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Bakgrunn for saken:
Forslag om opphevelse av reguleringsplanene skjer som et ledd i revisjon av kommuneplanens
arealdel. Ved opphevelse er det kommuneplanens arealdel som vil gjelde for områdene.
Ved vedtak av utleggelsen av kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 på høring 21.06.2018, ble
det samtidig vedtatt å legge opphevelse av reguleringsplanene på høring. Det ble sendt ut brev
til offentlige myndigheter og grunneiere/hjemmelshavere innenfor planene som var foreslått
opphevet. Innspillene som kom inn i løpet av høringsperioden er oppsummert og kommentert i
vedlegg 1.
Opphevelse av reguleringsplanene legges nå frem som en felles sak.

Saksutredning:
De fleste av planene som foreslås opphevet har vært tilsidesatt av kommuneplanen i siste
planperiode, og derfor vil i praksis ikke situasjonen endre seg dersom planene oppheves. Dette
gjelder følgende reguleringsplaner:
 19691030 – Disposisjonsplan for del av Kileheia 2
 19700511 – Reguleringsplan for ytre del av Lyngmyren
 19701006 – Reguleringsplan for Kjeholmen
 19730404 – Reguleringsplan for Kileheia 1
 19750102 – Reguleringsplan for Torvesanden
 19760514 – Reguleringsplan for Lyngmyr
 19770614 – Reguleringsplan for Trollneset
 19781212 – Reguleringsplan for Hellevika – Paradisbukta
Bakgrunnen for at disse planene har vært tilsidesatt og nå blir foreslått opphevet er fordi
plankart og bestemmelser ikke er i tråd med dagens standard og krav. Flere av
reguleringsplanene er såpass snevre i sine bestemmelser at det uansett kreves dispensasjon om
tiltak skal gjøres. Områdene vurderes også som ferdig utbygd etter reguleringsplanene, og ved
nye større tiltak vil det være et plankrav som slår inn. Planene gir derfor lite styring utover det
en plan på kommuneplannivå kan gi.
I reguleringsplanen for Hellevika-Paradisbukta er store deler av planen allerede erstattet av
nyere reguleringsplan, og denne planen vil fortsatt gjelde videre. Opphevelsen gjelder derfor
kun friluftsområdet sør og øst i planen.
I tillegg til planene nevnt over er følgende reguleringsplaner også foreslått opphevet i
forbindelse med revisjon av kommuneplanen:
 19650222 – Reguleringsplan for del av Høllen
 19800121 – Reguleringsplan for Leirkilen Småbåthavn
 19820519 – Reguleringsplan for sørlige deler av Eik-Sangvik
Reguleringsplan for del av Høllen – Plan ID 19650222
Bakgrunnen for opphevelsen er at plankart og bestemmelser i planen ikke er i tråd med dagens
standard og krav. Det er ikke oppgitt utnyttelsesgrad, og byggene er punktregulert. Dette fører
til at det ofte kreves dispensasjon om noe skal gjøres i området. Planen dekker et stort område
og er flere steder erstattet av nyere reguleringsplan. For disse områdene vil fortsatt nyere
reguleringsplan gjelde. Der hvor det ikke er vedtatt en nyere reguleringsplan er det
kommuneplanens arealdel som vil gjelde, og ved tiltak som nye
boenheter/fortetting/transformasjon vil det være et plankrav som slår inn. I forslag til ny
kommuneplan er området foreslått avsatt til boligbebyggelse som i reguleringsplanen.
Reguleringsplan for Leirkilen Småbåthavn – Plan ID 19800121
Bakgrunnen for opphevelsen er at reguleringsplanen er i strid med den etablerte bruken i dag.
Det er i dag flere mindre brygger, og for å få til en større felles båthavn er mudring nødvendig.
Dette er ikke noe som er ønskelig å gjøre på grunn av naturverdiene i området som man ønsker
å ivareta. Det vurderes at det ikke passer inn med en slik båthavn her med tanke på dagens
bruk, og formål i den nye kommuneplanens arealdel. Det er snart 40 år siden planen ble
vedtatt, og det vurderes nå at dette ikke er en fremtidsrettet utvikling av området. Det har også
ved høring av planen kommet frem at flere grunneiere i området er mot etablering av båthavn i
området, og støtter derfor administrasjonens forslag om å oppheve planen.
Ved opphevelse er det kommuneplanens arealdel som vil gjelde for området, og her er området
foreslått avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Reguleringsplan for sørlige deler av Eik-Sangvik – Plan ID 19820519
Ved opphevelse av reguleringsplanen er det kommuneplanens arealdel som vil gjelde for
området. Her er området foreslått avsatt til LNF med spredt boligbebyggelse, men det åpnes
ikke for nye boenheter. Noen arealer innen dette området ligger imidlertid inne som fremtidig
boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan, og disse vil videreføres i ny plan.
Bakgrunnen for opphevelsen av deler av reguleringsplanen er at den er utdatert, og at det
kommer mange søknader om dispensasjon i området. I planen er bygg vist med bygningskropp
uten muligheter for utvidelser, og det meste av arealet er regulert til landbruk. For at det skal
være mulig å gjøre mindre tiltak i området uten å måtte søke om dispensasjon, foreslås det at
deler av reguleringsplanen oppheves (se kartutsnitt under), og at området blir lagt inn som LNF
med spredt boligbygging i kommuneplanens arealdel. Bestemmelser i ny kommuneplan som
vil gjelde for areal for spredt bolig- og fritidsbebyggelse, pbl § 11-11 nr.2, omfatter blant annet
maks tomtestørrelse på 5,0 daa, og maks utnyttelsesgrad for tomter på 500 kvm BYA. Avstand
til jordbruksareal i drift skal være minimum 20 meter fra bolig. Plasseringen av ny bebyggelse
skal ikke være konflikt med kulturlandskapet eller biologisk prioriterte naturtyper, jf.
Naturmangfoldloven.

