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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for vei
til Lundekleiva øst.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 oppheves regulerte frisiktsoner i
reguleringsplan for Lunde sentrum, plan id 20050908-1, vedtatt 8.9.2005 iht. kart
vedlegg 7.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.02.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvoll (H). Representanten ble erklært inhabil og
fratrådte møtet. Vararepresentant Harbak tiltrådde møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
4. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for vei
til Lundekleiva øst.
5. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
6. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 oppheves regulerte frisiktsoner i
reguleringsplan for Lunde sentrum, plan id 20050908-1, vedtatt 8.9.2005 iht. kart
vedlegg 7.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Habilitet
Rådmannens forslag
Utvalget erklærte Reisvoll (H) inhabil med 8 mot 1 (FRP (Daland)) stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
vei til Lundekleiva øst.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 oppheves regulerte frisiktsoner i
reguleringsplan for Lunde sentrum, plan id 20050908-1, vedtatt 8.9.2005 iht. kart
vedlegg 7.

Bakgrunn for saken:
Lundekleiva AS har fremmet en privat detaljregulering med formål å etablere en permanent vei
til boligtomtene på Lundekleiva øst.
Veisituasjonen til de regulerte boligtomtene i feltet har vært uavklart i mange år og det er
ønskelig å få en varig løsning på plass. Kommunen har tidligere gitt midlertidig dispensasjon
for å kjøre på eksisterende vei opp til det planlagte boligfeltet:

Planforslaget regulerer vei til Lundekleiva og tilstøtende eiendommer langs veien. Lundekleiva
AS har allerede opparbeidet tomter til 16 boenheter og er avhengig av veien for å komme
videre i utbyggingen og få igangsettingstillatelse.
Utbyggingen stoppet opp pga. uenigheter mellom Lundekleiva AS og Fondsstyret etter Søgne
menighetshusforening med tanke på opparbeidelse av den regulerte veien. Den regulerte
atkomsten fra Lundeveien opp til Lundekleiva øst går over Søgne menighetshusforening sin
eiendom gnr. 71 bnr. 102:

Kartutsnitt: Viser gjeldende reguleringsplan med eiendomsgrenser. Reguleringsplan for Lunde
sentrum fra 2005. Deler av Søgne menighetshusforenings eiendom er regulert til vei.

Plan- og miljøutvalget la i februar 2018 et likt forslag ut på offentlig ettersyn i februar 2018:

Kartutsnitt: Planforslag som ble lagt ut på offentlig ettersyn av PMU med gjeldende
reguleringsplan i bakgrunn.
Planen viste samme regulerte veiløsning som gjeldende reguleringsplan for Lunde sentrum fra
2005. Formålet med reguleringen var å skaffe ekspropriasjonshjemmel, ettersom partene ikke
ble enige.
Etter at planen ble lagt ut på offentlig ettersyn har partene kommet til enighet om et planforslag
som medfører mindre justeringer av linjeføringen ut fra det som tidligere ble lagt ut på
offentlig ettersyn av utvalget. Administrasjonen fremmer nå dette reviderte forslaget til
sluttbehandling.
Revidert forslag:
Endringene som foreslås er at veien skal forskyves østover i en kurve rett etter
kryssutformingen på Lundeveien. Menighetsforeningen vil da få noe mer areal tilgjengelig for
utvikling av sin tomt. Foreningen har en reguleringsplan under utarbeidelse, og restarealet som
blir igjen etter regulert vei, kan innlemmes i tomten når den blir omregulert.

