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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya, Plan ID 201801, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 22.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya, Plan ID 201801, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
Rådmannens forslag med følgende tillegg:
Utvikling av en ny fritidsbolig på F7, utvidelse av eksisterende brygge B5 B2 samt
tilrettelegging av sjøboden tas ut av planen.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
APs forslag
Rådmannens forslag

APs forslag til vedtak falt med 2 (AP) mot 7 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya, Plan ID 201801, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Planfolket har på vegne av grunneiere i området ved Leif Otto Sødal, utarbeidet
detaljregulering for midtre del av Skarpøya. Planarbeidet er en oppdatering av deler av
eksisterende reguleringsplan for Ny- Hellesund, og en eldre bebyggelsesplan for Vestre Pallane
vedtatt i 1982, som er tatt inn i planen for Ny Hellesund. Formålet med arbeidet er å legge til
rette for fortetting, dele opp eiendommer som i dag har flere hytter pr. eiendom, å øke
utnyttelsesgraden fra 100 m² til 120 m² BRA for en del av fritidsbebyggelsen, samt å sikre
atkomst og brygger til alle hyttene.
Endringer i forhold til høringsforslaget:
I reguleringsbestemmelsene § 3.3 er det foretatt 3 mindre endringer.
1. For tomt F 7 er det lagt inn en tilleggsbestemmelse som sier at:
Turstien sør for den sørlige tomtegrensen skal skilles fysisk fra F7 med et natur- og
områdetilpasset gjerde eller beplantning (stakitt/hekk). Bebyggelsen skal males i naturtilpasset,
mørk farge etter nærmere anvisning gitt i byggetillatelse.
Dette er gjort for å tydeliggjøre skille mellom hyttetomt og tursti. Tomt F10: Størrelsen på
bebyggelsen er økt fra maksimalt BRA = 60 m² til maksimalt
BRA = 80 m2.
2. Tomt F13: Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er redusert fra 120 m² til 100 m2.

Innholdet i planen:
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-3).

Planforslaget legger opp en økning i antall hytter fra 10 til 15 ved utskilling av tre nye tomter,
og ved å dele to eksisterende eiendommer som i praksis allerede består av flere hytter. Videre
er det i planen regulert adkomst til hver av eiendommene, samt småbåtanlegg som sikrer
båtplass til alle hyttene.
Planprosess
Det ble avhold oppstartsmøte den 14.02.2018. Innkomne merknader til oppstarten fremkommer
av planbeskrivelsen, og er kommentert før utleggelsen til offentlig ettersyn og høring.
Planforslaget var ute på høring i perioden 25. januar til 15. mars 2019. Det kom inn
6 høringsuttalelser til planforslaget. Disse ligger vedlagt. Regulantens kommentar til
innspillene ligger også vedlagt. Under følger en oppsummering av innspillene med
administrasjonens kommentar.
Agder Energi nett, 06.06.2019:
I området som inngår i reguleringen har vi en nettstasjon og et bestående lavspent
fordelingsnett som vist på vedlagte kartskisse. Det kan bli aktuelt å oppgradere bestående
nettstasjon i forbindelse med fortetting av området. En eventuell flytting/omlegging av våre
anlegg må bekostes av utbygger.
Administrasjonens vurdering:
Tas til etterretning.
Fiskeridirektoratet, 07.02.2019:
Det er registrert viktige naturtyper innenfor planområdet i form av gruntvannsområder med
lokalt viktige forekomster av ålegras. Ålegresset er samtidig sårbart for utbygginger i
strandsonen og særlig utsatt for menneskelig aktivitet, og det bør unngås å anlegge brygger o.l.
over eller nær ålegressenger. Summen av mange små inngrep medfører dessverre et sterkt
press på ålegrasengene våre. Brygger og båter skygger for lystilgang, og reduserer dermed
vekstpotensialet. Båtmotorer og annet medfører ofte direkte påvirkning på ålegras i grunt vann
samt ulike typer forurensning. Slike utbygginger vil derfor kunne føre til varige skader på
ålegrasforekomstene. Vi vil i utgangspunktet fraråde ethvert tiltak som kan påvirke
ålegrassamfunn negativt, og at alle planlagte inngrep eller aktiviteter som kan påvirke livet i
sjøen, søkes lokalisert dit de gjør minst mulig skade. Vi forutsetter som minimum at man ikke
mudrer og foretar utfylling i det aktuelle planområdet. Vi anbefaler videre at det tas hensyn til
det ovenfor nevnte og at alle arbeider som skal utføres foretas så skånsomt som mulig, og at
aktuelle arbeider gjennomføres på høst/vinterstid, når livet i sjøen er mest i ro.