Kartutsnitt: Området som foreslås opphevet – markert med rød skravur

Ved varsel om opphevelse av reguleringsplanen 15.08.18 ble det foreslått at også området
regulert til allmennyttige formål skulle oppheves. Nå foreslås det imidlertid at
reguleringsplanen skal gjelde videre for dette området. Opphevelsen vil derfor kun gjelde
området som nå blir lagt inn som LNF med spredt boligbebyggelse og eksisterende/fremtidig
boligbebyggelse i ny kommuneplan. Grunnen til at det nå anbefales at opphevelsen ikke skal
gjelde for området regulert til allmennyttige formål er at det her er utnyttelsesgrad,
byggegrenser og bestemmelser som er relevante for dagens og framtidig bruk av området.

Dersom planen oppheves vil det vanskeliggjøre videre arbeid med å utvikle stedet som tiltenkt,
da det vil måtte søkes om dispensasjon/lages ny reguleringsplan for området.

Kartutsnitt: Område regulert til allmennyttige formål som det foreslås å unnta fra opphevelsen (brunt område)

Konklusjon:
Kommuneplanens arealdel vil etter arealenhetens vurdering gi en bedre styring av utviklingen
av områdene enn det reguleringsplanene som foreslås opphevet gir.
Arealenheten anbefaler at planene oppheves.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1
Oppsummering høringsuttalelser
2
Reguleringsplan for Kileheia 2
3
Reguleringsplan for ytre del av Lyngmyren
4
Reguleringsplan for Kjeholmen
5
Reguleringsplan for Kileheia 1
6
Reguleringsplan for Torvesanden
7
Reguleringsplan for Lyngmyr
8
Reguleringsplan for Trollneset
9
Reguleringsplan for Hellevika-Paradisbukta
10 Reguleringsplan for Høllen
11 Reguleringsplan for Leirkilen småbåthavn
12 Reguleringsplan for Eik-Sangvik

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER – OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLANER
REGULERINGSPLAN FOR KILEHEIA 1 – PLAN ID 19730404

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 20.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Områder avsatt til friareal i reguleringsplanen bør videreføres i kommuneplanens arealdel.
Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.

