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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tar naturvernforbundets klage delvis til følge ved at bestemmelsen som åpner opp
for mudring og sprengning i trafikkområder sjø tas ut.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til:
«Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på plan. I området inngår
manøvreringsareal for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet».
Klage fra naboer med GB 12/7 og 12/126 tas ikke til følge.
Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven §
42).

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.04.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tar naturvernforbundets klage delvis til følge ved at bestemmelsen som åpner opp
for mudring og sprengning i trafikkområder sjø tas ut.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til:
«Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på plan. I området inngår
manøvreringsareal for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet».
Klage fra naboer med GB 12/7 og 12/126 tas ikke til følge.

Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven §
42).

Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Kommunen gir naturverdien av ålegrassamfunnet i Ytre Kilen prioritet foran nye båtplasser
og tar dermed Naturvernforbundets klage til følge ved at bestemmelsen som åpner opp for
mudring og sprengning i trafikkområder sjø tas ut og alle foreslåtte nye bryggeanlegg i planen
fjernes. Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til: «Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres
som vist på plan. I området inngår manøvreringsareal for båt. Det er ikke tillatt med ankring i
formålet».
Kommunen er enig med klagere i at innfylling i B2 ikke er i tråd med god landskapstilpasning i
strandsonen. Innfylling tillates ikke, og kommunen tar dermed klage fra naboer med GB 12/7
og 12/126 delvis til følge.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
Kommunen tar naturvernforbundets klage delvis til følge ved at bestemmelsen som åpner
opp for mudring og sprengning i trafikkområder sjø tas ut.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til:
«Offentlig trafikkområde i sjø skal etableres som vist på plan. I området inngår
manøvreringsareal for båt. Det er ikke tillatt med ankring i formålet».
Klage fra naboer med GB 12/7 og 12/126 tas ikke til følge.
Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42). --- slutt på saksprotokoll --Bakgrunn for saken:
Detaljreguleringsplanen for Kilenesheia vest – Plan ID 201707, ble vedtatt av kommunestyret i
møte 31. januar 2019. Protokoll fra møte ligger vedlagt.
Vedtaket er påklaget av naturvernforbundet i Søgne kommune, og naboer av planområde.
Klagene er mottatt i rett tid og skal realitetsbehandles.
Saksutredning:
Klagers momenter er satt opp i flere avsnitt, og saksutredningen tar for seg relevante deler av
disse i kursiv skrift med kommunens påfølgende svar.
Klage fra naturvernforbundet
Vedtaket til kommunen tydeliggjør at man på nytt ikke har tatt innover seg innsigelser og
vedtak fra Fylkesmannen og Miljødirektoratet. I brev av 15.11.2013 opphevet Miljødirektoratet
tillatelse til mudring gitt av Fylkesmannen. Begrunnelsen for opphevelsen var at det ikke forelå

god nok kunnskap og at Fylkesmannens tillatelse ikke tok hensyn til prinsippet om samlet
belastning, jf. naturmangfoldloven §§ 8-10.
Bestemmelser vedrørende mudring og sprengning tas ut. Se også punkt under.
Klage tas til følge på dette punkt.
Miljødirektoratet påpekte også at mangel på kunnskap om økt forurensning fra økt båttrafikk
var et av grunnlagene for Fylkesmannens opprinnelige innsigelse til planen. Innsigelsen ble
trukket under forutsetning av at nødvendige analyser ble gjort før det ble tatt stilling til
kanalen. Kunnskapsgrunnlaget er nå det samme som da Miljødirektoratet opphevet vedtaket til
Fylkesmannen. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig.
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet på Kilenesheia, rettet Fylkesmannen den 18.08.2008
innsigelse blant annet til ny kanal, og ny privat båthavn (PSS3). Innsigelsen til ny kanal ble
grunngitt med at en ny kanal ville føre til store terrenginngrep, som ikke var tilstrekkelig
utredet. Videre ble det vist til at kommunen tidligere, ved søknad om å utdype eksisterende
forbindelse, Rona, enstemmig hadde avslått utdyping ut fra viktige miljøverninteresser,
herunder biologisk mangfold og vannkvalitet. Miljødirektoratets vedtak av 15.11.2013 som det
her vises til, omhandler mudring sett i sammenheng med ny kanal.
Vi foreslår at bestemmelsene endres, slik at det ikke tillates mudring og sprengning i havbunn.
Ny kanal reguleres bort, og er ikke lenger aktuell. Vi kan med dette ikke se at nevnte vedtak og
innsigelse er relevant med hensyn til planforslaget.
Innsigelsen til privat båthavn ble grunngitt med at denne vil skade uberørt svaberg.
Brygge benevnt som PSS3 i innsigelsen til gjeldende plan, er den samme som bryggen mrk.
BSB7 i planforslaget. Vi kan vanskelig se at etablering av brygga vil kreve større
terrenginngrep da det kun er snakk om en smal brygge med bredde 1 meter, langs fjellet.
Reguleringsplanen for Kileneset ble i sin tid sendt til fylkesmannen i Rogaland for endelig
avgjørelse. Fylkesmannen i Rogaland la saken frem for havforskningsinstituttet Flødevigen
som uttalte seg til saken. De viste også til rapporten fra NIVA av 16.04.09, og notat fra Tesaker
vann as av 23.05.08, og fant med dette at saken vedrørende kanal og bryggeanlegg var
tilstrekkelig utredet. De understreket at det alltid knytter seg utsikkerhet til hvordan slike ulike
anleggstiltak påvirker miljøet, men hadde samlet sett ingen merknader til anlegget.
Kommunens vedtak ble stadfestet den 1. juli 2011.
Miljødirektoratet har behandlet sak vedrørende mudring 2 ganger. Søknad om mudring ble sist
avslått i vedtak datert 26. mai 2016. I vedtaket er miljødirektoratet enige med Fylkesmannen i
at saken er godt nok utredet, jf. naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget.
Det skal understrekes at deres uttalelse baserte seg på både ny kanal og nytt bryggeanlegg. Vi
finner likevel å kunne legge uttalelsen til grunn, da NIVA rapporten konkluderte med at det i
dag går en sterk strøm gjennom den eksisterende kanalen, og at vannutskiftningen ikke ville
endret seg vesentlig ved bygging av ny kanal.
Det var opprinnelig, i forbindelse med ny småbåthavn, åpnet opp for fjerning av bunnmasser
(mudring). I henhold til rapporten i fra NIVA vil fjerning av masser, endret vanndyp og
etablering av båtbrygger, påvirke bløtbunns samfunnet og de tilstøtende ålegrasengene som
er registrert i området. Et slikt inngrepet vil kunne få konsekvenser for den eksisterende
biologiske produksjonen og det biologiske mangfoldet i det marine miljøet. Vi foreslår av den
grunn å ta bestemmelsen om mudring ut av planforslaget.
Etablering av nye båtplasser vil imidlertid gi ulike effekter på det marine miljøet i Ytre Kilen.
Flytelegemer, brygger og tauverk gir økt tilgjengelig substrat for begroingsorganismer som
blåskjell, rur og trådformede alger. Når organismene dør vil de synke og bidra til opphopning

av organisk materiale på bunnen. Nedbryting av organisk materiale er en oksygenkrevende
prosess. I pollene, hvor den organiske belastningen fra algevekst tidvis er stor og hvor bunnen
er relativflat, vil en opphopning av organisk materiale kunne føre til oksygenmangel under
nedbrytningsprosessen og dannelse av hydrogensulfid. Sedimentene er i utgangspunktet preget
av hydrogensulfid med lite infauna og mer råtten bunn vil også ytterligere forringe ålegrasets
levevilkår.

Etter vår vurdering er det en svært begrenset del av ålegresset som berøres av ny båthavn og
brygge. Brygge innenfor felt BBS3 er opparbeidet i dag, og nye brygger innenfor felt BBS2 og
BBS4 har liten innvirkning på ålegressforekomsten. Ny flytebrygge innenfor felt BSB5
strekker seg utover en mindre del av eksisterende ålegressforekomst, men på grunn av
størrelsen kan vi vanskelig se at dette får konsekvenser for forekomsten om sådan.
Det ble i NIVA rapporten også sagt at det må forventes noe økt tilførsel av forurensende stoffer
ved etablering av nye båtplasser (olje, drivstoff mm.). Ved undersøkelser av vannkvalitetene i
Ytre kilen ble det imidlertid funnet at vannmassen utenfor kanalen, over terskeldypet på ca. 1
m, hadde omtrent samme saltholdighet og temperatur som dypvannet i Ytre Kilen. Dette tyder
på at bunnvannet i Ytre Kilen har blitt fornyet av overflatevann fra utsiden. Målinger av
oksygen konsentrasjonen i Ytre Kilen tyder også på at bunnvannet ofte er i kontakt med
oksygenrikt overflatevann. Med bakgrunn i dette anses faren for økt forurensing for å være
liten.
Vi anbefaler med bakgrunn i overnevnte, å opprettholde bryggeanlegget som vedtatt.
Med bakgrunn i Niva rapporten, Fylkesmannen i Rogalands stadfestelse av plan,
miljødirektoratets vedtak datert 26. mai 2016, og vurderinger i tidligere planarbeid, anses
kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig. Rapport og vedtak ligger vedlagt.
Det oppgis ikke hvor mange flere båter eller hvilken størrelse båter vedtaket vil
tilrettelegge for. Imidlertid er det tydelig at det tilrettelegges for vesentlig flere og større båter.
Drift, vedlikehold og lagring av disse båtene på land vil medføre økt forurensning, som igjen
vil medføre økt press på mudring i Kilen. Videre vil dette også medføre økt press for å gjøre
tiltak i kanalen.
Vi har i våre vurderinger anslått at planen åpner opp for ca. 25-30 nye båtplasser. Det er
vanskelig å si hvor mange båtplasser som finnes i området i dag, men vi har ut fra antall
brygger osv. lagt til grunn at der er ca. 60-70 båtplasser totalt i Ytre kilen. Hvor mange båter
som faktisk besøker området i løpet av året er usikkert. Med bakgrunn i dette vurderes ikke
konsekvensene av tiltaket til å være av stor betydning når det gjelder graden av forurensning.
Det skal også i den forbindelse opplyses at det i dag stilles strengere krav til type bunnstoff og
vaskemidler, og at forurensingen fra båtene på land i dag er begrenset.

Vi kan ikke se at planen åpner opp for større båter, ettersom den ikke legges opp til nye tiltak i
kanalen. Både seilingshøyden og dybdeforholdene inne i kilen vil være begrensende i forhold
til hvor store båter som vil gå inn her.
Klage fra naboer med GB 12/7 og 12/126, Kerlofsen og Andersen.
Vi viser til vårt tidligere sendte innspill som kom inn før saken ble behandlet i Plan og
Miljøutvalget. Vi ser at et av punktene vi tok opp da ikke er blitt kommentert eller rettet opp på.
Det gjelder byggegrenser for boligtomter B2-4 og B2-5. Disse har en avstand til område for
bolig B11 på ca. 2 meter. Vi ber om dette rettes opp snarest i samsvar med boligtomter B2-6
og B2-7, som har en avstand til våre nabogrenser på 4 meter. Dette påvirker våre rettigheter
til å utnytte egen tomt negativt til utbyggers fordel.
Dette ble vurdert under behandlingen av planen. Byggegrensen for tomt B2-6 og B2-7 er satt
på 4 meter. Disse tomtene grenser mot den delen av B11 som egner seg til bebyggelse og som i
dag er bebygd med bolig og anneks. Tomtene B2-4 og B2-5 grenser til vei, og et mindre
restareal som ikke egner seg til bebyggelse. Vi kan av den grunn vanskelig se at fastsatte
byggegrenser får konsekvenser for utnyttelse av B11.
De planlagte innfyllingene i deler av B2 er enorme. l de mottatte dokumenter står det at
terrenget i dag ligger på kote + 1 til kote + 3. Dette er feil da store deler av innfyllingsarealet
ligger på kote minus 0,5. Den totale ekstra massen så må fylles inn i området tilsvarer ca. 1000
lastebillass dersom man antar 10 kubikk per lass. Masseinnfylling for 1 boligtomt utgjør ca.
2000-2500 kubikkmeter. Er dette en god vurdering av samfunnsnytte?
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. Vi har i vår
saksfremstilling skrevet at terrenget på disse tomtene i dag ligger på kote +1 til kote + 3. I
henhold til kommunens kartgrunnlag er dette riktig.

Kote +3
Kote +2
Kote +1

Det er imidlertid også riktig, som klager påpeker, at deler av arealet ligger lavere. Dette gjelder
for området som i dag er fylt med vann, som av nabo er omtalt som «dabben».

Da reguleringsplanen for Kileneset ble vedtatt i oktober 2009 ble vedtaket påklaget av et
mindretall i kommunestyret. l et svar fra Fylkesmannens miljøvernavdeling datert 13.01.2010
ble Søgne kommune pålagt å vise til hvordan utbyggingen skulle landskapstilpasses i et spesielt
fjellparti (felt B6, B7, B8, B9). Dette pålegget var grunnlaget for at innsigelsen ble trukket.
Søgne kommune har ikke tatt hensyn til dette! Dersom pålegget fra Fylkesmannen ikke følges
opp vil vi klage saken videre. Sett fra vårt synspunkt er igangsettelsen av arbeidet mellom felt
B6 og B9 ulovlig. Vi ber derfor om at det ikke gis igangsettings tillatelse for arbeid som
kommer inn under detaljregulering for Kilenesheia Vest før denne klagen har blitt behandlet.
Brevet det vises til, inngår som en del av klagebehandlingen av reguleringsplanen som ble
vedtatt av kommunestyret i Søgne kommune den 24.09.2009. Gjennom reguleringsarbeidet er
det gjort vurderinger av hvilke områder som kan bebygges, hvilke områder som skal avsettes
til veiformål og annen infrastruktur og hvilke områder som skal avsettes til friområde, og det er
gitt bestemmelser knyttet til de enkelte områdene. Landskapshensyn har vært et av elementene
som har vært vurdert i planarbeidet. I forbindelse med utvikling av et område som skal
tilrettelegges i samsvar med vedtatt plan, må det også påregnes at det utføres terrenginngrep
innenfor planområdet. Forhold som stigningsforhold på vei og reguleringshøyde på tomtene vil
være bestemmende for inngrepets omfang. Tillatelsen som er gitt i området anses for å være i
tråd med plan.
Reguleringsplanen for Kilenesheia vest - Plan ID 201707 ble vedtatt 31. januar 2019. Vi kan
vanskelig se at klagene på planen skal gis oppsettende virkning, da momentene i klagene har
vært vurdert i planprosessen.

