers kommentar:
Innspillet tas til orientering. Område ligger innenfor marin grense. I disse områdene kan det
være marine avsetninger der det er terrengforhold som gir mulig fare for områdeskred. På NVE
sine karttjenester ser vi at planområdet ikke er registrert som verken flomsone eller kvikkleire
område. Hele området består i dag av fjell.
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Harald Langenes, e-post datert 30.10.17
De har i forbindelse med salget av 12/125 til Repstad Eiendom en avtale om at det skulle
bygges en molo / brygge for 12/81 i forbindelse med bygging av ny kanal. De foreslår derfor
at planområdet utvides som vist i vedlagt kartutsnitt for å kunne legge inn denne i
reguleringsplan.

Tiltakshavers kommentar:
Området det refereres til ligger utenfor plangrense og ligger i gjeldende reguleringsplan som
fritidsbebyggelse. Det er i hovedsak ikke ønskelig med ny begrenset oppstart og det foreslås å
la eksisterende reguleringsplan være gjeldende. Kommunen støtter også dette.

Per Svein Liland, e-post datert 17.10.17
Han er deleier i g.nr 12/9 og 12/174 i reguleringsplanen.
1. Ønsker at båthavn PSS1 og brygge PSH1 i gjeldende reguleringsplan består. Og
båtslipp PSH2 skal også bestå.
2. Ønsker at området avsatt til kanal på 12/9 0g 12/174 tillegges delvis de to tomter i
område B3, men at disse to tomtene holdes utenfor reguleringsplanarbeidet. Kun et
tillegg til disse da vi ikke ønsker noen omkamp om disse to tomtene. Hvis ikke dette
er mulig så trekkes dette forslaget.
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Ellers så kan resten av 12/174 bestå av parkerings/båtoppstillingsplasser, men det må
være 1,5 meter inn fra delelinje mellom Sameiet Syverts brygge 12/175 og inn på
12/174 da dette ligger i gjeldende avtale mellom partene. Da vil det også være mulig
å kjøre inn til parkeringsplasser.
Tiltakshavers kommentar:
1. PSS1, PSH1 og PSH2 vil opprettholdes i planen og ivaretar innspillet til Liland. Da utgår
friområde og badeplass, men etter innspill fra Fylkesmannen og Kystverket om at
badeplass i tilknytning til båthavn ikke er en god løsning.
2. Deler av areal avsatt til kanal kan legges til boligtomtene (12/9). Resterende areal
avsettes til stiforbindelse som gir nye beboere snarvei til båthavna.

Svein H. Kjærnet, e-post datert 06.11.17
Bebyggelsen i de sjønære boligområdene på Langenes har en utforming som i hovedsak er
tuftet på en byggestil som har sin opprinnelse i tradisjonell utforming med saltak. Dette
kjennetegner sørlandsstilen.
De mener at byggestilen (med moderne uttrykk) bryter for mye med det som ellers er
særegent for området.
De mener at en klynge med boliger med denne utformingen (flatt tak/pulttak) bryter kraftig
med det som er det arkitektoniske uttrykket i området og derfor vil stilarten være helt feil
for området.
Tiltakshavers kommentar:
Det er fra utbyggers side et ønske om å bygge boliger med flatt tak og moderne uttrykk.
Bebyggelsen vil ha tilsvarende lik høyde og volum som eksisterende bygg i nærområdet. Ulik
byggeskikk kan også bidra til variasjon og en spennende sammensetning sett opp mot
eksisterende byggestil i området.
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Ove Pettersen, e-post datert 09.11.17
Han er gårdeier av gnr/bnr. 13/25 på andre siden av Kilen.
Han undres over at den røde stiplede reguleringslinjen er trukket helt over til utriggere for
min båthavn. Ser at det på planen er snakk om å anlegge badeplass. På hans eiendom har
det vært badeplass så lenge det har bodd folk der. Gjør oppmerksom på at det er seilingsled
her som er basert på midtlinjeprinsippet. Det må også anvendes i dette tilfellet.

Tiltakshavers kommentar:
Plangrensen er satt i tråd med
Søgne kommune og er satt slik at
den følger eksisterende
plangrense. Dette for ryddighetens
skyld. Kartutsnittet nedenfor viser
at planens avgrensning og formål
ikke kommer i konflikt med hans
utriggere i vannet. Innspillet er
ivaretatt.

Grunneiere av B11 og N2, Kolbjørn Andersen, Olga Marie Langenes Andersen, Dag Øystein
Kerlefsen, Mary Elizabeth Kerlefsen, brev datert 08.11.17
-

-

Det nye forslaget viser utfylling i det spesielle saltvannsområdet som blir kalt for
”Dabben”. Det er et populært lekeområde for barn i nabolaget. Utfylling vil være et
tap for barn i området.
Dersom utfylling får samme høyde på terrenget som for B2 vil det måtte fylles ut ca.
15.000 m3 masse. De mener dette vil være et stort og unødvendig naturinngrep
Veiforslag 1 er uaktuelt for grunneierne. Koten på eksisterende vei ved FE1 er på ca
+1,8 m. Dersom en skal følge veinormalen vil hele veien løftes flere meter opp for å
kunne komme inn på tomt 5-8. Veien vil måtte gjøres bredere og kreve store
fyllinger i område N2 og B11. Dette medfører at verdifull byggegrunn forsvinner og
vil redusere utnyttelse av boligområde B11.

Tiltakshavers kommentar:
-

Det forstås at de sikter til det lille vannet som ligger midt i planområdet. Utfylling i
dette vannet er en forutsetning for å få bygget 4 av boligene. Det vil stilles
rekkefølgekrav til opparbeidelse av sandlekeplass slik at barn og unges behov for
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-

lekeareal ivaretas når de nye boligene kommer. Ny lekeplass i gjeldende plan vil også
kunne benyttes av allmennheten. Dette ble også fremført ved regulering i 2012 da
området ble regulert til utbyggingsformål.
Ved etablering av nye boliger vil det bli behov for terrengbearbeiding tilpasset hus og
uteareal.
Etter dialog med grunneiere i område er det valgt å gå bort fra veialternativ 1 da dette
ble vanskelig å gjennomføre. Veien inn til de nye boligene føres nå fra øst og er å anse
som en bedre løsning for grunneiere.

6.3 Medvirkning
Oppdragsgiver har hatt dialog med de to nærmeste berørte før det ble meldt oppstart av
planen.
Statens vegvesen har blitt kontaktet for å finne en felles løsning for atkomst til
pumpestasjon innenfor område. Løsningen er nå godkjent av veimyndighet.
Oppdragsgiver og konsulent har underveis i planprosessen hatt dialog med nærmeste
grunneier for å sikre gode og gjennomførbare løsninger, spesielt knyttet til atkomstvei.

7
FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET
Det legges opp til etablering av flotte eneboligtomter med moderne arkitektur som
uttrykker dagens byggeskikk. Det er lagt opp til en fornuftig utnyttelse av tomtene i et flott
beliggende sted med kort vei til rekreasjonsområder og badeplasser i Søgne. Stiforbindelse
skal etableres og blir viktig snarvei til båthavn, lekeplass og flotte rekreasjonsområder i
nærheten.

8

VEDLEGG TIL PLANEN

- Plankart, sist datert 12.10.18
- Bestemmelser, sist datert 12.10.18
- Risiko- og sårbarhetsanalyse, sist datert 12.12.17
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9
KILDER
https://www.artsdatabanken.no
https://www.vegvesen.no/_attachment/354931/binary/615332?fast_title=Støyvarselkart+Sø
gne+%285%2C5+MB%29.pdf
https://kulturminnesok.no
http://kart.naturbase.no
Kommuneplan 2012-2020, samfunnsdel og arealdel for Søgne kommune
Barnehagebehovsplan 2016 - 2024
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Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker
Detaljregulering for Kileneset

Plan- og bygningsloven § 4-3 – samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse:
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som
følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf.
§§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. ”
Regulant skal kartlegge alle relevante forhold som må utredes i egen risiko- og sårbarhetsanalyse.
Dette er en sjekkliste som skal være til hjelp for å finne ut hvilke temaer som må beskrives/utredes nærmere.
Mindre forhold beskrives i planbeskrivelsen.
Forhold som krever spesialkompetanse må utredes i egen fagutredning/ROS-analyse.
ROS-analyser utarbeides med utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet
Det kan være hensiktsmessig å sammenfatte aktuelle tema i risikomatriser, se s. 15 i veilederen.
Emne

Naturgitte
forhold

Forhold eller uønsket hendelse som kan
utløse et behov for egen ROS-analyse

Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller
steinskred?
Er det fare for utglidning (er området
geoteknisk ustabilt)?

Kartlegging
Mer
info

lenke
lenke
lenke
lenke
lenke
lenke

Er området utsatt for springflo/flom i
sjø/vann?

lenke

Er området utsatt for flom i elv/bekk,
herunder lukket bekk?