Kommuneplanens arealdel viser utnyttelsen
på et overordnet nivå, og en del detaljer som
mindre grønne områder mellom bebyggelse
blir derfor ikke tatt med i planen.

REGULERINGSPLAN FOR KILEHEIA 2 – PLAN ID 19691030

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Områder avsatt til friareal i reguleringsplanen bør videreføres i kommuneplanens arealdel.
Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.

Kommuneplanens arealdel viser utnyttelsen
på et overordnet nivå, og en del detaljer som
mindre grønne områder mellom bebyggelse
blir derfor ikke tatt med i planen.
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REGULERINGSPLAN FOR KJEHOLMEN – PLAN ID 19701006

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

REGULERINGSPLAN FOR TORVESANDEN – PLAN ID 19750102

Høringsuttalelser
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Friområdet er i hovedsak allerede varig sikret til offentlig friluftslivsformål med tinglyst klausul
om at evt. omdisponering krever samtykke fra Miljødirektoratet. For øvrig er det registrert
viktige naturtyper og arter av særlig stor forvaltningsinteresse i området. Disse
naturforvaltningsinteressene kan ivaretas i forslag til ny kommuneplan. Vår konklusjon er
derfor at gjeldende reguleringsplan for Torvesanden bør kunne oppheves.

Administrasjonens kommentar
Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Statens Vegvesen, 13.07.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.
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REGULERINGSPLAN FOR YTRE DEL AV LYNGMYREN – PLAN ID 19700511

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Siri P. Myhre, 02.07.18.
Ønsker begrunnelse for opphevelsen og hva som evt. kan bli endret.

Planen er allerede tilsidesatt av
kommuneplanen i siste planperiode. Dette
betyr at det i dag er kommuneplanens
arealdel med bestemmelser som er gjeldende
for området. At reguleringsplanen nå
oppheves, medfører således ingen endringer i
forhold til dagens situasjon.

REGULERINGSPLAN FOR LYNGMYR – PLAN ID 19760514

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Violet Bomann Kvalsness, 14.09.18.
For oss i Lyngmyr 2 er det viktig at området utenfor våre tomtegrenser beholdes grønt – som
friareal.

Det meste av det grønne rundt eksisterende
bebyggelse videreføres i kommuneplanen.
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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GB 30/9 – GB 30/10 – AUSVIGHEIA – PLAN ID 19900201-2

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 03.09.18.
Områder avsatt til felles grøntområde i reguleringsplanen bør videreføres i kommuneplanens
arealdel. Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.

Kystverket, 13.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Leif Åkesson, 03.09.18.
Ønsker å forsikre seg om at rettighetene i den gamle reguleringsplanen fortsatt vil bli
gjeldende, spesielt § 6 – Kun hyttetomtene 3,4,5 og 6 skal ha rett til båtplass på fellesområdet.
Viser til at de også har tinglyste rettigheter til båtplass.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre. Bestemmelsene vil derfor være
gjeldende for området.

Magnar Nødland, 10.09.18.
Ønsker bekreftelse på at vedlagt utskrift av eiendommens rettigheter fortsatt vil gjelde etter en
eventuell opphevelse av reguleringsplassen.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.
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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GB 30/26 – AUSVIGHEIA – PLAN ID 19841126-2

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 03.09.18.
Områder avsatt til felles lekeområde i reguleringsplanen bør videreføres i kommuneplanens
arealdel. Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.