Administrasjonens vurdering:
Ingen tiltak i sjøen krever mudring, utfylling eller andre tiltak i sjøbunnen. Tiltak i sjøen
begrenser seg til støp av noen bryggepilarer og bryggekanter på fjellgrunn like ved strandlinjen
eller på et par skjær 5-15 meter utenfor, ned til maksimalt to meter dybde ved normal
vannstand. Vi anser med dette fiskeridirektoratets anbefalinger for å være ivaretatt.
Vest Agder fylkeskommune, 07.02.2019:
Det er positivt at det er lagt inn grønnstruktur som sikrer to små koller og er koblet til et
stisystem. Det anbefales for øvrig at de to eksisterende strendene i Skarpøybukta med
tilgrensende sjøarealer sikres som friluftslivsområder på land og vann.
Hensynet til landskapet synes ivaretatt. Det er positivt at bod/lager- bebyggelse i BBS2 er
lokalisert inne i Skarpøybukta med bestemmelser knyttet til dimensjon og høyde. Det er
videre positivt at reguleringsbestemmelsene sikrer at ny fritidsbebyggelse ivaretar
byggeskikken angående dimensjon og form.
Et område knyttet til et skipsvrak er sikret gjennom hensynssone H 570.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø på land er tidligere avklart.
Administrasjonens vurdering:
Sjøarealene er regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
tilsvarende øvrige reguleringsplaner på Skarpøya. I henhold til bestemmelsene kan det
etableres brygger og sjøbuer i tråd med byggegrensene. Ut over dette tillates det kun etablering
av stier som adkomst til hyttene, samt mindre fyllinger med maksimal høyde 1 meter. Området
er i dag privat eid, og eies av et sameie bestående av 13 eiere. Det benyttes som småbåthavn, til
inn- og uttak av varer og utstyr, vinteropplag av joller o.l., og til lek og badeliv. Det legges opp
til at denne aktiviteten kan fortsette, og en omregulering til friluftslivområde vil etter vår
vurdering være feil bruk av dette planformålet.
Kystverket, 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, 1. ledd. Dette gjelder også for tiltak som
inngår i en vedtatt arealplan. Eksempler på tiltak er brygger og fortøyningsinstallasjoner.
Administrasjonens vurdering:
Vi kan ikke se at planforslaget medfører tiltak som vil påvirke sikkerhetene eller
fremkommeligheten i sjø.

Farled (skravert område)

Småbåtanlegg

Eventuelle tiltak i sjø vil bli behandlet etter havne og farvannsloven.
Kystverkets merknad anses ivaretatt.
Eiere av Skarpøya 2, 16 og 18, 07.03.2019:

De tre reguleringsplanene på Skarpøya medfører en nesten dobling av antall hytter på
Skarpøya. Dette vil nødvendigvis gi Skarpøya som fritids- og rekreasjonsområde en helt annen
karakter en slik Skarpøya fremstår i dag. I forlengelsen av dette må man ta stilling til om det er
slik man ønsker at øyene i Søgne-skjærgården skal utvikles. Samtidig er det rimelig å skjele til
den praksis som kommunen har åpnet opp for på Skarpøya sammenlignet med de krav som
stilles til fritidseiendommer forøvrig i Søgneskjærgården.
Hele planområdet ligger innenfor 100-metersgrensen. I disse områdene skal man spesielt
ivareta hensyn knyttet til natur, friluftsliv og allmenne interesser. Det bør vurderes om å stille
krav til ytterligere konsekvensvurderinger av inngrepene både tilknyttet trafikk til
småbåtanlegg og den økte bebyggelsen på øya.
Som det er nevnt i saksfremlegget fra kommunen så ligger tomten merket F7 fremskutt. Det er
riktig at silhuettvirkning av denne hytten vil bli noe dempet av at terrenget i bakkant av hytten,
men den vil fortsatt bli meget synlig fra sjøsiden. Videre vil denne hytten forsterke preget av
privatisering av området sett i forhold til «hovedstien» som er en del av stisystemet rundt øya.
Avstanden fra stien til byggegrense er tre meter. Denne tomten bør tas ut av plankartet. Videre
kan det stilles spørsmålstegn ved innplassering av tomten F1. Denne er plassert i terrenget slik
at den ikke vil ha noen silhuettvirkning sett fra sjøsiden, men den vil på samme måte som F7
bidra til en forsterkning av privatisering av «hovedstien» rundt øya.
I reguleringsbestemmelsene er det tatt høyde for at det må foreligge tinglyst rett til båtplass
med minimum 3 meter bryggefront pr eiendom. Dette medfører at reguleringsplanen åpner opp
for store inngrep i strandsonen for å legge til rette for småbåtanlegg på nordsiden av øya og i et
område som i dag fortsatt har i seg åpne områder som er tilgjengelige for allmenheten. I
planforslaget er verdifulle områder som i dag brukes som badestrand/lekeområde for barn
regulert inn som småbåtanlegg – dette er uheldig. Erfaringsmessig vil disse områdene bli
«oppbevaringsområder» for båter med tilhørende utstyr. I tillegg vil det bli brukt til
vedlikehold av båter med mer. Dette vil også komme i «konflikt» med hovedstien rundt øya.
Anlegget vil også bli liggende ut mot hovedadkomsten til Ny-Hellesund og hovedleden inn
mot Høllen.
Overordnet målsetting bør være å ivareta de viktige friområdene som er knyttet til stranda og
bukten sentralt i reguleringsområdet. Innplassering av hytte F7 og delvis F1 bør vurderes
spesielt. Regulering av småbåtanlegg over så vidt store områder på nordre del av Skarpøya,
med store inngrep i strandsonen, bør redusere vesentlig. Dette bør sees i sammenheng med
allerede etablerte reguleringsplaner for å fortette løsningen og å begrense båttrafikken til færre
områder.
Administrasjonens vurdering:
Planforslaget omhandler midtre del av Skarpøya. Vi ser det ikke som relevant å på nytt vurdere
de øvrige planene på Skarpøya.
Som nevnt ovenfor åpnes det opp for en økning i antall fritidsboliger fra 10 til 15. Dette skjer
ved utskilling av tre nye tomter, og ved å dele to eksisterende eiendommer som i praksis
allerede består av flere hytter. Området er i dag bebygd med flere hytter, og er regulert til
fritidsbebyggelse. Adkomst til området skjer med båt, og det er allerede i dag flere brygger
som videreføres som en del av småbåtanlegget. I praksis legges det til rette for 3 nye hytter i
området. Vi kan vanskelig se at dette fører til en vesentlig endringer i bruk av området, og ser
ikke at det er behov for ytterligere konsekvensutredninger.
Det er riktig at ny hytte på F1 og F7 blir liggende nært inntil stien gjennom området. For å
unngå at ny hytte på F7 vil virke privatiserende på stien, er det lagt inn bestemmelser om at det