Søkers kommentar til innkomne klager:
Naturvernforbundet:
Det har vært regulert privat småbåthavn på land og i sjø siden 24.9.2009 og den nye planen
endrer ikke på arealene. Formålet med det vedtatte planforslaget var å se på omregulering av
boligfeltet B2. Fylkesmannen har i brev av 13.12.2018 trukket frem de samme argumenter som
Naturvernforbundet har fremmet i sin klage. Argumentene har vært saksbehandlet og vurdert
før kommunestyret fattet sitt vedtak. Vi kan for øvrig opplyse om at etablering av båthavnene
krever, så langt vi har erfaring, ikke mudring.
I adm. kommentar til kommentarene ifm. offentlig ettersyn er graden av forurensning vurdert,
samt at etablering av enkelte nye båtplasser innenfor nye småbåtanlegg er vurdert å ikke ha
være en vesentlig endring ift dagens situasjon. Det er både fra tiltakshavers og kommunens
side foretatt vurdering etter naturmangfoldloven. Samtidig er det vurdert at det ikke er behov
for å gjøre nye utredninger.
Kerlefsen og Andersen:
Når det gjelder byggegrensene så er det ikke riktig at det ikke er kommentert.
Administrasjonen har i saksutredningen laget en oppsummering av alle innspill og kommentert
at de ikke kan se at byggegrensene 2 meter fra grensen får konsekvenser for nabo. På den
bakgrunn ble byggegrensene ikke rettet i planen.
Når det gjelder innfylling i B2 så er deler av terrenget i B2 under 0 meter. Det kommer også
frem på kommunens kartside og terrengprofil. Det er også naturlig da pollen er endel av B2.
Dette er i tidligere reguleringsplan vært avsatt til ny kanal, men da dette ikke lenger er aktuelt
er det ønskelig å utnytte området til utbygging. I forhold til steinmassene som skal fylles i B2,
så er dette «kortreist stein» som i stor grad allerede er sprengt og ligger lagret i boligfeltet. Det
er en samfunnsøkonomisk god løsning å frakte steinen 50-200 meter internt i området fremfor
å frakte den ut av området og langt på offentlig vei. Som følge av ønske om utbygging, vil
nevnte terrengnivå tilpasses omkringliggende terreng.
Vi opplever at brevet av 13.1.2010 stadig blir trukket frem av privatpersoner og foreningen i
brev og media. Så lenge innholdet i brevet er trukket tilbake av Fylkesmannen i et senere brev,
oppfattes det som lite redelig å påstå at brevet fortsatt er gjeldende. Vi legger ved brevet for
orden skyld. Når det gjelder klagen om landskapshensyn så mener vi at også denne ble
behandlet i klage behandlet av Fylkesmannen i Rogaland, 1.7.2011.
Oppsummering:
Med bakgrunn i overnevnte anbefaler vi at klage fra naturvernforbundet, som omhandler
mudring tas til følge. Øvrige klager tas ikke til følge.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader
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Reguleringsbestemmelser for Kileneset. Detaljregulering
Plan nr. 201707
Dato: 07.02.18, vedtatt 31.01.19

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 2 boenheter på eiendommen. Bestemmelsen harmoniseres med
kommuneplanens bestemmelser om antall boenheter.
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
infrastruktur.
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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.

6.3

Før det gis igangsettingstillatelse til boenhet nr 2, samt andre tiltak på B11, skal
a) eksisterende avkjørsel til området stenges, og ny utkjørsel skal bygges som
plankartet viser.
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Reguleringsbestemmelser for Kileneset. Detaljregulering
Plan nr. 201707
Dato: 07.02.18, revidert 11.01.19vedtatt 31.01.19sist revidert 02.04.19

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 2 boenheter på eiendommen. Bestemmelsen harmoniseres med
kommuneplanens bestemmelser om antall boenheter.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.

Reguleringsbestemmelser for Kileneset

Side 2 av 6

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
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.
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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.

4.

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

6.3

Før det gis igangsettingstillatelse til boenhet nr 2, samt andre tiltak på B11, skal
a) eksisterende avkjørsel til området stenges, og ny utkjørsel skal bygges som
plankartet viser.

e)
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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.

Side 4 av 32

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.

Side 20 av 32

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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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L13
2017/1129 -880/2019
Mari Sørskår Larsen
15.01.2019

Saksframlegg
Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 Plan ID 201707
Utv.saksnr
12/19
8/19

Utvalg
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

Møtedato
23.01.2019
31.01.2019

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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
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 suppleres 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.
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.
Forstøtningsmurer fra B2 mot B11 må overholde bestemmelsen om maks 1,5 m.

Votering:
Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble vedtatt med 25 mot 2 (SV, MDG) stemmer.

Vedtak:
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 suppleres 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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Vedrørende detaljregulering for Kilenesheia Vest – felt B2. Plan ID 201707.
KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK
I reguleringsplan for Kilenesheia vest er det vedtatt privat småbåthavn på land ved BBS2, BBS3 og
BBS4. Område kan brukes til brygge. Område BBS3 kan også benyttes til parkering og/eller
opplagsplass for båter på vinterstid. I tillegg er det vedtatt privat småbåthavn i sjø ved BSB5, BSB6 og
BSB7. 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. Det er i dag ikke småbåthavn ved
område BBS2 og BSB5. Det tillates etablert flytebrygge innenfor feltet BSB5.
Vedtaket til kommunen tydeliggjør at man på nytt ikke har tatt innover seg innsigelser og vedtak fra
Fylkesmannen og Miljødirektoratet. I brev av 15.11.2013 opphevet Miljødirektoratet tillatelse til
mudring gitt av Fylkesmannen. Begrunnelsen for opphevelsen var at det ikke forelå god nok
kunnskap og at Fylkesmannens tillatelse ikke tok hensyn til prinsippet om samlet belastning, jf.
naturmangfoldloven §§ 8-10. Fylkesmannen hadde ikke samlet vurdert effekten av kanalen, mudring
og særskilt økt forurensning som følge av økt båttrafikk. Kunnskapsgrunnlaget var heller ikke godt
nok til å gjøre denne vurderingen.
Miljødirektoratet påpekte også at mangel på kunnskap om økt forurensning fra økt båttrafikk var et
av grunnlagene for Fylkesmannens opprinnelige innsigelse til planen. Innsigelsen ble trukket under
forutsetning av at nødvendige analyser ble gjort før det ble tatt stilling til kanalen.
Kunnskapsgrunnlaget er nå det samme som da Miljødirektoratet opphevet vedtaket til
Fylkesmannen. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig.
Kommunens vedtak lider av tilnærmet samme feil som Fylkesmannens vedtak om tillatelse til
mudring. Det oppgis ikke hvor mange flere båter eller hvilken størrelse båter vedtaket vil
tilrettelegge for. Imidlertid er det tydelig at det tilrettelegges for vesentlig flere og større båter.
Drift, vedlikehold og lagring av disse båtene på land vil medføre økt forurensning.
Videre er det ifølge kart av Repstad eiendom datert 24.04.12 rundt en halvmeter dypt ved større
deler av BSB5. Det vil dermed være påkrevet med mudring for tilstrekkelig dybde. Den samlede
belastningen er nå som før ikke vurdert med mudring og økt forurensning fra båttrafikk.
Naturvernforbundet er innstilt på å klage på vedtak som medfører vesentlig økt forurensning av
Kilen. Sett på bakgrunn av forutgående saksbehandling vil slike klager til slutt lede til opphevelse av
vedtaket til kommunen. Vi oppfordrer kommunen til å spare både seg selv, andre myndigheter og
utbygger for unødige nye år med klager oppover systemet. Det er på tide at man tar innover seg hva
nasjonale miljømyndigheter har sagt.
Årsaken til vår innstilling om å klage er følgende. Kilen er en poll med naturlig liten vannutskiftning
og store lagre av organisk finstoff. Dette innebærer at forurensning fra båter og annen aktivitet ikke
transporteres ut av Kilen, men i stor grad oppkonsentreres i sedimentene. Resipientkapasiteten er

med andre ord lav. Dette innebærer at selv små utslipp medfører at mål om god økologisk og
kjemisk tilstand iht. vannforskriften ikke nås.
I rapport av 07.05.12 av Vannlaboratoriet AS på oppdrag fra Repstad Eiendom i anledning den
omtalte mudringen er dette tydelig. Det er generelt liten trafikk ved dagens brygge, men resultatene
viste konsentrasjoner i dårlig tilstand for en rekke miljøgifter. Selv langt inn i Ytre Kilen hvor det er så
grunt at det nesten ikke er mulig å kjøre båt påvises høye konsentrasjoner, eksempelvis ved
sedimentanalyser i anledning nylig avslått søknad om mudring ved gnr./bnr. 15/36. Det er ikke
ekstreme konsentrasjoner, men selv ved dagens relativt beskjedne båttrafikk brytes
resipientkapasiteten. Naturvernforbundet ønsker ikke at tilstanden skal forverres.
Det eneste metoden man har for å fjerne slik forurensning er mudring. Imidlertid er mudring i Kilen
ikke å anbefale og går imot Fylkesmannens praksis for saksbehandling. En av de største truslene for
den nasjonalt svært viktige ålegressenga i Kilen er nettopp mudring. Ålegressenga er grunnen til at
Fylkesmannen har gitt flere avslag på søknader om mudring i Kilen, herunder mudring ved
båtslippet, gnr./bnr. 15/36 og andre. Mudring er med andre ord ikke ønskelig i Kilen.
Kilen er rett og slett ikke egnet for større båter og mer trafikk. Dette skyldes ikke bare miljøhensyn
men også farleden inn. Den smale og grunne kanalen tillater ikke større båter og mye trafikk. Og slik
vil det forbli da Fylkeskonservatoren og grunneiere helt korrekt ser den historiske verdien i området
ved hummerparken. Imidlertid vil tilrettelegging for flere og større båter øke etterspørselen etter å
gjøre «noe» med kanalen.
Vi oppfordrer derfor kommunen til ikke å tilrettelegge for flere og større båter i Kilen. Det vil føre til
økt forurensning, som igjen vil medføre økt press på mudring i Kilen. Videre vil dette også medføre
økt press for å gjøre tiltak i kanalen. Resultatet er at kommunale og regionale myndigheter kommer
på kollisjonskurs. Det er i tillegg til ødeleggelsen av viktige miljøverdier svært uheldig offentlig
forvaltning.

Med vennlig hilsen,

Peder Johan Pedersen
Yvonne Kerlefsen

Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
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Kilenesheia , Langenes - reguleringsplan til offenti g ettersyn, Søgne
kommune

Miljøvernavdelingen reiser innsigelse til planforslaget slik det foreligger. Innsigelsen vil
bli vurdert nærmere når planens konsekvenser er bedre utredet.
Det vises til kommunens ekspedisjon, mottatt her 8. juli 2008 med frist for uttalelse 18.
august.
Miljøvernavdelingen viser til våre innspill av 20. desember 2007 og 25. april 2008 til
henholdsvis oppstartsmelding og varsel om utvidet planområde. Ett av våre hovedinnspill
gjaldt 100-metersbeltet langs sjøen der dele- og byggeforbudet etter PBL § 17-2 skal gjelde
som en retningslinje for planleggingen. Iflg. St.meld. nr. 26 om regjeringens miljøpolitikk og
rikets miljøtilstand vil regjeringen stanse nedbyggingen i strandsonen. Kommuner,
fylkeskommuner og fylkesmenn oppfordres derfor til å føre en streng praksis ved behandling
av plansaker i 100-metersbeltet langs sjøen.
Foreliggende planforslag etablerer en ny kanal mellom sjøen og Ytre Kilen. Dette er et
vesentlig terrenginngrep som hevdes å være utredet, men ingen utredning følger planforslaget.
Kommunen har tidligere ved søknad om å utdype eksisterende forbindelse, Rona, enstemmig
avslått utdyping ut fra viktige miljøverninteresser, herunder biologisk mangfold og
vannkvalitet.
En ny kanal vil også føre til en utvidelse av arealene som omfattes av de nasjonale føringene
med hensyn til planlegging i 100-metersbeltet langs sjøen. Dette betyr i praksis at når
framtidig sjøareal i kanalen tas med, vil det meste av planområdet bli liggende innenfor 100metersbeltet.
I forbindelse med kommuneplanen har miljøvernavdelingen hatt innsigelse til byggeområder i
100-metersbeltet langs sjøen. Innsigelsen er i mekling med kommunen trukket på vilkår av at
avdelingen skulle få komme tilbake når reguleringsplaner ble utarbeidet.
Miljøvernavdelingen har etter dette følgende innsigelser og faglige råd:

Det reises innsigelse til ny kanal da avdelingen må ha bedre dokumentasjon på
konsekvensene av tiltaket.

Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post postmottakCfmva.no
Postadr. Serviceboks 513, 4605 Kristiansand Hjemmeside http://www.fylkesmannen.no/va
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Ut fra allmenne ferdselsinteresser reises det innsigelse til alle nye redskapsboder innenfor
privat småbåtanlegg (land) (PSH 5 til og med PSHS). Samtidig gis det faglig råd om at det
legges inn en byggegrense langs østsiden av kanalen for boligfeltene B1, B2 og B3. For å
unngå for sterk privatiseringseffekt fra denne bebyggelsen på gangarealet langs kanalen, må
reguleringsbestemmelsene sikre klart fysisk skille mellom gangarealet og bebyggelsen.
Kilenesheia består dels av fine svaberg og høydedrag som bør bevares. Miljøvernavdelingen
etterlyser i denne sammenheng en landskapsanalyse som grunnlag for planforslaget. Spesielt
gjelder dette boligfeltene B6, B7, B8 og B9, samt planlagt heving av riksveien for atkomst til
kanalen. Det reises derfor innsigelse inntil en landskapsanalyse kan dokumentere
tilfredsstillende løsninger.
Ved Ytre Kilen reises det innsigelse til privat båthavn PSS3. Denne vil skade uberørt
svaberg. Det reises også innsigelse til privat småbåtanlegg på land i tilknytning til hytta på
sørsiden av Langenesveien (vest for innseilingen til planlagt kanal). Dette anlegget eksisterer
ikke i dag.
Sør for Langenesveien er det på Kileneset regulert inn en tursti. Det gis faglig råd om at
planen gis en rekkefølgebestemmelse som sikrer denne stien etablert og merket før det gis
tillatelse til videre utbygging på neset.
Barn og unges interesser i planen burde etter vår vurdering vært bedre utredet, jf. RPR for
barn og unge, pkt. 4a.