Kartutsnitt: Viser revidert planforslag i rødt over tidligere planforslag som ble lagt ut på
offentlig ettersyn.
Offentlig ettersyn og høring:
Til det opprinnelige forslaget er det kommet inn innspill fra Fylkesmannen, NVE,
fylkeskommunen, Statens vegvesen og Telenor.
Fylkesmannen og NVE har ingen merknader.
Fylkeskommunen har ingen merknader så lenge de verneverdige bygningene under gnr 71/102
og 71/102 ikke blir direkte berørt.
I gjeldende plan er frisiktlinjene tegnet gjennom det verneverdige bygget og nytt forslag
medfører reduksjon i frisiktlinjene slik at bygningen ikke blir berørt. Fylkeskommunens
innspill er derfor hensyntatt i planen.
Statens vegvesen gir råd om at det må være minimum 5 meters veibredde 15 meter inn på den
kommunale veien, for å håndtere inn og utkjøring av krysset parallelt. Videre ber de om at
fortau rundes innover den kommunale veien og at frisiktsonene avsettes til annen veggrunn i
planen. Statens vegvesen merknader er innarbeidet i det reviderte forslaget og merknadene
vurderes som hensyntatt.
Telenor ber om at dere eiendom holdes utenfor planen da Telenors bygg i fremtiden vil få en
annen bruk og hele tomten ønskes forbeholdt optimal utnyttelse. Administrasjonen viser til at
det ikke foreslås noen endringer i fra 2005 planen for Telenors eiendom, som ligger helt
nordøst i planen. En mindre del av eiendommen er i den gamle planen regulert til veiformål og
er nødvendig. Administrasjonen foreslår at planen opprettholdes og viser til at eiendommen i
liten grad er berørt (Telenors eiendom er 71/247):

Kartutsnitt: Viser Telenors eiendom 71/247og berøring med planen.
Styret i Søgne menighetsforening ga høringsinnspill til planen den 4.4.18 hvor de ber
kommunen legge til grunn det reviderte forslaget. I brev fra Helge Wigemyr datert 12.11.18 på
vegne av styret i Søgne menighetsforening bekreftes det at partene er blitt enige om løsningen
som nå er foreslått. Samtidig opplyses det at Søgne menighetshusforening og Lundekleiva AS
er enig om kjøp at restarealet på vestsiden av ny vei. Det varsles videre at Søgne
menighetshusforening vil fremme sitt planforslag så snart arbeidet er ferdig.
Vurdering:
Administrasjonen har ingen innvendinger til den justerte veilinjen som medfører en kurve
østover rett etter krysset på Lundeveien. Det er en boligatkomstvei og en kurve vil bidra til å
få ned farten på veien.
Det er videre positivt at partene er blitt enige om en konkret løsning, samtidig som det gir mer
rom til utvikling av Søgne menighetshusforening sin tomt, som er under regulering.
Administrasjonen har forelagt den reviderte veiløsningen for Statens vegvesen og
Ingeniørvesenet som ikke har noen merknader til endringene.
Forslaget medfører at det må lages nye avkjørsler til boligtomtene gnr. 71 bnr. 151 og 152 som
vises i revidert plankart og den gamle atkomstveien forutsettes stengt. Tomtene har i dag
atkomst fra den gamle veien og vil få direkte avkjørsel på den nye boligveien.
Det er tatt inn rekkefølgekrav om at atkomst til gnr. 71 bnr. 151 og 152 skal opparbeides
samtidig som veien. Den ene tomten vil også kunne utvides som følge av at veien flyttes
østover (restarealet etter tidligere regulert vei er avsatt til boligformål i planen).

En permanent atkomst til Menighetsforeningens tomt vil måtte reguleres i planen som er under
utarbeidelse.
Når planen ble lagt ut på offentlig ettersyn ble det påpekt av administrasjonen at det lå gamle
frisiktsoner utenfor det private planforslaget (i reguleringsplan for Lunde sentrum fra 2005),
som ble overflødig som følge av de nye frisiktsonene. Bakgrunn for at frisiktsonene har blitt
mindre er lavere fartsgrense på Lundeveien pga. miljøtiltakene. Administrasjonen tilrår at de
gamle frisiktsonene oppheves dersom den private reguleringsplanen blir vedtatt (se
innstillingen pkt. 3).
Naturmangfold:
Administrasjonen er ikke kjent med at det er registrert noen spesielle naturverdier i
planområdet og det fremkommer ikke noe av offentlig kartgrunnlag som naturbase og
artsdatabanken.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.
Risiko- og sårbarhet:
Det er ikke utarbeidet noe særskilt ROS-analyse i planarbeidet. I reguleringsplan for 2005 er
planområdet avmerket som flomområde. Når planen ble utarbeidet manglet det flomsonekart
for Lundeelva det ble derfor av kommunen skjønnsmessig anslått hvilke områder som kunne
være flomutsatt (aktsomhetssone):

