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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Uthuset som tilhører GB 26/2 tas ut av planen ved at BUN reduseres med en fjerdedel.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.04.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Uthuset som tilhører GB 26/2 tas ut av planen ved at BUN reduseres med en fjerdedel.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggs fellesforslag fra H og FRP:
Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12, med følgende endring:
- Bestemmelser om BRA endres til BYA
- Bestemmelse om at farger på bygget skal være i gråtoner/naturfarger, og taktekking skal
utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, endres til at bebyggelsen skal
utformes etter det stedlige preget for området.
- Bestemmelse om at utrigger skal ligge minst 3 meter fra enden av brygge strykes
- Bestemmelse om at byggemateriale for brygger skal være stein eller tre, og i farge
gråtoner/naturfarger supleres med: Materialer som naturlig gir gråtone.

- Formålsgrenser ansees som byggegrenser mot sjø
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Tilleggs fellesforslag fra FRP og H
Rådmannens forslag
Tilleggs fellesforslag fra FRP og H ble vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer
Rådmannens forslag med tillegg ble vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212, med følgende endring:

- Bestemmelser om BRA endres til BYA
- Bestemmelse om at farger på bygget skal være i gråtoner/naturfarger, og taktekking
skal
utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, endres til at bebyggelsen
skal
utformes etter det stedlige preget for området.
- Bestemmelse om at utrigger skal ligge minst 3 meter fra enden av brygge strykes
- Bestemmelse om at byggemateriale for brygger skal være stein eller tre, og i farge
gråtoner/naturfarger supleres med: Materialer som naturlig gir gråtone.
- Formålsgrenser ansees som byggegrenser mot sjø
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Bakgrunn for saken:
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Anna Kjellaug og Geir Øgreid utarbeidet forslag til
detaljregulering for deler av Okse. Formålet med planarbeidet er etablering av tre
fritidseiendommer med tilhørende uthus og bryggeanlegg. Mellom ny bebyggelse
opprettholdes en stor flate som friluftsformål.

Kartutsnitt: Planavgrensning

Dagens situasjon og planstatus:
Planområdet ligger på sørsiden av øya Okse. Området består hovedsakelig av slakt berg med et
skrint torvlag i sør, mens i den nordlige delen er det brattere og mer vegetasjon. Terrenget
stiger jevnt fra sjøen. Planområdet er ubebygd, men tilstøtende arealer mot vest og øst består av
etablert fritidsbebyggelse.

Gjeldende plan for området er kommunedelplan for Borøya, vedtatt 8.9.2005. Området er
avsatt til fritidsbebyggelse med plankrav, annet byggeområde, LNF og Båndlegging etter annet
lovverk, høyspentlinje.

Kartutsnitt: Kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer

Innholdet i planen:
Forslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, illustrasjoner
fritidsbebyggelse (3D, snitt, plan, fasade) og rapport arkeologisk registrering (vedlegg 1 - 11).

Kartutsnitt: Planforslaget

Det foreslås oppføring av tre hytter, med tilhørende uthus og bryggeanlegg. Maksimal BRA er
120 m2 for hver fritidseiendom, inkludert fritidsbolig, anneks og uthus. Området mellom
bebyggelsen reguleres til friluftsformål, her vil det etableres stier frem til fritidseiendommene.
Gjennom planområdet går det også en høyspentlinje som luftspenn. Det reguleres faresone med
høyspenningsanlegg. Det er også registrert fornminner, som reguleres med båndleggingssone.
Planprosess:

Det ble avholdt oppstartsmøte for planarbeidet den 26.04.2018, og meldt oppstart av
planarbeidet per brev den 08.06.2018. Innspillene til varselet om oppstart er oppsummert og
kommentert av regulanten i planbeskrivelsen.
Planforslaget var ute på høring i perioden 25.01.19-15.03.19, og det kom inn 8
høringsuttalelser. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av administrasjonen under, og av
tiltakshaver i vedlegg 15. Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 13 og 14.
Vest-Agder fylkeskommune, 05.02.19
- Området synes ikke å være særlig attraktivt med hensyn til allmenhetens friluftsliv. Vi
har derfor ingen vesentlige merknader til planlagte brygge.
- Hensynet til landskapet synes tilfredsstillende ivaretatt gjennom lokalisering av
fritidsboligene og reguleringsbestemmelsene til maks. høyde og dimensjoner til
bebyggelsen.
- Forholdet til kulturminnevernet på land er avklart og en registrert bosettingsplass er
sikret med hensynssone H-730. Når det det gjelder kulturminner i sjø har Norsk
Maritimt Museum stilt krav om registreringer. Planen kan ikke vedtas før resultatet av
nevnte registreringer er avklart.
Administrasjonens kommentar:
Norsk Maritimt Museum har konkludert med at det ikke vil være nødvendig med registreringer
av kulturminner i sjø - se høringsuttalelse datert 11.02.19.
Agder Energi Nett AS, 06.02.19
I området som inngår i detaljreguleringen har vi en nettstasjon i tillegg til et høy‐ og lavspent
luftledningsnett. Konf. vedlagte kartskisse.
Vi gjør oppmerksom på avstandskravet til 22 kV linjen som krysser området.
Minsteavstand er på minimum 6 meter målt vannrett fra nærmeste faseleder (tråd) til
nærmeste bygningsdel, for eksempel terrasse, takutspring etc.
Eventuell flytting eller omlegging av våre anlegg må bekostes av utbygger.
Administrasjonens kommentar:
Det er nå lagt inn avstandskrav til uthus i bestemmelsene (5 meter direkte avstand fra nærmeste
tråd for 22 kV).
Norsk Maritimt Museum, 11.02.19
Til varsel om oppstart av regulering svarte NMM i e‐post av 5. juli 2018 at det kunne være
behov for å gjennomføre en arkeologisk registrering under vann jf. kml § 9.
Vest‐Agder fylkeskommune har registrert et aktivitetsområde fra steinalder på toppen av øya,
men det er ikke gjort funn i strandsonen.
Etter en samlet vurdering anser vi at faren for en konflikt med kulturminner under vann er liten
og det er ikke behov for å gjennomføre en arkeologisk registrering her. Dersom det på noe
tidspunkt likevel skulle påtreffes kulturhistorisk materiale som kan være verna eller freda
minner vi om meldeplikten iht. kulturminnelovens § 14 tredje ledd.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Fylkesmannen i Agder, 15.02.19
Foreliggende planforslag er delvis i strid føringene gitt i kommunedelplanen for Borøya.
Utfyllende bestemmelser sier at sum bruksareal pr hyttetomt kan være inntil 100 kvm. I

planforslaget er dette økt til 120 kvm. Dette er begrunnet ut fra kommuneplanens
bestemmelser, men disse gjelder imidlertid ikke innenfor kommunedelplanområdet for Borøya.
Planforslagets naustbebyggelse på 60 kvm kommer som et tillegg. Dette gjør at det innenfor
planområdet åpnes for til sammen 120 kvm mer bruksareal enn hva kommunedelplanen åpner
for. Landskapsmessig mener vi dette slår spesielt uheldig ut for naustbebyggelsen, BUN.
Denne bebyggelsen vil føre til at det bebygde preget i den nære strandsonen økes betydelig.
Dette vil også være i strid med føringene i ovennevnte statlige planretningslinjer.
Fylkesmannen gir på denne bakgrunn faglig råd om at naustbebyggelsen (BUN) tas ut av
planforslaget. Vi ber også kommunen nøye vurdere hvorvidt det bør åpnes for en økning
av bruksarealet fra 100 kvm til 120 kvm for aktuelle tre tomter, særlig vurdert opp mot
presedensvirkninger for omkringliggende områder.
Administrasjonens kommentar:
Størrelsen på uthusene kommer ikke i tillegg til 120 m2 bruksareal. Dette er totalt bruksareal
for all bebyggelse, inkludert hytte, anneks og uthus. Dette står i bestemmelse 2.1.
Fritidsboligene ligger på en øy, noe som gjør at det er behov for uthus til oppbevaring av
maritime gjenstander nær bryggeanlegget. Administrasjonen mener derfor at dette ikke bør tas
ut av planforslaget, men har foreslått at det ene uthuset som tilhører GB 26/2 tas ut av planen
slik at det kun blir tre uthus tilknyttet hver sin fritidseiendom.
Når det gjelder utnyttelsesgraden så har man funnet det forsvarlig å tillate en utnyttelse på 120
m2. Det kan bemerkes at kommunen allerede har dispensert fra 100 til 120 m2 BRA i
enkeltsaker innen kommunedelplanen for Borøya. Ettersom det ikke er påvist noen konkrete
forhold som tilsier at en økning er spesielt problematisk, vil administrasjonen tilrå at planen
opprettholdes med 120 m2 BRA.
Kystverket, 19.02.19
Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd. Dette gjelder også for tiltak som
er i samsvar med en vedtatt reguleringsplan. Eksempler på tiltak er brygger og
fortøyningsinstallasjoner.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Fiskeridirektoratet, 22.02.19
Har ingen merknader til planforslaget.
Siri Coward, 14.03.19
Har en rekke spørsmål til planbeskrivelsen og bestemmelsene – se vedlegg høringsuttalelser.
Et par spørsmål gikk igjen både til bestemmelser og planbeskrivelse, disse gjaldt:
- Mulig skjerming mot bølger (bestemmelse § 2.3) – hva slags skjerming tenker man på?
- Hvorfor 4 uthus til 3 fritidseiendommer?
Administrasjonens kommentar:
- Her ser vi for oss en form for flytende bølgedempere.
- Det fjerde uthuset tenkes til GB 26/2, men dette har nå administrasjonen foreslått å ta ut
av planen.
Resten av spørsmålene har tiltakshaver selv oppsummert og kommentert i vedlegg 15.

Peder Johan Pedersen og Dag Øystein Kerlefsen v/ Grønt Nettverk, 16.03.19
Grønt Nettverk sendte innspill til oppstart av detaljplanarbeidet, men vi kan ikke se at våre
merknader er tatt til følge.
- Viser til innskjerping av byggeforbudet i strandsonen i 2008 og at kommunene ble
pålagt å regne inn byggegrense mot sjø. Viser til fylkesmannens innspill til varsel om
oppstart og til at det ikke er tegnet inn byggegrense mot sjø i kommunedelplan for
Borøya, og at det derfor må dispenseres fra byggeforbudet. Grønt nettverk ber om at
planforslaget avvises til departementets forutsetning jfr innskjerping av plan- og
bygningsloven fra 2008, eventuelt er imøtekommet.
- Det fremlagte planforslaget for Okse tydeliggjør ikke i tilstrekkelig grad om
kommunedelplanens forutsetninger og vilkår når det gjelder landskapshensyn er
ivaretatt. Vi tolker planbeskrivelsen når det gjelder terrenginngrep og planering til ikke
å være i overenstemmelse med kommunedelplanens forutsetning.
- Viser til arkeologisk rapport fra 2018. Vi viser til at kulturminner er ett av de
forholdene byggeforbudet i strandsona skal ivareta. Nedbygging slik planforslaget
åpner for, vil, etter vår oppfatning, forringe verdien og opplevelsen av vesentlige
kulturminner. Grønt Nettverk viser til at området har betydelige kulturminner som har
allmenn interesse og kan bli negativt berørt av den foreslåtte utbyggingen.
- Grønt nettverk mener det ikke er tilstrekkelig å vise til artsdatabanken, og at det der
ikke fremkommer opplysninger om artsmangfold. Vi mener en mer aktiv undersøkelse
må foreligge av fagpersoner på lik linje med det som er foretatt for kulturminner for å
innfri naturmangfoldlovens kunnskapskrav, § 8.
Administrasjonens kommentar:
- Planområdet er i kommunedelplanen for Borøya avsatt til fritidsbebyggelse med krav
om reguleringsplan. Det vurderes at området ikke er særlig attraktivt med hensyn til
friluftsliv for allmennheten, fritidsbebyggelsen er trukket godt inn på land og uthus er
godt tilpasset terrenget.
- Det er jobbet en del med mulig plassering av bebyggelsen slik at den skal bli minst
mulig ruvende i terrenget, og unngå for store fyllinger. Som beskrevet under «vurdering
av planforslaget» er byggegrensene i løpet av prosessen blitt justert slik at man unngår
bebyggelse på de høyeste og bratteste områdene på tomtene.
- Som tiltakshaver har kommentert i vedlegg 15 så er forhold til kulturminner avklart
med Fylkeskonservator og Norsk Maritimt museum.
- Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok, og det anses ikke som nødvendig å foreta
ytterligere vurderinger. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper
innenfor planområdet.
Vurdering av planforslaget:
Noe som er blitt nøye vurdert er bebyggelsens plassering. Terrenget stiger jevnt fra sjøen, og
det har vært viktig å legge til rette for at bebyggelsen plasseres slik at den blir minst mulig
ruvende i terrenget, og unngå for store fyllinger. Byggegrensene har i løpet av prosessen blitt
justert slik at man unngår bebyggelse på de høyeste og bratteste områdene på tomtene.
Byggegrensen til tomt BFF1 og BFF2 ble justert for å sikre at bebyggelsen ikke blir plassert
for høyt i terrenget, og det samme gjelder tomt BFF3 hvor byggegrensen er justert for å unngå
kollen i nordvest.
Planområdet ligger i 100-metersbeltet fra sjøen, hvor en spesielt skal ivareta hensynene knyttet
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Området langs sjøen

både øst og vest for planområdet er fra før bebygd med fritidsboliger. Den nye
fritidsbebyggelsen skal ha en estetisk utforming som er tilpasset miljøet i området. Det er
fastsatt byggegrenser for alle tomter, som styrer hvor byggene kan plasseres, som tidligere
beskrevet. Det er god avstand mellom fritidsbebyggelsen som er med på å ta hensyn til
naturlandskapet mellom bebyggelsen som opprettholdes som friluftsformål. I følge tiltakshaver
benyttes skogsterrenget lite til rekreasjon fordi det er kupert, tett vegetasjon og lite
fremkommelig. Vi ser derfor ikke at tiltaket vil berøre friluftsinteressene i området.

Administrasjonen har tidligere uttrykt sin skepsis til plasseringen og utformingen av uthusene,
og om dette vil se for ruvende ut i terrenget. De er imidlertid plassert i en naturlig forsenkning i
terrenget, og er terrassert for å få best mulig tilpasning til terrenget. Det er også oppgitt maks
høyde på den sørligste og den nordligste delen av uthusene (maks høyde på H01 kote +2.0 moh
for sørligste del av bygg, og maks høyde +4.5 moh for nordligste del av bygg). Det vurderes at
landskapshensyn er ivaretatt ved at bebyggelsen følger terrenget.
Administrasjonen mener likevel at uthuset som er tilknyttet GB 26/2 bør tas ut. Tiltakshaver
begrunner behovet for dette uthuset med behov for tilgang til eiendommen med båtplass og
tilhørende uthus, og lagerplass bl.a. for redskap, drift av eiendommen osv. Det er et ønske om å
begrense bebyggelse langs sjøen så godt som mulig, og administrasjonen mener at det er lite
hensiktsmessig å ha lagerplass til utstyr til drift av denne eiendommen helt nede ved sjøen, da
dette er snakk om et godt stykke opp på øya. Fylkesmannen har i tillegg gitt faglig råd om at
naustbebyggelsen tas ut av planforslaget. Administrasjonen anbefaler imidlertid ikke at alle
uthusene tas ut fordi det er nødvendig med oppbevaring nær bryggeanlegget, men synes
uthuset som ikke er tilknyttet en av fritidseiendommene kan tas ut.

Kulturmiljø:
Det ble foretatt arkeologiske registreringer i området 7. og 8. august 2018, med til sammen 10
prøvestikk. I alt ble det gravd tre positive prøvestikk som er nært inntil eksisterende
steinalderlokalitet 115936, og denne lokaliteten ble derfor utvidet mot vest, inn i planområdet.
Fornminner er registrert og hensynssone regulert i plankartet. Tiltak tillates ikke innen
hensynssonen.
Fylkeskonservator har uttalt at man ikke kan regulere formål «fritidsbebyggelse» under
hensynssone fornminner (H370_1). Dette gjelder en liten stripe helt i ytterkanten av tomt
BFF2, og dette området er nå regulert til «friluftsformål» i revidert plankart.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. Det er ikke registrert sårbare
eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt
nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter
naturmangfoldloven §§ 8-12.
Konklusjon
Det er etter høringen av planen gjort en liten endring i plankartet etter tilbakemelding fra
Fylkeskonservator.
Administrasjonen mener at uthuset som er tenkt tilknyttet GB 26/2 bør tas ut av planen.
Administrasjonen anbefaler at planen vedtas med ovennevnte endring.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer.
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REGULERINGSBESTEMMELSER, DETALJREGULERING DELER AV OKSE
GNR/BNR 26/2, 67, 68
Plan-ID: 201804
Dato godkjent:
Dato revidert: 04.01.2019
§1

FELLESBESTEMMELSER

1.1

Generelt
Reguleringsplanen er vist på 1 stk. kartblad i A3-format, målestokk 1 : 500.
Det tillates fremføring av nedgravd strømkabel og vann- og avløpsledninger gjennom
formål bebyggelse og anlegg og LNF.
Taktekking skal ikke være reflekterende.

1.2

Terrengtilpasning
Ny bebyggelse skal ha god arkitektonisk utforming og god tilpasning til omgivelsene.

§2
2.1

BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5, 1. ledd)
Fellesbestemmelse
 Maksimal T-BRA pr. eiendom hvor det er åpnet for bebyggelse er 120 m2 BRA, hvor
hytte, anneks og uthus inngår i det totale bruksarealet.