Utredes ikke i egen ROS-analyse
Begrunnelse:

Nei. Ikke registrert skredtype på NVE
sine kartdatabaser
Nei. Område ligger innenfor marin
grense, men området ligger på fjell og er
relativt flatt. Det er ikke ansett som fare
for utglidning
Nei. Området ligger ikke innenfor
flomsonekart på NVE sine kartdatabaser
Nei. Ikke registrert elv/bekk innenfor
planområde

Er det tatt hensyn til fremtidig
havnivåstigning?

lenke

Dersom området har tilgang til elv eller sjø;
er det behov for sikringstiltak?

lenke

Er det fare for forurensende avrenning fra et
utsprengt område (gjelder sulfidholdig fjell)?

kart

Finnes det terrengformasjoner som utgjør
fare (stup etc.)

Utredes i
egen
ROSanalyse
Sett kryss

Ny bebyggelse legges på kote 3,5 og
hensyn til fremtidig havnivåstigning er
ivaretatt i planforslaget..
Nei det er ikke behov for sikringstiltak
da dagens sjølinje beholdes slik som i
gjeldende plan.
Nei. Det er ikke registrert sulfidhold fjell
i Søgne kommuneplan

Nei. det er ikke registrert bratte skrenter
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan
utløse et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen
ROSanalyse
Sett kryss

Utredes ikke i egen ROS-analyse
Begrunnelse:

Vedl
nr.

i verken NVE sitt aktsomhetskart eller
Søgne kommuneplan
Vil skogbrann/lyngbrann i området være en
fare for boliger/hus?

Det vil til en viss grad være fare for
brann. Pga. lite/lav vegetasjon i
området vil risiko for brann være
moderat til liten.
Nei

Annet (angi)
Infrastruktur

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området:
- hendelser på veg?

Nei.

- hendelser på jernbane?
- hendelser på sjø/vann/elv?

Nei. Det er ikke jernbane innenfor
planområde
Nei.

- hendelser i luften?

Nei

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre
en risiko for området:
- utslipp av giftige gasser/væsker?
Nei. Det ligger ingen
industrivirksomheter i nærheten av
planmrådet. I forbindelse med båthavna
kan det skje lekkasje fra båtmotorer.
Dette er ikke ansett som noen stor fare
- teletjenester?
- vannforsyning?

Nei. Det ligger ingen slike virksomheter i
nærheten av planmrådet
Nei

- renovasjon/spillvann?

Nei

Dersom det er høyspentanlegg i området: blir følsom bebyggelse som
skoler/barnehager/boliger (samt
uteoppholdsarealer) planlagt i tilstrekkelig
avstand til høyspentledninger, jordkabler,
transformatorstasjoner eller nettstasjon i
forhold til mulig helserisiko (utredningskrav
ved 0,4 μT)?
Er det farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og
kjørende innenfor området (f.eks. inn- og
utkjørsel)?

lenke

Det går en høyspentlinje gjennom
området i dag.
Rekkefølgebestemmelser i planen sikrer
at høyspen linje skal legges i bakken før
feltet kan bygges.

Nei. avskjørsler og siktlinjer tegnes i tråd
med krav fra veimyndigheter.

Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige anlegg?

Nei

- ligger området slik at brannvesenets krav til

Forskrift om organisering og
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan
utløse et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

innsatstid tilfredsstilles?

Utredes i
egen
ROSanalyse
Sett kryss

Utredes ikke i egen ROS-analyse
Begrunnelse:

Vedl
nr.

dimensjonering av brannvesen §4-8
definerer at brannvesenets innsatstid
utenfor tettsteder bør ikke overstige 30
min. Estimert kjøretid fra Søgne og
Sogndalen brannvesen til planområdet
er 13. Min.
Ja.

- har området tilstrekkelig
brannvannforsyning (mengde og trykk)?
- har området tilfredsstillende atkomst for
brannvesenet? (Pbl § 18-1)

Ja. Deler av vei oppgraderes til offentlig
standard. Privat vei reguleres med min.
3 m bredde slik at brannbil får tilkomst
til samtlige tomter.
Tidligere bruk/ Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter i og utenfor planområdet?
forurensning

Omgivelser

- bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg /
mekanisk verksted/skipsverft? (se kart; velg
meny – kartutvalg, kryss ut «forurensning»)

lenke

Nei.

- industri (for eksempel
galvaniseringsverksted, impregneringsverk,
annen industri)?

kart

Nei

- avfallshåndtering/deponi?

kart

Nei

- gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av
bygninger fra 1950 -1980 / byjord?

kart

Nei

- militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?

kart

Nei

- annet (angi)?

kart

Nei

kart

Vil helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser/ grønnstruktur og utendørs idrettsanlegg o.l. bli utsatt
for forhold som direkte eller indirekte kan påvirke helsen:
- forurensning av drikkevannskilde
(privat/kommunal) og/eller nedslagsfelt for
drikkevannskilde?

Nei. det ligger ikke drikkevannskilde i
planområdet.

- støy/rystelser/vibrasjoner fra
veitrafikk/bane/fly/tekniske installasjoner
(eks. vifter og kjøleanlegg) / annen
virksomhet (eks serveringsvirksomhet og
konsertlokaler)? T-1442, støy i
arealplanlegging.

lenke

Deler av en eneboligtomt berøres av
støysone fra Fv456. Bestemmelser sikrer
at støyskjerm skal etableres for å ivareta
utendørsopphold for boligen

- luftforurensing i planområdet (T-1520,
retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanleggingen)?

lenke

Nei

- utslipp av støv, avgasser, markert lukt eller

Nei
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan
utløse et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen
ROSanalyse
Sett kryss

Utredes ikke i egen ROS-analyse
Begrunnelse:

annet (eks. lukt fra serveringsvirksomhet og
matproduksjon)?

Sabotasje/

- andre forhold av vesentlig betydning for
miljø og trivsel?

Nei

- dårlig mobildekning og
bredbånd/internettforbindelse?

Nei, ikke kjent

Annet (angi) “risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål”

Nei

Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?

Nei

Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i
nærheten? (F.eks. risikofylt industri med
kjemikalie/eksplosiver, olje/gass, radioaktiv
materiale eller kraftstasjon, trafo,
damanlegg, viktige
telekommunikasjonsanlegg, militæranlegg)

Nei. En liten trafo reguleres, men er ikke
å anse som terrormål da denne er av en
minimal størrelse

terror

Utført av Kathrine Hesthag

Dato: 12.12.17
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Oppsummering høringsuttalelser og administrasjonens kommentarer

Agder Energi Nett, 31.10.18

I området som inngår i detaljreguleringen har vi i dag et bestående lavspent fordelingsnett
samt en 22 kV høyspentlinje som går over området.
Høyspentlinjen og deler av lavspentnettet vil bli fjernet i forbindelse med utbyggingen på
nabofeltet og vedlegger en kartskisse som viser situasjonen når dette er utført.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Indre Kilen Velforening v/ Olaus Syre, 02.11.18 og Kileheia Vest hytteforening v/ Tor Bjørn Helland,
05.11.18

Det er med beklagelse for de ~70-80 småbåteierne med godkjente båtplasser i Ytter- og Inner
Kilen, at den nye omsøkte småbåtfarleden i fm Kileneset-utbyggingen ble underkjent. Samtlige av
båteierne i Inner- og Ytter Kilen har nå og i all fremtid kun småbåtfarleden Ytre Rona som eneste
tilkomst til åpen sjø. Når Søgne Kommune godkjenner båt- bryggeplasser i Ytter- og Inner Kilen så
må en i det minste kunne forvente at det tilrettelegges for tryggest mulige selingsforhold!
Krav om tiltak/endring:





Reguleringsplanen kreves oppdatert til og å omfatte Havne- og farvannsloven.
Reguleringsplanen blir oppdatert til å omfatte rekkefølgekrav vedr nødvendig sikring og
opprensking (minimum fjerne steinblokker) av småbåtfarleden Ytre Rona.
Alternativt – Søgne Kommune utarbeider snarest en egen reguleringsplan for sikring av
småbåtfarleden Ytre Rona. Nødvendige sikringstiltak i småbåtfarleden Ytre Rona
gjennomføres selvsagt ryddigst og best hvis disse sikringstiltakene er grundig behandlet i
en reguleringsplan.

Administrasjonens kommentar:
Når planforslaget var oppe til førstegangsbehandling 24.10.18 fremmet administrasjonen et forslag
om å legge inn et rekkefølgekrav om at seilingsleden i kanalen skal forbedres (fjerning av
steinblokker) før nye båtplasser kan etableres. Forslaget fra rådmannen falt enstemmig.
Fiskeridirektoratet, 06.11.18
I følge vår karttjeneste på nett https://kart.fiskeridir.no er det i den nordlige delen av
detaljplansavgrensingen registrert et større ålegrassamfunn. En liten del av dette vil bli
omfattet av deltaljreguleringsplanen. Ut fra de vedlagte dokumentene anser vi dette allikevel
til å være så minimalt at det vil ikke komme i konflikt med de interesser vi er satt til å
ivareta. På generelt grunnlag ber vi likevel om at inngripelsen blir gjort så skånsomt som
munlig slik at det marine miljø ikke blir skadelidende og naturmangfoldet blir skjermet på
den mest skånsomme måte.

Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Statens vegvesen, 28.11.18
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
- Frisikt i avkjørsel fra fv. 456 til f_SPP1 må innarbeides i planen før den
sluttbehandles. Frisikt mot gang-/sykkelveg må også markeres.
- Reguleringsbestemmelsene punkt 1.5 Plassering av bebyggelse. Det må fremgå av
bestemmelsen at andre punktum ikke skal gjelde for byggegrense mot fylkesveg.
- I bestemmelsene, punkt 1.11, har det sneket seg inn «Rv 456» - skal være fv. 456.
Administrasjonens kommentar:
Merknadene tas til følge. Frisikt er markert i plankartet. Reguleringsbestemmelsene pkt. 1.5 er
endret for å sikre at byggegrensen mot fylkesveien er absolutt. Skrivefeilen i punkt 1.11 i er rettet
opp.
Vest-Agder fylkeskommune, 30.11.18
Med hensyn til samferdsel synes trafikksikkerhet og kollektivtrafikk i hovedsak være ivaretatt og vi
har ingen merknader. Det vises for øvrig til uttalelse fra Statens vegvesen.
Området N2 er bevart i planforslaget og det er derfor ingen merknader med hensyn til allmennhetens
friluftsliv.
Kulturminner på land er avklart. Vi minner om uttalelsen fra Norsk Maritimt Museum angående
fredete kulturminner under vann like utenfor planområdet.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Norges vassdrags- og energidirektorat, 11.12.18
NVE viser til at de ikke behandler detaljreguleringsplaner med mindre det går fram av
oversendelsesbrevet eller annen direkte henvendelse at det det er en konkret problemstilling det
ønskes bidrag med. Det gis generelle råd om at planlegging må ta hensyn til faren for skader ved
flom, erosjon og skred.
Administrasjonens kommentar:
Vi har ikke kjennskap til spesielle utfordringer knyttet til NVE sine fagområder innenfor
planområdet, det bes derfor ikke om bistand fra NVE.

Søvikneset Velforening, Langeneskilen Velforening, Ytre Kilen Velforening, 11.12.18
Vi ser i overnevnte plan at det legges opp til båtplasser i Ytre Kilen på Langenes. Som følge av at
innregulert ny kanal utgår vil dette foreslåtte tiltak føre til større belastning på allerede eksisterende
kanal.
Dagens eksisterende kanal er grunn med flere oppstikkende steiner og fjellutspring. Dette fører
stadig til at båter slår nedi bunnen og slår mot fjellsiden. Når det nå ønskes ytterligere båtplasser i
Ytre Kilen mener vi i tilstøtende velforeninger at det må legges inn ett krav om utbedring av dagens
kanal.
Det er de siste år ytret ønske om å utbedre kanalen uten å få aksept for dette. Velforeningene mener
at kanal bør utbedres i dybde og at ”nedraste steiner” mot syd tillates fjernet.
Vi er klart over at dagens hummerpark er vernet, og at det følgelig er viktig at tiltak ikke berører
dagens hummerpark. Det er også i vår interesse at hummerparken beholdes intakt og ikke skades
under utbedringsarbeidet.
Vi ønsker at det legges inn ett krav/rekkefølgekrav om at dagens kanal/”farled” utbedres før det
tillates ytterligere båtplasser i Langeneskilen.
Administrasjonens kommentar:
Når planforslaget var oppe til førstegangsbehandling 24.10.18 fremmet administrasjonen et forslag
om å legge inn et rekkefølgekrav om at seilingsleden i kanalen skal forbedres (fjerning av
steinblokker) før nye båtplasser kan etableres. Forslaget fra rådmannen falt enstemmig.
Kystverket, 12.12.18
Det går frem av plandokumentene at det ikke er aktuelt å etablere regulert kanal mellom Ytre Kilen
og sjøen, men vi kan ikke se at det går frem av mottatt informasjon hvorfor det ikke er aktuelt å
realisere regulert kanal. En ny kanal ville ha gitt økt sikkerhet og fremkommelighet for sjøfarende
mellom Ytre Kilen / Indre Kilen og sjøen. Når regulert kanal utgår, vil kanalen / småbåtleden Ytre
Rona være eneste forbindelse mellom Ytre Kilen / Indre Kilen og sjøen. Kystverket Sørøst være derfor
fraråde etablering av flere båtplasser i Ytre Kilen / Indre Kilen.
Det går frem av planbeskrivelsen at det reguleres inn et friområde med badeplass. Dette samsvarer
ikke med plankartet og planbestemmelsene. Vår erfaring er at badeplasser ikke bør lokaliseres i
tilknytning til båtplasser eller i trange sund hvor det er båttrafikk. Vi vil derfor fraråde etablering av
en badeplass i planområdet.
Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens
sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd.
Eksempler på tiltak er brygger og fortøyningsinstallasjoner.
Administrasjonens kommentar:
Tillatelse til mudring og sprengning av ny kanal ble opphevet av Miljødirektoratet i 2013, og igjen
avvist etter en ny søknad i 2015. Administrasjonen har fremmet forslag om å legge inn
rekkefølgekrav om at småbåtleden Ytre Rona skal forbedres før nye båtplasser kan etableres. Dette
forslaget gikk imidlertid ikke gjennom i plan- og miljøutvalget.

Badeplassen er tatt ut av planen, og er nå også fjernet fra planbeskrivelsen.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 13.12.18
Planforslaget endrer ikke på arealer avsatt til småbåtanlegg på land og i sjø, men når kanalen ikke
etableres, blir det mindre utskifting av vannmassene inne i Kilen. Grad av forurensning må da
forventes å øke. I tillegg vil vesentlige deler av småbåtanleggene BSB5 og BSB6 bli plassert over del av
registrert svært viktig ålegrassamfunn av nasjonal verdi (A-verdi).
Vi etterlyser nå en vurdering etter naturmangfoldloven, knyttet til opprettholdelsen av de planlagte
småbåtanleggene. Eventuell mudring her må forventes å bli avslått etter forurensningsloven, jf.
ovennevnte. Ytterligere båtplasser i Kilen bør derfor unngås, spesielt når utskiftningen av
vannmassene heller ikke vil bli bedret når kanalen er skrinlagt. Argumentasjonen i planbeskrivelsen
om at småbåtanlegget allerede er avklart i gjeldende plan, mener vi ikke lenger er relevant, da
kanalen ikke skal bygges og siden det foreligger ny kunnskap om nasjonalt viktig naturtype.
Sjøarealet i tilknytning til småbåtanleggene er regulert til trafikkområde sjø, med bestemmelser om
at det tillates mudring og sprengning innenfor området. Dette er nytt i forhold til gjeldende plan, og
krever tillatelse etter forurensningsloven primært. Vi gir derfor faglig råd om at denne bestemmelsen
tas ut, samt at småbåtanleggene BSB5 og BSB6 utgår. For øvrig bør det gis bestemmelser om
forurensningsbegrensende tiltak, jf. pbl § 12-7 nr. 3.
Etterlyser også beskrivelse av barn og unges medvirkning, samt resultatene av slik medvirkning. Vi ser
av planbeskrivelse med vedlegg at deler av kanaltraseen, som nå skal fylles opp og omgjøres til
boligtomter, utgjør en saltvannspoll. I følge naboer er dette et populært lekeområde for barn i
nabolaget. Videre utgjør pollen i seg selv et verdifullt miljøelement i strøket. Å skaffe et fullverdig
erstatningsareal til saltvannspollenet som lekeområde, anser vi ikke å være realistisk. Vi gir derfor
faglig råd om at saltvannspollenet reguleres til bevaringsformål.
Administrasjonens kommentar:
Det er rundt 60-70 båtplasser i Ytre Kilen, og noen av disse finner man innen planområdet. Innen
BSB6 er det allerede etablert båtplasser. Det er derfor kun i BSB5 og BSB7 det blir lagt opp til helt
nytt småbåtanlegg, med mulighet for rundt 25-30 båtplasser. Det vurderes at dette ikke er en
vesentlig endring i forhold til dagens situasjon, da det allerede er etablert båtplasser langs hele
strandlinjen i området. Det vurderes at konsekvensene av tiltaket ikke vil være av stor betydning når
det gjelder graden av forurensning.
Bestemmelse om at det tillates mudring og sprengning er ikke nytt, men er en videreføring fra
gjeldende plan.
Det har ikke vært lagt opp til egne møter med barn og unge ut over normal medvirkningsprosess jf.
plan og bygningsloven. Utfylling av vannet er en forutsetning for å få bygget 4 av boligene. Det stilles
rekkefølgekrav til opparbeidelse av sandlekeplass slik at barn og unges behov for lekeareal ivaretas.