I ettertid er det utarbeidet flomsonekart for Lundeelva som i stor grad stadfester kommunens
tidligere vurderinger rundt flomfaren på Lunde:

Kartutsnitt: Viser 200-årsflom iht. NVE sin flomsonekartlegging av Lundeelva.
Som nabogrunneier Kvamme skriver i innspill til planen ved oppstart av planarbeidet går det
også en bekk langs dagens vei som er lagt i et overvannsrør under bakken.
Planadministrasjonen vil presisere at det vanskelig å få gjort noe med flomfaren for den
kommunale veien uten at Lundeveien heves samtidig. Men det er naturlig i byggeplanfasen å
se på hvordan veien kan bygges for å tåle flom best mulig for å redusere skadeomfanget når
situasjonene oppstår. Om det er behov for å øke rørdimensjon er også et forhold som må
vurderes nærmere i byggeplanfasen i samråd med Ingeniørvesen som skal overta veien.
For kommunen kan det medføre en ekstra kostnad å vedlikeholde og drifte en vei hvor det kan
oppstå skader som følge av flom. Administrasjonen legger til grunn at det er en risiko som
kommunen har funnet akseptabelt ettersom planen i 2005 ble vedtatt med veien inntegnet i et
flomområde.
Konklusjon:
Administrasjonen vil anbefale at planen vedtas.
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Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering for vei til Lundekleiva øst
Plan ID: 201607
Dato: 22.01.2019

1. Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr. 1)
1.1 Bebyggelse og anlegg – bolig (pbl § 12-5 nr. 1)
Arealet skal brukes til bolig.
Innenfor området bolig gjelder reguleringsbestemmelsene for boligbebyggelse i reguleringsplan for
Lundekleiva GB 71/19, planid 20080529, vedtatt 29.05.2008.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr. 2)
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige
tilknytninger til eksisterende nett.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende
kommunale normaler.
2.1 Bruk av veigrunn, jf. pbl § 12-7 nr. 14.
Vei SV1 og SV2 skal være offentlig.
Vei SV3 og SV4 skal være privat.
2.2 Fortau
Fortau skal anlegges som vist på planen. Fortau skal være offentlig.
2.3 Annen veggrunn -teknisk anlegg
Tekniske anlegg tillates lagt i annen veggrunn. Avkjørsler kan krysse annen veggrunn, anlagt i samsvar
med gjeldende kommunale normaler.
2.4 Sikringssone – frisikt
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.
2.5 Rekkefølgekrav
Avkjørsler til boligeiendommene gnr. 71 bnr. 151 og 152 skal opparbeides samtidig som veien (SV2).

Planbeskrivelse
Detaljregulering for vei til Lundekleiva øst
Dato:

22.01.2019

Prosjektgruppen ved:

Svein Haugen

Sammendrag
Planforslaget regulerer vei til tilstøtende eiendommer på Lunde samt opp til Lundekleiva. Lundekleiva AS har ferdig
opparbeidet tomter til 16 boenheter, og er avhengig av denne veien for å komme videre med utbyggingen. Det er
gjort flere forsøk på å få til en løsning, og man er kommet til enighet om foreliggende veitrase. Vi mener ut fra
omstendighetene at det er det klart beste alternativet. Dette planforslaget gir ekspropriasjonshjemmel når det er
vedtatt, hvilket ikke vil være aktuelt når det er enighet om plasseringen.
Bakgrunn
Det har over en tid vært jobbet med å få på plass adkomst til planlagte boliger i Lundekleiva. Det ble søkt IG på
betongarbeider for disse boligene i januar 2015. Denne ble ikke gitt fordi kommunen krevde at veien kom på plass.
Det har siden vært jobbet med å få på plass veien, og blant annet kjøpte Lundekleiva AS eiendommen 71/428 for å
kunne få til en løsning.
Oppstartsmeldingen til dette planforslaget ble sendt ut som en kombinert oppstartsmelding og varsel om mindre
endring i nov. 2016. Formålet var å primært søke mindre endring hvor veien ble forskjøvet over på eiendommen
71/428. Alternativt skulle det fremmes en revidert reguleringsplan for atkomsten. Resultatet er blitt at det fremmes
en reguleringsplan hvor veien delvis legges i samme trase som gammel plan, og delvis over på 71/428.
Plansituasjon og planprosess
Gjeldende arealplan i området er reguleringsplan for Lunde, som trådte i kraft 08.09.2005.
Forslagsstiller for forslaget til ny reguleringsplan er Lundekleiva AS. Plankonsulent er Prosjektgruppen AS.
Det ble meldt oppstart av regulering i november 2016. Etter en del runder med forhandlinger med nabo kom man til
enighet om foreliggende trase.
Beskrivelse av planområdet
Dagens situasjon er den at regulert atkomst opp til Lundekleiva ligger over eiendommen 71/102, 71/150, 71/151 og
71/167 slik den også delvis er opparbeidet i dag. Dagens vei er ikke opparbeidet sammenhengende helt opp til
Lundekleiva, og det som er av vei innenfor planområdet i dag er av en slik standard at den må oppgraderes i
forbindelse med utbygging i Lundekleiva.
Arealet på eiendommen 71/102 og 71/150 som er regulert til veiformål etter gammel plan er på ca 270 m2. På
71/151 og 71/167 er det regulert ca 70 m2 med veiformål. Til sammen er det opprinnelig ca 340 m2 av regulert
veiformål på naboeiendommene til 71/428. Endret plan gjør at de 70 m2 på Bnr 151 og 167 nå reguleres til bolig.
De deler av arealene på Bnr 102 og 150 som nå ikke skal brukes til veiformål omreguleres av grunneier selv, etter
avtale med grunneier.
Etter gammel plan er det bevaringsverdige bygget på 71/428 i strid med siktlinjen mot øst for atkomsten opp til
Lundekleiva, men etter at hastigheten i Lundeveien er satt ned og den er oppgrader til miljøgate går bygget akkurat
klar av siktlinjen. Det planlegges derfor nå ikke revet slik det måtte blitt hvis man hadde flyttet veien til Lundekleiva
inn på 71/428.
Beskrivelse av planforslaget
Ny plansituasjon er delvis lik gammel plansituasjon. Det er ingen endringer ut mot Lundeveien. Veien opp til
Lundekleiva skal opparbeides i tråd med kommunale normer og overtas av kommunen. Fortau innenfor
planområdet vil bli opparbeidet når fortau opparbeides videre østover.
Annen veggrunn -teknisk anlegg er sideareal til vegen. Teknisk anlegg kan legges i arealet. Avkjørsler til den
enkelte eiendom kan krysse formålet. Avkjørsler skal opparbeides i samsvar med kommunale normer.