2.2










2.3

Fritidsbebyggelse - frittliggende, BFF1, BFF2 og BFF3
Maksimal mønehøyde for hytta er 6,0 meter over H01 (hovedetasje).
Maksimal gesimshøyde for hytta er 4,0 meter over H01 (hovedetasje).
Maksimal høyde H01 for «BFF1» kote +15,0 moh.
Maksimal høyde H01 for «BFF2» kote +9,0 moh.
Maksimal høyde H01 for «BFF3» kote +8,0 moh.
Tak skal være saltak, og maksimal takvinkel skal være 35 grader.
Det tillates anneks med maksimal BRA 20 m2, maksimal mønehøyde er 4,0 meter over
H01 (hovedetasje), og maksimal gesimshøyde er 3,0 meter over H01 (hovedetasje).
Farge på bygget skal være i gråtoner/naturfarger, og taktekking skal utføres med
materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.
Endelig plassering og utforming av fritidsbebyggelse skal fremgå av situasjonsplan i
målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse.
Det tillates maksimalt 1 stk. boenhet pr. tomt.

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS
 I sjøarealet tillates etablert utriggere eller moringer for båtfeste i tilknytning til brygge,
samt skjerming mot bølger. Anlegg i sjø tillates forankret i brygge og/eller sjøbunn.
Utriggere kan være maks 8 meter lange og ha en bredde på 0,5 meter, og skal
plasseres normalt på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge.
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§3
3.1

Brygge skal ha maksimal totallengde kaifront på 15 meter.
Bryggearealet skal maksimal være 40 m2.
Byggemateriale skal være stein eller tre, og i farge gråtoner/naturfarger.
Brygge BBS tilhører fritidseiendommene BFF1, BFF2, BFF3 og gnr/bnr 26/2.
Der hvor det ikke er byggegrenser, gjelder formålslinje som byggegrense.
Landdelen av bryggen skal opparbeides innenfor angitt byggegrense.
Uthus/naust/badehus, BUN
Formål «BUN» er privat og regulert til uthus.
Innenfor formålet «BUN» kan det bygges 4 uthus, maksimal BRA pr. enhet er 15 m2.
Taktype er saltak, og maksimal mønehøyde er 3,8 meter over H01 (hovedetasje).
Maks høyde på H01 kote +2,0 moh for sørligste del av bygg, og maks høyde på H01
kote +4,5 moh for nordligste del av bygg. Resterende høyder for H01 på byggene
tilpasses på stedet.
Farge på bygg skal være gråtoner/naturfarger.
Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.
De 4 uthusene BUN tilhører hver sin fritidseiendom BFF1, BFF2, BFF3 og gnr/bnr
26/2.
Formålsgrenser er byggegrenser.
LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (Pbl § 12-5, 5. ledd)

Friluftsformål, LF
 Formål «LF» er regulert til friluftsformål.
 Det tillates etablering av stier som er gruset på gnr/bnr 26/2 med bredde på 2,5 meter
som atkomst fra småbåthavna (brygga) til hyttetomtene.
 Vegetasjonsskjøtsel tillates.

§4

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (Pbl § 12-5, 6. ledd)

4.1

Ferdsel, VFE
 Innenfor formålet «VFE» tillates det ikke tiltak som hindrer ferdsel i sjø.

§5

HENSYNSSONER (Pbl § 12-6)

5.1

Faresone, høyspenningsanlegg, H370_1
Fareområdet «H370_1» omfatter høyspentlinje. Det tillates etablering av brygge som
vist i plankartet. Avstandskrav til uthus er 5 meter direkte avstand fra nærmeste tråd
for 22 kV.

5.2

Båndleggingssone, båndlegging etter lov om kulturminner, H730_1
Båndlegging «H730_1» omfatter automatisk fredete fornminner.

EFL, 06.12.2018
ViaNova Kristiansand AS
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Reguleringsbestemmelser, detaljregulering deler av Okse

ViaNova Kristiansand AS

Side 3

Detaljregulering for deler av Okse
i Søgne kommune
PLANBESKRIVELSE
PlanID: 201804
Dato revidert: 06.12.2018

VNK prosjektnr.: 3908

Utarbeidet for: Anna Kjellaug og Geir Øgreid
Utarbeidet av: ViaNova Kristiansand AS

Detaljregulering for deler av Okse, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 1

Innholdsfortegnelse
1 SAMMENDRAG .................................................................................................................................................... 4
2 BAKGRUNN .......................................................................................................................................................... 4
2.1 HENSIKTEN MED PLANEN..................................................................................................................................... 4
2.2 FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD.................................................................................................... 5
2.3 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN .................................................................................................................................. 5
2.4 UTBYGGINGSAVTALER......................................................................................................................................... 5
2.5 UTREDNINGER .................................................................................................................................................. 5
2.6 VEDLEGG ......................................................................................................................................................... 5
3 PLANPROSESSEN .................................................................................................................................................. 6
4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER.............................................................................................................. 7
4.1 OVERORDNEDE PLANER ...................................................................................................................................... 7
4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER ......................................................................................................................... 7
4.3 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER/RAMMER/FØRINGER ............................................................................................... 7
5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD ............................................................................. 8
5.1 BELIGGENHET ................................................................................................................................................... 8
5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK ................................................................................................... 9
5.3 STEDETS KARAKTER ............................................................................................................................................ 9
5.4 LANDSKAP ...................................................................................................................................................... 10
5.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ ...................................................................................................................... 10
5.6 NATURMANGFOLD ........................................................................................................................................... 11
5.7 REKREASJONSVERDI/ REKREASJONSBRUK, UTEOMRÅDER.......................................................................................... 13
5.8 LANDBRUK OG KULTURLANDSKAP ........................................................................................................................ 14
5.9 TRAFIKKFORHOLD ............................................................................................................................................ 14
5.10 BARNS INTERESSER......................................................................................................................................... 14
5.11 SOSIAL INFRASTRUKTUR .................................................................................................................................. 14
5.12 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET .......................................................................................................................... 15
5.13 TEKNISK INFRASTRUKTUR................................................................................................................................. 16
5.14 GRUNNFORHOLD ........................................................................................................................................... 17
5.15 STØYFORHOLD .............................................................................................................................................. 18
5.16 RISIKO- OG SÅRBARHET (EKSISTERENDE SITUASJON) .............................................................................................. 18
6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET .................................................................................................................... 19
6.1 PLANLAGT AREALBRUK ...................................................................................................................................... 19
6.2 GJENNOMGANG AV AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL .............................................................................................. 19
6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING ......................................................................................................... 20
6.4 BOLIGMILJØ.................................................................................................................................................... 26
6.5 UNIVERSELL UTFORMING................................................................................................................................... 27
6.6 UTEOPPHOLDSAREAL........................................................................................................................................ 27
6.7 LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER ..................................................................................................................... 27
6.8 KULTURMINNER .............................................................................................................................................. 27
6.9 VANN- OG AVLØP SAMT TILKNYTNING .................................................................................................................. 27
6.10 AVBØTENDE TILTAK/ LØSNINGER ROS ............................................................................................................... 27
7 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET ........................................................................................ 28
7.1 OVERORDNEDE PLANER .................................................................................................................................... 28
7.2 LANDSKAP/BEBYGGELSE .................................................................................................................................... 28
7.3 STEDETS KARAKTER .......................................................................................................................................... 28
7.4 ESTETIKK ........................................................................................................................................................ 29
7.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ, EVT. VERNEVERDIER .......................................................................................... 29
7.6 FORHOLDET TIL KRAVENE I KAP II I NATURMANGFOLDLOVEN .................................................................................... 29
7.7 REKREASJONSINTERESSER/ REKREASJONSBRUK ...................................................................................................... 29

Detaljregulering for deler av Okse, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 2

7.8 UTEOMRÅDER ................................................................................................................................................. 29
7.9 TRAFIKKFORHOLD ............................................................................................................................................ 29
7.10 BARNS INTERESSER......................................................................................................................................... 29
7.11 ROS ........................................................................................................................................................... 30
7.12 TEKNISK INFRASTRUKTUR................................................................................................................................. 30
7.13 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN .................................................................................................. 30
8 INNKOMNE INNSPILL ......................................................................................................................................... 31
9 AVSLUTTENDE KOMMENTAR ............................................................................................................................ 34

Detaljregulering for deler av Okse, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 3

1 Sammendrag
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Anne Kjellaug og Geir Øgreid, utarbeidet
detaljregulering for deler av Okse i Søgne kommune.
Detaljreguleringen tar utgangspunkt i arealdelen i «Kommunedelplan for Borøya med
omkringliggende øyer og holmer» og fradelte fritidseiendommer.
Detaljregulering deler av Okse har følgende hovedmål:
• Å opprettholde eksisterende fradelte fritidseiendommer.
• Regulere totalt 3 stk. fritidseiendommer.
• Sikre god stedstilpasning
• Sikre god atkomst med bryggeanlegg.
• Opprettholde grønnstruktur.
Detaljreguleringen omfatter et mindre areal i eksisterende kommunedelplan, hvor det er
satt krav til utarbeidelse av detaljregulering, jf kartsymbol «R». Formålsflaten til
kommunedelplanen er forholdsvis grovmasket. I planforslaget er det justert/makebyttet et
mindre av formålsareal. Areal sørvest for høyspentlinjen (som ligger nærmest sjøen)
reguleres til formål «friluftsformål», og dette arealet (fritidsbebyggelse) tillegges lengst nord
i planområdet. Dette gir bedre arrondering og harmonerer bedre med eksisterende fradelte
fritidseiendommer.
Totalt er det regulert 3 fritidseiendommer, og uthus som er tilknyttet bryggeanlegg. Det er
regulert byggegrenser i formålsflatene fritidsbebyggelse-frittliggende. For flaten uthus (fire
stk. i rekke) ligger byggegrenser i formålslinjen, og byggegrensen er avgrensningslinjen for ny
bryggefront i formålsflaten småbåtanlegg.
Ny fritidsbebyggelse skal få en god stedstilpasning, og unngå silhuettvirkning.
Mellom ny bebyggelse opprettholdes en stor flate som friluftsformål. Dette arealet utgjør
også atkomst til den enkelte fritidsbebyggelse.
Det er ikke registrert spesielt naturområde eller plante- eller dyrearter i planområdet.
Fornminner er registrert og regulert i plankartet, samt høyspentlinje som går gjennom
planområdet. Det er ikke mottatt merknader i fra naboer.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i 13. juni 2018. Det tas sikte på at planarbeidet vil bli
ferdigstilt sommer 2019.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I oppstartsmøtet ble det bestemt at ønskede tiltak må gjennomføres med en
detaljreguleringsplan, jf overordnet plan. Hovedformålet med detaljreguleringsplanen er å
hjemle etablering av fritidsbebyggelse, uthus og brygge.
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Detaljreguleringen omfatter i hovedsak arealer for fritidsbebyggelse, friluftsformål, uthus og
småbåtanlegg.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
• Anna Kjellaug og Geir Øgreid, Rådhusveien 53, 4640 Søgne.
Tiltakshavers kontaktperson er Geir Øgreid.
Rådgivende ingeniørfirma:
• ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Even F. Lorentsen.
Prosjektmedarbeidere: Marry Sjøvold og Øyvind Haugen.
Planforslaget omfatter privat eiendom, og det blir ingen arealer som blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det har ikke vært vedtak i plansaken på et tidligere tidspunkt.

2.4 Utbyggingsavtaler
Hele planområde er i privat eie, og det er ingen bebyggelse eller anlegg som skal overdras til
det offentlige. Det utarbeides dermed ingen utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Søgne
kommune.

2.5 Utredninger
Detaljreguleringen omfatter fritidsformål og grønnstruktur jf. overordnet plan, og det er ikke
behov for utredninger i detaljplanen.

2.6 Vedlegg
•
•
•
•
•
•

Plankart
Bestemmelser
ROS
Mottatte merknader
Oppstartsvarsel (brev og annonse)
Illustrasjoner fritidsbebyggelse (3D, snitt, plan, fasade)
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3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
• Kommunen og utbygger:
Formeldt oppstartsmøte mellom Søgne kommune og tiltakshaver/rådgiver var den
26.04.2018. Søgne kommune anbefaler oppstart av planarbeid.
Det har vært gjennomført drøftingsmøte 09.11.2018 mellom Søgne kommune og
tiltakshaver/rådgiver, samt muntlig kontakt i planprosessen i forhold til plandokument og
innhold.
• Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av detaljregulering. Det ble annonsert i avisen Søgne- og Songdalen
Budstikke den 13.06.2018 samt brev til berørte parter den 08.06.2018.
Grunneierliste og naboliste ble oversendt av Søgne kommune.

Figur 1, varslet planavgrensning.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
• Kommunedelplanen sin arealdel (vedtatt 08.09.2005):
Planområdet er avsatt til «Fritidsbebyggelse, krav om reguleringsplan», «Annet
byggeområde (brygger)», «LNF» og Båndlegging etter annet lovverk, høyspentlinje».

Figur 2, kommunedelplanens arealdel.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Det er ingen reguleringsplan innenfor avgrensningen til detaljreguleringsplanen.

4.3 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Detaljregulering for deler av Okse, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 7

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger på sørsiden av øya Okse i Søgne kommune, og utgjør et mindre areal i et
område bestående av fritidsbebyggelse.

Figur 3, Oversiktskart av planområdet.
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Figur 4, Ortofoto av nærområdet
• Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet er avgrenset av sjøen i sør og omfatter 2 stk. eksisterende fradelte
fritidseiendommer (gnr/bnr 26/67 og 68). I mot vest følges eiendomsgrensen til gnr/bnr
26/8, i øst følges eiendomsgrensen til gnr/bnr 26/25 og 26/57. Resterende areal ligger på
eiendom gnr/bnr 26/2. Regulert areal utgjør ca. 9 daa.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i privat eie, ubebygd, men er regulert til fritidsbebyggelse.
Tilstøtende areal mot vest er fritidsbebyggelse og LNF-område. Områder mot nord og øst er i
hovedsak LNF-område, men også nærliggende etablert fritidsbebyggelse.

5.3 Stedets karakter
Planområdet er en del av øya Okse i skjærgården til Søgne. Hele øye består av
fritidsbebyggelse langs sjøen, skogsområder innover øya, samt et tidligere gårdsbruk sentralt
på øya. Langs sjøen er det fritidsbebyggelse, uthus, bryggeanlegg og rekreasjonsområder
(svaberg og skogsområde).
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5.4 Landskap
Planområdet er avsatt fritidseiendom, og tilstøtende arealer mot vest og øst består av
fritidseiendommer. Terrenget stiger jevnt fra sjøen og til toppen av Okse som ligger på kote
+71 moh. Det er småkupert med påstående vegetasjon av busker og trær. Området ligger
solrikt til. Det er et lokalt mildt kystklima. Det er ingen spesielle forhold angående estetiske
som utpeker seg.

Figur 5, landskapsoversikt

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er mottatt uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskonservator melder behov for
å gjennomføre en arkeologisk registrering innenfor tiltaksområdet for å avklare om tiltaket
vil være i konflikt med automatisk fredete kulturminner. I Riksantikvarens database
«Askeladden», er det registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
Bosetning-aktivitetsområde, som er automatisk fredet. Det vises til kartutsnitt nedenfor.
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Figur 6, kartutsnitt med fornminner fra Askeladden

5.6 Naturmangfold
GENERELT:
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av
beslutningen. Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i
innsynsløsningene landskap/kilden (www.nibio.no), Naturbase (www.naturbase.no),
Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), forurensning (www.miljostatus.no), og
Naturresurser (www.ngu.no). En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for
NATURTYPER OG VEGETASJON:
Innenfor planområdet består arealet av barskog. Arealet består av uproduktiv skog.

Figur 7, kartutsnitt fra Nibio, Kilden
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NATURBASE:
I Miljødirektoratet sin naturbase, er det ikke registrert spesielle verdifulle naturtyper, eller
arter på rødlista eller svartlista innenfor planområdet.

Figur 8, kartutsnitt, Naturbase.

ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det ikke registrert planter eler dyr på svartelista (uønsket) eller på
rødlista (sårbar/truede arter).

Figur 9, kartutsnitt, Artsdatabanken.
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FORURENSNING:
I h.h.t. Miljødirektoratet sin database Miljøstatus, er det ingen forurensning av grunnen i
planområdet.

Figur 10, kartutsnitt, Miljøstatus, forurenset grunn.

NATURRESURSER:
I h.h.t. databasen til NGU for mineralressurser, er det ingen konflikt med registrerte
mineralressurser av nasjonal eller regional verdi. Det vises til kart nedenfor.
Det er ingen drivverdige jordressurser i området.

Figur 11, kartutsnitt, NGU, mineralressurser.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Skogsterrenget benyttes lite til rekreasjon, pga terrenget er kupert med tett vegetasjon og
lite fremkommelig, samt at det er i gjeldende reguleringsplan regulert til fritidsbebyggelse.
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5.8 Landbruk og kulturlandskap
Planområdet er ikke et landbruksområde. Det er lite registreringer av
kulturlandskapselementer i planområdet. Kun noen steinryddinger.

5.9 Trafikkforhold
Planområdet utgjør en øy i Torvefjorden. Atkomst med båt til og fra øya er i fra fastlandet.
Det er i dag ikke brygge på øya. Dette må etableres. Dette vil medføre til en liten økning av
båttrafikk.

5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Planområdet består av tett vegetasjon og er lite tilrettelagt for barn og unge, og dermed lite
benyttet som friluftsområde.

Figur 12, bilde, tett vegetasjon preget hele planområdet.

5.11 Sosial infrastruktur
Planområdet omfatter fritidseiendommer, og påvirker ikke forhold til skole eller barnehage.
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5.12 Universell tilgjengelighet
Planområdet som er avsatt til fritidsbebyggelse, er i dag ikke opparbeidet, og således ikke
tilrettelagt med universell utforming.

Figur 13, bilde, tett vegetasjon i planområdet.

Figur 14, bilde, skrånende terreng og større trær.
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5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Innenfor planområdet er det ingen VA-ledninger. I sjøen ligger vannledning (VL63).