Vidar Bodin (GB 30/20 og GB 30/34), 01.09.18.
I 1995 ble det fremmet sak for bygningsrådet fra flere av hytteeiendommene i Ausviga om
omregulering fra hytteformål til boligformål. Eiendom 30/20 og 30/34 ble omregulert fra
hytteformål til boligformål i henhold til vedtak i Drift- og næringsutvalget 21.05.1996. Vedtaket
ble stadfestet av Fylkesmannen i Vest-Agder i skriv av 29.01.1997. Eierne ble pålagt å regne
nytt/eget reguleringskart for disse eiendommene.
30/34 er i dag i stor grad ferdig utsprengt i forbindelse med opparbeidelsen av
boligeiendommen 30/20. Det forutsettes at ubebygd boligtomt 30/34 kan realiseres utsprengt
og bebygget i samsvar med det omreguleringsformål som ble stadfestet i 1997 uten pålegg om
nye reguleringskrav.
Det bes om at reguleringsstatus fra 1997 opprettholdes for eiendommene 30/20 og 30/34.
Odd Glomsaker, 20.09.18.
I 3. avsnitt sies det: «Bakgrunn for opphevelsen er at regulerings- og bebyggelsesplan er
vurdert å være i vesentlig strid med både gjeldende kommuneplanens arealdel og forslag til ny
kommuneplan». Han reagerer på denne formuleringen og oppfatter det som at kommunen
mener alle har bygd uten nødvendige tillatelser, noe som ikke er tilfelle.
Fikk opplyst av teknisk etat 19.9.18 at opphevelsen betyr en «frys» situasjon for området, og
lurer på hva dette betyr for deres eiendommer og rettigheter.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.

Kommunen mener ikke at alle har bygd uten
nødvendige tillatelser, men at plankart og
bestemmelser ikke er i tråd med dagens
standard og krav.
«Frys» situasjon betyr at området blir som det
er fram til noen ønsker å gjøre noe, og da trer
et plankrav inn. Det foreslås nå imidlertid at
planen ikke skal oppheves likevel.
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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV HØLLEN – PLAN ID 19650222

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 03.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Tor Arne Eilertsen, 23.08.18.
Lurer på om opphevelse av reguleringsplanen vil få konsekvenser for han som bor i
Konvalldalen 15.

Opphevelsen vil ikke få konsekvenser for
nevnte eiendom fordi det her er en nyere
reguleringsplan fra 2006 som er gjeldende.

Dag F. Holst, 28.08.18.
Lurer på hvorfor kopi av kommunens forslag til ny reguleringsplan ikke er vedlagt i mottatt brev
angående opphevelse av planen. Stiller også spørsmål ved at mange av husene og veisystemer
som er vist i reguleringsplanen ikke var bygget i 1965.
Går ut fra at hans eiendom ikke er berørt eller blir forandret i det nye plankartet.

Kommunen jobber ikke med ny
reguleringsplan, men forslag til ny
kommuneplan som nå vil gjelde for området. I
brevet er det vist til link hvor man kan finne
forslaget.
En reguleringsplan viser ikke hvordan et
område faktisk er, men fastsetter hvordan
området kan benyttes og bebygges.
Eiendommen vil ikke bli forandret i det nye
plankartet.

Tor Billie Langeland, 25.09.18.
Har ikke spesielle merknader eller innvendinger til det som fremkommer i brev fra Søgne.
Store deler av deres eiendom er friområder, og synes dette er dumt og at det burde vært
vurdert under utarbeidelse av den gamle planen.
Finner det frustrerende at en reguleringsplan glatt og enkelt kan beslaglegge eiendommen
vederlagsfritt.

Tas til etterretning.
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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV VESTRE KROSSNES – PRESTEBUKTA - PLAN ID 19850606

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Området avsatt til antikvarisk spesialområde med bestemmelser må videreføres i
kommuneplanens arealdel. I forslag til kommuneplan er hensynsone markert, men det er ikke
knyttet bestemmelser til området. Dette må ivaretas i endelig arealdel.
Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til saken.
Kystverket, 13.08.18.
Har ingen merknader.
Fiskeridirektoratet, 29.08.18.
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at saken kan medføre konsekvenser for de interesser
direktoratet skal ivareta. Har derfor ingen merknader.
Jan Ove Johnsen (GB 20/149), 27.08.18.
Ønsker å knytte sin eiendom til reguleringsplan for Vestre Krossnes.