L1!6
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Tom Egerhei (.f.)
Brunes
mil]øverndire ør nlankordinator
Kopi sendt:
Vest-Agder fylkeskommune , regionalavdelingen
Søgne kommune, barnerepresentanten, pb. 1051, 4682 Søgne
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Søgne kommune —Klage fra Fylkesmannen i Vest-Agder på kommunens
vedtak av 24.09.09 —Reguleringsplan for Kilenesheia - Klageavgjørelse
Vi viser til oversendelse fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet av 12.05.10,
hvor Fylkesmannen i Rogaland ble oppnevnt som settefylkesmann. Bakgrunnen for
oppnevnelsen var at Fylkesmannen i Vest-Agder fremmet innsigelse mot planen, men denne
ble senere trukket. De fremsatte klagene berører til dels samme forhold som tidligere fremsatt
innsigelse, og Fylkesmannen i Vest-Agder er derfor å anse som inhabil i den videre
klagebehandlingen.
Kommunestyret fattet 24.09.09 følgende vedtak med 14 mot 13 stemmer:

Med administrasjonens forslag til endringer innarbeidet, egengodkjenner Søgne kommune
reguleringsplan for Kilenesheia, jfr. Pb1. §27-2, pkt. I.
2
Utnyttelsesgraden (%BYA) i område B I -B9 reduseres med gjennomsnitt 5% slik at
gjennomsnittlig
%BYA i området utgjør 40%."

Mindretallet stemte for følgende forslag:
" Som et nødvendig beslutningsgrunnlag,
jfr. Forvaltningslovens
fvlkeskommunens
råd og pålegg i brev av 14.05.09 skal følgende
fremlegges før reguleringsplanen for Kilenesheia vedtas:

§I7 og i henhold til
Iniljøvurderinger

Miljøkonsekvensene

i Kilen skal utredes.

Utsprengning
utredes.

av en ny kanal, økt trafikk og nye båtplasser

og bygging av kanalen i henhold til forurensingsloven

(kpt. 22) skal

Det må synliggjøres hvordan bygging av boliger i strandsona i sterfig grad for feltene B6
og 7 er forenelig med kommuneplanens utfyllende, juridiske bindende bestemmelser om
landskapshensyn."

Det har kommet inn følgende klager på vedtaket:
I.

Kla

e ra Naturvern

orbundet

av 15.10.09.

Klager protesterer mot at det åpnes opp for ny kanal mellom sjøen og Ytre Kilen. Det vises til
at NIVA-rapporten som ligger til grunn for vedtaket er mangelfull. Det foreligger ingen
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faglige analyser av hva flere båtplasser og økt trafikk med større båter vil bety av
forurensning og dermed endring av biotopene.
Kla e ra adv. irntaet K'ær ved adv. Bernt Albert av 09.11.09
Brunvand eier av nr. 12 bnr. 17.

)å ve ne av Henrik

Klager anfører at saken ikke er tilstrekke1ig belyst og utredet. Kilenesheia vil endre totalt
karakter til et tettbygd område med en utnyttelsesgrad som er vesentlig høyere enn max. norm
iht. kommuneplanen. Hertil kommer en ny kanal mellom fjorden og Kilen med de betydelige
miljømessige konsekvenser dette vi1 medføre.
Planen medfører etter klagers oppfatning usaklig forskjellsbehandling gjennom at den
medfører en total båndlegging av klagers eiendom. Det vises i denne sammenheng til at
fritidseiendommen gnr. 12, bnr. 8 på motsatt side av riksveien, er godkjent omregulert til
bolig og tillatt oppdelt i 3 parseller, alle i strandsonen.
Det innebærer også en klar og usaklig forskjellsbehandling at klagers krav om å få
eiendommen omregulert til bolig uten videre blir avvist av administrasjonen. Avvisningen
begrunnes med at grunneier burde ha tatt opp forholdene allerede ved oppstart av
planarbeidet.
Det reises spørsmål ved bruken av reguleringsformålet "Annet spesialområde/Naturområde"
når hensikten med formålet er å tilkjennegi at "området omhandler private tomter som anses
ferdig utbygd". Byggeforbudet fremstår uansett som høyst urimelig.
Brunvand vil motsette seg at det blir anlagt en strandsti over hans eiendom. Stien vil medføre
en betydelig verdiforringelse av eiendommen og vil dessuten medføre betydelige
naturinngrep.
Klager er kritisk til kanalanlegget. Det må foretas konsekvensutredning

før beslutning tas.

Planen medfører en utvidelse av riksveien med gang- og sykkelvei langsmed klagers
eiendom. Klageren mener at denne del av veistrekningen med fordel kan forkskyves to meter
mot nord. Heving av veibanen vil dessuten medføre en dramatisk økning av veibildet for
klagers eiendom.
Det påpekes også at klagers eiendom ikke vil ha adkomst etter planen. Parkering forutsettes å
skje på motsatt side av riksveien.
Kla e ra Pettersen Vestbakke & Co v/ advokat Tore Vestbakke av 06.11.09

flere grunneiere.
Klagen fremsettes på vegne av følgende grunneiere:
vegne av følgende grunneiere:

Tor Zimmermann, som eier gnr. 12 bnr. 5 og 79.
Roy Zimmermann, som eier gnr, 12 bnr. 180.
Tom Zimmermann, som eier gnr. 12 bnr. 204.
Olga og Kolbjørn Andersen som eiere gnr. 12 bnr. 163, 176 og 126.
Dag Kerlefsen, som eier gnr, 12 bnr. 7.

å ve ne av
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Sameiet på gnr. 12 bnr. 75.

Klagen inneholder flere av de samme anførsler som klage nr. 2.
Når det gjelder bryggeanlegg i planen påpekes at PSS1 framstår som betydelig
overdimensjonert. PSH1 og hele PSS1 ligger i offentlig farled og er derfor i strid med
kommuneplanen.
Når det gjelder enkelteiendommer bemerkes:
For eiendommen gnr. 12 bnr. 5 er planen helt ødeleggende ved at største delen av arealene
skal være "spesialområde/naturområde" og ikke byggeområde som forutsatt i
kommuneplanen. I tillegg er grensen for friområdet i nord trukket betydelig mot vest og inn
på den aktuelle eiendommen. Reguleringsgrensen går helt i vegglivet på eierens privatbolig
og terrassen inngår i formålet "spesialområde/naturområde". Planert areal i vestre del av
eiendommen har i mange år vært benyttet til opplag av båter, parkeringsplass og båter samt
for lager av fiskeredskaper. Ny veiadkomst til eiendommen er vesentlig dårligere enn den
gamle som blir brutt av kanalen.
Når det gjelder eiendommen gnr. 12 bnr. 204 aksepteres ikke at friområdet er trukket helt inn
til eiendomsgrensen.
Det aksepteres ikke at boligtomten gnr. 12 bnr. 180 delvis er beskåret og lagt ut som
friområde.
Et samlet krav for de tre eiendommene nevnt ovenfor, tilhørende Zimmermanns familie, må
være at tomtene i sin helhet tilbakeføres til byggeområde i samsvar med kommuneplanens
formål.
Når det gjelder Olga og Kolbjørn Andersens eiendommer bemerkes at ny adkomstvei må
legges på utbyggers grunn. Når det gjelder bnr. 176 aksepteres ikke forbud mot bruk av
akterfortøyning og bøye.
Når det gjelder bnr. 126, aksepteres ikke at området (N2 i planen) i sin helhet legges ut til
"spesialområde/naturområde".
Det aksepteres ikke at Dag Kerlefsens bolighus på gnr. 12 bnr. 7 for det meste blir liggende
utenfor bebyggbar del av tomta. Løfting av riksveien vil medføre betydelige støyulemper.
Kerlefsen har ingen adkomstrett over det areal som planen viser.
Sameiet gnr. 12 bnr. 175 aksepterer ikke deres areal skal brukes som fellesareal av flere
eiendommer. Utbygger må sikre seg adkomst til "PSH2" over egen eiendom.
Avslutningsvis bemerkes det i klagen:
" Mine klienter vil ikke motsette seg at Kilenesheia blir gjenstand for
reguleringsbehandling. Men grunnlaget for en ny reguleringsplan må være de
bestemmelser som ligger til grunn i den nylig vedtatte kommuneplanen. Stedets
egenart og vakre naturforhold må ivaretas. Det må kun bli tale om spredt bebyggelse.
Veier må legges skånsomt i terrenget, osv.
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Dette er ikke på langt mer ivaretatt i den vedtatte plan. Derfor må denne planen
omarbeides betydelig."

Klagene ble behandlet av Plan- og miljøutvalget den 14.04.10, som med 6 mot 3 stemmer,
uten at de ble tatt til følge.
Fylkesmannen i Rogaland avholdt befaring 08.06.11. Til stede under befaringen var bl.a.:
Adv. Bernt Albert, Henrik Brunvand, Magnar Norvik, Adv. Tore Vestbakke, Tor
Zimmermann, Roy Zimmermann, Olga Andersen, Dag Kerlefsen, Martin Kvalbein, Laila
Haakonsen (Naturvernforbundet), Ole Johan Bueklev (Repstad eiendom), Per Svein Liland,
Helge Reisvoll (Søgne kommune) og Knut Middelthon (Fylkesmannen i Rogaland).
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og ser derfor ingen
grunn til å referere ytterligere fra disse.

F Ikesmannen i Ro aland sine merknader
Fylkesmannen legger til grunn at klagene er behandlet i samsvar med bestemmelsene i
forvaltningsloven (fvl.) kap VI, jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 og plan- og
bygningsloven av 1985 (pb185.) § 27-3.
Etter pb185. § 27-2 nr. 1 er det kommunestyret, som etter en samlet vurdering skal avgjøre
arealbruken i den enkelte reguleringsplan, såfremt det ikke foreligger innsigelse fra
fylkeskommune eller statlig sektororgan. Slik innsigelse foreligger ikke lenger i denne saken,
og avgjørelsesmyndigheten ligger derfor hos kommunestyret. Det vises til at Fylkesmannen i
Vest-Agder sin innsigelse av 18.08.08 ble trukket ved Fylkesmannens brev av 26.02.10.
Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse i brev av 07.09.09. Innsigelsen var sendt inn etter
fristen og hadde derfor ikke innvirkning på rettsvirkningene av kommunestyrets vedtak. Det
vises til at innsigelser etter pbl85. § 21-1 nr. 2 skal være sendt innen fristen.
En del tema går igjen i flere av klagene. Vi vil nedenfor gå gjennom en del hovedtema og
deretter spørsmål knyttet til spesielle eiendommer.
Grad av utn

i boli områdene

I kommuneplanbestemmelsenes § 7 heter det:
"Når annet ikke er sagt gjelder følgende: Maks bebygd areal for boligeiendommer er BYA
= 30%. "
Det fremgår av bestemmelsen at denne er ment å gjelde så langt ikke annen grad av utnytting
er fastsatt i reguleringsplan. Etter pb185. § 20-6, annet ledd vil videre ny reguleringsplan gå
foran eldre kommuneplan.
Kommunestyret vedtok i møte 24.09.09 å redusere grad av utnytting med gjennomsnittlig
5% slik at gjennomsnittlig grad av utnytting ble 40 %. Etter pb185. § 27-2 nr. I vil
kommunestyret ved uenighet kunne returnere planforslaget til planutvalget for ny vurdering "i
tilfelle med retningslinjer for det videre arbeid". Det hefter en saksbehandlingsfeil ved den
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aktuelle planen i og med at det endelige reguleringskartet ikke ble lagt fram for Plan- og
miljøutvalget og kommunestyret til endelig vedtak. Fylkesmannen legger likevel til grunn at
denne mangelen ikke har hatt avgjørende betydning for det endelige vedtaket. Det vises til at
endelig reguleringskart har blitt lagt fram for kommunestyret i forbindelse med behandling av
lovlighetsklage og at den aktuelle klagesaken har blitt behandlet av Plan- og miljøutvalget
uten at de aktuelle organer har funnet grunnlag for å gjøre endringer i plankartet.
Den gjennomsnittlige grad av utnytting i område er fortsatt relativt høy. Utbyggingen gir
spesielle landskapsmessige utfordringer, bl.a. pga. store høydeforskjeller og nærhet til sjø. Det
er viktig at de prosjekterte boliger gis en god landskapsmessig utforming uten for store
terrenginngrep. Det vises i denne sammenheng til de estetiske retningslinjer som er gitt i
kommuneplanbestemmelsenes bokstav b pkt. 1. Det synes å være særlig store utfordringer
knyttet til utbygging av boligområdene B6 og B7, ikke minst i forhold til nabointeressene for
bolighus på gnr. 12 bnr. 163 (Olga og Kolbjørn Andersen). Noen av klagerne har stilt seg
kritiske til om de aktuelle områdene kan bygges ut uten at en får murer høyere enn 2 m, jf.
reguleringsbestemmelsenes § 2.1.1. De tilsendte dokumenter gir liten veiledning mht. hvordan
den aktuelle utbyggingen er tenkt gjennomført i praksis. Fylkesmannen vil anse det uheldig
dersom den videre prosjekteringen i større utstrekning gjør det nødvendig med dispensasjoner
fra en ny plan. Vi vil anbefale planendring dersom den videre prosjektering viser at de
opprinnelig planforutsetningene på dette punktet ikke holder stikk. Ut over dette har ikke
Fylkesmannen merknader til fastsatt grad av utnytting for de nye områdene.
Det er stilt spørsmål ved hvorvidt friområde, sti i N3 lar seg gjennomføre, da området består
av relativt bratt terreng. Det er fra kommunens side opplyst at det er tale om enklere
tilrettelegging uten utsprenging eller større terrenginngrep. Fylkesmannen har ikke merknader
på dette punktet.
Generelt vil Fylkesmannen bemerke at fellesarealer ikke vil være tilgjengelige for
allmennheten med mindre kommunen inngår særskilt avtale om dette. Planen i seg selv gir
ikke allmennheten noen slik rett.
Fylkesmannen har heller ikke merknader til at de eksisterende boligområdene BIO, B11 og
B21 —B23 er gitt relativt høy grad av utnytting.
S esialområde naturområde
Flere av klagerne har merknader til at formålet "Annet spesialområde (naturområde)" benyttes
i etablerte hytteområder slik at bare bygningene i området er markert med hytteformål.
Formålsgrensen er også lagt svært nær enkelte etablerte boliger. Formålet inngår ikke i
oppregningen av underformål i pb185. § 25 nr. 6, men denne oppregningen er ikke
uttømmende. Fylkesmannen finner grunn til å vise til pb185. § 27-1 hvoretter planer skal gis
en "entydig og forståelig form". Det ville vært best i samsvar med dette prinsippet at sentrale
deler av hyttetomten var vist som hytteformål. Videre utbygging kunne da begrenses gjennom
fastsetting av byggegrenser eller gjennom reguleringsbestemmelser. Det er viktig at formålet
gjenspeiler den bruk som faktisk gjøres av det aktuelle arealet, for eksempel "spesialområde
friluftsområde" for utmarksområder som vil være allment tilgjengelige etter friluftsloven.
Kommunen må også merke seg at "naturområde" etter ny plan- og bygningslov § 12-5 er et
underformål under hovedformålet "grøntstruktur".
I reguleringsbestemmelsenes