Dag Øystein Kerlefsen, 12.12.18
Har følgende kommentarer:


Byggegrenser for boligtomt B2 – 4 og B2 – 5 viser en avstand fra våre eiendomsgrenser på
2.0 meter. Dette krever vi blir rettet opp og i samsvar med boligtomter B2-6 og B2-7, som har
en avstand til våre nabogrenser på 4.0 meter.
 For området B11 står det i de tilsendte reguleringsbestemmelser at det kun tillates EN
boenhet og med en maks tillatt bebygd areal på 40%. I gjeldende reguleringsplan står det
under punkt 2.2.2 (område for bolig B11): «For gnr/bnr 12/7 tillates en BYA på 40%». Det står
ingenting om maks antall boenheter. Vi finner det svært merkelig og uakseptabelt at vi skal
bli vingeklippet for å utnytte område B11 som er på ca. 1650 m², mens det er en unormal stor
utnyttelse/fortetning av tomtene på B2. Disse tomtene vil i tillegg få en stor skråning inn på
markert byggegrense som vist på planeringstegning (X001).
 Bruk av veigrunn. Felt/vei SKV3 er privat og tilhører eiendom 12/126. Andre gnr/bnr som står
oppgitt i punkt 2.1 har kun bruksrett. Det presiseres at de tiltak som fremkommer i dette
punktet må avklares med grunneier.
 Punkt 1.14 i reguleringsbestemmelser. Område BSB5 og BSB7 er nye båtplasser som er lagt
inn i planen. Dette er en svært kritisk nyetablering av båtplasser i et område med mye
ålegress. Forekomsten i Ytre Kilen er den eneste A-lokaliteten i Søgne. Slike A-lokaliteter er
svært viktige og har nasjonal verdi. En viktig trussel mot Ålegressengene er
utbygging/utfylling og mudring i strandsonen. Aktiviteter forbundet med en båthavn vil alltid
medføre noe tilførsel av forurensende stoffer til sjøen. Mange miljøgifter binder seg til
partikler og bunnfelles i strømsvake områder. Under punkt 4.1 (Ferdsel/offentlig
trafikkområde i sjø- o_FVE) står det at det tillates mudring og sprengning innenfor område. Vi
ber om at dette fjernes fra de foreliggende reguleringsbestemmelser.
 Vi reagerer også sterkt på den høye kotehøyden for innfylling i Mikalsbukta. B2-7 har en
høyde for H01 på 4.5 meter over havet. Denne kotehøyden burde også gjelde for B2-4, B2-5
og B2-6.
Vi anbefaler sterkt at planutvalget foretar en befaring for å se på den vanvittige innfyllingen før saken
behandles i planutvalget.
Administrasjonens kommentar:
 Vi kan ikke se at en byggegrense 2 meter fra eiendomsgrensen får konsekvenser for
tilgrensende eiendommer, eller omgivelsene som sådan. Eiendommene grenser til vei, og et
mindre restareal som ikke egner seg til bebyggelse.
 Felt B 11 består i dag av 2 eiendommer, henholdsvis GB 12/7 og 12/126. På GB 12/126 er det
oppført ei sjøbu/ bod i naturområde. Den delen av eiendommen som er regulert til
boligformål er uten bebyggelse. Gjeldende reguleringsplan legger ikke opp til ny bolig på
eiendommen.
Eiendommen med GB 12/77 er i dag bebygd med bolig og uthus. Bygningene er i gjeldende
reguleringsplan markert som eksisterende bebyggelse som inngår i planen.
Reguleringsbestemmelsene angir en utnyttelsesgrad på BYA = 40 %, men det legges ikke opp
til nye boliger på tomten. Det er likevel riktig at planforslaget strammer inn mulighetene for
en mindre utvikling av eiendommen, ettersom den fastsetter at det kun kan tillates 1
boenhet på eiendommen. Kommuneplanen åpner opp for 2 boenheter pr. eiendom, men
hvor begge boenhetene skal lokaliseres i samme bygning. Bestemmelsen vedrørende antall
boenheter tas av den grunn ut av bestemmelsene. Det vil med dette bli mulighet for å
etablere en ekstra leilighet i dagens bolig, men det vil ikke være mulig å opprette nye
boligeiendommer, eller separate boenheter på eiendommen. En slik mulighet måtte vært






spilt inn tidligere i planprosessen, og vært vist på plankartet slik øvrige boligeiendommer er
vist.
Bruk av privat vei må sikres med privatrettslige avtaler.
Tas til etterretning.
Båtplassene som er lagt inn er en videreføring av gjeldende plan. Det skal ikke gjøres tiltak

i sjø utover vedtatt reguleringsplan. Bestemmelsen om mudring er også en
videreføring av gjeldende plan.
Regulert kotehøyde for B2-4, B2-5 og B2-6 er tilpasset kotehøyde på veien.

Naturvernforbundet i Søgne, 12.12.18
 Mener NIVA rapporten fra forrige regulering har for få konklusjoner i forhold til
problemstillingene. Man får ikke oversikt over hva selve tiltaket vil innebære for miljøet.
Vurderingene er generelle og konsekvensene av tiltaket for Kilenesets naturmiljø kommer
aldri frem i rapporten.
 Mener notat fra Prosjektgruppen AS fremstår som en argumentasjon over hvor liten
påvirkning tiltaket vil ha på naturmiljøet. Skriver i notatet at etablering av ny kanal vil påvirke
naturmangfoldet kun ved et areal i størrelsesorden 1-2 % av ålegressets utbredelsesområde i
Ytre Kilen. Mener denne påstanden er feil og at større arealer enn kun de områdene som blir
direkte nedbygd vil bli påvirket.
 §9 (føre-var-prinsippet): Konklusjonen til prosjektgruppen med at «føre var prinsippet» er
ivaretatt er noe ufullstendig, og er dårlig begrunnet. Føre-var-prinsippet brukes der
kunnskapsgrunnlaget er for svakt. Hvis det er god og tilstrekkelig kunnskap om
planområdet/tiltaket kan det sies å være ajourholdt med §9.
 §10 (Økosystem. Tilnærming og samlet belastning): I dette tilfellet vil det være
hensiktsmessig å vurdere økosystemets belastning av eksisterende småbåthavner og
båttrafikk i tillegg til planlagt tiltak. For gjeldende plan kan vi ikke se at §10 er vurdert. Det er
ikke foretatt en vurdering av samlet belastning av dette og tidligere tiltak i området.
 Utvidelse av boligområde B2: Mener det er en rasering av et tidligere naturskjønt område.
Uforståelig at det kan legges til rette for en innfylling av opp mot 10000m2 stein nært opp til
et naturområde. Utbyggers interesser går foran landskapsmessige tilpasning.
 Vi foreslår og håper at planutvalget foretar en befaring i området før saken skal opp til
behandling. Det vil også være nyttig om de foretar en befaring av resterende del av
Kilenesheia, hvor store deler av særegent terreng nå er flatsprengt. Vi har fått enormt mange
kommentarer/henvendelser på hvordan naturen/landskapet og estetikken i ett tidligere
naturskjønt område er blitt ødelagt.
Administrasjonens kommentar:
Det vurderes at det ikke er behov for å gjøre nye utredninger utover det som ble gjort i forbindelse
med gjeldende reguleringsplan for området.
Utvidelse av boligområde B2: Da det ikke lenger er aktuelt å bygge kanal er det ønskelig å utnytte
hele området til utbygging. For å få god utnyttelse av området er det ønskelig å fylle igjen området.
Ved anleggelse av nye boliger vil terrenget bearbeides og gi hyggelige arealer som skal bidra til et
godt bomiljø.

Åse Bakken Olsen, 14.12.18
Som en av deleiere av område BBS3, grn12/175 reagerer jeg på den planlagte veien inn til området.
På tilsendte tegninger ser det for meg ut som om 2-3 av parkeringsplassene på eiendommen
forsvinner. Dette godtas ikke.
Administrasjonens kommentar:
I gjeldende plan er eiendommen med GB 12/175 regulert delvis til felles avkjørsel, og delvis til privat
småbåtanlegg land. Dette er videreført i planforslaget, og vi kan av den grunn ikke se at planforslaget
medfører endringer for eiendommen.

Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 31.10.2018 08:34:10
Til: Postmottak
Tittel: KILENESHEIA VEST, Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan , Plan ID 201707

KILENESHEIA VEST, Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan , Plan ID
201707
I området som inngår i detaljreguleringen har vi i dag et bestående lavspent fordelingsnett
samt en 22 kV høyspentlinje som går over området.
Høyspentlinjen og deler av lavspentnettet vil bli fjernet i forbindelse med utbyggingen på nabofeltet
og vedlegger en kartskisse som viser situasjonen når dette er utført.