J. Fredrik Aaraas (GB 20/1), 25.09.18.
Planen er ikke fullt utbygd i følge grunneier, og det er da verditap om planen tas ut. Eier
anmoder derfor om at planområdet blir beholdt som formål fritidsbebyggelse i rullering av
arealdelen til kommuneplanen og ber om at kommunen vurderer å foreta omregulering av
planområdet. Forminnet inklusiv sikringssone er også viktig å sikre og det gjøres best gjennom
plan. Grunneier motsetter seg den foreslåtte oppheving av planen dersom ikke området
fortsetter å være regulert, sekundært blir tatt inn som byggeområde for fritidsbebyggelse i
arealdelen til kommunen.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Eiendommen vil ikke knyttes til
reguleringsplanen for Vestre Krossnes.

Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.
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REGULERINGSPLAN FOR HELLEVIKA - PARADISBUKTA - PLAN ID 19781212

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 03.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Kystverket, 04.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Midt-Agder friluftsråd, 21.09.18.
I forbindelse med opphevelse av gammel reguleringsplan, forutsetter Midt-Agder Friluftsråd at
friluftsinteressene i området blir minst like godt ivaretatt i ny plan.

Friluftsinteressene vil bli godt ivaretatt i ny
plan. Området som nå oppheves er foreslått
avsatt til friområde i ny kommuneplan.

Ann-Christin Revillard, 17.08.18.
Synes det var vanskelig å lese hva som blir følgen av opphevelsen av reguleringsplanen.

Det er en ny reguleringsplan som gjelder for
store deler av området, det vil derfor ikke
være noen følger av opphevelsen. Det er
beklagelig at det ikke var bedre informasjon
om dette i brevet som ble sendt ut.

Oddvar Moy, 19.09.18.
Ønsker å ha mulighet til å rive eksisterende garasje mot øst, samt rive eksisterende
hovedhytte, for så å oppføre to nye fritidsboliger. Ber om at det legges til rette for dette i den
nye planen, f.eks. gjennom at følgende formulering medtas: Det kan på GB 11/6 være totalt to
fritidsboliger. Disse skal være sammenbygd/i kjede, og skal i fellesskap disponere
brygge/strandlinje på eiendommen.

Det er kommuneplanen som nå vil gjelde for
området. Det er en grovmasket plan som viser
hovedtrekkene i arealbruken, og dette er
derfor ikke noe som avklares i
kommuneplanen.
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REGULERINGSPLAN FOR LEIRKILEN SMÅBÅTHAVN – PLAN ID 19800121

Høringsuttalelser
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Fylkesmannen ser positivt på at reguleringsplanen oppheves. Vi gjør oppmerksom på at det på
nytt kommuneplankart er skrevet en B på stedet. Dette kan forstås som om det fortsatt kan
være båthavn i området. Vi legger til grunn at denne B-en fjernes fra kommuneplankartet.
Vest-Agder Fylkeskommune, 10.09.18.
Har ingen merknader.
Kystverket, 20.09.18.
Har ingen merknader.
Fiskeridirektoratet region Sør, 20.08.18.
Fiskeridirektoratet region Sør er positive til at reguleringsplanen for Leirkilen småbåthavn
oppheves. Vi ser positivt på at dere ønsker å ivareta naturverdiene i området ved å si nei til
mudring.

Administrasjonens kommentar
Tas til etterretning.
B-en skal fjernes fra plankartet.

Tas til etterretning

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Oddvin og Sindre Asbjørnsen, 07.09.18.
Støtter opphevelse av reguleringsplan for Leirkilen småbåthavn.

Tas til etterretning.

Vigdis og Aslak Tveita, 18.09.18.
Støtter opphevelse av reguleringsplanen for Leikilen småbåthavn.

Tas til etterretning.