Konsekvenser av planforslaget
Det har vært flere møter med naboen mot vest, som er Fondsstyret etter Søgne menighetshusforening. Dette er
eier av veiarealet på 71/102 og 150. I nevnte møter har flytting av veien inn på eiendommen 71/428 har vært
diskutert. Man er etter oppstart planarbeid kommet til enighet om veitrase og planen er justert deretter.
Når veien til Lundekleiva kan realiseres, kan man også gå videre med utbyggingen av de 16 boenhetene som er
klare for igangsetting.
Innkomne merknader
Saken ble sendt ut i september 2016 med frist 22.10.2016, og det er kommet noen innspill som i det følgende kort
gjengis og kommenteres.
Fylkesmannen i Vest-Agder har ikke spesielle merknader til endringen eller at den behandles som mindre
vesentlig endring.
Statens vegvesen er positiv til endringen, men det må inn byggegrenser og frisiktsoner på 6 x 48 m.
Våre kommentarer til innkomne merkand:
Planforslaget omfatter kun veiformål med frisiktareal, og det legges ikke inn byggegrense så nær veien.
Frisiktsonen er endret til 6 x 48 m.
Agder energi nett viser til eksisterende nett i området og at noe av dette muligens må bygges om.
Vest-Agder Fylkeskommune viser til at de tidligere har gitt råd om at kommunen ikke bør tillate at aktuelt bygg
rives. Det vises til gjeldende reguleringsplan hvor bygningen er reguler til spesialområde bevaring, og
Fylkeskommunen mener kommunen bør opprettholde de bestemmelsene som er satt for området. Kommunen bør
be tiltakshaver utrede alternative løsninger som ikke er i strid med vernebestemmelsene.
Det gis råd om ikke å gå videre med forslag til mindre endring av reguleringsplan for Lunde slik den ble initiert.
Våre kommentarer til innkomne merkand:
Fylkeskommunen vise til gjeldende plan og reguleringsformål, og ber om at det ikke gås videre med planene som
innebærer rivning av bevaringsverdig bebyggelse på 71/428. Vi har nå gått bort fra alternativet med å flytte den
delen av veien over på 71/428, som ville innebære å rive nevnte bebyggelse.
Alternativ atkomst som Fylkeskommunen viser til betinger at en annen bygning på en annen eiendom rives.
Kjell Kvamme har noen punkter som han ønsker belyst:
Det enkleste ville være om den av kommunen regulerte vei ble beholdt.
1. Eiendommene 71/151/167 har tinglyst veirett, og det forventes at tinglyst veirett beholdes.
2. I dagens vei er nedgravd vann og kloakkledninger til ny og gammel bebyggelse. Vil det bli spørsmål om
endringer av dette?
3. Hvilket nivå blir det på den nye veien i forhold til 71/151/167. Dette for å beregne arrondering av nivået på
den veien som ligger der nå.
4. Mellom eiendommene løper en bekk hvor grensen går midt i bekken. Vil det bli aktuelt å endre på
rørdimensjonen i forhold til dagens 80 cm?
5. Et viktig spørsmål er hvorvidt veien vil bli betraktet som privat eller offentlig, og hvilken standard det legges
opp til.
Våre kommentarer til innkomne merknad:
Planen vil ikke endre på tinglyst veirett.
Det er ikke planer om endring av eksisterende VA anlegg.
Vi kommer til å ta en dialog med Kvamme for å informere om planlagt vei, og hvordan den evt vil virke inn.
Det er ikke planer om å endre dimensjonen på rørene.
Veien som planlegges er offentlig og skal overtas av kommunen. Den skal ha den standard som kommunen krever
for kommunal vei.

Fondsstyret etter Søgne menightshusforening forutsetter at varslet reguleringsendring ikke medfører redusert
utnyttelse på deres eiendom. Videre bes det om at man forholder seg til nabogrensen da de selv ønsker å rydde
opp i planmessige forhold på egen eiendom.

Våre kommentarer til innkomne merknad:
Det er lite relevant å vurdere utnytelsen på naboeiendommen i denne saken, all den tid det fremmes egen plan der
som vil bestemme utnyttelsen. Planforslaget reduserer ikke byggeområdet som ligger i gammel reguleringsplan.
Reguleringsprosessen på naboeiendommen vil måtte sette utnyttelsesgrad ut fra de gjeldende forutsetninger med
eiendomsgrenser, byggegrenser, kommunale føringer og gjeldende reguleringsplan.
Frank Michel og Andrea Cellner ønsker vei til garasjen og flatere innkjørsel til tomten.
Kommentar:
Begge forholdene ligger utenfor planområdet som fremmes.

Prosjektgruppen AS, v/Svein Haugen
Pb. 1058
4682 SØGNE
svein@pgas.no
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Søgne kommune
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Att: Arealplanlegger

Daniel Holm
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AD: DETALJREGULERING
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J eg viser til tidligere kontakt vedr. detaljregulering
av ovennevnte vei,
herunder til e-mail fra Svein Haugen til Daniel Holm av 07.11.2018.
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Undertegnede
har bistått Søgne Menighetshusforening
i forhandlinger
med
Lundekleiva AS om bl.a. en omforent felles vegløsning for området og jeg
kan bekrefte at min klient tiltrer Svein Haugens uttalelse i ovennevnte e—mail
om at den omforente vegløsning anmodes om å bli lagt til grunn ved
ferdigbehandling
av reguleringsplanen.
For øvrig skal jeg opplyse at min klient har gjort avtale om å kjøpe arealer
fra Lundekleiva AS med det for øye å legge vei og lekeplass på areal som
kjøpes.
Med dette som bakgrunn varsler jeg om at min klient nå vil iverksette
arbeidet med revisjon av sin plan for utbygging av eiendommen og vil
oversende planforslaget
til behandling i kommunen så snart dette arbeidet
ferdigstilt.
Med vennlig hilsen
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