Figur 15, kartutsnitt, eksisterende vann-ledninger.
• Overvann
Innenfor planområdet er det ingen overvannsledning. Det er naturlig avrenning i terrenget
mot sjøen.
• Energiforsyning
Det går en høyspentlinje som luftspenn gjennom planområdet fra nord til sør, samt en kort
avgreining mot øst. Herfra går det lavspent i retning nord-sør. I tillegg går en strømkabel i
sjøen fra plangrensa i sørøst og over sundet til øya Langholmen.
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Figur 16, høyspentlinje, retning nordover.

5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Planområdet består i hovedsak av bart fjell stedvis tynt dekke (NGU).

Figur 17, løsmassekart fra NGU.
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5.15 Støyforhold
Foruten eksisterende båttrafikk og kjøring til og fra fritidseiendommene i området, er det
ikke støyskapende virksomhet innenfor planområdet.

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas sitt skredatlas aktsomhet, er det ikke registrert fare for snøskred,
steinsprang eller jord- og flomskred innenfor planområdet.

Figur 18, kartutsnitt skredatlas fra NVE.
• Flomfare
Planområdet omfatter kun vann som sjøområder. I forhold til springflo/havstigning, er det i
kommuneplanens arealdel satt krav til minimum høyde for underkant gulv i fritidsbolig.
Terrenget er småkupert, og har naturlig avrenning i terrenget. Ny fritidsbebyggelse er ikke
utsatt for springflo/havstigning.
• Vind
Vind fra sørvest kan bygge opp bølger inn mot strandsonen og brygge. I forhold til ny
bebyggelse, er det ikke spesielle vanskelige vindforhold på land.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet har 2 hovedformål; fritidsbebyggelse og friluftsformål. Dette er i hovedsak
samsvar med overordnet plan.
Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse i overordnet plan.
Det reguleres 3 formålsflater til fritidsbebyggelse, hvor 2 allerede er fradelt som
fritidsbebyggelse. Det reguleres byggegrenser.
Ved sjøen reguleres brygge og båtligge. Byggegrense viser bryggekant. Bakenfor bryggene i
et lite dalsøkk, reguleres 4 stk. uthus på samme formålsflate. Byggegrenser går i
formålslinjene.
Hoveddelen i området reguleres til friluftsformål, som også omkranser fritidseiendommene.
I sjøen reguleres ferdsel.
Gjennom planområdet går det en høyspentlinje som luftspenn. Det reguleres faresone med
høyspenningsanlegg. Det er også registrert fornminner, som reguleres med
båndleggingssone.
Alt areal innenfor planområdet er i privat eie.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
• Fritidsbebyggelse-frittliggende
Det er regulert eget formål «BFF1-3», hvor det kan etableres 3 nye fritidsboliger. Det tillates
1 boenhet pr formålsflate. Maksimal T-BRA er 120 m2 (inkl. anneks og uthus), som er
hjemlet i kommuneplanens arealdel. Det er gode sol og lysforhold, og fritidsbebyggelsen
grenser direkte til friluftsformål i alle retninger. Ny fritidsbolig skal få en god tilpasning til det
kuperte terrenget. Det er regulert byggegrense.
• Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Formålet «BBS» er privat og omfatter fortøyningsområde for båter og brygge, samt mulig
skjerming mot bølger. Brygge og båtplasser er tilknyttet fritidseiendommene «BFF1-3» og
gnr/bnr 26/2.
• Uthus/naust/badehus
Formålet «BUN» er privat og omfatter areal til uthus. Uthus skal ikke brukes til varig
opphold. Uthusene er tilknyttet fritidseiendommene «BFF1-3» og gnr/bnr 26/2. Det skal
sendes egen søknad til Agder Energi Nett AS for uthus som ligger under høyspentlinja.
• Friluftsformål
Hoveddelen av planområdet utgjør formålet friluftsformål «LF». Området er småkupert med
vegetasjon av trær og busker. Under høyspentlinjene er vegetasjon er hogd ned. Det åpnes
ikke for bebyggelse i området. Terrenget skal bestå, men det tillates tynning og skjøtsel av
trær, samt etablering av stier frem til fritidseiendommene.
•

Ferdsel
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Sjøområdet reguleres med formål «VFE» og er ferdselsområde for båt.
• Hensynssone
Faresone:
I retning nord-sør i planområdet er det en høyspentlinje som luftspenn, samt en kort
avgreining mot øst. Berørt areal i planen reguleres med faresone, høyspenningsanlegg
«H370». Total bredde er på 15 meter. Det skal ikke etableres bebyggelse for varig opphold i
dette området.
Båndleggingssone:
Nordøst i planområdet har Fylkeskonservator registrert automatisk fredete fornminner.
Arealet reguleres med båndleggingssone, båndlegging etter lov om kulturminner «H730».

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
• Fritidsbebyggelsens høyde og utforming
Planforslaget omfatter 3 fritidstomter, hvor det tillates nye fritidsboliger, uthus og brygge.
Nye fritidseiendommer er regulert lengre inne på øya enn tilstøtende vest og øst for
planområdet.
Det er regulert byggegrenser på fritidstomtene. Dette gir mulighet for fleksible og gode
løsninger for å få tilpasset fritidsbygningen til terrenget. Nye fritidsboliger får god
stedstilpasning. Bakenforliggende terreng skjuler bebyggelsen.
Byggene vil være typisk 1,5 etasjer med saltak med takopplett som gir bedre
brukervennlighet og lysforhold i andre etasje.
Maksimal BRA er 120 m2 for hver fritidseiendom, som inkluderer fritidsbolig, anneks og
uthus. Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Planforslaget viser følgende planeringshøyder for såle; tomt «BFF1» kote +14 moh, tomt
«BFF2» kote +8 moh og tomt «BFF3» kote +7 moh. Dette gir god lys og solforhold, samtidig
som bebyggelsen tar hensyn til omkringliggende terreng. Areal som ikke skal bebygges,
reguleres til friluftsformål.
Ny fritidsbebyggelse på eiendommen «BFF1» ligger lengst fra sjøen. Terrenget stiger jevnt
oppover mot nord. Tomta ligger bak en kolle i sør. For å bedre lys og solforhold, er ny
bebyggelse plassert midt på tomta. Pga terrenget fortsetter å stige mot nord, vil ny
bebyggelse være lite fremtredende.
Ny fritidsbebyggelse på eiendommen «BFF2» ligger i en ende av en flate og tett inntil
stigende terreng mot nord og øst. Bygget blir lite synlig, men samtidig god lys og solforhold
mot øst, sør og vest.
På eiendommen «BFF3» er det et større areal som ikke kan bebygges, pga høyspentlinjen.
Fritidsbebyggelsen er plassert på østsiden av tomten, slik at kollen i nordvest opprettholdes.
Dette gir gode lys og solforhold.
Fargevalget blir i gråtoner/naturfarger, og taktekking skal ikke være reflekterende.
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Figur 19, 3D-konseptskisse av ny bebyggelse, sett fra sør.

Figur 20, 3D-konseptskisse av ny bebyggelse, sett fra sørøst.
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Figur 21, illustrasjon, tomter (BFF1-BFF3) med byggflater, viste snittlinjer.

Figur 22, lengdesnitt fra sjø til hei (sør-nord), for hytter i felt BFF3 og BFF1.
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Figur 23, lengdesnitt fra sjø til hei (sør-nord), for hytte i felt BFF2.

Figur 24, konseptskisse, hytte, fasader (Flatnes Bygg Consult).
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Figur 25, konseptskisse, hytte, plan (Flatnes Bygg Consult).

Figur 26, konseptskisse, uthus, fasader og plan (Flatnes Bygg Consult).
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Figur 27, konseptskisse, uthus, snitt (Flatnes Bygg Consult).
• Uthus
Fritidsboligene ligger på en øy, og det medfører naturlig behov for oppbevaring av maritime
gjenstander som er naturlig å oppbevare nær bryggeanlegget. Bebyggelsen er regulert med
noe avstand fra brygga for å bedre sikkerheten for høyvann. Terrenget er stigende opp fra
sjøen og opp til toppen av øya. Plassering av uthus gir ingen silhuett virkning, og farge på
bygg er i gråtoner/naturfarger. Uthusene er lagt ned i en naturlig forsenkning i terrenget, og
ruver ikke stort i terrenget. Byggegrense følger formålslinjer. De har en grunnflate på kun 15
m2 hver, samt maks høyde til møne er på 3,8 meter over gulv. Bebyggelsen er terrassert for å
få best mulig tilpasning til terrenget og for å bli minst mulig synlighet fra sjøsiden.
Kortveggen er dermed vendt mot sør.
• Brygge og atkomst
Planområdet ligger på øya Okse, og det er behov for regulering av brygge for å dekke
båtplasser for ny fritidsbebyggelse. Areal for ny brygge er regulert lengst mot øst, der hvor
det er en naturlig liten bukt med steiner. Eksisterende svaberg mot vest blir dermed ikke
berørt. Bryggekanten er plassert med tanke på å få tilstrekkelig vanndybde for at båter skal
ligge trykt fortøyd. Dette er regulert med byggegrense ca. midt i formålsflaten.
Bygningsmaterialet skal være av stein, tre e.l., i farge gråtoner/naturfarger. Brygga må tåle
oversvømmelse ved en eventuell springflo.

Figur 28, bilde, innseiling fra vest til planområdet.
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Figur 29, bilde, område for ny brygge (nærmest i bildet).

6.4 Boligmiljø
Fritidsboligene får bra beliggenhet. De er vendt mot sør og har gode solforhold. Ny
bygningsmasse er godt tilpasset terrenget for å unngå silhuett, og ligger samtidig nær sjøen.
Ny fritidsbebyggelse ligger skjermet innunder koller mot vest og nord. Planområdet blir i en
forlengelse av eksisterende fritidsbebyggelse på øya. Det er gode muligheter for bading og
fiske. Den høyeste toppen på Okse ligger rett nord for planområdet.

Figur 30, bilde, utsikt mot sør.
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6.5 Universell utforming
Planområdet er forholdsvis ulendt. Det skal ikke etableres veg, og atkomst til
fritidseiendommene vil ikke få universell utforming. Området skal tilstrebes en best mulig
tilgjengelighet. Etablering av fritidsbolig må forholde seg til byggetekniske forskrifter.

6.6 Uteoppholdsareal
Fritidseiendommene får gode uteoppholdsareal på den enkelt tomt, samt store
rekreasjonsområder i regulert friluftsformål og tilstøtende LNF-område på øya Okse. Alt
areal er i privat eie.
Det skal etableres stier mellom fritidseiendommene og ned mot nytt bryggeanlegg og uthus.

6.7 Landbruksfaglige vurderinger
Det er ingen landbruksarealer innenfor planområdet.

6.8 Kulturminner
Det er registrert automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet. Innenfor regulert
hensynssone tillates ingen tiltak i terrenget.

6.9 Vann- og avløp samt tilknytning
Det ligger offentlig vannledning i sjøen, rett sør for planområdet.
• Vann og avløp
Kommunens vedtekter for vann og avløp må følges. Det må utarbeides teknisk planer for
vann og avløp.
• Overvann
Overvann tilbakeføres i terreng og videre til sjøen.

6.10 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet.
Det er ikke avdekket spesielle emner som krever avbøtende tiltak/løsninger innenfor
planområdet, med unntak av fornminner og høyspentlinje.
Det tillates ikke tiltak i hensynssonen for kulturminner, og det tillates ikke etablering av
fritidsbolig i hensynssonen høyspenningsanlegg.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Forslaget til detaljregulering følger i hovedsak kommuneplanens arealdel og
kommunedelplanen, i forhold til utarbeidelse av detaljregulering, bebyggelse, volum og
høyder.

7.2 Landskap/bebyggelse
Området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse, som medfører endring av landskapet på de
enkelte tomtene. Vegetasjon må ryddes og planering for ny bebyggelse. Området er
småkupert med tett vegetasjon av trær og busker. Se bildet nedenfor.
Ny bebyggelse får god tilpasning til terrenget og vil bli lite synlig fra tilstøtende område.
Plasseringen gir samtidig gode lys og solforhold. For å sikre avstand mellom sjøen og
nærmeste fritidsbolig, reguleres dette som friluftsformål.

Figur 31, bilde planområdet sett i fra sør.

7.3 Stedets karakter
Stedets karakter blir noe endret. Berørt område er avsatt til fritidsbolig. Påstående
vegetasjon hvor ny bebyggelse skal oppføres, må kappes ned. Det vil fortsatt være igjen
vegetasjon i friluftsformålet som omfatter et stort areal i planforslaget.
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7.4 Estetikk
Forslag til bestemmelser gir føringer for god tilpasning av fritidsboligen til terrenget.
Fritidsbebyggelse blir liggende lite synlig i terrenget. Farger toner ned synligheten til
bebyggelsen.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdier
Det er registrert kulturminner. Planforslaget styrer utenom fornminnene, og planforslaget
medfører dermed ingen påvirkning/konsekvens.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet.
• Naturverdier
Det er ikke registrert spesielle naturverdier.
• Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesielle verdifulle fugler eller planeter i artsdatabanken. Planforslaget
ikke vil påvirke naturmangfoldet.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Øya er i privat eie, og er privatisert. Berørt planområde består av tett vegetasjon og er i lite
bruk som rekreasjonsområde. Mellom nye tomter, er det regulert friluftsformål, som
opprettholder mye av grønnstrukture. Dette vil ikke innebære noen særlig forringelse av de
totale friluftsmulighetene på øya. Det er liten forandring/konsekvens for
rekreasjonsinteressene.

7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med uteoppholdsareal tilknyttet fritidsboligen.

7.9 Trafikkforhold
I forhold til dagens trafikksituasjon med båt, vil det bli en beskjeden økning av båttrafikk
generelt i området. Det åpnes kun for 3 stk. nye fritidsboliger.

7.10 Barns interesser
Regulert areal er i privat eie. Nye tiltak i detaljreguleringen, er i samsvar med intensjonen i
overordnet plan. Det opprettholdes mulighet for å gå gjennom planområdet, da det er
regulert til friluftsformål mellom fritidsformålene, og det er store grøntområder tilstøtende
planområdet. Barn og unges interesser i planområdet blir ikke forringet. Det er ikke mottatt
merknader i fra naboer til planområdet.
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7.11 ROS
Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket
spesielle virkninger/konsekvenser i forbindelse med planforslaget, med unntak av
fornminner og høyspentlinje.
Fornminner er regulert med hensynssone og det åpnes ikke for tiltak i berørt areal.
Høyspentlinje er regulert med hensynssone og det åpnes ikke for fritidsbebyggelse innenfor
berørt areal. Uthus kan etableres.
Det vises til analysen som vedlegg til plan.

7.12 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Nye fritidsboliger tilkobles eksisterende vannledning. Kommunale vedtekter må følges i
forhold til vann og spillvann.
• Overvann
Planområdet ligger på en øy, med korte avstander til sjøen. Det er naturlig avrenning i
terreng. Nye tiltak medfører ingen vesentlige endringer av naturlige vannveier til sjøen.

7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Alt areal i detaljreguleringen er privat. Etablering av fritidsboliger medføre ikke økonomiske
konsekvenser for kommunen.
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8 Innkomne innspill
Det er varslet oppstart av detaljregulering, med svarfrist 18.07.2018. Merknadene er samlet
som vedlegg til planbeskrivelsen. Merknader er oppsummert og kommentert nedenfor.

Merknader fra Agder Energi Nett AS (AEN), datert mottatt 28.06.2018:
AEN har nettstasjon og høyspentlinjer i planområdet.
Minsteavstand er 6 meter fra nærmeste faseleder (tråd), som gir en total
byggeforbudsbredde på 15 meter. Eventuell flytting eller omlegging må bekostes av
utbygger.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning. Det skal reguleres hensynssone «fare» i plankartet.

Merknader fra Fiskeridirektoratet, Forvaltningsseksjonen i region Sør,
datert 25.06.2018:
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at det er registrert fiskeriinteresser eller maritimt
biologisk mangfold i det aktuelle området, og har derfor ingen merknader til den foreslåtte
detaljreguleringen.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.

Merknader fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, v/ Miljøvernavdelingen,
datert mottatt 21.06.2018:
Fylkesmannen viser til at i kommunedelplanens byggeområder, ikke er avsatt byggegrense
mot sjø. Det vises til brev av 08.03.2018 fra Kommunal- og moderneseringsdepartementet,
og forbud mot tiltak i 100-metersdbeltet.
Bygging av landskapsinngrep skal unngås i arealer som har betydning for andre formål,
friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk,
fiskenæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ny bebyggelse bør trekkes bort
fra sjøen, samt ta hensyn til allmenn tilgang til sjøen.
Naturmangfoldet bør vurderes tidlig i planprosessen. Det vises til Naturmangfoldloven §§ 8
til 12. Planbeskrivelsen skal beskrive hensynet til konsekvenser for barn og unge samt
funksjonshemmede. Det vises til rundskriv T-2/08 om barn og planlegging, samt rundskriv T5/99B om tilgjengelighet for alle.
Ved mudring/utfylling må det foretas undersøkelser av sedimenter, naturforhold og
biologisk mangfold. Mudring og utfylling i sjø eller vassdrag er i utgangspunktet forbudt, jf
forurensningsforskriften kapittel 22. Eventuell søknad om unntak fra forbudet skal sendes
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Areal som det knytter
seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser.
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Tiltakshavers kommentar:
I kommunedelplanen er det avsatt areal til ny fritidsbebyggelse. Innenfor planområdet er det
allerede godkjent og fradelt to fritidstomter. Tiltak innfor planområdet vil få liten betydning
for nevnte andre formål, og ny bebyggelse skal få god stedstilpasning.
Det er lite areal ved sjøen som blir berørt, og i overordnet plan er det vist nytt bryggeanlegg.
Naturmangfoldloven skal følges opp. Forhold for barn og unge skal følges opp i
planbeskrivelsen.
I utgangspunktet skal det ikke mudres eller fylles i sjøen. Det kan være værhard, og det kan
være behov for tiltak som bedrer båtligge ved brygga.
Det skal utarbeides ROS-analyse. Eventuelle hensynssoner reguleres i plankartet med
tilhørende bestemmelser.