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

www.aenett.no

Fra: Olaus Syre[olaus.syre@stavanger.online.no]
Sendt: 02.11.2018 13:14:18
Til: Postmottak
Kopi: post@kystverket.no; 'Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder'; Torkjell Tofte
Tittel: Innsigelser til reguleringsplan: Detaljregulering for Kilenesheia vest- Saksnr.: 2017/1129. PlanID 201707

Arealenheten, Søgne Kommune,
Som grunneier i Kileheia, formann i «Indre Kilen Velforening» og som medeier i «Interessefellesskapet Innerkilen
Flytebrygge» tillater jeg meg herved å komme med innspill/innsigelser til ovenfor nevnte reguleringsplan. At
Søgne Kommune ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt sitt ansvar vedr å sørge for sikkerhet og fremkommelighet
for småbåtferdselen mellom de godkjente båtplassene og åpen sjø i fm regulering/godkjenning av
småbåthavneanlegg i Ytter og Inner Kilen, Langenes, Søgne er ikke, og skal ikke brukes som, en «unnskyldning» til
å fortsette med denne praksis.
Ref.:
Detaljregulering for Kilenesheia Vest – Saksnr.: 2017/1129. PlanID 201707
Søknad om begrenset sikring av småbåtfarleden Ytre Rona, Langenes, Søgne – Søgne Kommune saksnr.:
2018/2070
Kystverkets ref.: 2018/2059‐2
Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder ref.: 2018/6515
Lov om havner og farvann (havne‐ og farvannsloven)
Innledning
Det er beklagelig at Søgne Kommune i fm saksbehandlingen av ovenfor nevnte plan ikke har sørget for å ivareta
sitt ansvar presisert i havne‐ og farvannsloven §9 «Kommunens forvaltningsansvar og myndighet» der det bl.a. står
følgende. «Kommunen skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i havner og i kommunens sjøområde». Dette
kan lett tilskrives det faktum at denne, ovenfor nevnte, lov ikke er tatt med i reguleringsplanens planbeskrivelse
ref. pkt 3 «Planstatus» – pkt. 3.1 «Aktuelle lover». Dette selv om planen og omfatter «privat småbåtanlegg» og
«trafikkområde i sjø og vassdrag».
Det er med beklagelse for de ~70‐80 småbåteierne med godkjente båtplasser i Ytter‐ og Inner Kilen, at den nye
omsøkte småbåtfarleden i fm Kileneset‐utbyggingen ble underkjent. Samtlige av båteierne i Inner‐ og Ytter Kilen
har nå og i all fremtid kun småbåtfarleden Ytre Rona som eneste tilkomst til åpen sjø. Når Søgne Kommune
godkjenner båt‐ bryggeplasser i Ytter‐ og Inner Kilen så må en i det minste kunne forvente at det tilrettelegges for
tryggest mulige selingsforhold! Det må også kunne forventes at offentlige myndigheter har en nullvisjon for
sjøulykker som sier at det ikke skal forekomme ulykker som fører til tap av liv, alvorlig personskade eller
forurensing! Som en hovedregel skal vel og offentlige myndigheter legge til rette for god fremkommelighet noe
som innebærer tilrettelegging av uhindret og trygg ferdsel. Med trygg ferdsel menes vel at ferdselen skal være
sikker for båtene og andre som oppholder seg eller bruker farvannet.
Planområdet
Selv om småbåtfarleden Ytre Rona ligger utenfor planområdet kan en bruke samme argumentasjonen for
nødvendige sikringstiltak/sikker bruk av denne som ble brukt som argumentasjon/bakgrunn for etableringen av
sykkel‐ og gangstien langs Langenesveien for beboerne av dette nye feltet. Dette spesielt siden Søgne Kommune
har et særlig ansvar for å påse at Havne – og Farvannslovens §1 «Lovens formål» blir etterlevd.
Krav om tiltak/planendring
Reguleringsplanen kreves oppdatert til og å omfatte Havne‐ og farvannsloven.
Reguleringsplanen blir oppdatert til å omfatte rekkefølgekrav vedr nødvendig sikring og opprensking
(minimum fjerne steinblokker) av småbåtfarleden Ytre Rona.
Alternativt – Søgne Kommune utarbeider snarest en egen reguleringsplan for sikring av småbåtfarleden Ytre
Rona. Nødvendige sikringstiltak i småbåtfarleden Ytre Rona gjennomføres selvsagt ryddigst og best hvis
disse sikringstiltakene er grundig behandlet i en reguleringsplan.
Kostnader
Har selvsagt forståelse for at Søgne Kommune kanskje ikke ønsker å pålegge utbygger Repstad Anlegg AS utgiftene
med sikringen av småbåtfarleden Ytre Rona. Hvordan Søgne Kommune velger å ivareta sitt ansvar nedfelt i Havne‐

og Farvannsloven er selvsagt opp til Søgne Kommune å avgjøre, men mtp utbyggers kostnader så medfører
fjerningen av den nye og tidligere omsøkte småbåtfarleden fra planen at utbygger slipper
opparbeidelseskostnadene for denne samt får 7 nye tomter å selge!
Kystverket/Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder
Ved kopi av denne innsigelsen bes herved de nevnte offentlige myndigheter om å bidra med/påse at nødvendige
tiltak blir initiert/tatt med i reguleringsplanen slik at intensjonene med Havne‐ og farvannsloven blir ivaretatt.

Med hilsen
for Indre Kilen Velforening
Olaus Syre

Fra: Helland Tor Bjørn[tor.bjorn.helland@vegvesen.no]
Sendt: 05.11.2018 07:55:02
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Tittel: Innsigelser til reguleringsplan: Detaljregulering for Kilenesheia vest- Saksnr.: 2017/1129. PlanID 201707

Arealenheten, Søgne Kommune,
På vegne av grunneierne i hyttefeltet Kileheia Vest ønsker styret å komme med innspill/innsigelser til ovenfor
nevnte reguleringsplan. At Søgne Kommune ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt sitt ansvar vedr å sørge for
sikkerhet og fremkommelighet for småbåtferdselen mellom de godkjente båtplassene og åpen sjø i fm
regulering/godkjenning av småbåthavneanlegg i Ytter og Inner Kilen, Langenes, Søgne er ikke, og skal ikke brukes
som, en «unnskyldning» til å fortsette med denne praksis.
Ref.:
Detaljregulering for Kilenesheia Vest – Saksnr.: 2017/1129. PlanID 201707
Søknad om begrenset sikring av småbåtfarleden Ytre Rona, Langenes, Søgne – Søgne Kommune saksnr.:
2018/2070
Kystverkets ref.: 2018/2059‐2
Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder ref.: 2018/6515
Lov om havner og farvann (havne‐ og farvannsloven)
Innledning
Det er beklagelig at Søgne Kommune i fm saksbehandlingen av ovenfor nevnte plan ikke har sørget for å ivareta
sitt ansvar presisert i havne‐ og farvannsloven §9 «Kommunens forvaltningsansvar og myndighet» der det bl.a. står
følgende. «Kommunen skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i havner og i kommunens sjøområde». Dette
kan lett tilskrives det faktum at denne, ovenfor nevnte, lov ikke er tatt med i reguleringsplanens planbeskrivelse
ref. pkt 3 «Planstatus» – pkt. 3.1 «Aktuelle lover». Dette selv om planen og omfatter «privat småbåtanlegg» og
«trafikkområde i sjø og vassdrag».
Det er med beklagelse for de ~70‐80 småbåteierne med godkjente båtplasser i Ytter‐ og Inner Kilen, at den nye
omsøkte småbåtfarleden i fm Kileneset‐utbyggingen ble underkjent. Samtlige av båteierne i Inner‐ og Ytter Kilen
har nå og i all fremtid kun småbåtfarleden Ytre Rona som eneste tilkomst til åpen sjø. Når Søgne Kommune
godkjenner båt‐ bryggeplasser i Ytter‐ og Inner Kilen så må en i det minste kunne forvente at det tilrettelegges for
tryggest mulige selingsforhold! Det må også kunne forventes at offentlige myndigheter har en nullvisjon for
sjøulykker som sier at det ikke skal forekomme ulykker som fører til tap av liv, alvorlig personskade eller
forurensing! Som en hovedregel skal vel og offentlige myndigheter legge til rette for god fremkommelighet noe
som innebærer tilrettelegging av uhindret og trygg ferdsel. Med trygg ferdsel menes vel at ferdselen skal være
sikker for båtene og andre som oppholder seg eller bruker farvannet.
Planområdet
Selv om småbåtfarleden Ytre Rona ligger utenfor planområdet kan en bruke samme argumentasjonen for
nødvendige sikringstiltak/sikker bruk av denne som ble brukt som argumentasjon/bakgrunn for etableringen av
sykkel‐ og gangstien langs Langenesveien for beboerne av dette nye feltet. Dette spesielt siden Søgne Kommune
har et særlig ansvar for å påse at Havne – og Farvannslovens §1 «Lovens formål» blir etterlevd.
Krav om tiltak/planendring
Reguleringsplanen kreves oppdatert til og å omfatte Havne‐ og farvannsloven.
Reguleringsplanen blir oppdatert til å omfatte rekkefølgekrav vedr nødvendig sikring og opprensking
(minimum fjerne steinblokker) av småbåtfarleden Ytre Rona.
Alternativt – Søgne Kommune utarbeider snarest en egen reguleringsplan for sikring av småbåtfarleden Ytre
Rona. Nødvendige sikringstiltak i småbåtfarleden Ytre Rona gjennomføres selvsagt ryddigst og best hvis
disse sikringstiltakene er grundig behandlet i en reguleringsplan.
Kostnader
Har selvsagt forståelse for at Søgne Kommune kanskje ikke ønsker å pålegge utbygger Repstad Anlegg AS utgiftene
med sikringen av småbåtfarleden Ytre Rona. Hvordan Søgne Kommune velger å ivareta sitt ansvar nedfelt i Havne‐

og Farvannsloven er selvsagt opp til Søgne Kommune å avgjøre, men mtp utbyggers kostnader så medfører
fjerningen av den nye og tidligere omsøkte småbåtfarleden fra planen at utbygger slipper
opparbeidelseskostnadene for denne samt får 7 nye tomter å selge!
Kystverket/Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder
Ved kopi av denne innsigelsen bes herved de nevnte offentlige myndigheter om å bidra med/påse at nødvendige
tiltak blir initiert/tatt med i reguleringsplanen slik at intensjonene med Havne‐ og farvannsloven blir ivaretatt.