pkt. 6.7 heter det bl.a.:
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"Området omhandler private tomter som anses ferdig utbygd med unntak av 12/45,
jfr. pkt. 2.3. Eksisterende innretninger kan bestå og vedlikeholdes. Det tillates ikke
oppført nye bygninger, innretninger i dette planformålet."
Så lenge formålet innholdsmessig begrenses til restriksjoner for nye tiltak, finner ikke
Fylkesmannen grunn til å kreve endring av det valgte formålet. Det vises til at de aktuelle
arealer ligger eksponert mot sjøen og at landskapsmessige forhold tilsier at utbyggingen
begrenses. Deler av arealene vil også være tilgjengelige for allmennheten bl.a. ved enkel
tilrettelegging av tursti. Det anses ikke usaklig at kommunen begrenser utbyggingen i deler av
reguleringsområdet selv om andre deler får en høy utnyttelse. Dette faller inn under
kommunens frie skjønnsutøvelse, samtidig som nasjonale strandsonehensyn blir ivaretatt
gjennom en avveining av verneinteresser og utbyggingsinteresser.
Når det gjelder Tor Zimmermanns eiendom 12/79, så er deler av terrassen vist som
naturområde. I følge kommunens saksbehandler skyldes dette en tegnefeil. Fylkesmannen
forutsetter på denne bakgrunn at denne tegnefeilen blir rettet opp slik at også terrassen vises
som boligformål.
0

arbeidelse av n kanal o b

eanle

Flere av klagerne har merknader til opparbeidelse av ny kanal. Det bemerkes særlig at
virkningene av kanalen for det biologiske mangfoldet i Ytre og Indre Kilen ikke er utredet
godt nok. Fiskeridirektoratet har også kommet med vesentlige merknader til prosjektet, samt
et bryggeanlegg PSS1, i for sent innsendt innsigelse av 07.09.09. Da Fiskeridirektoratets brev
ikke var kommentert i kommunens saksframlegg fant Fylkesmannen i Rogaland det
nødvendig å legge brevet fram for Havforskningsinstituttet Flødevigen (HF) som i e-post av
30.06.11 har gitt slik uttalelse:
Våre vurderinger:
I. Den nye kanalen vil bli noe dypere og bredere enn dagens. Det vil gi
større vannutskiftning med kystvannet utenfor. Om båttrafikken vil bli
større og evt. også vil preges av større båter er ikke utredet, men begge
deler kan tenkes å skje. økt trafikk vil i særlig grad skje dersom det
anlegges mange nye båtplasser inne i Ytre Kil. Kunnskapen om effekter
av båttrafikk på livet i havet er mangelfull, spesielt når det kommer til
effekter på mobile arter som fisk. Effekter på grunne områder kan
tenkes å være større enn på dypere områder, men i hovedsak vet vi
svært lite. Mange dyr, inkludert fisk, synes å vise store evner til
tilpasning. Noe innsikt i hva som kan komme til å skje, kan kanskje
trekkes utfra hvordan forholdene har artet seg etter at den relativt nye
Kassenkanalen i Lillesand kommune ble anlagt.
2. Slik vi leser papirene, så vil et evt. bryggeanlegg PSSI bli lagt over
noen mindre deler av en større ålegrasseng i Ytre Kil. Også
kunnskapen om sårbarheten av ålegrassenger og livet i dem, i forhold
til anleggelse av båtplasser, er mangelfullt kjent, men skyggeeffekter av
båtanlegg og båter på ålegrasset, samt organisk belastning ved at
organismer som vokser på brygger og båter løsner og faller ned, så det
fører til nedslamming av ålegrassenger, kan begge deler svekke eller
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utrydde ålegrasset under anlegget. Det er imidlertid erfaringer på at
ganske nært inntil småbåtanlegg, så kan ålegrasset fortsatt kunne vokse
godt.
Oppsummert vil vi understreke at de ulike innsigelser som er kommet setter søkelys på
mulige effekter av småbåtanlegg og økt småbåttrafikk, som det er mangelfull kunnskap
om. Av e-posten går det videre fram at kommunens administrasjon er tydelig på at nye
båtanlegg inne i kilen ikke vil bli tillatt. Dersom det blir resultatet vil kanskje
båttrafikken ikke tilta så mye, og man står igjen med at effekten av en ny kanal mest
sannsynlig ikke vil påvirke biologisk mangfold og ålegrasset inne ifjorden i betydelig
grad. Dersom det lages en ny kanal vil vi minne om at den bør bygges fra sjøsiden og
inn, for å redusere effekter på Kilen under byggeperioden, som eks. nedslamming fra
sprengnings- og gravearbeidet, konf e-post av 13. mars 2009 fra Torjan Bodvin."
Fylkesmannen viser også til notat fra NIVA av 16.04.09 og notat fra Tesaker vann as av
23.05.08, og anser saken for tilstrekkelig utredet. Det må understrekes at det alltid vil knytte
seg usikkerhet til hvordan denne type anleggstiltak vil påvirke miljøet. På bakgrunn av de
foreliggende uttalelser vil det foreligge følgende sannsynlige konsekvenser av de aktuelle
tiltakene:
Økt vannutskifting vil kunne virke positivt for Ytre Kilens plante og dyreliv bl.a. som resultat
av redusert algevekst. økt båttrafikk med til dels større båter kan virke negativt. Forutsatt at
kommunen ikke tillater større båtanlegg lenger inne i kilen, antas likevel disse
skadevirkningene å være begrensede. Fylkesmannen vil peke på at både seilingshøyden og
dybdeforholdene inne i kilen vil være begrensende i forhold til hvor store båter som vil gå inn
her. Kanalen vil først og fremst fremstå som en tryggere adkomst for mindre båter.
Når det gjelder bryggeanlegget PSS1 berører dette et mindre område med ålegress.
Skadevirkningene vil i første rekke kunne knytte seg til området direkte under bryggen.
Fylkesmannen legger til grunn at skadevirkningene av bryggeanlegget vil være marginale og
at bryggeanlegget derfor bør kunne tillates.
Det er påberopt fra noen klagere at bryggeanlegget PSS1 vil utgjøre en ferdselshindring.
Fylkesmannen kan ikke se at det er dokumentert at dette anlegget vil hindre tilflottsretten til
andre anlegg i området eller hindre allmenn ferdsel. Reguleringsplanen går også på dette
punktet foran kommuneplanens formål. Fylkesmannen har heller ikke merknader til de øvrige
båtanleggene.
Veianle

adkomst mv.

Bygging av kanalen gjør det nødvendig å forhøye veibanen på deler av riksveien. Dette
gjelder forbi Henrik Brunvands hytteeiendom gnr. 12 bnr. 17 og forbi Dag Kerlefsens
eiendom, gnr. 12 bnr. 7. Når det gjelder Brundvands eiendom, blir kjørebanen flyttet noe bort
fra hytten og erstattet med gang- og sykkelvei. Hytten ligger i dag helt i nordre
eiendomsgrense, noe som skal være et resultat av tidligere veiutbygginger. Det betviles fra
kommunens side at den aktuelle veiendringen vil medføre økt støy. Det hadde vært ønskelig
at kommunen i større grad hadde vurdert de støymessige konsekvensene av tiltaket.
Kommunen saksbehandler sa under befaringen at kommunen var villig til å vurdere
støyskjerming av eiendommen. Planen i seg selv er imidlertid ikke forpliktende på dette
punktet. Fylkesmannen kan ikke se at det er åpenbart at den aktuelle fritidseiendommen vil
bli påført økte støyulemper. Det vil også kunne være behov for skjerming av økt innsikt fra
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vei. Fylkesmannen finner ikke grunn til pålegge planen endret slik at skjerming inntegnes på
reguleringskartet. Vi merker oss likevel at kommunen er oppmerksom på de problemene
endring av veien kan medføre og at en vil forsøke å etterkomme grunneierens behov på dette
punkt.
Når det gjelder endring av riksveien langs Kerlefsens eiendom, oppfatter Fylkesmannen det
slik at det her er tale om en ubetydelig endring av høyden som ikke antas å gi endrede
støyforhold.
Kerlefsen klager på at deler av bolighuset blir liggende i strid med bygglinjen. Dette
medfører at huset ved ev. gjenoppbygging må føres opp lenger inne på tomten. Fylkesmannen
har ikke merknader til at byggelinjen er vist gjennomgående 15 meter fra midten av vei.
Kerlefsen har bemerket at ha ikke har tilgang til det arealet som ny adkomst er skal passere.
Fylkesmannen vil nøye seg med å bemerke at veimyndighetene etter veglova § 41 har plikt
til å erstatte utgiftene i forbindelse med stenging av eksisterende avkjørsel. Dette vil også
innbefatte erstatning i forbindelse av nødvendig erverv av rettigheter.
Brunvands eiendom har ikke kjøreadkomst. Parkering er vist på motsatt side av riksveien.
Dette er en lite heldig løsning også vurdert ut fra trafikksikkerhet. Fylkesmannen vil anbefale
at det på sikt vurderes å legge adkomst til denne eiendom fra felles adkomst FE 2. Ut over
dette har ikke Fylkesmannen merknader til den valgte løsningen. I forbindelse ev. endret
regulering av adkomstløsning, vil kommunen kunne vurdere om det er hensiktsmessig å
omregulere hytten til bolig. Fylkesmannen har ikke merknader til at kommunen i forbindelse
med den aktuelle reguleringen har tatt utgangspunkt i dagens bruk av eiendommen til
fritidsbolig.
Sameiet bnr. 12 bnr. 175 aksepterer ikke at rådigheten over eget areal skal "tvangsåpnes" for
andre eiendommer. Rent praktisk vil sameiet få begrenset dagens parkeringsareal.
Reguleringsplanen er lite detaljer mht. hvordan det aktuelle fellesarealet skal opparbeides.
Vi vil anbefale at det i forbindelse med videre prosjektering finnes løsninger som i størst
mulig grad ivaretar sameiets rettigheter i dag.
Fylkesmannen har ikke merknader til at adkomsten til Zimmermanns eiendommer legges om.
Fylkesmannen kan vanskelig se at den nye adkomsten blir vesentlig dårligere enn den gamle.

Friområde
Klagerne protesterer mot at friområdet i nord er utvidet i forhold til kommuneplan slik at det
går helt inn mot Tor Zimmermanns eiendom gnr. 12 bnr. 204 og delvis beskjærer Roy
Zimmermanns eiendom gnr. 12 bnr. 180. Fylkesmannen har ikke merknader til at de sjønære
arealene i nord beholdes ubebygd gjennom formålet friområde. Reguleringsplanen vil på dette
punktet gå foran den eldre reguleringsplanen.

Fylkesmannens primære oppgave i klagesaken er å kontrollere at den kommunale
behandlingen er gjort på lovlig måte, og at de hensyn som begrunner valget av løsning er
saklige. Fylkesmannen må også kontrollere at det ikke er lagt vekt på utenforliggende hensyn.
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Fylkesmannen har ikke vesentlige merknader til kommunens avveining og vedtak i denne
saken.
Fylkesmannen vil likevel påpeke et forhold som ikke har vært gjenstand for klage. Det er stilt
krav om universell utforming av boligene i flere områder. Krav om tilgjengelighet til boliger
antas å måtte ligge innenfor rammene av teknisk forskrift kapittel 10. Det vises også til
Miljøverndepartementets rundskriv av 26.10.10 om "Adgangen til å stille krav om universell
utformirw i reguleringsplan." Fylkesmannen vil oppfordre kommunen til å tilpasse
reguleringsbestemmelsene til nevnte regelverk.
Fylkesmannen har ved avgjørelsen lagt vekt på hensynet til det lokale selvstyret, jf. fv1. § 34,
annet ledd.
Vedtak.
Kommunens vedtak av 24.09.09 stadfestes under henvisning til merknadene ovenfor. Klagene
tas ikke til følge.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jfr. fv1. § 28.
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Avgjørelse av klage på Fylkesmannen i Vest-Agder sitt
vedtak - tillatelse til mudring ved Kileneset, Søgne kommune
Miljødirektoratet
opphever, med hjemmel i forvaltningsloven
§ 34 fjerde ledd,
Fylkesmannen i Vest-Agder sitt vedtak om tillatelse til mudring ved Kileneset,
Søgne kommune. Miljødirektoratet
mener saken ikke kan behandles uten å se
det omsøkte tiltaket som en del av utbyggelsen av ny kanal mellom Ytre Kilen
og sjøen. Saken sendes tilbake til Fylkesmannen i Vest-Agder for ny behandling.
Miljødirektoratet

viser til søknad om mudring ved Kileneset i Søgne kommune fra Repstad Eiendom

AS 9. oktober 2012, tillatelse til mudring gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder 11. februar 2013, klage
fra Naturvernforbundet
i Vest-Agder 22. februar 2013, samt oversendelse av klagen fra
Fylkesmannen i Vest-Agder 30. april 2013. Vi viser også til øvrige dokumenter

i saken.