Merknader fra Grønt Nettverk, datert mottatt 09.08.2018:
Grønt Nettverk er et løst sammensatt nettverk av flere «grønne organisasjoner» i Søgne, og
dette innspillet kommer i hovedsak fra Naturvernforbundet.
Det vises til kommunedelplan Borøya med omkringliggende øyer og holmer, og til
«estetikkparagrafen». Landskapshensyn og god arkitektur skal legges til grunn ved all
bebyggelse, jf. PBL § 74.2. Bestemmelsen skal ivareta hensynet til eksisterende landskap og
stedegen vegetasjon.
Tiltakshavers kommentar:
Planforslaget skal følge opp «estetikkparagrafen».

Merknader fra Kystverket Sørøst, datert mottatt 26.06.2018:
Kystverket Sørøst minner om at sikkerheten og fremkommeligheten for alle brukere av sjøen
er viktig tema ved planlegging i eller nær sjøen, og vi ber om at dette tas med i planarbeidet.
Tiltakshavers kommentar:
Planforslaget skal sikre fremkommelighet for planområdet og andre brukere av sjøen.

Merknader fra Norsk Maritimt Museum (NMM), datert 05.07.2018:
Potensialet for funn av kulturhistorisk materiale er høyt og vi varsler med dette at det kan bli
aktuelt å gjennomføre en registrering, jf. Kulturminneloven § 9. NMM ber om at planen
sendes over til uttalelse når den kommer på offentlig høring.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.

Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø,
datert mottatt 06.07.2018:
Det må tas hensyn til allmennhetens interesser i strandsonen, jf statlige planretningslinjer
for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Snarveier eller stier bør kartlegges,
og bør eventuelt opprettholdes og reguleres på plankartet.
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Bebyggelsens plassering, høyde og volum bør visualiseres. Ny bebyggelse bør plasseres som
gir minst mulig negativ innvirkning for interessene i strandsonen.
I forhold til fornminner, har planområdet har stort potensiale for funn fra steinalderen.
Fylkeskonservator melder behov for å gjennomføre en arkeologisk registrering.
I forhold til fornminner i sjø, vises det til ekspedisjon fra Norsk Maritimt Museum datert
05.07.2018.
Tiltakshavers kommentar:
Berørt areal i strandsonen er meget begrenset. Ny fritidsbebyggelse ligger godt inn på land,
og det er lite areal ved sjøen som blir berørt av brygge. Planområdet er befart og kartlagt,
også i forhold til stier. Ny bebyggelse skal visualiseres og få en god plassering i planområdet.
Det er gjennomført en arkeologisk registrering, og mottatt rapport. I plankartet reguleres
hensynssone med «båndleggingssone» med tilhørende bestemmelser.
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9 Avsluttende kommentar
Planforslaget følger opp kravet til utarbeidelse av reguleringsplan i overordnet plan.
Hovedformålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for etablering 3 fritidstomter. To av
disse fritidstomtene er allerede fradelt som fritidstomter.
Planområdet åpner for tiltak som er godt stedstilpasset, som omfatter en brygge i en naturlig
bukt, uthus som er regulert inne på land ved det laveste nivået i et søkk i terrenget, og 3
fritidsbebyggelser som er regulert i forskjellige nivå vertikalt og horisontalt.
Maksimal T-BRA pr. eiendom utgjør maksimalt 120 m2 BRA, som inkluderer hytte, anneks og
uthus, i h.h.t. kommuneplanens arealdel.
Svaberget nede ved sjøen i vest, åpnes det ikke for byggetiltak. Dette utgjør en del av
friluftsformålet.
Det er gjennomført kartlegging av planområdet for å avdekke eventuelle forhold som en må
vurdere videre i planarbeidet.
Det er ikke avduket store konfliktområder. Det er tatt hensyn til registrerte fornminner og
eksisterende høyspentlinje gjennom planområdet. ROS-analyse er utført.
Planen gir ingen stor forringelse av et område som allerede er regulert til fritidsbebyggelse.
Store deler av terreng med vegetasjon opprettholdes.

EFL, 06.12.2018
VNK
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
DETALJREGULERING DELER AV OKSE
GNR/BNR 26/2, 67, 68
I SØGNE KOMMUNE

Metode og forutsetninger
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen
er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i
relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser
som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og
konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”aktuelt” og kun unntaksvis
kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
-

Svært sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) -

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.
kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)
kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)
det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere
enn hvert 100 år.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Personskade
1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller
varig mén; mange
skadd.
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Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning med mer.
Ingen alvorlig skade
Systembrudd er
uvesentlig
Ikke varig skade
Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins.
Midlertidig/behandlings- System settes ut av drift
krevende skade
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom.
Langvarig miljøskade
System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i
følgende tabell:
Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

-

Hendelser i røde felt:
Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt:
Tiltak vurderes i fht nytte
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Overordnet risikovurdering
….
….
Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende
tabell.
Tabell 2 Analyseskjema
Hendelse/situasjon

Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur- og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/-skred

NEI

1

1

2. Snø-/isras

NEI

1

1

3. Flomras
4. Elveflom
5. Radongass

NEI
NEI
NEI

1
1
2

1
1
2
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Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart fra NVE
Atlas.
Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart fra NVE
Atlas.

I h.h.t. NGU sitt
aktsomhetskart for radon,
er det moderat til lav fare i
planområdet. Det
anbefales bruk av
radonsperre ved ny
bebyggelse.
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Vær, vindeksponering. Er området:
6. Vindutsatt

NEI

2

2

7. Nedbørutsatt
8. Utsatt for springflo/flom i
sjø/vann

NEI
NEI

1
2

1
2

9. Utsatt for flom i bekk (lukket)

NEI

1

1

Ny brygge ligger mot sør,
og kan være utsatt for
enkelte vindretninger.
Ny brygge ligger ved
sjøen. Springflo kan
medføre oversvømmelse
på anlegg. Fritidsbolig
ligger høyere og utenfor
fare.

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
10.
11.
12.
13.
14.

Sårbar flora
Sårbar fauna/fisk
Verneområder
Vassdragsområder
Fornminner (afk)

15. Kulturminne/-miljø

NEI
NEI
NEI
NEI
JA

1
1
1
1
4

1
1
1
1
2

NEI

1

1

Fylkeskonservator har
utvidet omfanget av
eksisterende fornminne til
også å inkludere
planområdet. I h.h.t.
databasen Askeladden
hos Riksantikvaren, er det
registrert automatisk
fredet fornminne.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vei, bru, knutepunkt
Havn, kaianlegg
Sykehus/-hjem, kirke
Brann/politi/sivilforsvar
Kraftforsyning
Vannforsyning
Forsvarsområde
Tilfluktsrom
Område for idrett/lek
Rekreasjonsområde
Vannområde for friluftsliv

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Akutt forurensning
Permanent forurensning
Støv og støy: industri
Støv og støy: trafikk
Støy: andre kilder
Sulfidholdig fjell

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
2

33. Forurenset grunn

NEI

1

1

34. Forurensning i sjø/vassdrag
35. Høyspentlinje (stråling)

NEI
JA

1
1

1
3
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Berggrunnen omfatter
diorittisk til granittisk
gneis, migmatitt. Mindre
utsatt.
I h.h.t. databasen
«miljøstatus», er det
ingen forurensning.
Det går en 22 kV luftlinje
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gjennom planområdet.
Det må reguleres
hensynssone fare med en
total bredde på 15 meter.
36. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
37. Avfallsbehandling
38. Oljekatastrofeområde

NEI

1

1

NEI
NEI

1
1

1
1

Medfører planen/tiltaket:
39.
40.
41.
42.
43.

Fare for akutt forurensning
Støy og støv fra trafikk
Støy og støv fra andre kilder
Forurensning til sjø/vassdrag
Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
44. Spesiell klatrefare i forbindelse
med høyspentmaster

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

NEI

1

1

Klatring i master kan få
store konsekvenser, som i
verste fall kan medføre
død. Pga mastenes
utforming, er det ingen
stor fare for uønskede
hendelser.

Transport. Er det risiko for:
45. Ulykke med farlig gods
46. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

NEI
NEI

1
1

1
1

Trafikksikkerhet
47. Ulykke i av-/påkjørsler
48. Ulykke med gående/syklende
49. Andre ulykkespunkter

NEI
NEI
NEI

1
1
1

1
1
1

Andre forhold
50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål
51. Er det potensiell sabotasje/terrormål i nærheten?
52. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm
53. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc)
54. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
55. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring
56. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

NEI

1

1

NEI

1

1

Endelig risikovurdering: I h.h.t. risiko sjekkliste, tabellen ovenfor og utarbeidede
temarapporter, ligger oppramsede hendelse/situasjon under grønn kategori.
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Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

4. Svært sannsynlig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

14,

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

5, 6, 8, 32,
35,

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK:
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser krever tiltak.
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.
Forhold som i h.h.t. tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering
av tiltak, er gitt nedenfor:
Det er ingen tiltak som utmerker seg spesielt, utenom følgende:
- Det er registrert automatisk fredete fornminner innenfor planområdet. Planen må
ta hensyn til dette og regulere arealet med hensynssone «båndleggingssone».
Det tillates ikke tiltak i bakken på berørt areal, uten at dette er avklart med
fylkeskonservator.
- Høyspentlinje med luftspenn går gjennom planområdet. Det må reguleres
hensynssone «høyspenningsanlegg» i plankartet. Hytte tillates ikke oppført
innenfor hensynssonen.

ViaNova Kristiansand AS
Kristiansand, 06.12.2018

Even F. Lorentsen
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Søgne kommune

Rapport ved
Lars Jølle Berge

Gårdsnavn og kommune – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K
B E FA R I N G / R E G I S T R E R I N G
Kommune:
Gårdsnavn:
Gårdsnummer:
Bruksnummer:

Søgne
Okse
26
2, 67, 68

Tiltakshaver:
Adresse:
Navn på sak:
Saksnummer:

Anna Kjellaug og Geir Øgreid

Registrering utført:
For- og etterarbeid:
Rapport sluttført:

07.-08.08.2018
09.-21.08.2018
21.08.2018

Detaljregulering for deler av Okse
18/05993
Ved:
Ved:
Ved:

Lars Jølle Berge
Lars Jølle Berge
Lars Jølle Berge

Registreringsnummer
Utvidelse
av 115936
eksisterende
steinalder-lokalitet
Diverse oppmuringer

Autom. fredete kulturminner i området:

Nyere tids kulturminner i området:

Fotodokumentasjon (APS-nummer):

Faglige konklusjoner:
Planen er ikke i konflikt med kulturminner.

X

Automatisk fredete kulturminner
Planen er i konflikt
Ingen synlige, potensial under bakken
Ikke vurdert

Merknader:
Sammendrag:

X

Nyere tids kulturminner
Planen er i konflikt
Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves
Ikke vurdert

Det ble gjort tre positive prøvestikk med funn av flint og diabas. Dette tolkes
som en fortsettelse av den tidligere registrerte steinalder-lokaliteten 115940
(Okse). Ellers påpekes det at det i hele planområdet finnes nyere tids røyser
og oppmuringer
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Figurliste
Figur 1 Øya Okse i landskapet
Figur 2 Kart over planområdet
Figur 3 Oversikt over lokaliteten 115940 hentet fra Askeladden
Figur 4 Oversikt over prøvestikk, plangrense og oppdatert lokalitet
Figur 5 Nyere tids kulturminner i form av rydninger på alle sider av området med funn av flint og diabas.
Figur 6 Nyere tids kulturminner sentralt i planområdet.
Figur 7 Nyere tids kulturminner sentralt i planområdet.
Figur 8 Oversikt over P8.
Figur 9 P2
Figur 10 Funn fra P2
Figur 11 Funn fra P10
Figur 12 Funn fra P9
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Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
Vest-Agder fylkeskommune ble i brev datert den 08.06.2018 informert om detaljregulering
ifm hytteutbygging.
Hensikten med reguleringsplanen er utskilling av hyttetomter og bebyggelse på disse.
Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens § 9, hvor fylkeskommunen
er forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med
hensynet til automatisk fredede fornminner.
Registreringene ble foretatt den 7. og 8. august 2018
Rapporten ble skrevet den 21.08.2018
Området som ble undersøkt var på 9 da. Til sammen ble det gravd 10 prøvestikk i området.

Natur- og kulturmiljø i området
Naturmiljø

Figur 13 Rød pil markerer øya Okse
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Figur 14 Kart over planområdet

Planområdet ligger på den sørlige delen av øya Okse i Søgne Kommune. Mellom planområdet
og de små holmene rett sør for Okse er det et kraftig drag i sjøen. Den sørlige delen av
planområdet består hovedsakelig av slakt berg med et skrinnt torvlag. I den nordlige delen av
planområdet er det brattere berg med noe mer vegetasjon. Sentralt i planområdet er ei myr
med bjørketrær. Rundt denne myra er det forsiktig hellende gressletter som har vært brukt
som beitemark. Bjørk og eik er trærne det fins mest av, men det er òg mye tett kratt.

Kulturmiljø
Automatisk fredede kulturminner i nærheten av planområdet
Rett øst for planområdet var steinalderlokaliteten 115940 (Okse) kjent. Lokaliteten defineres
av tre positive og ett negativt prøvestikk. I denne lokaliteten er det funnet opptil 29 steinartefakter i ett prøvestikk, hovedsakelig av flint.
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Figur 15 Oversikt over lokaliteten 115940 hentet fra Askeladden
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Undersøkelsesmetoder
Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av visuell
overflateregistrering og prøvestikking. En slik befaring innebærer at man registrer
kulturminner som kan sees i naturen med det blotte øyet. Eksempler på slike kulturminner er;
rydningsrøyser, fangstgroper, steingjerder, hustufter, bautasteiner, gravhauger, kullmiler,
tjæremiler, rester etter jernvinner etc.
Prøvestikking innebærer at det graves mindre prøveruter på ca 40x40 cm. Rutene har
varierende dybde der regelen er at man graver seg ned til berg eller steril undergrunnsmasse
som for eksempel leire. Massen i prøverutene ble tørrsollet.

Resultat av registreringen
Sammendrag
I løpet av to dagsverk ble det gravd ti prøvestikk. Samtlige prøvestikk ble tørrsollet. Det ble
funnet fire biter flint, derav ett flekkefragment, ett avslag med cortex, en brent flint og ett
flintfragment. I tillegg ble det funnet åtte biter diabas.

Figur 16 oversikt over prøvestikk, plangrense og oppdatert lokalitet

Overflateregistrering
Planområdet er ryddet for stein ifm tamdyrhold i etterreformatorisk tid. Grunneier opplyser
om at det har blitt drevet med både sau og kyr frem til moderne tid. Rydninger og steingjerder
vitner om dette. I praksis er hele planområdet kapslet inn av steingjerder og rydninger.
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Slettene innenfor planområdet har blitt ryddet for stein. Det er ei nedrast bu uten noen
betydelig alder helt vest i planområdet.

Figur 17 Nyere tids kulturminner i form av rydninger på alle sider av området med funn av flint
og diabas.

Figur 18 Nyere tids kulturminner sentralt i planområdet.
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Figur 19 Nyere tids kulturminner sentralt i planområdet.

Prøvestikking i østlig del av planområdet
Det ble gravd ti prøvestikk. De fleste prøvestikkene viser en relativt ensaretet lagdeling der de
øverste 10-20 cm er torv, og under dette er det grå eller brun grus eller sand med masse
småstein. Unntaket fra denne lagdelingen er P8. Det ble funnet store mengder kvarts i alle
prøvestikk. All kvartsen ble undersøkt, men diskriminert på grunnlag av manglende
diagnostiske kjennetegn.
Flata der P8 ble gravd ville nok ha vært myrlendt om ikke det hadde vært for den ekstreme
tørken i 2018. P8 ble gravd omtrent 1 m dypt. Prøvestikket inneholdt flere lag med løse sand
og grusmasser under ei 30 cm tykk (inntørka) myrtorv. For øvrig viser en sjekk i bunn av P8
med jordboret at det ikke er tegn på fast undegrunn et godt stykke nedover. P8 ble gravd
primært for å bekrefte at den aktuelle flata er gammel havbunn.

Figur 20 Oversikt over P8. I bakgrunnen er området hvor P2, P9 og P10 ble gravd markert med
rød linje.
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P2, P9 og P10 ble gravd tett inntill hverandre i et forsøk på å tolke funnene som i første
omgang ble gjort i P2. P7 er et negativt prøvestikk som ble gjort for å finne ut hvor tett
relasjon det har vært mellom funnene fra P2 og lokalititet 115940 som ligger rett øst for
planområdet.
P2 er gravd 7,5 moh. Et flekke-fragment av lysegrå flint ble funnet 20 cm ned i
prøvestikket, et funn som anses som et sikkert tegn på aktiviteter fra steinalder eller
bronsealder. I tilegg ble det funnet et mørkegrått flintfragment 5 cm under dette. Dette
flintfragmentet har avrundede kanter, som om det kan ha vært vannrullet. På samme dybde
ble det funnet en bit flint som er så vannrullet at den tolkes som natur. 30 cm ned i
prøvestikket ble det funnet et avslag av varmepåvirket flint.