Med hilsen
for Kileheia Vest hytteforening
Tor Bjørn Helland
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Søgne kommune Vest-Agder - Offentlig ettersyn og høring av
detaljreguleringsplan for Kilenesheia vest
Vi viser til sak mottatt her vedr ovennevnte.
Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta marine ressurser i vår region, samt bidra til at
fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår. Vi har på denne bakgrunn vurdert den
aktuelle detaljregulering ut fra fiskeri- og havbruksinteresser i området, deriblant marint
biologisk mangfold.
I følge vår karttjeneste på nett https://kart.fiskeridir.no er det i den nordlige delen av
detaljplansavgrensingen registrert et større ålegrassamfunn. En liten del av dette vil bli
omfattet av deltaljreguleringsplanen. Ut fra de vedlagte dokumentene anser vi dette allikevel
til å være så minimalt at det vil ikke komme i konflikt med de interesser vi er satt til å
ivareta. På generelt grunnlag ber vi likevel om at inngripelsen blir gjort så skånsomt som
munlig slik at det marine miljø ikke blir skadelidende og naturmangfoldet blir skjermet på
den mest skånsomme måte.
Ut over disse merknadene har ikke Fiskeridirektoratet andre merknader til den forelagte
detaljreguleringsplanen.
Vi ber om å holdes orientert i det videre arbeidet.

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 55 23 80 00
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51 49 16 89

18/16325
Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

18/237072-2

Deres referanse:

Vår dato:
28.11.2018

Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Kilenesheia Vest i
Søgne kommune
Vi viser til brev fra dere av 30.10.18.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for
Kilenesheia vest.
Formålet med planen er å regulere bort kanal i gjeldene plan, og å legge til rette for
oppføring av boliger.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
-

Frisikt i avkjørsel fra fv. 456 til f_SPP1 må innarbeides i planen før den
sluttbehandles. Frisikt mot gang-/sykkelveg må også markeres.

-

Reguleringsbestemmelsene punkt 1.5 Plassering av bebyggelse. Det må fremgå av
bestemmelsen at andre punktum ikke skal gjelde for byggegrense mot fylkesveg.

-

I bestemmelsene, punkt 1.11, har det sneket seg inn «Rv 456» - skal være fv. 456.

Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen
Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,
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Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 17/08464-12

Deres ref.: 2017/1129 -46621/2018

Dato: 30.11.2018

Søgne kommune - detaljreguleringsplan for Kilenesheia vest, plan ID 201707offentlig ettersyn
Det vises til oversendelse fra kommunen, datert 30.11.2018.
Det vises videre til vårt innspill, datert 10.11.17, ved oppstart av planarbeidet.
Planfaglige merknader
Samferdsel
Med hensyn til samferdsel synes trafikksikkerhet og kollektivtrafikk i hovedsak være
ivaretatt og vi har ingen merknader. Det vises for øvrig til uttalelse fra Statens vegvesen.
Friluftsliv
Området N2 er bevart i planforslaget og det er derfor ingen merknader med hensyn til
allmennhetens friluftsliv.
Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminner på land er avklart. Vi minner om uttalelsen fra Norsk Maritimt Museum
angående fredete kulturminner under vann like utenfor planområdet.
Med vennlig hilsen
Diderik Cappelen
fung. seksjonsleder
Kristin Syvertsen
rådgiver
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Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato: 11.12.2018
Vår ref.: 201840841-2
Arkiv: 323
Deres dato: 30.10.2018
Deres ref.: 2017/1129 - 46621/2018

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan for Kilenesheia vest - Søgne kommune - Planid
201707
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord
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Region Vest
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Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

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

Søgne kommune v/Anne Marit Tønnesland

Dato: 11.12.18

Postmottak@sogne.kommune.no

Detaljreguleringsplan Kilenesheia Vest – Plan ID 201707
Innspill til reguleringsplan
Vi ser i overnevnte plan at det legges opp til båtplasser i Ytre Kilen på Langenes. Som følge av at
innregulert ny kanal utgår vil dette foreslåtte tiltak før til større belastning på allerede eksisterende
kanal.
Dagens eksisterende kanal er grunn med flere oppstikkende steiner og fjellutspring. Dette fører
stadig til at båter slår nedi bunnen og slår mot fjellsiden. Når det nå ønskes ytterligere båtplasser i
Ytre Kilen mener vi i tilstøtende velforeninger at det må legges inn ett krav om utbedring av dagens
kanal.
Det er de siste år ytret ønske om å utbedre kanalen uten å få aksept for dette. Velforeningene mener
at kanal bør utbedres i dybde og at ”nedraste steiner” mot syd tillates fjernet.
Vi er klart over at dagens hummerpark er vernet, og at det følgelig er viktig at tiltak ikke berører
dagens hummerpark. Det er også i vår interesse at hummerparken beholdes intakt og ikke skades
under utbedringsarbeidet.
Vi ønsker at det legges inn ett krav/rekkefølgekrav om at dagens kanal/”farled” utbedres før det
tillates ytterligere båtplasser i Langeneskilen.
Ved eventuelle spørsmål kan Arvid Fredriksen kontaktes, arvid@pgas.no , mobil 977 88 902.

Med vennlig hilsen

Søvikneset Velforening

Langeneskilen velforening

Ytre Kilen Velforening

Arvid Fredriksen

Jarle Kristiansen

Finn Roar Aamodt

Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:
2017/1129 46621/2018

Vår ref.:
2017/4380-7

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
12.12.2018

Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for Kilenesheia vest - Søgne
kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 30. oktober 2018 vedrørende høring av forslag til reguleringsplan for
Kilenesheia vest i Søgne kommune.
Hensikten med planarbeidet er å regulere bort planlagt (regulert) kanal, og erstatte kanalen
med et byggeområde for boliger og et friområde med badeplass, jf. side 3 i
planbeskrivelsen.
Det går frem av plandokumentene at det ikke er aktuelt å etablere regulert kanal mellom
Ytre Kilen og sjøen, men vi kan ikke se at det går frem av mottatt informasjon hvorfor det
ikke er aktuelt å realisere regulert kanal. En ny kanal ville ha gitt økt sikkerhet og
fremkommelighet for sjøfarende mellom Ytre Kilen / Indre Kilen og sjøen. Når regulert
kanal utgår, vil kanalen / småbåtleden Ytre Rona være eneste forbindelse mellom Ytre
Kilen / Indre Kilen og sjøen. Kystverket Sørøst være derfor fraråde etablering av flere
båtplasser i Ytre Kilen / Indre Kilen.
Det går frem av planbeskrivelsen at det reguleres inn et friområde med badeplass. Dette
samsvarer ikke med plankartet og planbestemmelsene. Vår erfaring er at badeplasser ikke
bør lokaliseres i tilknytning til båtplasser eller i trange sund hvor det er båttrafikk. Vi vil
derfor fraråde etablering av en badeplass i planområdet.
Vi minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i
kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og
farvannsloven § 27, 1. ledd. Eksempler på tiltak er brygger og fortøyningsinstallasjoner.

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Postboks 185 Sentrum
Postboks 788 Stoa

5804
4809

BERGEN
ARENDAL

Side 2

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
22b28968-a1ce-4040-b686251a3a1a9574

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/9546

Dato
13.12.2018

Faglige råd og høringsuttalelse til reguleringsplan – Kilenesheia vest, planid
2017 07, i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 30.10.2018.
Planområdet utgjør del av gjeldende reguleringsplan for Kilenesheia, vedtatt 24.09.2009.
Planforslaget kommer som følge av at vedtatt kanal mellom sjøen og Ytre Kilen ikke blir noe
av. Dette har ført til at boligfeltet B2 nå er blitt utvidet fra 3 til 7 eneboligtomter. Fire av disse
kan ha sekundærleilighet. For øvrig er det foretatt justeringer med atkomstveier og
stiforbindelser.
Vurdering
Reguleringsplanen for Kilenesheia ble vedtatt etter en planprosess med til dels høy
konfliktgrad. Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde innsigelse knyttet til bl.a. etablering av
kanal og økt båttrafikk inn i Kilen. Innsigelsen ble senere trukket på vilkår av at kommunen
gjorde nærmere analyser, spesielt med tanke på økt forurensning fra mer båttrafikk.
Småbåtanlegg
Planforslaget endrer ikke på arealer avsatt til småbåtanlegg på land og i sjø, men når kanalen
ikke etableres, blir det mindre utskifting av vannmassene inne i Kilen. Grad av forurensning
må da forventes å øke. I tillegg vil vesentlige deler av småbåtanleggene BSB5 og BSB6 bli
plassert over del av registrert svært viktig ålegrassamfunn av nasjonal verdi (A-verdi). Dette er
en naturtype Fylkesmannen skal påse at kommunen ivaretar i sine planer. Kunnskapen om
utbredelsen av denne ålegrassamfunnet ble kjent etter at miljøvernavdelingen gav
høringsuttalelse til gjeldende plan i 2008. Ny kunnskap framkom spesielt i forbindelse med
behandling av søknad om mudring. Vi viser i denne sammenheng til Miljødirektoratets
avgjørelse av 26.05.2016, hvor det ble gitt endelig avslag på søknad etter forurensningsloven
om mudring og sprengning. Dette gjaldt bl.a. mudring i forbindelse med etablering av kanalen
i gjeldende plan, samt innenfor småbåtanlegget som er videreført i foreliggende planforslag.
Vi etterlyser nå en vurdering etter naturmangfoldloven, knyttet til opprettholdelsen av de
planlagte småbåtanleggene. Eventuell mudring her må forventes å bli avslått etter
forurensningsloven, jf. ovennevnte. Ytterligere båtplasser i Kilen bør derfor unngås, spesielt
når utskiftningen av vannmassene heller ikke vil bli bedret når kanalen er skrinlagt.