18/35443-2

2016/1995-

20.03.2018

9247/2018

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for vei til Lundekleiva
øst, Plan ID 201607 - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 21.2.2018.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for vei til
Lundekleiva øst.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
-

Atkomstvegen må bygges fem meter bred de første 15 meter inn fra fylkesvegen, slik
at en bil kan svinge inn samtidig som en annen bil venter på å svinge ut, jf. brev fra
Statens vegvesen til Søgne kommune av 16.7.2012.

-

Frisiktsoner bør reguleres til annet vegareal. Det må uansett reguleres for annet
vegareal på innsiden av fortau.

-

Fortau SF1 har en uheldig avslutning. Det må føres inn langs SV2.

Statens vegvesen er enig i endringsforslaget for reguleringsplan for Lunde sentrum av 2005,
om overflødige frisiktlinjer.
Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen
Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

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

Fra: gunn-boe.madsen@telenor.com[gunn-boe.madsen@telenor.com]
Sendt: 06.03.2018 11:48:22
Til: Postmottak
Tittel: Merknad til Detaljregulering for vei til Lundekleiva øst, Plan ID 201607 - ref.16/1995. (INTERNAL)

Hei!
Som eier av g/bnr 71/247, er det ønskelig at Detaljreguleringen holdes utenom våre tomtegrenser. Vårt bygg vil i
fremtiden få annen bruk, og hele tomten ønskes beholdt for optimal utnyttelse.
Med vennlig hilsen
Gunn Bøe Madsen
Eiendomsforvalter
Telenor Eiendom Holding AS

Mobile: +47 48186503
Telenor Eiendom på LinkedIn | www.telenoreiendom.no

Telenor Eiendom Holding AS
Besøksadresse: Kongensgt 20A, 3717 Skien
Postadresse: Postboks 167, 3701 Skien

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 16/07701-7

Deres ref.: 2016/1995

Dato: 16.03.2018

Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering for vei til
Lundekleiva øst - planID 201607
Viser til oversendelse 21.02.2018 av detaljregulering i ovennevnte område.
Fylkeskommunen ga innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 20.10.2016.
Reguleringsplanen legger til rette for etablering av vei til regulerte tomter i gjeldende
reguleringsplan. Tomtene er ferdig opparbeidet, men er avhengig av veien for å komme
videre med planlagt utbygging. Planen er identisk med gjeldende plan. Vedtatt planforslag
vil gi grunnlag for ekspropriasjon som er nødvendig for å realisere regulert vei.
Vi har ingen planfaglige merknader til endringene.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø
Fylkeskonservator viser til tidligere uttalelser i saken (2013 og 2016). Slik
detaljreguleringsplanen for vei til Lundekleiva øst nå foreligger, og under forutsetning av at
de verneverdige bygningene på gnr 71/428 og 71/102 ikke blir direkte berørt, har
Fylkeskonservatoren ingen merknader til planen.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
kst. seksjonsleder

Silje Utne Bjørke
rådgiver

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

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

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2016/1995

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/14452

Dato
01.03.2018

Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for vei til Lundekleiva øst, planid
201607 i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 21.02.2018.
Planforslaget viser veiframføring fra Lundeveien og opp til ferdig opparbeidet felt for 16
boenheter i Lundekleiva. Planforslaget er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Lunde
sentrum fra 2005. Kun frisiktsonene er redusert, som følge av nedsatt fartsgrense på
Lundeveien. Det er opplyst at formålet med planforslaget er å skaffe hjemmelsgrunnlag for å
kunne fremme en ekspropriasjonssak.
Fylkesmannen har ikke spesielle merknader til planforslaget.