Figur 21 P2 med flekke-fragment in situ og P2 ferdig gravd

P9 ble gravd et par meter oppforbi P2 mot øst for å forsøke å definere en eventuell lokalitet
basert på det nevnte flekke-fragmentet. I P9 ble det funnet åtte biter med diabas. Dette er et
materiale som egner seg godt til produksjon av økser.
P10 ble gravd et par meter nedenfor P2, mot vest. Det ble funnet èn bit med mørkegrå
flint. Denne ser ut som kan være et primæravslag med cortex. Kantene noe avrundet, som at
den er vannrullet. Siden P10 er satt nærmere den fortidige vannlinjen enn P2 er det ikke
usannsynlig at flinten fra P10 har blitt slipt noe ned i strandsona.
I alt ble det gravd tre positive prøvestikk (P2, P9 og P10). Siden disse prøvestikkene er
nært inntil en eksisterende steinalder-lokalitet, utvides denne lokaliteten i henhold til
topografien til å omfatte disse prøvestikkene.

Figur 22 Funn fra P2
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Figur 23 Funn fra P10

Figur 24 Funn fra P9

Prøvestikking i resten av planområdet
P1, P3, P4 og P5 er plassert 8-10 moh. Spessielt i P1 var det forventninger om å finne spor av
aktiviteter fra steinalderen. Alle disse prøvestikkene var negative.
P6 er plassert i det nordvestre hjørnet av ei slette, litt i le bak en stor, jordfast stein. I
P6 ble det funnet fire rustne nagler i ulik størrelse. Disse tolkes som moderne.

Konklusjon
Steinalder-lokaliteten 115936 (Okse) utvides mot vest, inn i planområdet på grunnlag av tre
positive prøvestikk.
Planområdet er spekket med nyere tids kulturminner i form av steingjerder og oppmurte
rydninger. Disse strukturene vitner om tamdyrhold i etterreformatorisk tid. Samtidig som disse
kulturminnene er vakre å se på, er det stor mulighet for at konstruksjonen av dem har medført
omroting av undergrunnen og ødelagt eventuelle kulturminner fra steinalderen.

Lars Jølle Berge
Kristiansand
21.08.2018
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4. Prøvestikkskjema
5. Foto
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Vest-Agder fylkeskommune

Vedlegg 1: Kart over planområdet fra tiltakshaver.
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Vest-Agder fylkeskommune

Vedlegg 2: Oversikt over registrerte kulturminner.
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Gårdsnavn og kommune – arkeologisk rapport

Vedlegg 3: Funnliste
Funn
P.stikk Kontekst
nr.
1
P2
Askeladden
id 115936
2
P9
Askeladden
id 115936
3
P10
Askeladden
id 115936

Vest-Agder fylkeskommune

Artefaktbeskrivelse
Ett flekkefragment av flint, Ett flintfragment, Ett brent
avslag av flint
Åtte avslag av diabas
Ett primæravslag med cortex av flint
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Vest-Agder fylkeskommune

Vedlegg 4: Prøvestikkskjema
P1.
Ingen funn.
Sentralt i planområde, 8,5 moh på svakt hellende gresslette. Vest for myr.
10 cm torv, homogent rødbrunt utfellingslag bestående av silt, tettpakket silt/leire.
Dybde ca 75 cm.
P2.
Funn av flekkefragment, fragment og brent avslag. Alle av flint.
I østlig del av planområde 7,5 moh på svakt hellende gresslette. Øst for myr
10 cm torv, homogent brunt sandlag, tettpakket silt/leire.
Dybde ca 40 cm.
P3.
Ingen funn.
I nordlig del av planområde. Liten gresslette mellom oppmuringer. Nord for myr
10 cm torv, brunt gruslag, mye røtter, stein/berg.
P4.
Ingen funn.
I nordlig del av planområde. Samme gresslette som P1. Nordvest for myr.
P5.
Ingen funn.
På et lite platå sentralt i planområdet ca 10 moh.
Veldig mye røtter og stein av diverse størrelse.
P6.
Funn av moderne nagler.
Vest i planområde i le bak en stor jordfast stein. Ca 10 moh. Gresslette.
10 cm torv, homogene siltmasser med småstein.
P7
Ingen funn.
Helt øst i planområdet. Mot toppen av eidet som går over mot tidligere kjent steinalderlokalitet. Oppmuringer på alle sider.
10 cm torv, røtter og homogene sandmasser, stein/berg.
P8
Ingen funn
Sentralt/øst i planområdet. I inntørka myr, gammel havbunn.
30 cm myrtorv, sand og siltmasser i ukjent dybde.
P9
Funn av åtte biter diabas
I østlig del av planområde 8 moh på svakt hellende gresslette. Øst for myr
10 cm torv, homogent brunt sandlag, tettpakket silt/leire.
Dybde ca 40 cm.
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Vest-Agder fylkeskommune

P10
Funn av avslag av flint.
I østlig del av planområde 7 moh på svakt hellende gresslette. Øst for myr
10 cm torv, homogent brunt sandlag, tettpakket silt/leire.
Dybde ca 40 cm.

Vedlegg 5:
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L13
2018/1556 -627/2019
Mari Sørskår Larsen
08.01.2019

Saksframlegg
Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan
ID 201804
Utv.saksnr
7/19

Utvalg
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

Møtedato
23.01.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for del av Okse – Plan
ID 201804 ut til offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for del av Okse – Plan
ID 201804 ut til offentlig ettersyn og høring.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 (H, FRP) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for del av Okse –
Plan ID 201804 ut til offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Anna Kjellaug og Geir Øgreid utarbeidet forslag til
detaljregulering for deler av Okse. Formålet med planarbeidet er etablering av tre
fritidseiendommer med tilhørende uthus og bryggeanlegg. Mellom ny bebyggelse
opprettholdes en stor flate som friluftsformål.

Kartutsnitt: Planavgrensning

Dagens situasjon og planstatus:
Planområdet ligger på sørsiden av øya Okse. Området består hovedsakelig av slakt berg med et
skrint torvlag i sør, mens i den nordlige delen er det brattere og mer vegetasjon. Terrenget
stiger jevnt fra sjøen. Planområdet er ubebygd, men tilstøtende arealer mot vest og øst består av
etablert fritidsbebyggelse.

Gjeldende plan for området er kommunedelplan for Borøya, vedtatt 8.9.2005. Området er
avsatt til fritidsbebyggelse med plankrav, annet byggeområde, LNF og Båndlegging etter annet
lovverk, høyspentlinje.

Kartutsnitt: Kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer

Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte for planarbeidet den 26.04.2018. Det ble meldt oppstart av
planarbeidet per brev den 08.06.2018, og annonsert i Søgne- og Songdalen budstikke den
13.06.2018. Innspillene til varselet om oppstart er oppsummert og kommentert av regulanten i
planbeskrivelsen. Innspillene ligger også vedlagt i sin helhet.

Planens innhold:
Forslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, illustrasjoner
fritidsbebyggelse (3D, snitt, plan, fasade), rapport arkeologisk registrering og innkomne
merknader (vedlegg 1 - 12)

Kartutsnitt: Planforslaget

Det foreslås oppføring av tre hytter, med tilhørende uthus og bryggeanlegg. Maksimal BRA er
120 m2 for hver fritidseiendom, inkludert fritidsbolig, anneks og uthus. Dette er i tråd med
overordnet plan. Området mellom bebyggelsen reguleres til friluftsformål, her vil det etableres
stier frem til fritidseiendommene. Gjennom planområdet går det også en høyspentlinje som
luftspenn. Det reguleres faresone med høyspenningsanlegg. Det er også registrert fornminner,
som reguleres med båndleggingssone.
Saksutredning:
Plassering av bebyggelsen – terreng og hensyn i 100-metersbeltet:
I gjeldende kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer er området satt
av til fritidsbebyggelse med krav om reguleringsplan. Planforslaget er i hovedsak samsvar med
overordnet plan. Noe som er blitt nøye vurdert er bebyggelsens plassering. Terrenget stiger
jevnt fra sjøen, og det har vært viktig å legge til rette for at bebyggelsen plasseres slik at den
blir minst mulig ruvende i terrenget, og unngå for store fyllinger. Administrasjonen har derfor
spilt inn at byggegrensene bør justeres slik at man unngår bebyggelse på de høyeste og
bratteste områdene på tomtene. Byggegrensen til tomt BFF1 og BFF2 er nå blitt justert for å
sikre at bebyggelsen ikke blir plassert for høyt i terrenget, og det samme gjelder tomt BFF3
hvor byggegrensen er justert for å unngå kollen i nordvest.
Administrasjonen har uttrykt sin skepsis til plasseringen og utformingen av uthusene, og om
dette vil se for ruvende ut i terrenget. De er imidlertid plassert i en naturlig forsenkning i
terrenget, og er terrassert for å få best mulig tilpasning til terrenget. Det er også spilt inn at det
må settes begrensninger på hvor høyt de kan plasseres i terrenget, og det er derfor nå oppgitt
maks høyde på den sørligste og den nordligste delen av uthusene (maks høyde på H01 kote
+2.0 moh for sørligste del av bygg, og maks høyde +4.5 moh for nodligste del av bygg).
Planområdet ligger i 100-metersbeltet fra sjøen, hvor en spesielt skal ivareta hensynene knyttet
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Området langs sjøen
både øst og vest for planområdet er fra før bebygd med fritidsboliger (se kartutsnittet under).
Den nye fritidsbebyggelsen skal ha en estetisk utforming som er tilpasset miljøet i området.
Det er fastsatt byggegrenser for alle tomter, som styrer hvor byggene kan plasseres, som
tidligere beskrevet. Det er god avstand mellom fritidsbebyggelsen som er med på å ta hensyn
til naturlandskapet mellom bebyggelsen som opprettholdes som friluftsformål. I følge
tiltakshaver benyttes skogsterrenget lite til rekreasjon fordi det er kupert, tett vegetasjon og lite
fremkommelig. Vi ser derfor ikke at tiltaket vil berøre friluftsinteressene i området.

Kulturmiljø:

Det ble foretatt arkeologiske registreringer i området 7. og 8. august 2018, med til sammen 10
prøvestikk. I alt ble det gravd tre positive prøvestikk som er nært inntil eksisterende
steinalderlokalitet 115936, og denne lokaliteten ble derfor utvidet mot vest, inn i planområdet.
Fornminner er registrert og hensynssone regulert i plankartet. Tiltak tillates ikke innen
hensynssonen.

Kartutsnitt: Utvidet steinalderlokalitet

Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. Det er ikke registrert sårbare
eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at planen legges ut på offentlig ettersyn og høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer.

Vedlegg
1
Plankart
2
Reguleringsbestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
ROS-analyse
5
Perspektiv, konseptskisse 3 hytter
6
SNITT_PROFIL
7
SNITT_PLAN
8
Hytte, konseptskisse plan 501
9
Hytte, konseptskisse fasade, 504
10 Uthus, konseptskisse plan, fasade og snitt, 501
11 Rapport arkeologisk registrering deler av Okse.docx
12 Innkomne merknader

Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 06.02.2019 15:56:06
Til: Postmottak
Tittel: Plan ID 201804 - Detaljregulering for deler av Okse

Detaljregulering for deler av Okse
AE Nett's svar til VIANOVA 20.06.2018:

Detaljregulering for deler av Okse i Søgne kommune
I området som inngår i detaljreguleringen har vi en nettstasjon i tillegg til et høy‐ og lavspent luftledningsnett.
Konf. vedlagte kartskisse.
Vi gjør oppmerksom på avstandskravet til 22 kV linjen som krysser området.
Minsteavstand er på minimum 6 meter målt vannrett fra nærmeste faseleder (tråd) til nærmeste bygningsdel, for
eksempel terrasse, takutspring etc.
Eventuell flytting eller omlegging av våre anlegg må bekostes av utbygger.

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

www.aenett.no

Søgne kommune

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Leif Erik Egaas
Telefon:
90125117
Vår referanse: 18/9302
Deres
2018/1556
referanse:
Dato:
22.02.2019

Postboks 1051
4682 SØGNE

Svar vedr Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for deler av Okse PlanID 201804

Vi viser til sak mottatt her vdr ovennevnte.
Fiskeridirektoratet region Sør har tidligere, 25/6-2018, uttalt seg til igangsetting av
detaljreguleringen for deler av Okse. Jfr vår ref 18/9302, deres ref 3908.
Vi hadde den gang ingen merknader til de forslåtte tiltakene og vi har heller ingen
merknader til høringsdelen.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

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

51 49 16 89

18/9302

Mottakerliste:
Søgne kommune

Kopi til:
Fiskerlaget Sør / Fiskarlagets
Servicekontor AS avd. Sør
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Kystverket Sørøst

Postboks 1051

4682

SØGNE

Postboks 1476 Vika

0116

OSLO

Postboks 788 Stoa
Postboks 1502

4809
6025

ARENDAL
ÅLESUND
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Søgne kommune

Vår dato:

Vår ref.:

15.02.2019

2018/5369

Deres dato:

Deres ref.:

25.01.2019

bb994785-2f44-4e8fa99e-9fff4e9a1ed8

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole-Johan Eik, 38 17 62 07

Postboks 1051
4682 SØGNE

Høringsuttalelse til reguleringsplan for deler av Okse, planid 201804 i
Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 25.01.2019.
Planområdet (ca. 9 dekar) ligger på sørsiden av Okse, innenfor kommunedelplanområdet for Borøya
med omkringliggende øyer og holmer, vedtatt i 2005. Planforslaget viser bl.a. 3 hyttetomter hvor det
kan etableres inntil 120 kvm bruksareal bebyggelse på hver tomt. I tillegg er det planlagt
bryggeanlegg for bebyggelsen, samt 4 uthus/naust/badehus i bakkant av bryggeanlegget. Disse
naustene har et bruksareal på tilsammen på 60 kvm.
Vurdering
Fylkesmannens miljøvernavdeling har ved oppstart av planarbeidet bl.a. fokusert på at gjeldende
byggeområde for fritidsbebyggelse på stedet ligger i 100-metersbeltet langs sjøen. Det er ikke avsatt
byggegrense mot sjø i dette byggeområdet. Det måtte derfor legges til grunn at forbudet mot tiltak i
100-metersbeltelt langs sjøen etter pbl. § 1-8, samt føringene i statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen gjør seg gjeldende.
Foreliggende planforslag er delvis i strid føringene gitt i kommunedelplanen for Borøya. Utfyllende
bestemmelser sier at sum bruksareal pr hyttetomt kan være inntil 100 kvm. I planforslaget er dette
økt til 120 kvm. Dette er begrunnet ut fra kommuneplanens bestemmelser, men disse gjelder
imidlertid ikke innenfor kommunedelplanområdet for Borøya. Planforslagets naustbebyggelse på 60
kvm kommer som et tillegg. Dette gjør at det innenfor planområdet åpnes for til sammen 120 kvm
mer bruksareal enn hva kommunedelplanen åpner for. Landskapsmessig mener vi dette slår
spesielt uheldig ut for naustbebyggelsen, BUN. Denne bebyggelsen vil føre til at det bebygde preget i
den nære strandsonen økes betydelig. Dette vil også være i strid med føringene i ovennevnte statlige
planretningslinjer.

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65

Telefon: 37 01 75 00
www.fylkesmannen.no/ag
Org.nr. 974 762 994

Side: 2/2

Fylkesmannen gir på denne bakgrunn faglig råd om at naustbebyggelsen (BUN) tas ut av
planforslaget. Vi ber også kommunen nøye vurdere hvorvidt det bør åpnes for en økning
av bruksarealet fra 100 kvm til 120 kvm for aktuelle tre tomter, særlig vurdert opp mot
presedensvirkninger for omkringliggende områder.