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

Argumentasjonen i planbeskrivelsen om at småbåtanlegget allerede er avklart i gjeldende
plan, mener vi ikke lenger er relevant, da kanalen ikke skal bygges og siden det foreligger
ny kunnskap om nasjonalt viktig naturtype.
Sjøarealet i tilknytning til småbåtanleggene er regulert til trafikkområde sjø, med
bestemmelser om at det tillates mudring og sprengning innenfor området. Dette er nytt i
forhold til gjeldende plan, og krever tillatelse etter forurensningsloven primært. Vi gir derfor
faglig råd om at denne bestemmelsen tas ut, samt at småbåtanleggene BSB5 og BSB6 utgår.
For øvrig bør det gis bestemmelser om forurensningsbegrensende tiltak, jf. pbl § 12-7 nr. 3.
Barn og unge
Fylkesmannen har som del av innspill til planarbeidet fokusert på barn og unges involvering.
Ved gjennomgang av planforslaget etterlyser vi beskrivelse av barn og unges medvirkning,
samt resultatene av slik medvirkning. Planforslaget lider slik sett av en mangel.
Vi ser av planbeskrivelse med vedlegg at deler av kanaltraseen, som nå skal fylles opp og
omgjøres til boligtomter, utgjør en saltvannspoll. I følge naboer er dette et populært
lekeområde for barn i nabolaget. Videre utgjør pollen i seg selv et verdifullt miljøelement i
strøket. Å skaffe et fullverdig erstatningsareal til saltvannspollenet som lekeområde, anser vi
ikke å være realistisk. Vi gir derfor faglig råd om at saltvannspollenet reguleres til
bevaringsformål.

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
postmottak@sogne.kommune.no
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REVIDERT PLANFORALSLAG FOR KILENESHEIA VEST – FELT B2. PLAN ID 201707
Undertegnede berørte naboer mottok 03.10.18 et nabovarsel fra VIANOVA- Kristiansand vedrørende
midlertidig innfylling av det arealet som tidligere var tiltenkt som en trase for den omsøkte kanal.
Nabovarselet gjaldt også for en søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for del av Kileneset,
mhp reguleringsbestemmelsenes §3 𝑜𝑔 §4. Vi sendte et svar på dette nabovarselet til VIANOVA, men
etter det vi har fått opplyst er ikke vårt svar videresendt til Søgne kommune. Vi har derfor lagt det
ved som et bilag da det inneholder opplysninger og fakta som vi vet ikke har kommet frem tidligere
(se vedlegg 1).
For det reviderte planforslaget for Kilenesheia Vest – felt B2, som vi mottok 30.10.18 har vi følgende
kommentarer:
1. Byggegrenser for boligtomt B2 – 4 og B2 – 5 viser en avstand fra våre eiendomsgrenser på
2.0 meter. Dette krever vi blir rettet opp og i samsvar med boligtomter B2-6 og B2-7, som har
en avstand til våre nabogrenser på 4.0 meter.
2. For området B11 står det i de tilsendte reguleringsbestemmelser at det kun tillates EN
boenhet og med en maks tillatt bebygd areal på 40%. I gjeldende reguleringsplan står det
under punkt 2.2.2 (område for bolig B11): «For gnr/bnr 12/7 tillates en BYA på 40%». Det står
ingenting om maks antall boenheter. Vi finner det svært merkelig og uakseptabelt at vi skal
bli vingeklippet for å utnytte område B11 som er på ca. 1650 m², mens det er en unormal
stor utnyttelse/fortetning av tomtene på B2. Disse tomtene vil i tillegg få en stor skråning inn
på markert byggegrense som vist på planeringstegning (X001).
3. Bruk av veigrunn. Felt/vei SKV3 er privat og tilhører eiendom 12/126. Andre gnr/bnr som står
oppgitt i punkt 2.1 har kun bruksrett. Det presiseres at de tiltak som fremkommer i dette
punktet må avklares med grunneier.
4. Punkt 1.14 i reguleringsbestemmelser. Område BSB5 og BSB7er nye båtplasser som er lagt
inn i planen. Dette er en svært kritisk nyetablering av båtplasser i et område med mye
ålegress. Forekomsten i Ytre Kilen er den eneste A-lokaliteten i Søgne. Slike A-lokaliteter er
svært viktige og har nasjonal verdi. En viktig trussel mot Ålegressengene er
utbygging/utfylling og mudring i strandsonen. Aktiviteter forbundet med en båthavn vil alltid
medføre noe tilførsel av forurensende stoffer til sjøen. Mange miljøgifter binder seg til
partikler og bunnfelles i strømsvake områder. Under punkt 4.1 (Ferdsel/offentlig
trafikkområde i sjø- o_FVE) står det at det tillates mudring og sprengning innenfor område. Vi
ber om at dette fjernes fra de foreliggende reguleringsbestemmelser.
Vi reagerer også sterkt på den høye kotehøyden for innfylling i Mikalsbukta. B2-7 har en
høyde for H01 på 4.5 meter over havet. Denne kotehøyden burde også gjelde for B2-4, B2-5
og B2-6.
Vi anbefaler sterkt at planutvalget foretar en befaring for å se på den vanvittige
innfyllingen før saken behandles i planutvalget.
Med hilsen
Eiere av gårdsnummer 12/7 og 12/126.

Dag Øystein Kerlefsen
Mary Elizabeth Kerlefsen
Olga Marie Langenes Andersen
Kolbjørn Andersen

Søgne Kommune
postmottak@sogne.kommune.no

12.12.2018

Detaljregulering for Kilenesheia Vest – Plan ID 201707

Naturvernforbundet i Søgne har gjennomgått de mottatte dokumenter. Vi har følgende kommentar
til denne høringen. Under punkt 6.3 i planbeskrivelsen blir innkomne merknader ved varsel om
oppstart kommentert. Både Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder viser til
ålegressforekomsten som blir berørt av de nye bryggeanleggene. De skriver at Naturmangfoldsloven
§8 til §12 må belyses i saken. Tiltakshavers svar er at Naturmangfoldsloven §8 til §12 vil bli belyst i
planen. Det står også at de vil innhente informasjon om biologisk mangfold gjennom Artsdatabanken
og Naturbasen. De sier også at de ikke ser behov for tilleggsutredning da det allerede ved forrige
regulering ble laget en NIVA rapport som omtaler biologisk mangfold i forhold til båthavn og kanal.
NIVA rapporten har litt for få konklusjoner i forhold til problemstillingene. Rapportens største
svakhet er at man ikke får oversikt over hva selve tiltaket vil innebære for miljøet. Vurderingene er
veldig generelle og konsekvensene av tiltaket for Kilenesets naturmiljø kommer aldri frem i
rapporten.
Ved utarbeidelsen av gjeldende plan for området ble det laget et notat fra Prosjektgruppen AS.
Prosjektgruppens gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget fremstår mer som en argumentasjon over
hvor liten påvirkning tiltaket vil ha på naturmiljøet. Her hadde det vært tilstrekkelig med en
gjennomgang om hva som er gjort av undersøkelser i området og hva som finnes av data i offentlige
databaser, og dernest vurdert om kunnskapsgrunnlaget er godt nok i forhold til tiltaket som søkes
gjennomført. De skriver også at etablering av ny kanal vil påvirke naturmangfoldet kun ved at et areal
i størrelsesorden 1-2% av ålegressets utbredelsesområde i Ytre Kilen. Setningen er ufullstendig, men
om forfatter mener at tiltakets påvirkning av miljøet kun begrenser seg til det nærmeste arealet så er
denne påstanden feil. Partikkelforurensning, fysisk-kjemisk forandring i vannmassene og direkte
nedbygging vil til sammen påvirke langt større arealer enn kun de områdene som blir direkte
nedbygd.
§9 (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
Konklusjonen til prosjektgruppen med at «føre var prinsippet» er ivaretatt er noe ufullstendig, og er
dårlig begrunnet. Hvordan er prinsippet ivaretatt? Føre-var-prinsippet brukes der

kunnskapsgrunnlaget er for svakt. Hvis det er god og tilstrekkelig kunnskap om planområdet/tiltaket
kan det sies å være ajourholdt med §9.
§10 (Økosystem. Tilnærming og samlet belastning)
Hensikten med paragrafen er å sikre at ikke enkeltstående inngripende tiltak i naturmiljøet kun
vurderes isolert, slik at man får en «bit for bit» nedbygging over tid. I dette tilfellet vil det være
hensiktsmessig å vurdere økosystemets belastning av eksisterende småbåthavner og båttrafikk i
tillegg til planlagt tiltak. For gjeldende plan kan vi ikke se at §10 er vurdert. Det er ikke foretatt en
vurdering av samlet belastning av dette og tidligere tiltak i området.
Utvidelse av boligområde B2
Dette reviderte planforslaget er en rasering av et tidligere naturskjønt område. Det er for oss
uforståelig hvordan det kan legges til rette for en innfylling av opp mot 10 000 m³ stein nært opp til
et naturområde. Det er like ille at hele området ligger innenfor 100-meters beltet til sjøen. Dette er
en ekstrem rasering hvor utbyggers interesser går langt foran den landskapsmessige tilpasning.
Vi foreslår og håper at planutvalget foretar en befaring i området før saken skal opp til behandling.
Det vil også være nyttig om de foretar en befaring av resterende del av Kilenesheia, hvor store
deler av særegent terreng nå er flatsprengt. Vi har fått enormt mange kommentarer/henvendelser
på hvordan naturen/landskapet og estetikken i ett tidligere naturskjønt område er blitt ødelagt.