Gry og Dag Gilje (GB 20/433), 19.09.18.
Gir sin fulle tilslutning til forslaget om å oppheve planen grunnet naturverdiene i området og
hensynet til strandsonevernet. Fleste grunneiere i området har markert sterk motstand mot
realisering av planen, da et slikt anlegg vil være til betydelig ulempe for naboskapet. Mener
også det ikke er et lokalt behov for en slik båthavn – alle hytteeiendommene på Sjursholmen
og øvrige nærområder har fra før tilgang til sjøen og egnede båtplasser. Båthavna med anlegg
vil medføre forurensningsplager for omgivelsene, og mulighetene for å bruke området til
bading og rekreasjon vil bli ødelagt. Siden strandlinjen og sjøgrunnen er underlagt privat
eiendomsrett til grunneiere som motsetter seg utbygging til småbåthavn, vil evt. realisering av

Tas til etterretning.
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en slik båthavn være avhengig av at området eksproprieres.
Håvard Nordmark (GB 20/129), 22.09.18.
Synes det er greit at reguleringsplanen oppheves. Har som nest største grunneier i båthavnen
betydelige interesser i den. Er greit den oppheves dersom de sikres rett til å bygge en vanlig
privat brygge til eget bruk, rett foran sjøboden sin. Dersom planen gjennomføres som planlagt
får de en del i gevinster ved salg og utleie av båtplasser, og mener derfor de bør ha rett på en
privat brygge dersom den ikke realiseres. En privat brygge vil også være i tråd med den
etablerte bruken i dag.
J. Fredrik Aaraas, 25.09.18.
Grunneier J. Fredrik Aaraas motsetter seg den foreslåtte oppheving av planen. Planen skal
realiseres, deler av opparbeidelse er allerede utført med investeringer i parkeringsanlegget
som ligger i planens søndre del. Småbåthavnen kan eventuelt bygges ut i mindre skala enn det
som er regulert. Utvikling av småbåthavn i Leirkilen er nå klar for å bli etablert, men det er
tenkt delvis utbygging og ikke full utbygging.
Når det gjelder å være i vesentlig strid med både gjeldende kommuneplan og forslag til ny
kommuneplan må det kunne løses ved å ta inn båthavn i rullering av kommuneplanen slik at
det stemmer med reguleringsplanen. Det er behov for båtplasser både for de som er etablert i
områdene rundt her og kommende etableringer. Også for gjester til eiendommene her vil det
være optimalt med småbåthavn som kan benyttes. Det bes om at planen opprettholdes som
vist for gnr.20 bnr.1. Alternativt at gjeldende plan erstattes av kommunen med ny plan i en
revidert versjon.

Tas til etterretning.
Dersom det er et ønske om å etablere privat
brygge må dette søkes om etter planen blir
opphevet.

Administrasjonen sin vurdering er at denne
båthavnen ikke bør etableres, da dette vil
kreve mudring. Dette er ikke ønskelig på
grunn av naturverdiene i området. Båthavnen
vil derfor heller ikke tas inn i ny
kommuneplan.

Dersom planen mot formodning fjernes i sin helhet som varslet, vil det bli stilt krav om
erstatning fra grunneier for tapte verdier som allerede er investert og for framtidige tap av
inntekter.
Inge Sinnes (GB 20/637), 05.10.18.
Har innvendinger mot at Leirkilen reguleringsplan oppheves i sin helhet. Det er forståelse for at
det er behov for en modernisering av planen, og han mener kommunen i samarbeid med
dagens grunneiere bør utarbeide ny reguleringsplan. Grunneierne ønsker muligheten til å
mudre ut helt innerst i den regulerte båthavnen for å tilrettelegge for allmennhetens mulighet

Det er ikke ønskelig med mudring grunnet
naturverdier i området. Det anbefales derfor
at båthavnen ikke blir etablert, og at
reguleringsplanen oppheves.
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for fritidsbruk av sjøen. Det er viktig at eventuell opphevelse av planen innebærer at hans båt
kan bli liggende ved flytebryggen på hans eiendom slik den er i dag.
Det stilles spørsmål til status for parkeringsplass sørvest i planen, det er ikke naturlig at denne
parkeringsplassen skal reguleres under formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag». Er reell eier
av den regulerte parkeringsplassen, men det har vært problematisk å få fradelt området
grunnet reguleringsplanen. Det er ønskelig å få fradelt området og sammenføyd gnr. 20 bnr.
637. Han ønsker ikke at reguleringen for denne delen av planen endres. Alternativt kan det
lages ny reguleringsplan for dette området.