Med hilsen
Pia Karine Hem Molaug ( e.f. )
faggruppeleder plan

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund 4605

KRISTIANSAND S

Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:
2018/15564333/2019

Vår ref.:
2018/1990-4

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
19.02.2019

Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for deler av Okse - Plan ID 201804 Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 25. januar 2019 vedrørende høring av forslag til detaljreguleringsplan for
deler av Okse, plan ID 201804.
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av tre fritidsboliger med tilhørende
uthus og bryggeanlegg.
Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd. Dette gjelder også for tiltak som
er i samsvar med en vedtatt reguleringsplan. Eksempler på tiltak er brygger og
fortøyningsinstallasjoner.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fylkesmannen i Agder
Postboks 788 Stoa
Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum

4809
5804

ARENDAL
BERGEN

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

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

Fra: Morten Reitan[Morten.Reitan@marmuseum.no]
Sendt: 11.02.2019 14:02:21
Til: Postmottak; postmottak@vaf.no
Tittel: 18/00433-4 - 2018225 Offentlig ettersyn Vest-Agder Søgne Okse

Viser til oversendte dokumenter vedrørende offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gbnr 26/ 2,67,68 Okse i
Søgne kommune.
Norsk maritimt museum (NMM) er kulturminnevernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under
vann i Sør‐Norge som er freda eller verna etter Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §4 eller §14. Til
varsel om oppstart av regulering svarte NMM i e‐post av 5. juli 2018 at det kunne være behov for å gjennomføre en
arkeologisk registrering under vann jfr. kml § 9.
Planen åpner for å etablere en brygge helt sør i området samt at en mindre sjøområde reguleres til
ferdselsområde. Dette medfører et begrenset inngrep i sjøbunnen.
Det er mye stein og fjell i sjøen og fjæresonen her og mektigheten på sjøbunnsedimentene er begrenset.
Forutsetningen for at det er bevart kulturhistoriske gjenstander av tre, bein, skinn eller andre organiske materialer
forutsetter at gjenstandene ligger beskyttet i bunnsedimentene.
Vest‐Agder fylkeskommune har registrert et aktivitetsområde fra steinalder på toppen av øya, men det er ikke
gjort funn i strandsonen.
Etter en samlet vurdering anser vi at faren for en konflikt med kulturminner under vann er liten og det er ikke
behov for å gjennomføre en arkeologisk registrering her. Dersom det på noe tidspunkt likevel skulle påtreffes
kulturhistorisk materiale som kan være verna eller freda minner vi om meldeplikten iht. kulturminnelovens § 14
tredje ledd.
Vennlig hilsen
Norsk maritimt museum
Morten Reitan
Arkeolog
Telefon +47 952 17 065
www.marmuseum.no

‐‐‐‐‐Opprinnelig melding‐‐‐‐‐
Fra: Tori Falck
Sendt: 28. januar 2019 11:09
Til: Tori Falck <Tori.Falck@marmuseum.no>
Emne: Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for deler av Okse ‐ Plan ID 201804

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil‐ eller koblingsvedlegg:
dokumenter‐3dec3ea8

SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 18/05993-10

Deres ref.: 2018/1556-4333/2019

Dato: 05.02.2019

Søgne kommune - detaljregulering for deler av Okse, Plan ID 201804 – offentlig
ettersyn
Det vises til oversendelse fra kommunen, datert 25.01.2019.
Det vises videre til vårt innspill, datert 06.07.2018, der fylkeskommunens interesser
i planarbeidet ble spilt inn; arealbevarende interesser i strandsonen, landskap og forholdet
til kulturminnevern.
Planforslaget er i tråd med overordnet plan Kommunedelplan for Borøya med
omkringliggende øyer og holmer.
Interesser knyttet til strandsonen
Området synes ikke å være særlig attraktivt med hensyn til allmenhetens friluftsliv. Vi har
derfor ingen vesentlige merknader til planlagte brygge.
Landskapshensyn
Hensynet til landskapet synes tilfredsstillende ivaretatt gjennom lokalisering av
fritidsboligene og reguleringsbestemmelsene til maks. høyde og dimensjoner til
bebyggelsen.
Kulturminner og kulturmiljø
Forholdet til kulturminnevernet på land er avklart og en registrert bosettingsplass er sikret
med hensynssone H-730. Når det det gjelder kulturminner i sjø har Norsk Maritomt
Museum stilt krav om registreringer. Planen kan ikke vedtas før resultatet av nevnte
registreringer er avklart.
Med vennlig hilsen
Diderik Cappelen
fung. seksjonsleder
Kristin Syvertsen
rådgiver

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

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

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:
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Adresselister:
Mottakere:
SØGNE KOMMUNE
Kopi til:
FYLKESMANNEN I AGDER
Norsk Maritimt Museum

Fra: Siri Coward[siri.coward@gmail.com] Sendt: 14.03.2019 12:53:52 Til: Postmottak; Mari Sørskår Larsen Tittel:
Detaljregulering for deler av Okse i Søgne kommune
Hei.
Jeg har lagt inn kommentarer/spørsmål til Planbeskrivelsen (11 kommentarer) og
Reguleringsbestemmelsene (3 kommentarer) i vedlagte dokumenter.
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§1

FELLESBESTEMMELSER

1.1

Generelt
Reguleringsplanen er vist på 1 stk. kartblad i A3-format, målestokk 1 : 500.
Det tillates fremføring av nedgravd strømkabel og vann- og avløpsledninger gjennom
formål bebyggelse og anlegg og LNF.
Taktekking skal ikke være reflekterende.

1.2

Terrengtilpasning
Ny bebyggelse skal ha god arkitektonisk utforming og god tilpasning til omgivelsene.

§2
2.1

BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5, 1. ledd)
Fellesbestemmelse
• Maksimal T-BRA pr. eiendom hvor det er åpnet for bebyggelse er 120 m2 BRA, hvor
hytte, anneks og uthus inngår i det totale bruksarealet.

2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3
•

Fritidsbebyggelse - frittliggende, BFF1, BFF2 og BFF3
Maksimal mønehøyde for hytta er 6,0 meter over H01 (hovedetasje).
Maksimal gesimshøyde for hytta er 4,0 meter over H01 (hovedetasje).
Maksimal høyde H01 for «BFF1» kote +15,0 moh.
Maksimal høyde H01 for «BFF2» kote +9,0 moh.
Maksimal høyde H01 for «BFF3» kote +8,0 moh.
Tak skal være saltak, og maksimal takvinkel skal være 35 grader.
Det tillates anneks med maksimal BRA 20 m2, maksimal mønehøyde er 4,0 meter over
H01 (hovedetasje), og maksimal gesimshøyde er 3,0 meter over H01 (hovedetasje).
Farge på bygget skal være i gråtoner/naturfarger, og taktekking skal utføres med
materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.
Endelig plassering og utforming av fritidsbebyggelse skal fremgå av situasjonsplan i
målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse.
Det tillates maksimalt 1 stk. boenhet pr. tomt.
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS
I sjøarealet tillates etablert utriggere eller moringer for båtfeste i tilknytning til brygge,
samt skjerming mot bølger. Anlegg i sjø tillates forankret i brygge og/eller sjøbunn.
Utriggere kan være maks 8 meter lange og ha en bredde på 0,5 meter, og skal plasseres
normalt på bryggens kaifront og minst 3 meter fra enden av brygge.

Commented [CS1]: Dette er totalt ubegripelig.
I den gule setningen står det at maks mønehøyde er 6 m, og
hvis jeg har forstått det riktig betyr det 6 m fra gulv til tak.
Det betyr da at man kan ha pilarer/grunnmur på opptil 9
meter (15 m – 6 m) !!!

Commented [CS2]: Her burde det spesifiseres hva slags
skjerming som det kan være snakk om. Er molo definert
under begrepet ‘skjerming mot bølger’ ?
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•
•
•
•
•
•
2.4
•
•
•
•

•
•
•
•

§3

•
•
•

4.1

Side 1

Brygge skal ha maksimal totallengde kaifront på 15 meter.
Bryggearealet skal maksimal være 40 m2.
Byggemateriale skal være stein eller tre, og i farge gråtoner/naturfarger.
Brygge BBS tilhører fritidseiendommene BFF1, BFF2, BFF3 og gnr/bnr 26/2.
Der hvor det ikke er byggegrenser, gjelder formålslinje som byggegrense.
Landdelen av bryggen skal opparbeides innenfor angitt byggegrense.
Uthus/naust/badehus, BUN
Formål «BUN» er privat og regulert til uthus.
Innenfor formålet «BUN» kan det bygges 4 uthus, maksimal BRA pr. enhet er 15 m2.
Taktype er saltak, og maksimal mønehøyde er 3,8 meter over H01 (hovedetasje).
Maks høyde på H01 kote +2,0 moh for sørligste del av bygg, og maks høyde på H01
kote +4,5 moh for nordligste del av bygg. Resterende høyder for H01 på byggene
tilpasses på stedet.
Farge på bygg skal være gråtoner/naturfarger.
Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning.
De 4 uthusene BUN tilhører hver sin fritidseiendom BFF1, BFF2, BFF3 og gnr/bnr
26/2.
Formålsgrenser er byggegrenser.

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (Pbl § 12-5, 5. ledd)

3.1

§4

ViaNova Kristiansand AS

Friluftsformål, LF
Formål «LF» er regulert til friluftsformål.
Det tillates etablering av stier som er gruset på gnr/bnr 26/2 med bredde på 2,5 meter
som atkomst fra småbåthavna (brygga) til hyttetomtene.
Vegetasjonsskjøtsel tillates.

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (Pbl § 12-5, 6. ledd)
Ferdsel, VFE
• Innenfor formålet «VFE» tillates det ikke tiltak som hindrer ferdsel i sjø.

§5

HENSYNSSONER (Pbl § 12-6)

5.1

Faresone, høyspenningsanlegg, H370_1
Fareområdet «H370_1» omfatter høyspentlinje. Det tillates etablering av uthus og
brygge som vist i plankartet.

5.2
Båndleggingssone, båndlegging etter lov om kulturminner, H730_1
Båndlegging «H730_1» omfatter automatisk fredete fornminner.
EFL, 06.12.2018

Commented [CS3]: Ref. også kommentar i
Planbeskrivelsen, hvorfor 4 uthus til 3 hytter ?

ViaNova Kristiansand AS
Even F. Lorentsen
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1 Sammendrag
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Anne Kjellaug og Geir Øgreid, utarbeidet
detaljregulering for deler av Okse i Søgne kommune.
Detaljreguleringen tar utgangspunkt i arealdelen i «Kommunedelplan for Borøya med
omkringliggende øyer og holmer» og fradelte fritidseiendommer.
Detaljregulering deler av Okse har følgende hovedmål:
• Å opprettholde eksisterende fradelte fritidseiendommer.
• Regulere totalt 3 stk. fritidseiendommer.
• Sikre god stedstilpasning
• Sikre god atkomst med bryggeanlegg.
• Opprettholde grønnstruktur.
Detaljreguleringen omfatter et mindre areal i eksisterende kommunedelplan, hvor det er satt
krav til utarbeidelse av detaljregulering, jf kartsymbol «R». Formålsflaten til
kommunedelplanen er forholdsvis grovmasket. I planforslaget er det justert/makebyttet et
mindre av formålsareal. Areal sørvest for høyspentlinjen (som ligger nærmest sjøen)
reguleres til formål «friluftsformål», og dette arealet (fritidsbebyggelse) tillegges lengst nord
i planområdet. Dette gir bedre arrondering og harmonerer bedre med eksisterende fradelte
fritidseiendommer.
Totalt er det regulert 3 fritidseiendommer, og uthus som er tilknyttet bryggeanlegg. Det er
regulert byggegrenser i formålsflatene fritidsbebyggelse-frittliggende. For flaten uthus (fire
stk. i rekke) ligger byggegrenser i formålslinjen, og byggegrensen er avgrensningslinjen for ny
bryggefront i formålsflaten småbåtanlegg.
Ny fritidsbebyggelse skal få en god stedstilpasning, og unngå silhuettvirkning.
Mellom ny bebyggelse opprettholdes en stor flate som friluftsformål. Dette arealet utgjør
også atkomst til den enkelte fritidsbebyggelse.
Det er ikke registrert spesielt naturområde eller plante- eller dyrearter i planområdet.
Fornminner er registrert og regulert i plankartet, samt høyspentlinje som går gjennom
planområdet. Det er ikke mottatt merknader i fra naboer.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i 13. juni 2018. Det tas sikte på at planarbeidet vil bli
ferdigstilt sommer 2019.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I oppstartsmøtet ble det bestemt at ønskede tiltak må gjennomføres med en
detaljreguleringsplan, jf overordnet plan. Hovedformålet med detaljreguleringsplanen er å
hjemle etablering av fritidsbebyggelse, uthus og brygge.
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Commented [CS1]: Hva betyr dette ?
Innenfor denne planen ønsker man å øke fra 2 til 3
eiendommer

Commented [CS2]: Ufullstendig setning – hva betyr dette
?

Commented [CS3]: Hvorfor 4 uthus til 3 eiendommer ?

Detaljreguleringen omfatter i hovedsak arealer for fritidsbebyggelse, friluftsformål, uthus og
småbåtanlegg.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
• Anna Kjellaug og Geir Øgreid, Rådhusveien 53, 4640 Søgne.
Tiltakshavers kontaktperson er Geir Øgreid.
Rådgivende ingeniørfirma:
• ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Even F. Lorentsen.
Prosjektmedarbeidere: Marry Sjøvold og Øyvind Haugen.
Planforslaget omfatter privat eiendom, og det blir ingen arealer som blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det har ikke vært vedtak i plansaken på et tidligere tidspunkt.

2.4 Utbyggingsavtaler
Hele planområde er i privat eie, og det er ingen bebyggelse eller anlegg som skal overdras til
det offentlige. Det utarbeides dermed ingen utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Søgne
kommune.

2.5 Utredninger
Detaljreguleringen omfatter fritidsformål og grønnstruktur jf. overordnet plan, og det er ikke
behov for utredninger i detaljplanen.

2.6 Vedlegg
•
•
•
•
•
•

Plankart
Bestemmelser
ROS
Mottatte merknader
Oppstartsvarsel (brev og annonse)
Illustrasjoner fritidsbebyggelse (3D, snitt, plan, fasade)
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3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
• Kommunen og utbygger:
Formeldt oppstartsmøte mellom Søgne kommune og tiltakshaver/rådgiver var den
26.04.2018. Søgne kommune anbefaler oppstart av planarbeid.
Det har vært gjennomført drøftingsmøte 09.11.2018 mellom Søgne kommune og
tiltakshaver/rådgiver, samt muntlig kontakt i planprosessen i forhold til plandokument og
innhold.
• Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av detaljregulering. Det ble annonsert i avisen Søgne- og Songdalen
Budstikke den 13.06.2018 samt brev til berørte parter den 08.06.2018.
Grunneierliste og naboliste ble oversendt av Søgne kommune.

Figur 1, varslet planavgrensning.

4 Planstatus og rammebetingelser
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4.1 Overordnede planer
• Kommunedelplanen sin arealdel (vedtatt 08.09.2005):
Planområdet er avsatt til «Fritidsbebyggelse, krav om reguleringsplan», «Annet
byggeområde (brygger)», «LNF» og Båndlegging etter annet lovverk, høyspentlinje».

Figur 2, kommunedelplanens arealdel.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Det er ingen reguleringsplan innenfor avgrensningen til detaljreguleringsplanen.

4.3 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger på sørsiden av øya Okse i Søgne kommune, og utgjør et mindre areal i et
område bestående av fritidsbebyggelse.

Figur 3, Oversiktskart av planområdet.
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Figur 4, Ortofoto av nærområdet

• Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet er avgrenset av sjøen i sør og omfatter 2 stk. eksisterende fradelte
fritidseiendommer (gnr/bnr 26/67 og 68). I mot vest følges eiendomsgrensen til gnr/bnr
26/8, i øst følges eiendomsgrensen til gnr/bnr 26/25 og 26/57. Resterende areal ligger på
eiendom gnr/bnr 26/2. Regulert areal utgjør ca. 9 daa.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i privat eie, ubebygd, men er regulert til fritidsbebyggelse.
Tilstøtende areal mot vest er fritidsbebyggelse og LNF-område. Områder mot nord og øst er i
hovedsak LNF-område, men også nærliggende etablert fritidsbebyggelse.

5.3 Stedets karakter
Planområdet er en del av øya Okse i skjærgården til Søgne. Hele øye består av
fritidsbebyggelse langs sjøen, skogsområder innover øya, samt et tidligere gårdsbruk sentralt
på øya. Langs sjøen er det fritidsbebyggelse, uthus, bryggeanlegg og rekreasjonsområder
(svaberg og skogsområde).
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5.4 Landskap
Planområdet er avsatt fritidseiendom, og tilstøtende arealer mot vest og øst består av
fritidseiendommer. Terrenget stiger jevnt fra sjøen og til toppen av Okse som ligger på kote
+71 moh. Det er småkupert med påstående vegetasjon av busker og trær. Området ligger
solrikt til. Det er et lokalt mildt kystklima. Det er ingen spesielle forhold angående estetiske
som utpeker seg.

Figur 5, landskapsoversikt

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er mottatt uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskonservator melder behov for
å gjennomføre en arkeologisk registrering innenfor tiltaksområdet for å avklare om tiltaket
vil være i konflikt med automatisk fredete kulturminner. I Riksantikvarens database
«Askeladden», er det registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
Bosetning-aktivitetsområde, som er automatisk fredet. Det vises til kartutsnitt nedenfor.
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Figur 6, kartutsnitt med fornminner fra Askeladden

5.6 Naturmangfold
GENERELT:
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av
beslutningen. Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i
innsynsløsningene landskap/kilden (www.nibio.no), Naturbase (www.naturbase.no),
Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), forurensning (www.miljostatus.no), og
Naturresurser (www.ngu.no). En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for
NATURTYPER OG VEGETASJON:
Innenfor planområdet består arealet av barskog. Arealet består av uproduktiv skog.
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Figur 7, kartutsnitt fra Nibio, Kilden
NATURBASE:
I Miljødirektoratet sin naturbase, er det ikke registrert spesielle verdifulle naturtyper, eller
arter på rødlista eller svartlista innenfor planområdet.

Figur 8, kartutsnitt, Naturbase.

ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det ikke registrert planter eler dyr på svartelista (uønsket) eller på
rødlista (sårbar/truede arter).

Detaljregulering for deler av Okse, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS Side 13

Figur 9, kartutsnitt, Artsdatabanken.
FORURENSNING:
I h.h.t. Miljødirektoratet sin database Miljøstatus, er det ingen forurensning av grunnen i
planområdet.

Figur 10, kartutsnitt, Miljøstatus, forurenset grunn.

NATURRESURSER:
I h.h.t. databasen til NGU for mineralressurser, er det ingen konflikt med registrerte
mineralressurser av nasjonal eller regional verdi. Det vises til kart nedenfor.
Det er ingen drivverdige jordressurser i området.
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Figur 11, kartutsnitt, NGU, mineralressurser.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Skogsterrenget benyttes lite til rekreasjon, pga terrenget er kupert med tett vegetasjon og
lite fremkommelig, samt at det er i gjeldende reguleringsplan regulert til fritidsbebyggelse.

5.8 Landbruk og kulturlandskap
Planområdet er ikke et landbruksområde. Det er lite registreringer av
kulturlandskapselementer i planområdet. Kun noen steinryddinger.

5.9 Trafikkforhold
Planområdet utgjør en øy i Torvefjorden. Atkomst med båt til og fra øya er i fra fastlandet.
Det er i dag ikke brygge på øya. Dette må etableres. Dette vil medføre til en liten økning av
båttrafikk.

5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Planområdet består av tett vegetasjon og er lite tilrettelagt for barn og unge, og dermed lite
benyttet som friluftsområde.
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Figur 12, bilde, tett vegetasjon preget hele planområdet.

5.11 Sosial infrastruktur
Planområdet omfatter fritidseiendommer, og påvirker ikke forhold til skole eller barnehage.

5.12 Universell tilgjengelighet
Planområdet som er avsatt til fritidsbebyggelse, er i dag ikke opparbeidet, og således ikke
tilrettelagt med universell utforming.
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Figur 13, bilde, tett vegetasjon i planområdet.

