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Saksframlegg
Forhandlingsutvalg - Behandling av innsigelse fra
fylkeskommunen - Områderegulering for Øygarden
(Langenesåsen), Plan ID 201601
Utv.saksnr
31/19

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
28.03.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Ordfører og leder av plan- og miljøutvalget deltar i forhandlingsutvalget iht. utvalgets reglement §
2.

Bakgrunn for saken:
Plan og miljøutvalget behandlet PS 54/19 Behandling av innsigelse fra fylkeskommunen Områderegulering for Øygarden (Langenesåsen), Plan ID 201601 i møte 20.03.2019.
Utvalget fattet følgende vedtak:
Plan- og miljøutvalget igangsetter formelle innsigelsesforhandlinger med Vest-Agder
fylkeskommune.
Ordfører og leder av plan- og miljøutvalget deltar i forhandlingsutvalget iht. utvalgets reglement §
2.
Forhandlingsutvalget suppleres med Helge Reisvoll.
I henhold til reglement for plan- og miljøutvalget § 2 skal ordfører og leder av utvalget utgjøre
forhandlingsutvalget i innsigelser i reguleringssaker.
Vedtaket innebærer en utvidelse av reglementets bestemmelser, og må derfor behandles av
kommunestyret.

Vedlegg
1 Særutskrift Behandling av innsigelse fra fylkeskommunen - Områderegulering for
Øygardsheia (Langenesåsen), Plan ID 201601

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2016/454 -11389/2019
Daniel Holm
11.03.2019

Saksframlegg
Behandling av innsigelse fra fylkeskommunen - Områderegulering
for Øygarden (Langenesåsen), Plan ID 201601
Utv.saksnr
54/19

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
20.03.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget igangsetter formelle innsigelsesforhandlinger med Vest-Agder
fylkeskommune.
Ordfører og leder av plan- og miljøutvalget deltar i forhandlingsutvalget iht. utvalgets
reglement § 2.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 20.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget igangsetter formelle innsigelsesforhandlinger med Vest-Agder
fylkeskommune.
Ordfører og leder av plan- og miljøutvalget deltar i forhandlingsutvalget iht. utvalgets
reglement § 2.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Forhandlingsutvalget suppleres med Helge Reisvoll.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Planen avvises med begrunnelse i utfordringer knyttet til veiforbindelse, manglende
landskapshensyn samt motstrid vedrørende naturinteresser.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Plan- og miljøutvalget avviser forslaget og ber om at det utarbeides et annet konsept for
boligutvikling som imøtegår innsigelsen til fylkeskommunen om manglende ivaretagelse av

landskapet. Gode illustrasjoner av landskapstilpasning med relevante perspektiver og
realistiske farger og teksturer må legges fram ved ny behandling.
Repr. Monstad (MDG) trekker forslagene.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Planen avvises med begrunnelse i utfordringer knyttet til veiforbindelse, manglende
landskapshensyn samt motstrid vedrørende naturinteresser. Dersom et nytt forslag
fremmes med et annet konsept for boligutvikling som imøtekommer innsigelsen til
fylkeskommunen om manglende ivaretagelse av landskapet, må gode illustrasjoner av
landskapstilpasning med relevante perspektiver og realistiske farger og teksturer legges fram
ved ny behandling.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG
Tilleggsforslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemmer
Tilleggsforslaget FRP ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.

Vedtak:
Plan- og miljøutvalget igangsetter formelle innsigelsesforhandlinger med Vest-Agder
fylkeskommune.
Ordfører og leder av plan- og miljøutvalget deltar i forhandlingsutvalget iht. utvalgets
reglement § 2.
Forhandlingsutvalget suppleres med Helge Reisvoll.
Bakgrunn for saken:
På vegne av Repstad Eiendom AS har ViaNova Kristiansand AS i samarbeid med Feste Grenland
AS utarbeidet områdeplan for Øygardsheia i Søgne kommune. Planen hjemler utbygging av et nytt
boligområde på 158 nye boliger med tilhørende infrastruktur.
Plan- og miljøutvalget besluttet i møte 28.februar 2018 at utkast til plan blir lagt ut på offentlig
ettersyn og høring. Planen ble lagt ut til ettersyn i perioden 14. mars til 30. april i 2018.
Det har kommet mange private innspill og to innsigelser til planen. Etter høringsperioden har
konsulent foretatt mindre justeringer for å imøtekomme innspill og innsigelser.
De to innsigelsene til planen er fra Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Innsigelsen
fra Statens vegvesen går på at det må knyttes rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra boligfeltet
ned til Langenesskole. Innsigelsen fra Statens vegvesen er planlagt løst ved å ta inn
rekkefølgekravet de etterlyser.