Bakgrunn for saken
Våren 2009 ble ny reguleringsplan

for Kitenesheia lagt ut til offentlig

ettersyn.

Fylkesmannen i Vest-

Agder kom med innsigelser som blant annet gikk ut på utbygging av ny kanal. Fylkesmannen trakk
senere innsigelsen, men forutsatte
forurensningsloven,
fra mer båttrafikk

at selve byggingen av kanalen skulle avklares i forhold til

at det skulle foretas en nærmere analyse i forhold tit faren for økt forurensning
og flere båtplasser, og at det ikke skulle legges til rette for økt båttrafikk

inn i

Indre Kilen i form av blant annet mudring.
Søgne kommune vedtok 15. oktober 2009 reguleringsplanen
åpner for mudring og sprengning i området i forbindelse
småbåthavn. Det fremkommer
områdene omfattet

av reguleringsplanen

at før nye båtplasser kan bygges ved tre av

av planen, skal den nye kanalen være ferdig opparbeidet.

påklaget og klagen ble behandlet av settefylkesmann
som Fylkesmannen i Vest-Agder sine tidligere
reguleringsplanen

for Kilenesheia. Reguleringsplanen

med utbygging av ny kanal samt

ble stadfestet

Reguleringsplanen

ble

siden klagene berørte til dels samme forhold

innsigelser. Klagen ble ikke tatt til følge og

av settefylkesmannen

9. oktober 2012 søkte Repstad Eiendom om tillatelse

1. juli 2011.
til mudring ved tre tokaliteter

ved Kileneset i

Søgne kommune. Formålet med mudringen ble beskrevet som utbygging av ny kanal og småbåthavn.
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Søknaden ble sendt på høring. Norsk Maritimt
at Søgne havnemyndighet
kommentarer

var myndighet,

Museum hadde ingen merknader,

mens Naturvernforbundet

til søknaden. Blant annet forventet

i Vest-Agder hadde en rekke

de at Fylkesmannen i Vest-Agder skulle avslå

søknaden på bakgrunn av nærhggende ålegress (med henvisning til fagsystemet
ytterligere

Kystverket påpekte

Naturbase) og

kommunale planer om utbygging av kanal mellom Ytre Kilen og sjøen. Fylkesmannen i

Vest-Agder ga allikevel

Repstad Eiendom tillatelse

februar 2013. De fremhevet

i tillatelsen

til å utføre mudring i de aktuelle områdene 11.

at de i sin behandling av søknaden ikke har tatt stilling til

utbygging av ny kanal, men mudring for farled og småbåthavn. Naturvernforbundet

påklaget saken

21. februar 2013. Fylkesmannen i Vest-Agder fant på bakgrunn av opplysninger og anførsler gitt i
klagen ikke grunnlag for å omgjøre sitt vedtak, og oversendte derfor saken til Miljødirektoratet

30.

april 2013 for klagebehandling.

Fylkesmannens

vedtak

Fylkesmannen i Vest-Agder ga Repstad Eiendom tillatelse
tre mudringsområder

til å mudre 1000 m3 masser i til sammen

ved Kileneset i Søgne kommune.

Fylkesmannen i Vest-Agder har vurdert det til at et nærliggende gytefelt
område 1) kun vil bli minimalt
Mudringsområde

for torsk (400 m sør for

påvirket dersom avbøtende tiltak under/etter

1 og 2 omfatter

ingen andre viktige naturtyper,

mudring blir fulgt.

rødlista arter eller forurenset

sediment.
Mudringsområde 3 ligger i følge Naturbase i et ålegressområde,

men NIVA-undersøkeker

fra april

2009 beskriver utbredelsen av ålegresset til å være mindre enn angitt i Naturbase, og derfor ikke i
mudringsområde

3. Fylkesmannen vurderer den faktiske utbredelsen av ålegress i Ytre Kilen til å

være noe i mellom det Naturbase og NIVA beskriver i sine rapporter.
Det er registrert

opp til tilstandsklasse

IV av kobber og TBT i sediment i deler av mudringsområde

Fylkesmannen ser derfor positivt på mudringen i dette området,
forurenset sjøbunn. De krever at massene fra mudringsområde
forurensede masser, og påpeker at strandkantdeponi

3.

ettersom det ryddes opp i
3 deponeres i et godkjent deponi for

kan tillates

dersom det legges fiberduk i

bunnen og kantene.
Fylkesmannen legger til grunn i tillatelsen

at formålet

med mudringen er å danne en ny farled og

småbåthavn, ikke utbygging av ny kanal. De nevner samtidig at NIVA og HI har uttalt at en ny kanal
sannsynligvis ikke vil påvirke det biologiske mangfoldet
Siden omsøkt mudringstiltak
forurensningsloven.
siltskjørt

og partikkelovervåkning

vannforekomsten

med mindre båttrafikken

skal skje fra land, ga fylkesmannen tillatelse

I henhold til tillatelsen

biologiske mangfoldet.

i området,

med hjemmel i

må en rekke vilkår følges. Blant annet skal det benyttes

for å minirnere spredning av sedimenter og skade på det

Det ble konkludert

med at mudringstiltakene

er så små at de ikke vil påvirke

nevneverdig og at de ikke vil få betydning for den samlede belastningen

biologiske mangfoldet

øker.

i området, jf. naturmangfoldloven

på det

§ 10.
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Klagers anforsler
I klagen tilsendt Fylkesmannen i Vest-Agder 22. februar 2013 anfører Naturvernforbundet
Agder at saken ikke er behandlet i henhold tit naturmangfoldloven
fylkesmannen ga tillatelse
naturtype

i Vest-

§ 10 (om samtet betastning),

at

til mudring i område 3 og dermed ødelegging av en nasjonalt viktig

(åtegresseng), og at nasjonate interesser som å ta vare på norsk natur ikke har blitt

ivaretatt

i den aktuelle saken. De viser også tit et skriv fra 21. januar 2013 der Direktoratet for
Naturforvaltning
(DN) anbefaler at blant annet åtegressenger får status som utvalgt naturtype med
egen handlingsplan etter naturmangfoldloven.
Naturvernforbundet

mener utbredelsen

av åtegressengene er i henhold til Naturbase, og vurderer

fylkesmannens tolkning av åtegressutbredelsen
naturmangfoldloven

Videre legger de frem sine vurderinger
for økosystemet.

om følgene en eventuell

De nevner blant annet hvordan økt båttrafikk

økosystemet,

forurensning,

saltholdighet

i Ytre Kilen.

Naturvernforbundet
reguleringsplan

som synsing. De er uenig i fylkesmannens tolkning av

§ 10, og krever en utredning av belastningen tiltaket

utsprengning av ny kanal medfører
vil medføre en åpenbar belastning på

og hvordan kanalen kan gi endret vannkvalitet,

viser tit at fylkesmannen

tidligere

vil ha på økosystemet.

strømforhold

og

har hatt innsigelser på Søgne kommunes

for Kiteneset. De viser også tit en sak i Littesand kommune som omhandler en utovlig

utptassert kloakkledning

i en ålegresseng, og mener at det fremstår som uheldig at Litlesand

kommune og fylkesmannen
Naturvernforbundet
mudringstillatelsen

behandler to åtegresseng-saker så forskjellig.

mener det kan foreligge saksbehandlingsfeil
bekrefter

at mudringsområde

søknaden fra Repstad Eiendom AS fremkommer

siden fylkesmannen i

3 har stor betydning for biologisk mangfold, men i
det at tittaket

ikke vil ha innvirkning

på områder av

spesiell biologisk betydning.
Naturvernforbundet

i Vest-Agder ser også problemer ved bruk av sittskjørt, siden tidligere bruk har
ført tit uttekking av forurenset masse i tilsvarende mudringsprosjekter.
De argumenterer også for at
åtegresset er viktigere

for det biologiske mangfoldet

at samfunnsinteresser

derfor ikke kan brukes som argument for mudring. Tit stutt ber klager, med
§ 42, om at tiltak ikke iverksettes før klagebehandlingen er sluttført.

enn det en ny kanal vil være for samfunnet,

og

hjemmel i forvattningsloven

Tiltakshaver

merknader

til klagen

Repstad Eiendom er kritiske tit at Naturvernforbundet
deler av klagen er basert på antagelser.
området som ikke viser forekomster
Naturvernforbundet

og NIVA (notatet

finner Naturvernforbundets

Fylkesmannens

beskylder fylkesmannen for synsing, når store

Repstad Eiendom legger frem bilder fra det aktuelle

av åtegress. De trekker også frem konflikten

i påstandene til
fra 16. april 2009) om åtegressets egentlige utbredetse. De

klage lite relevant og usaktig.

merknader

til klagen

Fylkesmannen i Vest-Agder poengterer i sin oversendelse av klagen at de har vurdert mudringen
etter naturmangfoldloven.

De har nevnt i tillatelsen

at de ikke har vurdert utbyggelsen av ny kanal,
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men fremhever i sin vurdering av klagen at det kan oppstå en klar forurensningsfare
utbygging av ny kanal, og at en eventuelt tillatelse
forurensningstoven.

beregninger.

i Vest-Agder til utbredelsen

nevner de at siltskjørt

angitt i

har basert sitt vedtak på en mettomting av Naturbase og NIVA sine

Videre mener fylkesmannen at tiltak i mudringsområdet

drastisk, siden utbredelsen

som følge av

til en slik utbygging må bli sett opp mot

Angående utbredelsen av Megresset viser Naturvernforbundet
Naturbase, mens fylkesmannen

ET

av ålegress er forbeholdt

3 ikke vit påvirke åtegresset

områder dypere enn en meter. Dessuten

og overvåkning er et velfungerende

barrieren i henhold tit gitte krav. Fylkesmannen forklarer

tiltak når tiltakshaver

kontrotterer

videre at de også ser sammenheng mettom

mudringen og utbyggingen av ny kanal, men at de som embete vil fremstå entydige og derfor ikke
nekte tiltak som alterede er vedtatt av kommunen i en reguteringsplan
Fylkesmannen mener at det ikke har forekommet
Eiendom sin påstand, som fremkommer
områder av spesiell biologisk betydning.
er nevnt i tittatelsen
kapittel

noen saksbehandlingsfeil.

av søknaden, om at tittaket

er de som er nevnt i Miljøverndepartementets

og vannforskriften

Miljodirektoratets
Miljødirektoratet

i tilstrekkelig

klagebehandlingen

og saksbehandlingsregler

tiltaket,

veileder til naturmangfoldloven

at de i tillatelsen

har belyst både

ikke kan gjennomføres

før klagen er avgjort.

under behandling av saken, har fulgt

som gjelder på området. Miljødirektoratet

kan under

prøve alle sider av fylkesmannens vedtak, også de skjønnsmessige vurderingene

i forurensningstoven

tit forurensning

sammenholdt

§ 34.

er at det er forbudt å forurense, med mindre det er lovlig etter

§§ 8 etter 9, eller i medhold av tillatelse
en tillatelse

på
som

vurdering

som fylkesmannen har gjort, jf. forvattningsloven
Utgangspunktet

ikke vil ha noen innvirkning

grad. Fylkesmannen i Vest-Agder bestuttet

§ 42 at tiltaket

skal som klageinstans se tit at fylkesmannen,

de lover, forskrifter

Repstad

på at de kunne vært mer presise på dette punktet.

Avstutningsvis skriver fylkesmannen at de er av den oppfatning
naturmangfoldloven

De tilbakeviser

Fylkesmannen skriver også at de samfunnsinteressene

II, men fylkesmannen tar selvkritikk

allikevel i medhold av forvaltningsloven

etter plan- og bygningstoven.

etter § 11. Når forurensningsmyndigheten

skat avgjøre om

kan gis, skal den legge vekt på de forurensningsmessige

med fordeter og utemper tiltaket

ulemper ved

for øvrig vil medføre, jf. forurensningstoven

§ 11, siste ledd. I henhold til naturmangfoldloven
prinsippene i naturmangfoldloven
være aktuelt å innvitge en tillatelse

§ 7, skat denne avgjørelsen også vurderes etter
§ 8-12, og vurderingen skal fremgå av begrunnelsen. Det vil bare
dersom mudringen er forsvartig i forhold tit den samtede

belastningen på det biologiske mangfoldet
Det fremkommer

og miljøet for øvrig, jf. naturmangfoldloven

§ 10.

av søknaden at mudringens formål er utbygging av ny kanal mellom sjøen og Ytre

og etablering

av småbåthavn. Fylkesmannen i Vest-Agder har allikevel behandlet søknaden
om mudring uten å vurdere tiltaket som en del av utbyggingen av ny kanal. Miljødirektoratet
mener
dette er problematisk

av flere grunner: For det første, mudringsområde

1 og 2 ligger ikke i området

som er plantagt for småbåthavn. Derfor er det, når saken ikke ses i sammenheng med utbygging av
kanal, ingen grunn til å mudre i disse to områdene. For det andre følger det av punkt 9.7 i
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reguteringsplanen

for Kilenesheia at nye båtplasser ikke kan bygges i område P551, P552 og P553 før

etter at kanalen er ferdig. Det omsøkte mudringsområde
antegges nye båtplasser i mudringsområde
fordeler

og utemper ved tiltaket

3 tigger i område PSS1. Det kan derfor ikke

3 før etter at kanaten er opparbeidet.

vurderes ut fra tittakets

hovedformål,

For det tredje må

som etter Miljødirektoratets

oppfatning

er utbygging av ny kanal. Påvirkningen som følge av kanaten er heller ikke tatt med i
vurdering av samtet belastning etter naturmangfoldloven § 10. Vi finner her grunn tit
å påpeke at setv om tiltaket ikke sto i sammenheng med kanalen, vit man i en samlet belastning
fylkesmannens

vurdering uansett måtte ta med påvirkningen
Miljødirektoratet

som følge av denne.

mener ut fra ovennevnte at fylkesmannen har lagt uriktige forutsetninger

til grunn
for avgjørelsen og at dette kan ha påvirket avgjørelsens innhold. I utgangspunktet kan
Miljødirektoratet
som klageinstans foreta en ny vurdering av søknaden. En forutsetning for å kunne
gjøre dette er at det foreligger titstrekkelig kunnskap om tittakets påvirkning på naturmangfoldet,
jf. naturmangfoldloven

§ 10 og forvaltningsloven

§ 17.