Parkeringsplassen vil ikke bli avsatt til «bruk
og vern av sjø og vassdrag» i kommuneplanen,
men til fritidsbebyggelse.

REGULERINGSPLAN FOR RØSSTADNESET GB 47/1 OG GB 47/3 – PLAN ID 19840910

Høringsuttalelser
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader til at planen oppheves. Vi gjør oppmerksom på at det i kartet til forslag til
ny kommuneplan feilaktig vises en skravur som innebærer at reguleringsplanen fortsatt skal
gjelde.
Vest-Agder Fylkeskommune, 28.08.18.
Har ingen merknader.
Kystverket, 04.09.18.
Har ingen merknader.

Administrasjonens kommentar
Det er nå foreslått at reguleringsplanen skal
leve videre.

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.
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REGULERINGSPLAN FOR SØRLIGE DELER AV EIK-SANGVIK – PLAN ID 19820519

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 23.08.18.
Mener planlagte boligområder som nå vil få rettsvirkning mangler en avklaring gjennom en
planprosess med konsekvensutredning. Mener også at endret status i ny kommuneplan for de
øvrige områdene (til LNF med spredt boligbebyggelse) mangler konsekvensutredning.
Frarår derfor aktuelle del av reguleringsplan for Eik-Sangvik opphevet nå. Alternativt kan det
vurderes å revidere dette planområdet gjennom en ny reguleringsplanprosess.

Det er nå laget konsekvensutredning for
områdene hvor det foreslås at
reguleringsplanen oppheves. Både områder
satt av til boligbebyggelse og LNF med spredt
boligbebyggelse i forslag til ny kommuneplan.

Vest-Agder Fylkeskommune, 25.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Erik Steinar Dahl (GB 28/52), 14.09.18.
Ønsker at GB 28/52 i forbindelse med opphevelsen av planen blir tatt inn i områdereguleringen
for Ausvigheia. Den nye gs-veien vil beslaglegge det som er igjen av jordbruksareal på denne
tomta. Det er ønskelig å få to nye boligtomter der det ikke er dyrkbar mark på eiendommen.

Eiendommen vil ikke bli tatt inn i
områderegulering for Ausvigheia.

Jan-Erik Nordhagen (GB 28/23), 16.09.18.
Er for en opphevelse og endring av gjeldende reguleringsplan.
Folk bør kunne bygge boliger (kårboliger) å fortette og styrke allerede etablerte områder. Synes
bestemmelse om utbygging maks 20 meter fra jordbruksareal i drift er langt, og at det burde
være slik at de berørte parter bør skrive under på en erklæring, over avstanden de selv velger
til dyrkbar mark, med det det medfører av ulemper eller fordeler.

Det vil ikke åpnes for nye boliger i området,
men eventuell opphevelse av planen vil gjøre
det enklere å få til mindre tiltak i tilknytning til
eksisterende boliger.

Carl Martin Moseid (GB 28/69) – innspill til ny kommuneplan, 16.09.18.
Ønsker at deler av hans eiendom skal bli satt av som eksisterende boligbebyggelse slik som
området øst for eiendommen, slik at han slipper å måtte søke om dispensasjon hvis han skal
bygge garasje eller en kvist på huset.

Ved opphevelse av planen vil eiendommen bli
satt av som LNF med spredt boligbebyggelse,
og det vil da bli enklere å få gjennomført
mindre tiltak i tilknytning til eksisterende
boliger uten å måtte søke om dispensasjon.