Figur 14, bilde, skrånende terreng og større trær.

5.13 Teknisk infrastruktur
•

Vann og avløp
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Innenfor planområdet er det ingen VA-ledninger. I sjøen ligger vannledning (VL63).

Figur 15, kartutsnitt, eksisterende vann-ledninger.

• Overvann
Innenfor planområdet er det ingen overvannsledning. Det er naturlig avrenning i terrenget
mot sjøen.

• Energiforsyning
Det går en høyspentlinje som luftspenn gjennom planområdet fra nord til sør, samt en kort
avgreining mot øst. Herfra går det lavspent i retning nord-sør. I tillegg går en strømkabel i
sjøen fra plangrensa i sørøst og over sundet til øya Langholmen.
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Figur 16, høyspentlinje, retning nordover.

5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Planområdet består i hovedsak av bart fjell stedvis tynt dekke (NGU).

Figur 17, løsmassekart fra NGU.
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5.15 Støyforhold
Foruten eksisterende båttrafikk og kjøring til og fra fritidseiendommene i området, er det
ikke støyskapende virksomhet innenfor planområdet.

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas sitt skredatlas aktsomhet, er det ikke registrert fare for snøskred,
steinsprang eller jord- og flomskred innenfor planområdet.

Figur 18, kartutsnitt skredatlas fra NVE.

• Flomfare
Planområdet omfatter kun vann som sjøområder. I forhold til springflo/havstigning, er det i
kommuneplanens arealdel satt krav til minimum høyde for underkant gulv i fritidsbolig.
Terrenget er småkupert, og har naturlig avrenning i terrenget. Ny fritidsbebyggelse er ikke
utsatt for springflo/havstigning.
• Vind
Vind fra sørvest kan bygge opp bølger inn mot strandsonen og brygge. I forhold til ny
bebyggelse, er det ikke spesielle vanskelige vindforhold på land.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet har 2 hovedformål; fritidsbebyggelse og friluftsformål. Dette er i hovedsak
samsvar med overordnet plan.
Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse i overordnet plan.
Det reguleres 3 formålsflater til fritidsbebyggelse, hvor 2 allerede er fradelt som
fritidsbebyggelse. Det reguleres byggegrenser.
Ved sjøen reguleres brygge og båtligge. Byggegrense viser bryggekant. Bakenfor bryggene i
et lite dalsøkk, reguleres 4 stk. uthus på samme formålsflate. Byggegrenser går i
formålslinjene.
Hoveddelen i området reguleres til friluftsformål, som også omkranser fritidseiendommene.
I sjøen reguleres ferdsel.
Gjennom planområdet går det en høyspentlinje som luftspenn. Det reguleres faresone med
høyspenningsanlegg. Det er også registrert fornminner, som reguleres med
båndleggingssone.
Alt areal innenfor planområdet er i privat eie.

Commented [CS5]: Ref. tidligere kommentar ang antall
uthus

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
•
Fritidsbebyggelse-frittliggende
Det er regulert eget formål «BFF1-3», hvor det kan etableres 3 nye fritidsboliger. Det tillates
1 boenhet pr formålsflate. Maksimal T-BRA er 120 m2 (inkl. anneks og uthus), som er
hjemlet i kommuneplanens arealdel. Det er gode sol og lysforhold, og fritidsbebyggelsen
grenser direkte til friluftsformål i alle retninger. Ny fritidsbolig skal få en god tilpasning til det
kuperte terrenget. Det er regulert byggegrense.
•
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Formålet «BBS» er privat og omfatter fortøyningsområde for båter og brygge, samt mulig
skjerming mot bølger. Brygge og båtplasser er tilknyttet fritidseiendommene «BFF1-3» og
gnr/bnr 26/2.
•
Uthus/naust/badehus
Formålet «BUN» er privat og omfatter areal til uthus. Uthus skal ikke brukes til varig
opphold. Uthusene er tilknyttet fritidseiendommene «BFF1-3» og gnr/bnr 26/2. Det skal
sendes egen søknad til Agder Energi Nett AS for uthus som ligger under høyspentlinja.
•
Friluftsformål
Hoveddelen av planområdet utgjør formålet friluftsformål «LF». Området er småkupert med
vegetasjon av trær og busker. Under høyspentlinjene er vegetasjon er hogd ned. Det åpnes
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ikke for bebyggelse i området. Terrenget skal bestå, men det tillates tynning og skjøtsel av
trær, samt etablering av stier frem til fritidseiendommene.
•
Ferdsel
Sjøområdet reguleres med formål «VFE» og er ferdselsområde for båt.
•
Hensynssone Faresone:
I retning nord-sør i planområdet er det en høyspentlinje som luftspenn, samt en kort
avgreining mot øst. Berørt areal i planen reguleres med faresone, høyspenningsanlegg
«H370». Total bredde er på 15 meter. Det skal ikke etableres bebyggelse for varig opphold i
dette området.
Båndleggingssone:
Nordøst i planområdet har Fylkeskonservator registrert automatisk fredete fornminner.
Arealet reguleres med båndleggingssone, båndlegging etter lov om kulturminner «H730».

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
• Fritidsbebyggelsens høyde og utforming
Planforslaget omfatter 3 fritidstomter, hvor det tillates nye fritidsboliger, uthus og brygge.
Nye fritidseiendommer er regulert lengre inne på øya enn tilstøtende vest og øst for
planområdet.
Det er regulert byggegrenser på fritidstomtene. Dette gir mulighet for fleksible og gode
løsninger for å få tilpasset fritidsbygningen til terrenget. Nye fritidsboliger får god
stedstilpasning. Bakenforliggende terreng skjuler bebyggelsen.
Byggene vil være typisk 1,5 etasjer med saltak med takopplett som gir bedre
brukervennlighet og lysforhold i andre etasje.
Maksimal BRA er 120 m2 for hver fritidseiendom, som inkluderer fritidsbolig, anneks og
uthus. Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Planforslaget viser følgende planeringshøyder for såle; tomt «BFF1» kote +14 moh, tomt
«BFF2» kote +8 moh og tomt «BFF3» kote +7 moh. Dette gir god lys og solforhold, samtidig
som bebyggelsen tar hensyn til omkringliggende terreng. Areal som ikke skal bebygges,
reguleres til friluftsformål.
Ny fritidsbebyggelse på eiendommen «BFF1» ligger lengst fra sjøen. Terrenget stiger jevnt
oppover mot nord. Tomta ligger bak en kolle i sør. For å bedre lys og solforhold, er ny
bebyggelse plassert midt på tomta. Pga terrenget fortsetter å stige mot nord, vil ny
bebyggelse være lite fremtredende.
Ny fritidsbebyggelse på eiendommen «BFF2» ligger i en ende av en flate og tett inntil
stigende terreng mot nord og øst. Bygget blir lite synlig, men samtidig god lys og solforhold
mot øst, sør og vest.
På eiendommen «BFF3» er det et større areal som ikke kan bebygges, pga høyspentlinjen.
Fritidsbebyggelsen er plassert på østsiden av tomten, slik at kollen i nordvest opprettholdes.
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Dette gir gode lys og solforhold.
Fargevalget blir i gråtoner/naturfarger, og taktekking skal ikke være reflekterende.

Figur 19, 3D-konseptskisse av ny bebyggelse, sett fra sør.

Figur 20, 3D-konseptskisse av ny bebyggelse, sett fra sørøst.
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Figur 21, illustrasjon, tomter (BFF1-BFF3) med byggflater, viste snittlinjer.
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Figur 22, lengdesnitt fra sjø til hei (sør-nord), for hytter i felt BFF3 og BFF1.

Figur 23, lengdesnitt fra sjø til hei (sør-nord), for hytte i felt BFF2.

Figur 24, konseptskisse, hytte, fasader (Flatnes Bygg Consult).
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Figur 25, konseptskisse, hytte, plan (Flatnes Bygg Consult).

Commented [CS8]: Ref tidligere kommentar om 4 uthus

Figur 26, konseptskisse, uthus, fasader og plan (Flatnes Bygg Consult).
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Figur 27, konseptskisse, uthus, snitt (Flatnes Bygg Consult).

• Uthus
Fritidsboligene ligger på en øy, og det medfører naturlig behov for oppbevaring av maritime
gjenstander som er naturlig å oppbevare nær bryggeanlegget. Bebyggelsen er regulert med
noe avstand fra brygga for å bedre sikkerheten for høyvann. Terrenget er stigende opp fra
sjøen og opp til toppen av øya. Plassering av uthus gir ingen silhuett virkning, og farge på
bygg er i gråtoner/naturfarger. Uthusene er lagt ned i en naturlig forsenkning i terrenget, og
ruver ikke stort i terrenget. Byggegrense følger formålslinjer. De har en grunnflate på kun 15
m2 hver, samt maks høyde til møne er på 3,8 meter over gulv. Bebyggelsen er terrassert for å
få best mulig tilpasning til terrenget og for å bli minst mulig synlighet fra sjøsiden.
Kortveggen er dermed vendt mot sør.
• Brygge og atkomst
Planområdet ligger på øya Okse, og det er behov for regulering av brygge for å dekke
båtplasser for ny fritidsbebyggelse. Areal for ny brygge er regulert lengst mot øst, der hvor
det er en naturlig liten bukt med steiner. Eksisterende svaberg mot vest blir dermed ikke
berørt. Bryggekanten er plassert med tanke på å få tilstrekkelig vanndybde for at båter skal
ligge trykt fortøyd. Dette er regulert med byggegrense ca. midt i formålsflaten.
Bygningsmaterialet skal være av stein, tre e.l., i farge gråtoner/naturfarger. Brygga må tåle
oversvømmelse ved en eventuell springflo.
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Figur 28, bilde, innseiling fra vest til planområdet.

Figur 29, bilde, område for ny brygge (nærmest i bildet).

6.4 Boligmiljø
Fritidsboligene får bra beliggenhet. De er vendt mot sør og har gode solforhold. Ny
bygningsmasse er godt tilpasset terrenget for å unngå silhuett, og ligger samtidig nær sjøen.
Ny fritidsbebyggelse ligger skjermet innunder koller mot vest og nord. Planområdet blir i en
forlengelse av eksisterende fritidsbebyggelse på øya. Det er gode muligheter for bading og
fiske. Den høyeste toppen på Okse ligger rett nord for planområdet.

Figur 30, bilde, utsikt mot sør.
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6.5 Universell utforming
Planområdet er forholdsvis ulendt. Det skal ikke etableres veg, og atkomst til
fritidseiendommene vil ikke få universell utforming. Området skal tilstrebes en best mulig
tilgjengelighet. Etablering av fritidsbolig må forholde seg til byggetekniske forskrifter.

6.6 Uteoppholdsareal
Fritidseiendommene får gode uteoppholdsareal på den enkelt tomt, samt store
rekreasjonsområder i regulert friluftsformål og tilstøtende LNF-område på øya Okse. Alt
areal er i privat eie.
Det skal etableres stier mellom fritidseiendommene og ned mot nytt bryggeanlegg og uthus.

6.7 Landbruksfaglige vurderinger
Det er ingen landbruksarealer innenfor planområdet.

6.8 Kulturminner
Det er registrert automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet. Innenfor regulert
hensynssone tillates ingen tiltak i terrenget.

6.9 Vann- og avløp samt tilknytning
Det ligger offentlig vannledning i sjøen, rett sør for planområdet.
• Vann og avløp
Kommunens vedtekter for vann og avløp må følges. Det må utarbeides teknisk planer for
vann og avløp.
• Overvann
Overvann tilbakeføres i terreng og videre til sjøen.

6.10 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet.
Det er ikke avdekket spesielle emner som krever avbøtende tiltak/løsninger innenfor
planområdet, med unntak av fornminner og høyspentlinje.
Det tillates ikke tiltak i hensynssonen for kulturminner, og det tillates ikke etablering av
fritidsbolig i hensynssonen høyspenningsanlegg.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Forslaget til detaljregulering følger i hovedsak kommuneplanens arealdel og
kommunedelplanen, i forhold til utarbeidelse av detaljregulering, bebyggelse, volum og
høyder.

7.2 Landskap/bebyggelse
Området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse, som medfører endring av landskapet på de
enkelte tomtene. Vegetasjon må ryddes og planering for ny bebyggelse. Området er
småkupert med tett vegetasjon av trær og busker. Se bildet nedenfor.
Ny bebyggelse får god tilpasning til terrenget og vil bli lite synlig fra tilstøtende område.
Plasseringen gir samtidig gode lys og solforhold. For å sikre avstand mellom sjøen og
nærmeste fritidsbolig, reguleres dette som friluftsformål.

Figur 31, bilde planområdet sett i fra sør.
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7.3 Stedets karakter
Stedets karakter blir noe endret. Berørt område er avsatt til fritidsbolig. Påstående
vegetasjon hvor ny bebyggelse skal oppføres, må kappes ned. Det vil fortsatt være igjen
vegetasjon i friluftsformålet som omfatter et stort areal i planforslaget.

7.4 Estetikk
Forslag til bestemmelser gir føringer for god tilpasning av fritidsboligen til terrenget.
Fritidsbebyggelse blir liggende lite synlig i terrenget. Farger toner ned synligheten til
bebyggelsen.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdier
Det er registrert kulturminner. Planforslaget styrer utenom fornminnene, og planforslaget
medfører dermed ingen påvirkning/konsekvens.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet.
• Naturverdier
Det er ikke registrert spesielle naturverdier.
• Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesielle verdifulle fugler eller planeter i artsdatabanken. Planforslaget
ikke vil påvirke naturmangfoldet.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Øya er i privat eie, og er privatisert. Berørt planområde består av tett vegetasjon og er i lite
bruk som rekreasjonsområde. Mellom nye tomter, er det regulert friluftsformål, som
opprettholder mye av grønnstrukture. Dette vil ikke innebære noen særlig forringelse av de
totale friluftsmulighetene på øya. Det er liten forandring/konsekvens for
rekreasjonsinteressene.

7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med uteoppholdsareal tilknyttet fritidsboligen.
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7.9 Trafikkforhold
I forhold til dagens trafikksituasjon med båt, vil det bli en beskjeden økning av båttrafikk
generelt i området. Det åpnes kun for 3 stk. nye fritidsboliger.

7.10 Barns interesser
Regulert areal er i privat eie. Nye tiltak i detaljreguleringen, er i samsvar med intensjonen i
overordnet plan. Det opprettholdes mulighet for å gå gjennom planområdet, da det er
regulert til friluftsformål mellom fritidsformålene, og det er store grøntområder tilstøtende
planområdet. Barn og unges interesser i planområdet blir ikke forringet. Det er ikke mottatt
merknader i fra naboer til planområdet.

7.11 ROS
Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket
spesielle virkninger/konsekvenser i forbindelse med planforslaget, med unntak av
fornminner og høyspentlinje.
Fornminner er regulert med hensynssone og det åpnes ikke for tiltak i berørt areal.
Høyspentlinje er regulert med hensynssone og det åpnes ikke for fritidsbebyggelse innenfor
berørt areal. Uthus kan etableres. Det vises til analysen som vedlegg til plan.

7.12 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Nye fritidsboliger tilkobles eksisterende vannledning. Kommunale vedtekter må følges i
forhold til vann og spillvann.
• Overvann
Planområdet ligger på en øy, med korte avstander til sjøen. Det er naturlig avrenning i
terreng. Nye tiltak medfører ingen vesentlige endringer av naturlige vannveier til sjøen.

7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Alt areal i detaljreguleringen er privat. Etablering av fritidsboliger medføre ikke økonomiske
konsekvenser for kommunen.

8 Innkomne innspill
Det er varslet oppstart av detaljregulering, med svarfrist 18.07.2018. Merknadene er samlet
som vedlegg til planbeskrivelsen. Merknader er oppsummert og kommentert nedenfor.
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Merknader fra Agder Energi Nett AS (AEN), datert mottatt 28.06.2018:
AEN har nettstasjon og høyspentlinjer i planområdet.
Minsteavstand er 6 meter fra nærmeste faseleder (tråd), som gir en total
byggeforbudsbredde på 15 meter. Eventuell flytting eller omlegging må bekostes av
utbygger.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning. Det skal reguleres hensynssone «fare» i plankartet.

Merknader fra Fiskeridirektoratet, Forvaltningsseksjonen i region Sør, datert
25.06.2018:
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at det er registrert fiskeriinteresser eller maritimt
biologisk mangfold i det aktuelle området, og har derfor ingen merknader til den foreslåtte
detaljreguleringen.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.

Merknader fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, v/ Miljøvernavdelingen,
datert mottatt 21.06.2018:
Fylkesmannen viser til at i kommunedelplanens byggeområder, ikke er avsatt byggegrense
mot sjø. Det vises til brev av 08.03.2018 fra Kommunal- og moderneseringsdepartementet,
og forbud mot tiltak i 100-metersdbeltet.
Bygging av landskapsinngrep skal unngås i arealer som har betydning for andre formål,
friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk,
fiskenæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ny bebyggelse bør trekkes bort
fra sjøen, samt ta hensyn til allmenn tilgang til sjøen.
Naturmangfoldet bør vurderes tidlig i planprosessen. Det vises til Naturmangfoldloven §§ 8
til 12. Planbeskrivelsen skal beskrive hensynet til konsekvenser for barn og unge samt
funksjonshemmede. Det vises til rundskriv T-2/08 om barn og planlegging, samt rundskriv
T5/99B om tilgjengelighet for alle.
Ved mudring/utfylling må det foretas undersøkelser av sedimenter, naturforhold og biologisk
mangfold. Mudring og utfylling i sjø eller vassdrag er i utgangspunktet forbudt, jf
forurensningsforskriften kapittel 22. Eventuell søknad om unntak fra forbudet skal sendes
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Areal som det knytter
seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser.
Tiltakshavers kommentar:
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I kommunedelplanen er det avsatt areal til ny fritidsbebyggelse. Innenfor planområdet er det
allerede godkjent og fradelt to fritidstomter. Tiltak innfor planområdet vil få liten betydning
for nevnte andre formål, og ny bebyggelse skal få god stedstilpasning.
Det er lite areal ved sjøen som blir berørt, og i overordnet plan er det vist nytt bryggeanlegg.
Naturmangfoldloven skal følges opp. Forhold for barn og unge skal følges opp i
planbeskrivelsen.
I utgangspunktet skal det ikke mudres eller fylles i sjøen. Det kan være værhard, og det kan
være behov for tiltak som bedrer båtligge ved brygga.
Det skal utarbeides ROS-analyse. Eventuelle hensynssoner reguleres i plankartet med
tilhørende bestemmelser.