Fylkesmannen har selv gitt uttrykk for at kunnskapsgrunnlaget
opprettelse

av ny kanal og risiko for skade på naturmangfoldet,

er at foreliggende
Miljødirektoratet
for tiltaket

utredninger

ikke er titstrekkelig
se vedtaket

når det gjelder

på side 3. Begrunnelsen

ikke anses gode nok. Blant annet er ikke eksisterende

slutter seg tit denne vurderingen.

ikke er konsekvensutredet

kanal vurdert.

Vi stiller også spørsmåt ved at reguleringsplanen

i samsvar med plan- og bygningsloven § 4-2 andre tedd. Krav

om nærmere analyser, spesielt med tanke på økt forurensning som følge av båttrafikk, var et av
grunntagene for Fylkesmannens innsigelse mot reguleringsplanen, som senere ble trukket under
forutsetning

av at slike analyser ble gjort før det ble tatt endelig stilling tit kanalen.
Miljødirektoratet
kan ikke se at dette er gjennomført. Under enhver omstendighet må det gjøres
nærmere vurderinger av hvordan en ny kanal, herunder økt forurensning som følge av båttrafikk, vil
kunne påvirke naturmangfoldet,
før det kan tas endelig stilling tit om tillatelse kan gis etter
forurensningsloven

§ 11.

Ut fra dette har Miljødirektoratet
Ved fremtidig

kommet tit at vedtaket

bør oppheves.

saksbehandling må de omsøkte mudringstittakene

i mudringsområde

1-3 vurderes som

del av utbyggingen av en ny kanal mellom Ytre Kiten og sjøen. I denne sammenheng må det gjøres
en vurdering av den samtede belastningen
følge av kanalen. Miljødirektoratet
detaljert

utredning

med prinsippet

av påvirkningen

i naturmangfoldloven

på naturmangfoldet

oppfordrer

som inktuderer

påvirkningen

som

også Fylkesmannen i Vest-Agder til å kreve en ny

en ny kanal vil ha på økosystemet og forurensningsfaren.
§ 12 bør tittakshaver

I tråd

bære kostnadene med nye undersøkelser.

Som følge av at vedtaket oppheves går vi ikke nærmere inn på klagers anførsler knyttet tit
kunnskapsgrunntaget og utbredelsen av åtegress, vilkår om bruk av siltskjørt og avveiningen av
fordeler og utemper for øvrig.
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Vedtak
Miljødirektoratet

vedtar, med hjemmet i forvattningstoven

5 34 fjerde tedd, å oppheve tiltatetsen

mudring ved Kiteneset i Søgne kommune 11. februar 2013. Opphevelsen av vedtaket
at tillatelsen
kanal.

er gitt på feit grunntag, ved ikke å behandle tittaket

tiL

er begrunnet i

som et tedd i utbyggingen av ny

Saken sendes derfor tilbake til Fylkesmannen for ny behandling.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påktages, jf. forvattningsloven

5 28 tredje tedd.
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Sammendrag
Det planleggesfjerningav masser,byggingav ny kanal og etableringav ny båthavn ved Kileneseti Søgne
kommune. Som et ledd i planarbeidetskal det gjennomføres undersøkelserav strømforhold, vannkvalitet
og det biologiskemiljøeti området og det skalvurderes hvilkekonsekvensertiltaket vil ha for området.
Det ble gjort hydrografiskemålingerog registreringerav ålegrasengeri Indre og Ytre Kilen 18. august
2014.Artssamfunn i sedimenter og fjæresoneble undersøkt 19. august 2014.
Resultateneviser at vannutskiftningskjer jevnligi Ytre Kilen og i overflate-og mellomlag(0 – ca. 7 m
dyp) i Indre Kilen mens bunnlaget i Indre Kilen (under ca. 7 m) antagelighar vært stilleståendeover lang
tid. Det går sterk strøm gjennom den eksisterendekanalen som forbinder Ytre Kilen med sjøen utenfor.
Sedimentprøverble tatt på to stasjoner i Ytre Kilen på hhv. 3 og 1,5 m. Faunaen var dominert av noen få
tolerante arter og prøver fra den grunneste lokalitetenhadde lukt av hydrogensulfid.Det ble registrert
store, tette forekomster av ålegrasbåde i Indre og Ytre Kilen. Det ble også registrerthøye forekomster av
trådformede algersom vokste på ålegrasetog på bunnen rundt plantene. Fjæresonesamfunneti
eksisterendekanal og ved planlagtinnløp og utløp for ny kanal ble undersøkt. Flest taxa av algerog dyr
ble registrertinne i den eksisterendekanalenog det ble observert arter som er vanligå finne på strømrike
områder og som ikke ble observert på de to stasjonene utenfor kanalen.Det ble ikke observert sjeldne
arter ellerutrydningstruedearter. Der den nye kanalensutløp til Ytre Kilen er planlagtble det observert
masseoppblomstringav trådformede grønnalger.
Byggingav ny kanal antas ikke å medføre dårligerevannkvaliteti Indre ellerYtre Kilen. Vannutskiftningen
i Ytre Kilen vil fortsatt være god mens utskiftningav bunnlag i Indre Kilen antageligvil endre seg lite.
Strømførseleni den eksisterendekanalenvil reduseres kraftigog fjæresonesamfunnetvil antageligendres
som følge av dette. Arter som er tilpassetstrømrike ellerbølgeeksponerteområder kan forsvinne og
tettheten av individerkan bli lavere.
Fjerningav masser og etableringav båthavn vil komme i direkte konflikt med ålegrasforekomsteni Ytre
Kilen som i Naturbasen gitt verdi A – svært viktig.Etablering av bryggeanleggvil dessuten gi økt
tilgjengeligsubstrat for begroingsorganismer.Når disse organismenedør ellerfrigjøresved annen måte,
kan man få en opphopning av organiskmaterialepå bunnen. Nedbrytning av organiskmaterialeer en
oksygenkrevendeprosess og i Ytre Kilen hvor den organiskebelastningenfra algeveksttidvis er stor, er
det høy sannsynlighetfor dannelse av hydrogensulfidved bunnen. Ut fra dagens algeveksti Ytre Kilen
kan det forventes høy begroingpå bryggeanleggsom igjenvil ha negativekonsekvenserfor ålegraset.
Aktiviteterforbundet med en båthavn vil alltidmedføre noe tilførselav forurensende stoffer til sjøen.
Mangemiljøgifterbinder seg til partiklerog bunnfellesi strømsvakeområder.
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Summary
Title:Construcion of a new channel and marina on Kileneset – Possibleimplicationsfor current and water
exchange,eelgrassmeadows and benthic communitiesin the sediments and the littoral zone
Year:2014
Author: Fagerli,Camilla;Gitmark, Janne;StaalstrømAndrè
Source:NorwegianInstitute for Water Research,ISBN No.: ISBN 978-82-577-6471-5
This report assessespossible environmental impacts from the new channel and marina that is planned
constructed at Kilenesetin Søgne municipality.Hydro-physicalparameters,eelgrassmeadows,
communitiesin sediments and in the littoralzone were examinedin Indre Kilen and Ytre Kilen 18.-19.
August 2014.
A regularmixingof watermassestakes place in Ytre Kilen and oxygenis present throughout the water
column. In Indre Kilen the lower water layer(depth >7m) is stagnant without oxygen.At present, a
narrow channel, with a strong tidal current, connects Ytre Kilen with the ocean.
Sedimentsampleswere analyzedfrom two stations. The fauna was dominated by a few, tolerant species
and samplesfrom the most shallowlocation (1,5 m) smelledfrom hydrogen sulfide.Largemeadows with
dense eelgrassvegetationwere recorded in Indre Kilen and Ytre Kilen. Fast growing,opportunistic algae
was abundant, both as epiphyteson the eel grass and on the sea floor. Benthic communitiesin the littoral
zone were studied at five stations and the highest abundance of speciesand highest densityof individuals
was found within the tidal channel.
It is not likelythat the water qualityin Indre Kilen and Ytre Kilen willbe impairedwith a new channel
present. The tidal current in the existingchannel will however be drasticallyreduced and speciesadapted
to currents/wave exposure may disappear.
Constructing a new marina willinvolveremoval of existingeelgrassfrom Ytre Kilen. New jettieswill
create more availablesubstrate for fast-growingalgae and the supply of organic matter may increase.
Pollution related to activitiesin a marina willalso increase.Hence, the ecological condition in the benthic
communitiesmay be reduced.
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1. Innledning
Bakgrunn og mål for undersøkelsen
I forbindelse med søknad om mudring, byggingav ny kanal og anleggingav båthavn (Figur2) ved
Kileneseti Søgne kommune er det behov for å utføre marinbiologiskeundersøkelser.
Formålet med undersøkelsenvar å gi en beskrivelsedagens forhold på stedet og vurdere eventuelle
marinbiologiskekonsekvenserved anleggelseav ny kanal,mudring og etableringav båthavn.
Konsekvenserav selvebygge-og anleggsfasener ikke vurdert.
Undersøkelsenhar omfattet følgende:
Beregningerav eksisterendeog endrede strømforhold ved byggingav en ny kanal.Hydrografiske
målingerav temperatur, salinitetog oksygenmetningble foretatt for å vurdere konsekvenserfor
vannutskiftningog vannkvaliteti Indre og Ytre Kilen.
Registreringerav ålegrasengenesutbredelse og kvalitetble foretatt med undervanns videokamerai
Indre og Ytre Kilen.
Artssamfunn i sedimenter som vil bli fjernet ved mudring ellerrammes av tiltaket er undersøkt
Artssamfunn i fjæresonesom vil berøres av endrede strømforhold ellerendres som direkte
konsekvensav byggingav kanalener undersøkt.

Beskrivelse av området og tiltaket
Det er i dag kun en trang kanalsom forbinder de to pollene,som kallesYtre Kilen og Indre Kilen, med
havområdene utenfor. Denne kanalenhar en bredde på 2-3 m og et seilingsdyppå omtrent 1 m. Ytre
Kilen har største dyp på omtrent 4 til 5 m, mens Indre Kilen har største dyp på omtrent 14 til 15 m. Indre
og Ytre Kilen er vist i Figur 1.
Etter plan vil den nye kanalenanleggeslitt nord for den eksisterendekanalen,med minste bredde 5 m og
seilingsdyppå 2 m. Denne kanalenvil påvirkestrømforholdene lokaltog i denne rapporten blir det også
vurdert hvordan dette vil påvirke vannkvaliteteni pollene.
Det er videre planlagtmudring og etableringav en ny småbåthavn på Kilenesetsom vil omfatte fjerning
av bunnmasser og et endret vanndyp fra om lag 0,5 til 2 m i mudringsarealet.Dette området befinner seg i
Ytre Kilen, nord for innløpet av den eksisterendekanalen(se Figur 2). Fjerning av masser,endret
vanndyp og etableringav båtbryggervil påvirkebløtbunnssamfunnet og de tilstøtende ålegrasengenesom
er registrerti området. Inngrepet kan dermed få konsekvenserfor den eksisterendebiologiske
produksjonen og det biologiskemangfoldeti det marine miljøet.
Det foreliggeret NIVA-notat fra en tidligerebefaringforetatt i Ytre Kilen i 2009.I notatet er åpning av en
ny kanal vurdert. Under befaringenble det registrertålegrasforekomsteri Ytre Kilen. Ålegrasengeri
området er også registrerttidligeregjennom den nasjonalenaturtypekartleggingen(Naturbasen).
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Figur 1. Flyfoto av Ytre og Indre Kilen. Det ble målt profiler av saltholdighet,temperatur og oksygenpå
en stasjon utenfor pollene (Ki1),to stasjoner i Ytre Kilen (Ki2 og Ki3) og en stasjon i Indre Kilen (Ki4).
Bløtbunnsprøver ble tatt fra to stasjoner (B1 og B2) og organismesamfunni fjæresonenble undersøkt ved
fem stasjoner (F1, F2, F3 F4 og F5).

Figur 2. Kart som viser trasé for planlagt ny kanal,området som søkes mudret (markert med gult) og
plasseringav ny båthavn/flytebrygge(tegnet i sort).

8

NIVA 6736-2014

2. Metode
Feltarbeidetble gjennomført 18.-19.august 2014. Det var gode registreringsforhold,sol og lite vind.
Feltarbeidble gjennomført av Janne Kim Gitmark og CamillaWith Fagerli.

Hydrografiske målinger
For å få et innblikki hvordan situasjonener i Indre og Ytre Kilen, ble det den 18. august 2014 foretatt
CTD-målingermed en sonde som måler saltholdighet,temperatur og oksygenmetningsom funksjon av
dypet. Sonden senkes ned i vannet mens målingene automatiskregistreresi instrumentet.
Oksygensensorenbruker lang tid på å innstilleseg på den korrekte verdien, så det er derfor en betydelig
usikkerheti målingeneav oksygenmetning. Oksygenverdienekan likevelbrukes som indikator på om det
er høye ellerlave oksygenkonsentrasjoneri vannmassene.Det ble foretatt CTD målingerpå en stasjon
utenfor den eksisterendekanalen,på to stasjoner i Ytre Kilen og en stasjon i Indre Kilen (se Figur 1).

Kartlegging av ålegrasenger
Kartleggingav ålegras(Zosteramarina) og observasjonerav annen bunnvegetasjoni Indre og Ytre Kilen ble
gjort ved hjelp av nedsenkbart undervannsvideokameraog registreringerble stedfestet med GPS. Det ble
filmet i transekter langsland og i vertikaletransekter fra 0 – 2 meters dyp. Kamera ble ført langsbunnen
og ga kontinuerliginntrykkav bunnforhold og tilstedeværelseav ålegrasog annen vegetasjon.Der det ble
registrertålegrasble ytre voksegrenseidentifisertfor å anslå areal for utbredelse.Ålegrasetstetthet ble
bestemt etter en 4-delt semi-kvantitativskala(1=enkeltfunn, 2=spredt, 3=vanlig,4=dominerende).
Kvalitetentil ålegraset,samt påvekst av trådformete alger,ble notert. Det ble gjort videoopptak fra enkelte
registreringspunkterfor å dokumentere ålegrasetstilstand.