Med hilsen
Pia Karine Hem Molaug (e.f.)
plangruppeleder 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:
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Postboks 517 Lund
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Fra: NVE[NVE@nve.no]
Sendt: 21.03.2018 10:24:51
Til: Postmottak
Tittel: NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for vei til Lundekleiva øst - Søgne kommune

Vår ref.: 201802405

Vi viser til oversendelse av planforslag datert 21.02.2018
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 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 vi viser vi til NVEs veileder 2/2017
Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging, og øvrig
veiledningsmateriell på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan.
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom‐ og
skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. 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.
Hilsen fra
Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22959595 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no

Miljøvernavdelingen

Prosjektgruppen AS
Pb. 1058
4682 SØGNE

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/14452

Dato
29.09.2016

Lunde - uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan
Vi viser til e-postsending av 24.09.2016.
Saken gjelder forskyvning av atkomstvei til planlagte boliger i Lundekleiva. Veien vil da bli lagt
5 meter lengre mot øst. Dette fører bl.a. til en mer oversiktlig kryssløsning med Lundeveien.
For øvrig blir det mer byggeformål på arealet som veien flyttes fra og tilsvarende mindre for
arealet den flyttes til.
Fylkesmannen har ikke spesielle merknader om endringsforslaget behandles som mindre
vesentlig endring.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
fagdirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf: 38 17 62 07
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Tittel: Standardsvar - Varsel om oppstart av mindre endring for Lunde (Lundekleiva) - Søgne kommune

Vår ref.: 201605192
Viser til varsel vedrørende overnevnte sak, samt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 til kommunene
vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealplansaker (vedlagt). NVE Region sør vil ikke behandle
detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller annen direkte henvendelse
at det er en konkret problemstilling det ønskes bistand med.
I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet saken. Hvis
det allikevel er behov for konkret bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret forespørsel.
Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for skader
som følge av disse prosessene. Det beste virkemiddelet for å begrense utfordringer med naturpåkjenninger, som
flom og skred, er å styre arealbruken slik at man unngår ny utbygging i områder utsatt for fare. Sikkerhetsnivå for
ny bebyggelse i forhold til flom‐, erosjon‐ og skredfare er gitt i TEK10 §§7‐2 og 7‐3. På reguleringsplannivå må det
utredes om det er reell fare for flom og/eller skred. Dersom det konkluderes med at det er områder som er flom‐
eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet som hensynssone jf. pbl § 12‐6, og tilknyttes bestemmelser
som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak.
NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det
oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn som vannressursloven
skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20.
Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan bli berørt må derfor
sendes til NVE for vurdering. I slike saker må kommunene være tydelig i oversendelsesbrevet at forholdet til
vannressursloven skal vurderes.
Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon om flom‐ og skredfare i arealplaner. NVE har utarbeidet en
sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (se samme
nettside). Vi viser til denne for mer informasjon og veiledning.

Hilsen fra
Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no

Statens vegvesen
Prosjektgruppen AS
Pb. 1058

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/146498-2

Deres referanse:

Vår dato:
13.10.2016

Varsel om mindre endring av reguleringsplanen for Lunde i Søgne kommune
- uttalelse
Vi viser til e-post fra dere av 24.9.2016 med varsel om mindre endring av reguleringsplanen
for Lunde.
Endringen innebærer en justering av atkomstvegen til Lundekleiva mot øst, med tilhørende
endring av regulert formål.
Statens vegvesen er positiv til endringen. Isolert sett hadde det vært ønskelig om
atkomstvegen hadde vært lagt mer vinkelrett på fylkesvegen, men avstanden til krysset i øst
ville da blitt tilsvarende mindre. Håndbok V121 anbefaler en minste avstand mellom
plankryss på 40 meter.
Frisiktsonene for krysset i oversendt forslag er ikke tilfredsstillende. Fylkesvegen er
forkjørsveg med skiltet fartsgrense 40 km/t. Det må reguleres inn frisiktsoner på 6x48
meter. Byggegrense i samsvar med gjeldende reguleringsplan må innarbeides.
Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen
Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Steinar Ånesland
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