Brynjulf Larsen (GB 28/12), 24.09.18.
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Er i mot utbygging på hans eiendom GB 28/12 som er lagt inn som framtidig boligformål.
Gården blir drevet av sønnen som driver med korn, høy og storfe og bruker Åseheia som beite.
De trenger hele eiendommen for å drive gården.
Linda Larsen (GB 28/12), 25.09.18.
Driver gården med mannen og har ammekuer, bier, gress og kornproduksjon. Planen er å
utvide fjøset til løsdrift. De er avhengig av hele eiendommen for å kunne drive gården effektivt
og økonomisk. Eikeveien 121 sitt areal må fortsatt reguleres som jordbruksareal.

Området vil videreføres som framtidig
boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel,
men kan likevel fremdeles benyttes som det
gjør i dag.

Jan Sverre Larsen (GB 28/12), 24.09.18.
Synes forslag om å oppheve reguleringsplanen er katastrofe for landbruket i området. Eik har
de viktigste landbruksområdene i kommunen, og et større naturmangfold enn store deler av
kommunen. Den nye planen vil gjøre det lettere for personer som vil bygge. Den vil også gjøre
det umulig for de som vil drive videre og utvikle landbruksnæringen mot nye krav. Deler av GB
28/12 er i forslag til ny kommuneplan lagt inn som framtidig boligbebyggelse. Her har de
skogsbeite for storfe. De er avhengig av hver eneste kvadratmeter av gården.
Jørn Løvdal – Søgne Menighetsforening, 09.11.18.
Ber om at deres eiendom (GB 28/91, 28/110, 28/142) unntas fra opphevelsen av
reguleringsplanen. Dette begrunnes med at argumentene for å oppheve planen ikke gjelder
dette området. Her er det utnyttelsesgrad, byggegrenser og bestemmelser som er relevante
for dagens og framtidig bruk av området. En opphevelse vil vanskeliggjøre det videre arbeidet
med å utvikle stedet som tiltenkt, og vil kunne påføre store ekstra kostnader i forbindelse med
potensielle søknader om dispensasjon og ny regulering av området/tomten.

Innspillet imøtekommes ved at området
unntas fra opphevelsen av reguleringsplanen.
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REGULERINGSPLAN FOR TROLLNESET – PLAN ID 19770614

Høringsuttalelser

Administrasjonens kommentar

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.08.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Vest-Agder Fylkeskommune, 03.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Kystverket, 04.09.18.
Har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Berit Wigemyr og Henrik Leonard Lohne, 17.09.18.
Vi ønsker å beholde område 36/1 markert i vedlagt kart ytterst på Trollneset i sin helhet til
Landbruksformål, lik østsiden av neset. Vi planlegger oppstart av småskala gårdsdrift som del
av AAseene Eco med minihus og andelsbruk, og ønsker derfor å ha muligheten for fremtidig
utmarksbeite i området. Omgjøring av området til friområder kan gjøre det vanskelig å holde
beitedyr innenfor vår eiendom samt sikre tilgang på ferskvann.
Det er klart at vi taper muligheter på at regulerte hyttetomter på vår eiendom blir fjernet. Vi
ønsker derfor at denne reguleringen til friområder på Trollneset ses i sammenheng med et
fremtidig prosjekt, foreløpig kalt AAsene Eco. Ved Åsene sør for Trollneset har vi planer om å
opprette et område for boliger som baserer seg på bærekraftige prinsipper og små
miljøvennlige hus med minimalt inngrep i terreng og liten lanskapsendring. Dette konseptet ble
diskutert med Søgne kommune med Steinar Sunde, Atle Danielsen og Glenn Austegard 4.
oktober i fjor, der inntrykket var at dette ville være et positivt tiltak for kommunen.

Området er foreslått satt av til LNF. Dette vil
ikke gjøre det vanskelig å holde beitedyr innen
eiendommen.
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