Fjæresoneundersøkelser
Dyr og algeri fjæresonenble undersøkt ved tre stasjoner i den eksisterendekanalenog ved planlagtinnløp
og utløp av den nye kanalen(5 stasjoner totalt, se Figur 1). Undersøkelsenble utført ved snorkling.På
hver stasjon ble ca. 10 meter av fjæresonen(mellom0 og ca. 1 m dyp) undersøkt. Allefastsittende
makroalgerog fastsittende/ langsomt bevegeligedyr ble registrert.Mengden av de registrerteorganismene
ble bestemt etter en 6 delt semi-kvantitativskala(1=enkeltfunn, 2=spredte forekomst, 3=frekvent
forekomst, 4=vanlig forekomst, 5=betydeligforekomst, 6=dominerende forekomst). De artene som ikke
kunne bestemmes i felt, ble tatt med for nærmere artsbestemmelseunder mikroskop.

Bløtbunnsundersøkelser
Det ble tatt prøver av bunnfauna og foretatt visuellinspeksjonav sediment på to prøvepunkter (Figur 1).
Bunnprøvene ble tatt med en liten van Veen-grabb (med åpningsarealpå 0,025 m2) som ble operert fra
NIVAs lettbåt. Til analyseav bunnfauna ble det tatt 3 replikateprøver fra hver av stasjonene.Prøvenes
lukt og farge ble vurdert i felt. For å fjerne finmaterialeble prøvene umiddelbartvasket i en sikt med
maskestørrelsepå 500 µm. Prøvene ble deretter fiksert på 4 – 6 % nøytralisertformaldehydløsning.På
laboratoriet ble prøvene sortert under stereolupe;alledyr ble plukket ut og lagret i sprit. Alledyrene ble
identifisertunder mikroskop,og antall individerav hver art notert. Identifiseringener i hovedsak utført til
artsnivå og en vurderingav bløtbunnssamfunnets økologiskestatus er gjort på bakgrunn av de observerte
dyregruppene.
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3. Resultater
Strømforholdog vannkvalitet
Innelukkedesjøområder som er avsperret fra de ytre havområdene med trange sund og grunne terskler,
kan ofte få stilleståendebunnvann i de indre bassengene.I disse vannmassenekan oksygenetbli brukt opp
og det vil dannes hydrogensulfid,som er til hinder for biologiskliv.I slikebasseng vil bunnvannet kun
episodevisfornyes.Dette skjer når det vannet som kommer inn over terskelener tungt nok til at det kan
fortrenge det gamlebunnvannet. I mellom slikeepisoder,som kallesdypvannsfornyelser,endres tyngden
på bunnvannet kun ved at det blandes med lettere vannmasserfra overflatelaget.Hvis det er god blanding
i bassenget kommer dypvannsfornyelseneofte. Perioder mellom dypvannsfornyelserkallesstagnante
perioder.

Figur 3. CTD målingerpå fire stasjoner:Ki4 i Indre Kilen, Ki3 og Ki2 i Ytre Kilen og Ki1 i sjøen utenfor
kanalen.Målt 18. august 2014.
Vannmasseneutenfor kanalen,i Ytre Kilen og i Indre Kilen var markant forskjellige.Utenfor kanalen
hadde vannet høyest saltholdighetog lavest temperatur. I overflatenvar saltholdighetenunder 30 PSU,
mens den var omtrent 31-32 PSU under ca. 1 m dyp. Vannmassenutenfor kanalen,over terskeldypetpå
ca. 1 m, hadde omtrent samme saltholdighet og temperatur som dypvannet i Ytre Kilen. Det tyder på at
bunnvannet i Ytre Kilen har blitt fornyet av overflatevannfra utsiden. Målingerav oksygenkonsentrasjoneni Ytre Kilen tyder også på at bunnvannet ofte er i kontakt med oksygenriktoverflatevann.
I Indre Kilen er vannmassenedelt opp i tre lag:
-

Overflatelagfra 0 til 2 m. dyp
Mellomlagfra 2 til ca. 7 m dyp
Bunnlagunder ca. 7 m. dyp

I mellomlageter saltholdighetog temperatur omtrent som overflatelageti Ytre Kilen, noe som tyder på at
vannmasseni dette laget er fornyet av overflatevannfra Ytre Kilen. Dette lagetser også ut til å ha høy
oksygenmetning.I bunnlaget er saltholdighetenhøyere og temperaturen høyere.Det ser ut til å være svært
lave oksygennivåerog muligensogså hydrogensulfidved bunn, som tyder på at bunnvannet er
stilleståendeog ikke har blitt fornyet på lang tid.
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Amplitudenpå vannstanden utenfor kanalenvarierer vanligvismellom 11 cm (nippflo) og 15 cm
(springflo).Overflatearealettil Ytre og Indre Kilen er omtrent 290 000 m2. I løpet av en tidevannsperiode
på ca. 12 timer vil en vannmengdepå mellom 63 800 og 87 000 m3 pumpes ut og inn gjennom kanalen.
Dette gir anslagsvisen maksimalvolumtransport på 3 til 4 m3/s gjennom kanalen.Med et tverrsnittareal
på 2 m2 gir dette en maksimalstrømstyrkepå 1,5 til 2,0 m/s ved kanalenssmalestepunkt. Hvis det graves
ut en ny kanal med et tverssnittarealpå omtrent 10 m2 på det smaleste,vil den maksimalestrømstyrken i
den eksisterendekanalenreduseres til omtrent 0,2 til 0,3 m/s. Det ikke tatt hensyn til dempning av
vannstanden innenfor kanaleni disse beregningene.
I et begrenset område av Ytre Kilen, der den eksisterendekanalenhar sitt utløp, er det sterkere
strømstyrkerenn i resten av Ytre og Indre Kilen. Dette skyldesstrømmen som kommer som en jet inn i
pollen. Strømstyrkeni dette området vil reduseres ved utgravingav en ny kanal.Imidlertid vil strømmen
øke noe i området der den nye kanalenvil utløpe. Det må påpekes at dette vil gjelderelativtnær utløpene,
og at det i resten av Ytre og Indre Kilen vil bli ubetydeligendringer i strømstyrken

Bløtbunnsundersøkelser
Prøver av faunasammensetningi bunnsedimentene ble samlet inn fra to stasjoner:B1 og B2 (Figur 1).
Prøvedypet ved utløpet til den eksisterendekanalen(StasjonB1) var 3 m og sedimentet bestod
hovedsakeligav mineralsand(Figur 3a). Det var ingen lukt av hydrogensulfidog bunnsedimentet ble
visueltvurdert til god tilstand.Antallarter variertemellom 18 og 26 i de replikateprøvene og enkelte
arter/taxa fantes i høye tettheter (Tabell1). Blant annet ble det funnet mange individerav
mangebørstemarkenCapitellacapitata,som er en forurensingsindikatorog er tolerant ovenfor dårlige
forhold. En forurensningspregetfauna skyldesantagelignaturligforurensning av sedimentet,i form av
opphopning av råtne algeresterog ålegras(Rygg2011).
Det er i dag svært grunt der utløpet av den nye kanalener planlagt(StasjonB2).Sedimentprøveneble tatt
på 1,5 m dyp. Sedimentetvar sandigmed mørkere, brun farge (Figur 3b). ReplikatB2-II og B2-III luktet
av hydrogensulfid(H2S) og hadde mye organiskinnhold og lite infauna. ReplikatB2-I luktet kun svakt av
hydrogensulfidog hadde en noe høyere forekomst av,dyr,mangebørstemarkenCapitellacapitatavar svært
tallrik.Bunnsedimentetpå stasjonen virket å være tilført plantematerialefra tilstøtende ålegrasengerog
trådformede algetepperog hydrogensulfidi bunnsedimentet forklarer antageliglite infauna i to av de
replikateprøvene.

a)

b)

Figur 4. Bildeav bunnsediment fra stasjon a) B1 og b) B2
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Tabell 1. Individantallfor artene fra stasjon B1 og B2. Prøvene representerer et arealpå 0,025m2. Totalt
antall arter og individeri prøvene er også oppgitt.
B1-I

B1-II

B1-III

B2-I

B2-II

B2-III

Mangebørstemark
Arenicolidesecaudata
Capitellacapitata
Eupolymnianesidensis
Harmothoesp
Hesionidaeindet
Heteromastussp
Kefersteiniacirrata
Malacocerostetracerus
Microphthalmussczelkowii
Nereispelagica
Pholoeassimilis
Phyllodocemucosa
Platynereissp
Prionospiocf. multibranchiata

63
5
1
6
-

3
264
1
1
6
18
1
1
2
4
2 1
-

18
13
5
3
1
4
1

238
-

1
-

-

Fåbørstemark
Oligochaetaindet

13

250

223

-

-

-

Bløtdyr
Abra sp
Acanthocardiaechinata
Corbulagibba
Kurtiella bidentata
Macomabalthica
Mytilus edulis
Spisulaelliptica
Tapespullastra
Timocleaovata
Hinia pygmaea
Hydrobiaulvae
Nudibranchiaindet
Rissoacf. Parva

8
1 1
3
1
1
1

1
2
1
2
1
3
1
1 4
-

5
1
2
1
8
-

4
6
1
13
-

4
-

1
-

Pigghuder
Asteroideaindet

3

-

-

-

-

-

Krepsdyr
Liocarcinusnavigator
Corophiumbonelli
Gammarideaindet
Gammarussp
Microdeutopusgryllotalpa
Microdeutopussp
Natantiaindet

5
1

9
10
1
1 6
9 2
8

3
1
4
20
14

-

-

-

14
122

26
733

18
327

5
262

2
5

1
1

Totalt antall arter
Totalt antall individer
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Forekomst av ålegras
Bunnsubstratet i pollene bestod hovedsakeligav bløtt mudder og sand, og tette ålegrasforekomsterble
observert i store deler av området (Figur 4). Det ble gjort registeringer av sjøbunnen på 149 punkter i
Indre og Ytre Kilen, hvorav det på 84 punkter ble funnet ålegras.Nedre voksedypfor ålegrasble registrert
til 5 m dyp, mens øvre grense ble registrertpå 0,5 m dyp. I de grunneste partiene ble det registrert
forekomster av havgras(Ruppiasp.).
Basert på en vurderingav mengde påvekstalgerog sedimenteringpå bladene var de registrerte
ålegrasforekomsteneav middels kvalitet.De fleste plantene ble anslått til å være høye (høyereenn 60 cm),
men mange av plantene hadde døde blader, sedimenteringog svært mye påvekstalger(Figur 5). I enkelte
områder ble det også registrerthøye forekomster av omkringliggendetrådformede algerpå bunnen.
Forekomst av påvekstalgerpå ålegrasetvar laverei Indre Kilen enn i Ytre Kilen.
Under NIVAs befaringi Ytre Kilen i april 2009 ble ålegrasforekomstenevurdert å være i god tilstand og
tette, fine enger ble registrert.Den reduserte kvalitetenobservert i august i år skyldesantageligat de to
feltobservasjonenehar blitt foretatt til ulik tid på året, samt at sommeren i år har vært spesieltvarm. Høy
temperatur og rikeligmed næringsstoffergir godt vekstgrunnlagfor hurtigvoksende,trådformede alger
som utnytter næringsforholdenemer effektivt enn ålegraset.Trådalgenevokser på ålegrasbladeneog
danner også tepper på bunnen rundt plantene. Tett biomasseav trådformede algerpå bunnen skaper høy
organiskbelastningog dårligeoksygenforholdi sedimentet. Myepåvekstalgerpå plantene vil i tillegg
redusere lystilgangentil bladene slikat oksygenproduksjon i bladet blir lav og planten svekkes.
Ålegrasengenesstørrelse og tetthet variererimidlertidnaturliggjennom sesongen og fra år til år, og
tilstanden vil antageligbedre seg når de trådformede algenedør og brytes ned utover høsten og vinteren.
Den innerste, nordvestligedelen av Ytre Kilen var for grunn til at vi kunne gå inn med NIVAs lettbåt og
antageligfor grunn til at det kan vokse ålegras(jmf NIVAs notat fra 2009).Engas faktiskeutbredelse i
denne delen er sannsynligvismindre enn det som er registrertgjennom det nasjonale
kartleggingsprosjektet(Naturbasen).Ved årets undersøkelseble det gjort nye observasjonerav ålegrasder
det ikke tidligerehar blitt registrert;noen spredte forekomster ble registrerti Indre Kilen samt en utvidelse
av den tidligereregistrerteenga i Ytre Kilen (Figur 5).
Ålegraser blant de naturtyper som er kartlagtog verdisatt gjennom det nasjonalekartleggingsprogrammet
og resultateneskal være et hjelpemiddelfor forvaltningav natur og bevaringav biologiskmangfold.Ved
verdisettingbenyttes et system som er delt i tre klasser: A-sværtviktig,B-viktigog C-lokaltviktig(Bekkby
mfl 2011).I Naturbasen er ålegrasengenei Indre Kilen verdisatt som B-områder og utgjør hhv. ca. 34 500
m2 og ca. 9 000 m2. Enga i Ytre Kilen ble verdisatt som et A område på 82 300 m2. Røde punkter i det
lysegrønnefeltet i Ytre Kilen representerer de nye observasjoneneav ålegrasi Ytre Kilen og det
lysegrønnefeltet angir utvidelsenav den tidligereregistrerte(mørkegrønne)enga (Figur 5). Arealetfor
utvidelsenutgjør ca. 23 000 m2.
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Figur 5. Registrerteforekomster av ålegrasi Indre og Ytre Kilen. Røde prikker viser forekomst av ålegras,
åpne sirklerviser fravær.Tidligereregistrerteforekomster er vist med mørk grønn farge.