Med hilsen,
Yvonne Kerlefsen
Naturvernforbundet i Søgne

Fra: Åse Bakken Olsen[bakkenolsen@yahoo.no]
Sendt: 14.12.2018 00:05:41
Til: Postmottak
Tittel: Kilenesheia vest -Plan ID 201707

Som en av deleiere av område BBS3, grn12/175 reagerer jeg på den planlagte veien inn til området. På tilsendte tegninger
ser det for meg ut som om 2-3 av parkeringsplassene på eiendommen forsvinner . Dette godtas ikke.
Med hilsen
Åse Bakken Olsen
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Plan- og miljøutvalget
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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Kilenesheia vest –
felt B2 – plan ID 201707 ut til offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Kilenesheia vest –
felt B2 – plan ID 201707 ut til offentlig ettersyn og høring.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Bestemmelse punkt 1.1.2 endres til 2 boenheter
Tilleggsforslag fra rådmannen:
Innarbeides rekkefølgekrav knyttet til nye båtplasser jmf. vedlegg
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt 7 mot 1 (MDG) stemmer
Forslaget fra FRP falt 5 mot 3 (Langenes H, FRP) stemmer
Tilleggsforslaget fra rådmannen falt enstemmig.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Kilenesheia
vest – felt B2 – plan ID 201707 ut til offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
Trollvegg Arkitektstudio AS har på vegne av Repstad Eiendom AS utarbeidet forslag til
detaljregulering av Kilenesheia vest, felt B2.
Med bakgrunn i at det ikke lenger er aktuelt å etablere ny kanal som er regulert, er det fra
Repstad Eiendom AS et ønske om å omregulere eiendommen GB 12/125. Planens hovedgrep
er å ta ut kanalen og erstatte kanalen med byggeområde for bolig. Dette vil også medføre
behov for noen andre mindre justeringer i planen, for å få en optimal løsning og utnyttelse av
område.
Dagens situasjon og planstatus:
I gjeldende reguleringsplan for området er arealene som berøres regulert til boligformål, privat
småbåthavn og brygge.

Utsnitt av gjeldende plan.

Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte den 31. august 2017. Trollvegg Arkitektstudio AS meldte
oppstart av planarbeidet på vegne av Repstad Eiendom AS per brev den 03.10.17. Det kom inn
14 innspill til varselet om oppstart. Merknadene er oppsummert og kommentert i
planbeskrivelsen. Innspillene ligger også vedlagt i sin helhet.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Som
vedlegg til planen er det også utarbeidet en ROS-analyse.
Forslag til plankart er vist i kartutsnittet under med flyfoto i bakgrunnen.

Planens hovedformål er å regulere bort eksisterende kanal og etablere en mer hensiktsmessig
tomteplassering for totalt 7 eneboliger. Videre er hensikten med planarbeidet å legge til rette
for nødvendig atkomstvei og stiforbindelse. Resterende areal innenfor planområdet reguleres
med dagens status, og er tatt med etter ønske fra administrasjonen for å unngå en oppstykket
plan, og for å få oppdatert et større areal etter dagens tegneregler.
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Planens hovedgrep er å ta ut kanalen og erstatte kanalen med byggeområde for bolig. Dette vil
også medføre behov for noen andre mindre justeringer i planen, for å få en optimal løsning og
utnyttelse av område.
I gjeldende reguleringsplan, er det for felt B2 tillatt oppføring av 3 boliger, hver med 2
boenheter. Planforslaget åpner opp for etablering av 7 eneboliger, og hvor det i 4 av boligene
kan etableres en sekundærleilighet med størrelse opptil 60 m². Økning i antall boenheter blir på
maksimalt 5 enheter, hvorav 4 av dem er relativt små enheter. Boligene skal ha flatt tak, og får
maksimal høyde 7 meter over topp laveste gulv. Området vil få et moderne preg, som etter vår
vurdering vil fungere godt sammen med øvrige bebyggelse ettersom det gjelder for all
bebyggelse i feltet.

Illustrasjon, sett fra sør mot nord.

Det reguleres inn stiforbindelse som knytter øvrig boligområde sammen med båthavn. Ny
lekeplass er regulert like øst for nye boliger. Lekeplassen har gode stiforbindelser til
omkringliggende natur. Øvrige stiforbindelser ut over planområdet sikrer god tilgang til
friområder i nærområdet og ikke minst sti helt frem til badeplassen i Lauvika. Nærområdet vil
bli opparbeidet med lekeapparater samt bord og benker og fungere som et møtested for alle
beboerne i området (disse arealene ligger allerede regulert i gjeldende plan, se figur under).

Planavgrensning
Tillatt grad av utnytting for tomtene blir BYA = 40 %, og er i tråd med føringene i
kommuneplanens bestemmelser for boligeiendommer. Området er kupert, og det kreves
relativt omfattende grunnarbeid i form av oppfylling av terreng. Så var også tilfelle for
utbygging i henhold til gjeldende plan. Kotehøyden innenfor felt B2, som nå er de tre
nordligste tomtene i området, varierer fra kote + 2 til kote + 7. Boligene var regulert inn med
topp gulv på kote + 7,3 til +7,5. Disse boligene er nå regulert inn med topp gulv på kote +7,
som er ca. 0,2-0,5 meter lavere enn opprinnelig regulert høyde. De sørligste boligene skal
plasseres med topp gulv kote fra kote +4,5 til kote +5,5. Terrenget ligger i dag på kote +1 til
kote + 3. Det åpnes opp for forstøtningsmurer med høyde 1,5 meter for å ta opp
høydeforskjellen mellom tomtene. Tilsvarende bestemmelse er gitt for de øvrige områdene i
reguleringsplanen for del av Kileneset, med unntak av for felt B4 hvor murene kan ha høyde 1
meter. Parkeringskrav og krav til uteoppholdsarealer er i tråd med føringene i kommuneplanen.
Støy:
Nye boliger skal plasseres utenfor gul støysone, med unntak av to av tomtene som vil delvis
ligge innenfor støysone. For disse tomtene vil det være aktuelt med støyskjerming mot Fv456.
Bestemmelsene sikrer dette.
Barn og unges interesser:
Det er verken opparbeidet stier, badeplasser eller lekeplasser innenfor planområde i dag. Det er
av den grunn vurdert at det ikke er behov for erstatningsareal for barn og unge. Nybyggerfelt er
ofte attraktive for småbarnsfamilier og planlagt bebyggelse vil gi gode oppvekstvilkår for barn.
Hager og friområder i nærheten vil gi tumleplass og oppholdsarealer for samvær med barn og
voksne. Det sikres stiforbindelse mellom boligområde og båthavn. Regulerte stiforbindelser i
og rundt planområde sikrer gode og trygge gangforbindelser mellom boliger, lekeplasser og
naturområder. Rekkefølgebestemmelser sikrer at før det gis igangsettingstillatelse til ny
bebyggelse skal lekeplass (utenfor planområdet) og turvei være ferdig opparbeidet. Dette sikrer
at barn og unge har tilgang til gode lekearealer før de flytter inn. Videre stilles det også krav
om opparbeidelse av nytt busstopp, som gjør området lett tilgjengelig for unge med hensyn til
transport.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Område er godt undersøkt med hensyn til naturmangfold. Område hvor det er registrert arter er
det ikke tenkt å gjøre tiltak ut over gjeldende reguleringsplan. Det vil bli behov for
oppgradering av atkomstveien inn i område. Veien i seg selv vil ikke berøre artene. Flere av
registreringene er typisk sjøfugler. Treffpunktet må antas å være generell geografisk
lokalisering og trenger ikke nødvendigvis å knyttes direkte til planområdet. En kan ikke se at

registreringene blir berørt av dette tiltaket. Ålegresset nord i området utgjør bare en minimal
del av hele ålegressforekomsten som ligger inne i kilen. Planforslaget følger formål i gjeldende
reguleringsplan og går ikke ut over vedtatt plan og er slik sett akseptert i forrige runde.
Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 anses å være ivaretatt.
Kulturminner:
Like utenfor planområdet er det registrert fiske – og fangstsystem. Nye tiltak vil ikke komme i
konflikt med kulturminne.

Ut over dette er det ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til planforslaget.
Vedlegg:
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Reguleringsbestemmelser for Kileneset, 12.10.18
3
Planbeskrivelse Kileneset, 12.10.18
4
ROS-sjekkliste sist datert 12.12.17
5
Innspill til oppstart av planarbeid