Innsigelsen fra fylkeskommunen går på landskapshensyn og er fortsatt ikke løst, og er bakgrunn for
at saken fremmes til politisk behandling.
Saken er utfordrende og det har ikke vært mulig å få løst saken på administrativt nivå etter
uformelle drøftelser. Fylkesadministrasjonen anbefaler at saken løftes og at det avholdes møte
mellom kommunen og fylkeskommunen på politisk nivå.

Plan- og miljøutvalget må ta stilling til videre saksgang, herunder om det skal igangsettes
forhandlinger/meklinger.
Oppsummering av innsigelsen og prosess:
Etter råd fra fylkesrådmannen traff fylkeskommunen v/ Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
(SAM-utvalget) følgende vedtak 30. mai 2018:
Fylkeskommunen fremmer innsigelse til manglende landskapshensyn for
arealdisponeringen i planforslaget. Nedbygging av høydedrag er i strid med tidligere
innsigelser til kommuneplanens arealdel og dialogmøte mellom fylkeskommunen og
kommunen. Det må utarbeides fotorealistiske visualiseringer som viser utforming og
fjernvirkning av foreslåtte byggeområder og bestemmelsesområder.
Videre ga de faglig råd om endring av bestemmelsene § 3.1 b) og § 10, som innebærer at store
områder kan benyttes som midlertidig anlegg- og riggområde og som deponi.
Innsigelsens begrunnelse er tredelt:
For det første viser fylkeskommunen til at de hadde innsigelse til Langenesåsen når det ble lagt inn
i kommuneplanen som byggeområde. Innsigelsen ble frafalt med betingelse om at de mest
eksponerte høydedragene ikke skulle bebygges ifølge referat fra drøftingsmøte mellom partene.
I saksutredningen til fylkesrådmannen er det utdypet til at det gjelder spesielt områdene ved
høydedrag i BFS106 og BFS109, samt områder B201-B401 med krav til detaljregulering øst i
området.
For det andre vises det til at planforslaget ikke følger opp landskapsanalysen som er utarbeidet hva
gjelder arealdisponering og høydebegrensning.
For det tredje vises det til at det må utarbeides fotorealistiske visualiseringer som viser utforming
og fjernvirkning av foreslåtte byggeområder og bestemmelsesområder.
På bakgrunn av innsigelsen utarbeidet Vianova perspektivskisser og snitt som visualiserer
utbyggingen fra ulike vinkler, herunder fra sjøen. Det ble videre avholdt møte mellom
administrasjonen og fylkesadministrasjonen hvor sistnevnte fortsatt fastholdt at det er grunnlag for
å opprettholde innsigelsen.
Fylkesadministrasjonen anførte blant annet at visualiseringene er lite realistiske, det vesentlige var
likevel at arealnyttelsen ikke tok tilstrekkelig hensyn til landskapet. Administrasjonen oppfatter at
det er plangrepet med å legge området flatt, og ikke tilpasse bebyggelsen og veiene til eksisterende
terreng som er ankepunktet til fylkeskommunen.
På bakgrunn av denne uformelle drøftelsen har konsulenten og utbygger foreslått følgende
justeringer for å imøtekomme fylkeskommunens innsigelse:
 Boligene i B106 og B107 reduseres med 1 etasje (dv. At gesimshøydene reduseres med 3
meter).





Boligene i B106, B107 og B109 etableres med grupper av 2 og 2 boliger. Det vil si at
garasjene står 1 meter fra tomtegrensene og garasjen henger sammen med boligen. Dette vil
gi mere «luft» i området.
Lekeområdet mellom B106 og B107 er utvidet slik at det blir et bredere grønt belte mellom
boligene. I tillegg er boligene plassert lengst mulig bort fra lek.
Det er lagt inn et grønt belte i B109 rett sør for det grønne lekeområdet slik at det går et
grønt belte sammenhengende gjennom boligfeltet og B109 blir splittet opp.