Figur 6. Bildetatt fra ålegrasengi Ytre Kilen
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Fastsittende organismer i fjæresonen
Det ble registrerttilsammen31 arter/taxa dyr og 40 arter/taxa algerpå de fem fjæresonestasjonene(Figur
1, Tabell 2). Det ble registrertflest taxa av både algerog dyr på de to ytterste stasjonene i den
eksisterendekanalen(StasjonF2 og F3) og faunaen skilte seg fra stasjonene med mindre
strømeksponering,både i artsdiversitetog individtetthet.Svamp og kolonidannendearter av hydroider,
sjøpungerog mosdyr som er vanligå finne i strømeksponerte områder, hadde høy forekomst gjennom
kanalenog en del av disse artene ble ikke observert ved stasjon F1 og F5. Brunalgenskulpetang(Halidrys
siliquosa
) finnes vanligvispå noe utsatte steder, elleri strømrike sund, og ble i foreliggendeundersøkelse
kun registrerti stasjonen midterst i den eksisterende kanalen(F3). Brunalgenstrandtagl(Chordaria
flagelliformis
) finnes vanligvispå utsatte steder, og ble kun registrert ytterst i eksisterendekanal (stasjonF2)
Det ble registrertfærrest antalltaxa på stasjon F5, hvor den nye kanaleneventuelt vil utløpe. Stasjonen
liggermest i le for vind og strøm og vannoverflaten var dekket av en tykk matte av den trådformete
grønnalgenCladophora
cf vagabunda
(Figur 7). Fjæresamfunnetpå denne stasjonen bar preg av høy
organiskbelastningfra trådformede algerog løstliggende ålegras.Fremveksten av trådformete grønnalger
settes ofte i forbindelsemed økt næringstilgang.De store mattene vil også selv bidra til næringsrikdom.
Når mattene vokser dør plantene under det øverste laget og brytes ned. Dette frigjør næringi vannet som
kan benyttes av plantene over. Masseoppblomstringerav trådformete algerkan redusere artsrikdommen
ved at mattene undertrykkerden lokalevegetasjonenog hindrer nye arter å etablere seg, bl.a. på grunn av
lav lysintensitetunder mattene.
Stasjon F1 var noe sedimentert, antageligsom resultat av bølger som drar med seg sand inn mot land.

a cf vagabunda
på stasjon F5
Figur 7. Matter av grønnalgenCladophor
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Tabell 2. Forekomst av dyr og algeri fjæresonenpå fem stasjoner (F1-F5, Figur 1). Artenes forekomst er
semikvantitativ,angitt etter en 6-delt skala,se 2.3. Fjæresoneundersøkelser.
F1 F2 F3 F4 F5 DYR
F1 F2 F3
ALGER
BRUNALGER
5 3 4 4 - Alcyonidiumhirsutum
2 3 Ascophyllumnodosum
2 3 - - - Alcyonidiumparasiticum
- 2 Brun skorpeformet alge på fjell
2
1
- 3 2
Chordafilum
Asteriasrubensjuv
- 2 - - - Semibalanusbalanoides
3 2 Chordariaflagelliformis
- - - - 2 Botryllusleachi
- - 2
Cladostephusspongiosus
- - 2 - - Botryllusschlosseri
3 2 Ectocarpusfasciculatus
2 2 2 - - cf Campanulariajohnstoni
- - 2
Elachistafucicola
4 6 2 3 - Carcinusmaenas
- - Fucusserratus
3
3
1
2
4
3
- 5
Fucusvesiculosus
Clavamulticorne
- - 3 - - Dynamenapumila
2 4 5
Halidrys siliqulosa
- 1 - - - Electrapilosa
2 3 2
Laminariahyperborea
- 2 - - - Gibbulasp.
- 1 Pylaiella littoralis
4 - - 2 - Halicondria panacea
- 2 4
Sargassummuticum
2
2
2
2
3
- - 2
Sphacelariacirrosa
Laomedeageniculata
1 - - - - Littorina littorea
4 3 Sphacelariaplumosa
RØDALGER
- 3 - - - Littorina obtusata
- 2 Ahnfeltiaplicata
2 - 3 - - Membraniporamemebranaceae 2 3 2
Callithamnioncorymbosum
- 3 3 4 - Metridiumsenilepallidus
- - 2
Ceramiumrubrum
- - - 3 - Mytilus edulis
3 - Ceramiumstrictum
3 3 2 3 3 Nucellalapillus
- 2 Chondruscrispus
5 5 - - - Palaemonelegans
3 - Coralliniaceaindet.
- - 1 - - Patellasp
- 2 Cystocloniumpurpureum
2 2 - 2 3 Spirorbisspirorbis(borealis)
- - 3
Furcellaria lumbricalis
2
- 2 Griffithsia corallinoides
Umbonulalittoralis
- - 1 - - Spirorbisspirillum
4 5 3
Heterosiphoniajaponica
5 4 - 2 4 Nassariusreticulatus
1 - Hildenbrandiarubra
3
1 - 2
Polysiphoniaelongata
Sagartiogetonsp
- - 4 4 3 Pycnoclavellaaurilucens
- - 3
Polysiphoniafucoides
3 1 3 - - Scrupocellariareptans
- - 5
Polysiphoniastricta
- - 2 - - Leucosoleniacomplicata
- - 2
Polyidesrotundus
2
4
- - 3
Trailliella intricata
Cryptosulapallasiana
GRØNNALGER
- 2 2 - - Antall taxa
Cladophoraalbida
13 16 17
- 3 - - 3
Cladophorarupestris
2 - 2 5 6
Cladophoracf vagbabunda
- 2 2 2 Ulva compressa
- 2 3 2 2
Ulva intestinalis
2 2 3 - Ulva lactuca
- - - 2 Ulva cf prolifera
BLÅGRØNNALGER
- - - - 4
cf Phormidiumsp.
- 2 - - Rivularia sp.
Antall taxa
18 27 22 16 12

16

F4 F5
2
1
2
3
3

2
3
3
3

2
2
2
2
2
2

3
3
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4. Vurdering
Hvis det gravesen ny kanal inn til Ytre Kilen vil det effektivetverrsnittarealettil beggekanalenesamlet
økes fra omtrent 2 m2 til 12 m2 og maksimalstrømstyrkei den eksisterende kanalenvil reduseres kraftig.
Sliksom situasjonener i dag ser det ut til at blandingen i vannsøyleni Ytre Kilen er tilstrekkeliggod og
forhindrer lave oksygenverdierved bunnen. Det tas forbehold om at det kun har blitt målt på ett
tidspunkt. Selvom strømstyrkenenær utløpet av den eksisterendekanalenvil bli svakere,antas det at det
økte tverrsnittarealetog det økte terskeldypet(fra omtrent 1 til 2 m) vil sørge for at det fortsatt er
tilstrekkeligblandingav vannmassenei Ytre Kilen, slik at det ikke vil oppstå lave oksygenkonsentrasjoner
ved bunnen.
Det er vanskeligå si hvordan Indre Kilen blir påvirket av en eventuellny kanal men det er ikke sannsynlig
at forholdene vil bedre seg her. Det er en mulighetfor at utvekslingeni overflatelagetmellom Ytre og
Indre Kilen øker noe, siden dempningen av vannstanden i Ytre Kilen sannsynligvisblir mindre. Vi
vurderer det imidlertidslik at forholdene i bunnlaget i Indre Kilen vil endre seg lite.
Fjæresonesamfunneti den eksisterendekanalenvil antageligendres som følge av redusert strømførsel.
Arter som er best tilpassetstrømrike ellerbølgeeksponerteområder kan forsvinne, og tettheten av
individertil enkelte arter kan reduseres. Samfunnet som etter hvert etableresi den nye kanalenvil
antageligikke tilsvareartssammensetningenog forekomsten vi finner i den eksisterendekanalenfordi
strømstyrken vil bli lavere.Vannkvaliteten i Indre og Ytre Kilen vil endres lite og vil trolig ikke ha negativ
innvirkningpå ålegraseti pollene. Utløp av en ny kanal ved StasjonF5 vil gi økt bevegelsei vannmassene
og kan bidra til å redusere opphopning av grønnalgeri overflatelaget.
Etablering av nye båtplasservil gi ulikeeffekter på det marine miljøeti Ytre Kilen. Flytelegemer,brygger
og tauverk gir økt tilgjengeligsubstrat for begroingsorganismersom blåskjell,rur og trådformede alger.
Når organismenedør vil de synkeog bidra til opphopning av organiskmaterialepå bunnen. Nedbryting
av organiskmaterialeer en oksygenkrevendeprosess. I pollene, hvor den organiskebelastningenfra
algeveksttidvis er stor og hvor bunnen er relativflat, vil en opphopning av organiskmaterialekunne føre
til oksygenmangelunder nedbrytningsprosessenog dannelse av hydrogensulfid.Sedimenteneer i
utgangspunktetpreget av hydrogensulfidmed lite infauna og mer råtten bunn vil også ytterligereforringe
ålegrasetslevevilkår.
Ålegrasengerutgjør et viktigmarint habitat, både som oppvekstområde og skjulestedfor ulikefiskeslagog
andre marine dyr (Christiem.fl. 2011).Fjerning av masser og planlagtetableringav båtplasservil komme i
direkte konflikt med eksisterendeålegrasforekomster.Plasseringav bryggerog båter direkte over ålegras
ellerder masser med ålegraser blitt fjernet er uheldigog kan føre til at eksisterendeplanter blir borte eller
forhindre reetableringav nytt ålegraspå grunn av reduserte lysforhold.Ålegraser avhengigav lysfor å
leve og oppvirvlingav sediment fra båttrafikk kan gi nedslammingav eksisterende,frisk vegetasjonsom
ytterligerevil redusere plantenes evne til å ta opp lys. Det er usikkerti hvor lang avstand en småbåthavn
har innflytelsepå den økologiskekvalitetenpå ålegrasenger,men det er lite trolig at en eventuellbåthavn
vil ha negativekonsekvenserfor ålegraseti Indre Kilen, heller ikke nord og vest for en eventuellny
båthavn i Ytre Kilen.
Utslipp av drivstoff og olje, rester fra malingog lakk,impregnering-og begroingshindrendemidler vil
alltid,men i varierendegrad, forekomme i en båthavn og medføre lokalenegativeeffekter på det marine
miljø.Mangemiljøgifterbinder seg til partiklerog bunnfelles.På grunt vann kan miljøgiftene
resuspenderesved oppvirvlingfra båtpropeller (Oug m.fl. 2006).Det må derfor forventes økt tilførselav
forurensende stoffer (metallerog miljøgifter)dersom det anleggesen ny båthavn.
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DETALJREGULERING FOR KILENESHEIA VEST - TILBAKEMELDING OG
KOMMENTAR TIL INNSENDTE KLAGER
Det er kommet to klager på kommunestyrets vedtak. Nedenfor følger vår tilbakemelding og
kommentarer.
Klage fra Naturvernforbundet
Det har vært regulert privat småbåthavn på land og i sjø siden 24.9.2009 og den nye planen
endrer ikke på arealene. Formålet med det vedtatte planforslaget var å se på omregulering av
boligfeltet B2. Fylkesmannen har i brev av 13.12.2018 trukket frem de samme argumenter som
Naturvernforbundet har fremmet i sin klage. Argumentene har vært saksbehandlet og vurdert
før kommunestyret fattet sitt vedtak. Vi kan for øvrig opplyse om at etablering av båthavnene
krever, så langt vi har erfaring, ikke mudring.
I adm. kommentar til kommentarene ifm. offentlig ettersyn er graden av forurensning vurdert,
samt at etablering av enkelte nye båtplasser innenfor nye småbåtanlegg er vurdert å ikke ha
være en vesentlig endring ift dagens situasjon. Det er både fra tiltakshavers og kommunens side
foretatt vurdering etter naturmangfoldloven. Samtidig er det vurdert at det ikke er behov for å
gjøre nye utredninger.
Klage fra Kerlefsen og Andersen
Når det gjelder byggegrensene så er det ikke riktig at det ikke er kommentert. Administrasjonen
har i saksutredningen laget en oppsummering av alle innspill og kommentert byggegrenser slik:

På den bakgrunn ble byggegrensene ikke rettet i planen.
Trollvegg Arkitektstudio AS – Østre Strandgate 31 , 4610 Kristiansand - Org. nr: 991 688 285 MVA - www.trollvegg.no - post@trollvegg.no

Når det gjelder innfylling i B2 så er deler av terrenget i B2 under 0 meter. Det kommer også frem
på kommunens kartside og terrengprofil. Det er også naturlig da pollen er endel av B2. Dette er i
tidligere reguleringsplan vært avsatt til ny kanal, men da dette ikke lenger er aktuelt er det
ønskelig å utnytte området til utbygging. I forhold til steinmassene som skal fylles i B2, så er
dette «kortreist stein» som i stor grad allerede er sprengt og ligger lagret i boligfeltet. Det er en
samfunnsøkonomisk god løsning å frakte steinen 50-200 meter internt i området fremfor å
frakte den ut av området og langt på offentlig vei. Som følge av ønske om utbygging, vil nevnte
terrengnivå tilpasses omkringliggende terreng.
Vi opplever at det ofte blir henvist til brev av 13.1.2010 fra Fylkesmannen. De innsigelser
Miljøvernavdelingen fremmet i dette brevet er senere trukket tilbake av Fylkesmannen i et brev
fra miljøvernavdelingen til Samfunnsavdelingen. De skriver:

Vi opplever at brevet av 13.1.2010 stadig blir trukket frem av privatpersoner og foreningen i
brev og media. Så lenge innholdet i brevet er trukket tilbake av Fylkesmannen i et senere brev,
oppfattes det som lite redelig å påstå at brevet fortsatt er gjeldende. Vi legger ved brevet for
orden skyld.
Når det gjelder klagen om landskapshensyn så mener vi at også denne ble behandlet i klage
behandlet av Fylkesmannen i Rogaland, 1.7.2011.
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Alf Petter Mollestad | By- og arealplanlegger
Trollvegg Arkitektstudio AS
alfpetter@trollvegg.no | +47 996 37 643 | www.trollvegg.no

Vedlegg:
- Brev fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert 13.1.2010.
Kopi sendt: Repstad Eiendom AS v/Ole Johan Bueklev

Trollvegg Arkitektstudio AS – Østre Strandgate 31 , 4610 Kristiansand - Org. nr: 991 688 285 MVA - www.trollvegg.no - post@trollvegg.no