Merknader fra Grønt Nettverk, datert mottatt 09.08.2018:
Grønt Nettverk er et løst sammensatt nettverk av flere «grønne organisasjoner» i Søgne, og
dette innspillet kommer i hovedsak fra Naturvernforbundet.
Det vises til kommunedelplan Borøya med omkringliggende øyer og holmer, og til
«estetikkparagrafen». Landskapshensyn og god arkitektur skal legges til grunn ved all
bebyggelse, jf. PBL § 74.2. Bestemmelsen skal ivareta hensynet til eksisterende landskap og
stedegen vegetasjon.
Tiltakshavers kommentar:
Planforslaget skal følge opp «estetikkparagrafen».

Merknader fra Kystverket Sørøst, datert mottatt 26.06.2018:
Kystverket Sørøst minner om at sikkerheten og fremkommeligheten for alle brukere av sjøen
er viktig tema ved planlegging i eller nær sjøen, og vi ber om at dette tas med i planarbeidet.
Tiltakshavers kommentar:
Planforslaget skal sikre fremkommelighet for planområdet og andre brukere av sjøen.

Merknader fra Norsk Maritimt Museum (NMM), datert 05.07.2018:
Potensialet for funn av kulturhistorisk materiale er høyt og vi varsler med dette at det kan bli
aktuelt å gjennomføre en registrering, jf. Kulturminneloven § 9. NMM ber om at planen
sendes over til uttalelse når den kommer på offentlig høring.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.

Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø,
datert mottatt 06.07.2018:
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Det må tas hensyn til allmennhetens interesser i strandsonen, jf statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Snarveier eller stier bør kartlegges, og
bør eventuelt opprettholdes og reguleres på plankartet.
Bebyggelsens plassering, høyde og volum bør visualiseres. Ny bebyggelse bør plasseres som
gir minst mulig negativ innvirkning for interessene i strandsonen.
I forhold til fornminner, har planområdet har stort potensiale for funn fra steinalderen.
Fylkeskonservator melder behov for å gjennomføre en arkeologisk registrering. I
forhold til fornminner i sjø, vises det til ekspedisjon fra Norsk Maritimt Museum datert
05.07.2018.
Tiltakshavers kommentar:
Berørt areal i strandsonen er meget begrenset. Ny fritidsbebyggelse ligger godt inn på land,
og det er lite areal ved sjøen som blir berørt av brygge. Planområdet er befart og kartlagt,
også i forhold til stier. Ny bebyggelse skal visualiseres og få en god plassering i planområdet.
Det er gjennomført en arkeologisk registrering, og mottatt rapport. I plankartet reguleres
hensynssone med «båndleggingssone» med tilhørende bestemmelser.
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Commented [CS10]: Dette kan jeg ikke se at er gjort.
Det går en sti i bakkant av den øverste eiendommen som er
i ‘daglig’ bruk til allmenn ferdsel, er antagelig en gammel
kjerrevei, den er bygd opp /steinsatt noen steder.
Hvor vil hytte BFF1 bli plassert i forhold til stien ?

Commented [CS11]: Ref kommentar over, hvilket kart i
dette dokumentet kan jeg se stier på ?

9 Avsluttende kommentar
Planforslaget følger opp kravet til utarbeidelse av reguleringsplan i overordnet plan.
Hovedformålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for etablering 3 fritidstomter. To av
disse fritidstomtene er allerede fradelt som fritidstomter.
Planområdet åpner for tiltak som er godt stedstilpasset, som omfatter en brygge i en naturlig
bukt, uthus som er regulert inne på land ved det laveste nivået i et søkk i terrenget, og 3
fritidsbebyggelser som er regulert i forskjellige nivå vertikalt og horisontalt.
Maksimal T-BRA pr. eiendom utgjør maksimalt 120 m2 BRA, som inkluderer hytte, anneks og
uthus, i h.h.t. kommuneplanens arealdel.
Svaberget nede ved sjøen i vest, åpnes det ikke for byggetiltak. Dette utgjør en del av
friluftsformålet.
Det er gjennomført kartlegging av planområdet for å avdekke eventuelle forhold som en må
vurdere videre i planarbeidet.
Det er ikke avduket store konfliktområder. Det er tatt hensyn til registrerte fornminner og
eksisterende høyspentlinje gjennom planområdet. ROS-analyse er utført.
Planen gir ingen stor forringelse av et område som allerede er regulert til fritidsbebyggelse.
Store deler av terreng med vegetasjon opprettholdes.

EFL, 06.12.2018
VNK
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MOTTATTE MERKNADER ETTER 1. GANGS HØRING

DETALJREGULERING DEL AV OKSE,
SØGNE KOMMUNE
Detaljreguleringen har vært ute til 1. gangs behandling. Frist for eventuelle merknader til
planen var 15.03.2019.
Det er mottatt 8 merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av planen. På vegne av
tiltakshaver og grunneier Anne Kjellaug og Geir Øgreid har ViaNova Kristiansand AS
nedenfor oppsummert og utarbeidet kommentarer på mottatte merknader.

Merknader fra Agder Energi Nett AS, datert 06.02.2019:
- Innenfor planområdet er det en nettstasjon samt høy- og lavspent luftledningsnett.
- Minste avstandskrav til 22 kV linjen er 6 meter målt vannrett fra nærmeste faseleder.
- Eventuell flytting eller omlegging av våre anlegg må bekostes av utbygger.
Tiltakshavers kommentar:
- I planforslaget er det regulert hensynssone (faresone) med total bredde på 15 meter.
- Det er ingen planer om å flytte eller omlegge eksisterende strømanlegg.

Merknader fra Fiskeridirektoratet, region Sør, datert 22.02.2019:
- Fiskeridirektoratet region Sør har ingen merknader til høringsdelen.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Kystverket Sørøst, datert 19.02.2019:
- Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Norsk maritimt museum (NMM), datert 11.02.2019:
- Planen åpner for en brygge helt sør i området samt et mindre sjøområde reguleres til
ferdselsområde. Dette medfører et begrenset inngrep i sjøbunnen. Det er mye stein
og fjell i sjøen og fjæresonen her og mektigheten på sjøbunnsedimentene er
begrenset.
- Etter en samlet vurdering anser vi at faren for en konflikt med kulturminner under
vann er liten og det er ikke behov for å gjennomføre en arkeologisk registrering her.
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Dersom det på noe tidspunkt likevel skulle påtreffes kulturhistorisk materiale som kan
være verna eller freda, minner vi om meldeplikten i h.h.t. kulturminneloven § 14 tredje
ledd.

Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Fylkesmannen i Agder, v/ miljøvernavdelingen, datert 15.02.2019:
- Fylkesmannen viser til kommunedelplan Borøya og at byggeområdet ligger innenfor
100-metersbeltet langs sjøen, hvor det ikke er avsatt byggegrense mot sjø i dette
byggeområdet. Det må legges til grunn forbud mot tiltak i 100-metersbeltet gjør seg
gjeldende.
- I kommunedelplan for Borøya er sum BRA pr hyttetomt 100 m2. Planforslag viser 120
m2. Dette er i strid med kommunedelplanen. I tillegg er det 60 m2 naustbebyggelse.
- Landskapsmessig er det ikke gunstig med naustbebyggelsen, som vil føre til at det
bebygde preget i den nære strandsonen økes betydelig. Fylkesmannen gir faglige råd
om at naustbebyggelsen (BUN) tas ut av planforslaget. Kommunen må vurdere om
det bør åpnes for økt bruksareal fra 100 m2 til 120 m2.
Tiltakshavers kommentar:
- Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldende kommunedelplan for Borøya, hvor det er
avsatt arealer til «eksisterende fritidsbebyggelse» med krav til utarbeidelse av
reguleringsplan, før det åpnes for tiltak i området. Planforslaget følger opp dette
påbudet. Det er i rimelig motstrid å kreve reguleringsplan for et område som er avsatt
til bebyggelse, om en ikke kan etablere tiltak i formålet, hvor også to av tre
fritidstomter allerede er fradelt til fritidsbebyggelse innenfor planområdet.
- I bestemmelsen til planforslaget er det skrevet maksimal T-BRA pr. eiendom på 120
m2 BRA som inkluderer naust/uthus/bod. Når kommuneplanens arealdel åpner på
fritidsbebyggelse på opptil T-BRA 120 m2, er det rimelig å forvente en lik behandling
på dette punktet i hele Søgne kommune. Størrelsen på det enkelte naust/uthus/bod
er kun 15 m2. I bestemmelsene til kommunedelplan Borøya, er det åpnet for uthus på
20 m2.
- Formålsflaten «uthus/naust/bod» må naturlig ligge nær sjøen i forhold til sin
funksjonalitet/bruk. Plasseringen er nøye overveid. Som det kan ses av bilder og av
kotene i grunnkartet, er denne bebyggelsen plassert ned i et søkk. Dette gir liten
sjenanse for naboer, og svaberget som ligger vest for bryggene er spart. I tillegg er
naustet terrassert og ligger med kortsiden ut mot sjøen for å få en best mulig
stedstilpasning. Landskapet er i dag et berørt og utbygd område med rimelig tung
utbygging med høyspent- og lavspentluftlinje inkludert master/påler. I forhold til den
nære strandsonen, er tilstøtende området i vest og øst preget av fritidsbebyggelse
som ligger nærmere sjøen, enn planforslaget, samt etablerte bryggeanlegg og
uthus/naust/boder. Det er viktig å opprettholde muligheten til «uthus/naust/bod» i
tilknytning til sjøen.
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Merknader fra Vest-Agder fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø,
datert 05.02.2019:
- Området synes ikke å være særlig attraktivt med hensyn til allmennhetens friluftsliv.
Fylkeskommunen har derfor ingen vesentlige merknader til planlagte brygger.
- Hensynet til landskapet synes tilfredsstillende ivaretatt gjennom lokalisering av
fritidsboligene og reguleringsbestemmelsene til maksimal høyde og dimensjoner til
bebyggelsen.
- Forhold til kulturminnevern på land er avklart og en registrert bosettingsplass er sikret
med hensynssone H-730. Fylkeskonservator har muntlig gitt tilbakemelding at det må
reguleres formålsflate «friluftsformål» under hele hensynssonen «H730_1».
- I forhold til kulturminner i sjø, har Norsk maritimt museum stilt krav om registreringer.
Tiltakshavers kommentar:
- Innspill tas til etterretning.
- I forhold til registrert fornminne på land, endres plankartet med formålsflate
«friluftsformål» under hele hensynssonen «H730_1».
- I forhold til fornminner i sjø, så har NMM gitt tilbakemelding at det ikke er behov for
arkeologisk registrering. Se brev fra NMM datert 11.02.2019, ovenfor.

Merknader fra Grønt Nettverk v/ Dag Kerlefsen, datert 16.03.2019:
- Grøt Nettverk skriver at området er eksponert og har en krevende topografi.
- Det vises til PBL § 1-8 og byggeforbud i strandsonen, og at det ikke er tegnet inn
byggegrense mot sjø i overordnet plan. Det vises også til innspill fra Fylkesmannen
ved oppstartsmeldingen. Det bes om at planforslaget avvises.
- Det vises til at landskapshensyn og god arkitektur skal legges til grunn ved all
bebyggelse. I bestemmelsene er det beskrevet maks fylling på 1 meter.
- Det vises til arkeologisk rapport av 2018 fra fylkeskonservator, i forhold til
kulturminner. Fornminnene blir berørt av planforslaget.
- Grønt Nettverk mener at forhold til biologisk mangfold ikke er godt nok beskrevet.
Tiltakshavers kommentar:
- Nye byggetiltak er godt plassert innenfor planområdet, i forhold til innsikt/utsyn, samt
at ny fritidsbebyggelse er trekt lengre inn på land enn tilstøtende fritidsbebyggelser.
Planen har god stedstilpasning i forhold til koller og søkk.
- I overordnet plan «Borøya med omkringliggende øyer og holmer», er planområdet
avsatt til byggeområde, fritidsbebyggelse eksisterende. Det er i tillegg markert en «R»
i plankartet, som krevet utarbeidet reguleringsplan for området, som skal sikre god
gjennomføring av planlagte tiltak. Ut fra dette er det naturlig å utarbeide en
detaljregulering som hjemler bebyggelse, og det er regulert byggegrense for disse.
- Planen sikrer godt landskapshensyn, og planering av såle for ny bebyggelse er
gjerne en kombinasjon av skjæring og fylling der hvor terrenget skråner. Terreng kan
også terrasseres. Detaljer om dette bestemmes i byggesøknaden, når en har valgt
bygningstype, utforming, størrelse, plassering mm. I detaljreguleringen er det gitt
bestemmelser som styrer høyden på bygg, og høyden på plassering i terrenget. Bygg
er plassert i forhold til at terrenget fortsetter å stige innover øya og bakenfor selve
planområdet.
- Forhold til kulturminner er avklart og godkjent av Fylkeskonservator (på land, i brev
datert 05.02.2019) og Norsk maritimt museum (i sjøen, i brev datert 11.02.2019).
- Planområdet er ganske beskjedent i forhold til omfang. Kartlegging av biologisk
mangfold er gjennomført opp mot eksisterende databaser som «artsdatabanken»,
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«naturbase», «NIBIO» (markslag) og NGU’s løsmassekart. Pga grunnlag av dette
mener vi at naturmangfoldlovens § 8 er oppfylt.

Merknader fra Siri Coward, datert 14.03.2019:
Spørsmål vedr reguleringsbestemmelser:
- Det vises til bestemmelsen pkt. 2.2. Dersom det er 6 meter fra gulv til tak, kan en da
ha pilarer/grunnmur på opptil 9 meter (15m – 6m)?
- Det vises til bestemmelsen pkt. 2.3. Er molo definert som «skjerming mot bølger»?
- Det vises til bestemmelsen pkt. 2.4. Hvorfor er det 4 uthus til 3 hytter?
Spørsmål vedr planbeskrivelsen:
- Planforslaget øker fra 2 til 3 eiendommer.
- Ufullstendig setning «…et mindre av formålsareal.»
- Hvorfor 4 uthus til 3 hytter?
- Planområdet er beskrevet i hovedsak med bart fjell stedvis med tynt dekke. Dette
stemmer for hyttetomtene, med resten av området består av mye myr.
- Hvilken skjerming mot bølger tenker man på?
- Konseptskissen for hytte angir 120 m2 og konseptskisse på uthus angir 20 m2. Dette
er større enn tillatt BRA på 120 m2.
- Hva menes med ingen vesentlige endringer av naturlige vannveier?
- En kan ikke se at stier er kartlagt. Det går en sti i bakkant av den øverste
eiendommen som er i «daglig» bruk. Antakelig gammel kjerrevei.
- I hvilket kart kan en se stiene?
Tiltakshavers kommentar:
Reguleringsbestemmelser:
- I reguleringsbestemmelsen er det angitt maksimal høyde fra gulv i 1. etasje og til
toppen av møne, som er 6 meter. Videre er det gitt bestemmelser for maksimal kote
den enkelte fritidsbebyggelse kan bygges.
- Av skjerming kan det være aktuelt med molo.
- Grunneier og tiltakshaver på gnr/bnr 26/2 (hovedbruket) er en stor eiendom, på ca. 93
daa. For å komme seg til eiendommen er det behov for båtplass. Det er dermed
ønskelig å ha mulighet til utstyrslager nærme sjøen og brygga.
Planbeskrivelsen:
- Det er i dag allerede fradelt 2 fritidsbebyggelser, og planforslaget ønsker å
opprettholde disse. Det som er vanlig er at en først regulerer tomter, som deretter
fradeles slik som de er regulert. Planforslaget hjelmer totalt 3 fritidstomter.
- En liten skrivefeil, og setningen skal lyde: «I planforslaget er det justert/makebyttet et
mindre formålsareal».
- I forhold til antall uthus, se kommentar i bestemmelsene.
- De store linjer for grunnforholdene er beskrevet i NGU sitt løsmassekart. Ja, det er
også noe myr i midtre del av planområdet, der hvor det ikke skal bebygges.
- Det kan være aktuelt med molo for å skjerme mot bølger.
- Summen av valgt hytte og uthus skal ikke overskride 120 m2. Det er ikke satt krav til
minste areal på de enkelte bygg, men maksimalt antall m2 som kan bebygges.
- Hele planområdet er på ca. 9000 m2. Totale takflater utgjør ca. 360 m2. Det er
dermed meget begrensede tette flater innenfor planområdet, og pga av kort avstand
til sjøen, utgjør dette ingen risiko i forhold til overflatevann.
- Planområdet er befart og stier er kartlagt/rekognosert. Eksisterende sti øst og nord for
formålsflate «BFF2» opprettholdes. Stien ligger i formålsflaten «friluftsformål». Det er
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i tillegg regulert «friluftsformål» mellom alle fritidsbebyggelsene, for å sikre fri ferdsel.
Fritidsbebyggelsen i formålsflaten «BFF1» ligger i søndre del av tomta, og det er
regulert byggegrenser.
Eventuelle stier er ikke vist i eget kart, men kartlagt/rekognosert i terrenget.

Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS

Kristiansand 19.03.2019

Even Fallan Lorentsen
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