Kartutsnitt: Viser foreslåtte justeringer i B109 og B106.
Fylkesadministrasjonen kan fortsatt ikke se at grunnlaget for innsigelsen er svart ut i forslag til
endringer. De foreslår at en måte å komme videre i saken er å ha et formelt møte med politisk
deltagelse fra begge parter. Kommunen må eventuelt ta initiativ til et slikt møte.

Administrasjons syn på saken:
Administrasjonen ser 3 ulike retninger utvalget kan velge å gå:
1. Gå over til formelle forhandlinger/mekling om innsigelsen med politisk deltagelse.
Administrasjonen mener det da er naturlig at kommunen anmoder Fylkesmannen om å
mekle slik at saken kommer mer inn i formelle forpliktende rammer.
2. Be administrasjonen sluttføre planen og forbedre saken for sluttbehandling. Dette
alternativet tar da sikte på å oversende planen til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for endelig godkjenning, dvs. at kommunen ikke er
innstilt på å gjøre flere endringer eller forhandle utover det som allerede er foreslått.
3. Forkaste planforslaget og anmode om at utbygger utvikler et helt annet konsept som er
basert på å bevare eksisterende landskap og terreng innenfor byggeområder.
Om innsigelsesgrunnlaget:
Administrasjonen vil presisere at det er god dialog med fylkesadministrasjonen, men at den
skriftlige begrunnelsen har vært utfordrende å forholde seg til både for kommunen og
utbygger.

På den ene siden begrunnes det med landskapshensyn – at landskapet blir skadelidende–
samtidig som de ber om visualiseringer.
Om fylkeskommunen allerede har grunnlag for å konkludere med at landskapet blir
skadelidende blir det meningsløst og selvmotsigende å be om mer utredninger i form av
visualiseringer.

Fylkeskommunen kunne med fordel valgt å enten si at planen ikke er tilstrekkelig utredet i
forhold til landskap– derfor fremmes det innsigelse, eller planen tar ikke tilstrekkelig hensyn til
landskap, derfor fremmes det innsigelse.
Ut fra samtalene som er gjennomført med fylkesadministrasjonen er det sistnevnte som er
grunnlaget for innsigelsen. De mener at planløsningene er for dårlige i forhold til å bevare/ta
hensyn til landskapet på Langenesåsen. Fylkesadministrasjonen har større forventninger til
ivaretagelse av landskapet i dette området slik det fremkommer av møtereferat fra tidligere
kommuneplanarbeid.
Vurdering av innsigelsen:
Når det kommer til sakens realiteter er ikke administrasjonen uenig med fylkeskommunen i at
det er flere måter å bygge ut et område på. Vianova og Repstad har valgt samme
utbyggingsmåte som mange andre nye felt i kommunen, eksempelvis Kjellandsheia.
Prinsippet er at eksisterende terreng/landskap fjernes og/eller planeres ut hvor det skal bygges,
mens enkelte landskapselementer bevares uten inngrep. Det er enkel forutsigbar og økonomisk
utbyggingsmåte samtidig som det gir god arealutnyttelse. I tillegg er det enklere å oppnå krav
til universell utforming både på veier og tomter. Oppsummert er det en rasjonell, funksjonell
og økonomisk måte å disponere arealer.
Ulempen er at mer «myke» hensyn som topografisk særpreg, eksisterende landskapskvaliteter
og vegetasjon må vike i byggeområdene. De estetiske sidene av planleggingen med referanse
til naturgitte forhold blir mer underordnet.
Administrasjonen vil påpeke at planen ikke er utarbeidet uten å ta noe hensyn av landskap. To
av de høyeste punktene er regulert til friluftsformål og er slik sett bevart:

Men ut fra dialogen med fylkesadministrasjonen reageres det på at man «skiller ut landskap
som hensyn», som noe man løser utenfor byggeområdene. Landskap er et forhold som må
integreres mer i selve planleggingen av byggeområdene, og det henger veldig tett sammen med
estetikk.
Det å ha rette veier med tomter på rad skaper monotoni/ensformighet (manglende variasjon).
Om man klarer å få veiene til å bukte seg mer i landskapet og bebyggelsen i større grad søkes
plassert i landskapet og ut fra naturgitte forhold, motvirker det monotoni. I en del tilfeller kan
det også løses med å omforme eksisterende landskap og skape nye landskapsrom.
I denne saken er det også bevaring av det naturgitte landskapet som er ønskelig fra
fylkeskommunens side, fordi åsen vurderes å være svært eksponert i motsetning til
eksempelvis Norddalsheia som er bygd ut etter samme konsept.
Bevaring er ønskelig både av hensyn til de estetiske og trivselsmessige sidene (videste forstand
sosialpsykologiske kvaliteter), men også i forhold til eksponering mot omgivelsene
(fjernvirkning).
Utbygger på sin side kan ikke se at det er mulig å gjøre så mye mer for å forbedre landskapet i
plankonseptet som nå er fremmet. Administrasjonen er enig i at det vanskelig å bare gjøre
justeringer/tilpasninger i planen, eksempel sette av mer grønt formål for bevaring i
byggeområdet. Om områdene skal planeres, blir det unaturlige overganger (i verste fall
skjæringer) mellom de bebygde og grønne områdene, og som i liten grad fremmer verken
landskapet eller gir en god estetisk utforming av feltet. Som fylkesadministrasjonen har
signalisert må det da integreres og være premissgivende allerede når veiene planlegges i feltene
om det skal ha noe for seg.
Ulempen med den type utbyggingsløsninger som fylkeskommunen etterlyser er at det ofte er
fordyrende og mer ressurskrevende planlegging. Tomteprisen blir nødvendigvis høyere om det
skal være mer luft og grønt i feltene og bebyggelsen skal tilpasses mest mulig topografien. I
den senere tid er det dessuten blitt mer fokus på at det skal bygges tettest mulig av klima og
miljøhensyn.
Det som taler for er at kommunen kan være tjent med å ha mer variasjon i boligområdene og gi
kjøpere mer valgfrihet. Kommunen har god geografisk spredning, men de nye boligprosjektene
er like i utforming og konsept.
Svaret på mye av det nye fylkeskommunen etterlyser ligger antagelig i å tone ned bruken av
ingeniørkompetanse og la arkitektkompetanse være mer styrende for planleggingen. Det å ikke
regulere for store felt av gangen kan også frigjøre ressurser til jobbe mer med detaljer i
prosjektene.
Konklusjon:
Om utvalget ser for seg at området bør utvikles som fremmet, vil administrasjonen anbefale at
kommunen går inn i innsigelsesforhandlinger, hvor formålet er å beholde konseptet som i dag,
men med rom for mindre justeringer.
Forslag til vedtak (alternativ 1):
Plan- og miljøutvalget igangsetter formelle innsigelsesforhandlinger med Vest-Agder
fylkeskommune.
Ordfører og leder av plan- og miljøutvalget deltar i forhandlingsutvalget iht. utvalgets
reglement § 2.

Om utvalget ser for seg at området bør utvikles som fremmet, men har liten tro på at
forhandlinger kan planen fremmes til sluttbehandling. Administrasjonen må da få skrive en
egen sak på dette, hvor blant annet merknadsbehandling inngår. Det bemerkes at i
Retningslinjer for innsigelse i plansaker (H2/14), er det anbefalt at innsigelser søkes løst ved
mekling før en eventuell oversendelse til departementet.
Forslag til vedtak (alternativ 2):
Plan- og miljøutvalget ber administrasjonen forbedre planen for sluttbehandling.
Utvalget tar sikte på å oversende saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Om utvalget ønsker en annet boligutviklingskonsept på Langenesåsen som i større grad tar
hensyn til landskapet som fylkeskommunen etterlyser vil administrasjonen anbefale at
forslaget avvises. Utbygger kan da velge å utarbeide et nytt forslag. Risikoen med dette
alternativet er at utbygger kan velge å legge ned planarbeidet på ubestemt tid.
Forslag til vedtak (alternativ 3):
Plan- og miljøutvalget avviser forslaget og ber om at det utarbeides et annet konsept for
boligutvikling som imøtegår innsigelsen til fylkeskommunen om manglende ivaretagelse
av landskapet.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Innsigelse Vest-Agder fylkeskommune
2 Plankart (revidert etter off. ettersyn)
3 Bestemmelser (revidert etter off. ettersyn)
4 Visualiseringer/perspektivtegninger
5 Snitt tegninger
6 Oversiktsplan turløypenett
7 Landskapsanalysen (uendret fra førstegangsbehandling)
8 innkommende merknader fra offentlig ettersyn
9 Planbeskrivelsen (uendret fra førstegangsbehandling)
10 Vedlegg 10 Referat møte - KP arbeid 23.10.12