skal beplantes eller evt. settes opp et gjerde mot stien slik at det skilles mellom privat område
og selve stien. Vi ønsker ikke en slik avgrensning ved F1, da denne grenser til et åpent naturlig
grøntareal. Det er ønskelig at området fortsatt skal fremstå slik.
Området er tett bebygd i dag, og vi kan vanskelig se at planlagte hytter vil endre følelsen av at
man oppholder seg i et hytteområde, nær privateide hytter.

F7

F1

F7

F1

Det stilles krav om 3 meter bryggeplass pr. hytte. Eksisterende brygger innlemmes i
bryggeanlegget. Bryggeanlegget øst for Trinesodde utvides, og det skal anlegges en pir mot
vest. Det skal ikke bygges brygger rundt selve odden. For å sikre tilgang til området mht.
byggearbeider på øya, er det regulert inn en mindre lastebrygge inne i bukta. Nye brygger er
markert på figuren under.

Det skal ikke bygges brygger i selve bukta, og strendene med badeplasser forblir uberørt. Ved
å se på et flyfoto fra 2017, ser vi at område i dag brukes til lagring av mindre joller mm. Denne
bruken skal videreføres.

Flyfoto over området.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, 01.04.2019:
Slik Fylkesmannen forstår det åpnes det for oppføring av tre nye fritidsboliger, hvorav en (F7)
ligger ca. 25 m fra sjøen, på en liten høyde i terrenget, noe som kan gi en viss silhuett-virkning.
Vi fraråder at det tilrettelegges for ny bebyggelse i F7 på grunnlag av den virkningen den har i
terrenget, samt nærheten til stien som går forbi. En ny hytte her vil kunne gi en privatiserende
effekt på stien og føre til at allmennheten ikke vil benytte stien i tiltenkt grad. Vi oppfatter at de
resterende hyttene som skal oppføres ligger bak GN1, og vil føye seg inn i området der det
allerede finnes eksisterende bebyggelse. Vi kan derfor ikke se at disse vil endre situasjonen
eller mulighetene for adkomst til de sjønære arealene for allmennheten. Tiltakene fremstår som
fortetting av eksisterende bebyggelse, og vil ikke utvide den privatiserte sonen som hyttefeltet
allerede utgjør.
Vi anser videre utvidelse av eksisterende bryggeanlegg som direkte i strid med arealformålet i
kommuneplanen, og fraråder at dette godkjennes. Vi har forståelse for at planområdet ligger på
en øy og at hytteeiere har et ønske om å kunne benytte seg av båt for å komme seg dit. Det går
imidlertid ferje til øya som kan benyttes, dette bør kommunen tillegge vekt. Dersom
ferjetilbudet opphører, bør det imidlertid kunne revurderes. Det nye bryggeanlegget vil
innskrenke og begrense den eksisterende badestranden i Nordvika på en uheldig måte, særlig
uheldig er det at bryggeanlegget også berører, og vil ha negativ påvirkning på, verdifull natur.
Det kan imidlertid tillegges vekt av allmennheten også kan benytte seg av bryggeanlegget både
fra vann og land, dette bør sikres gjennom bestemmelsene.
Vi minner om at mudring ved bryggeanlegg krever egen søknad etter forurensningslovverket.
For områder som ikke tidligere har vært mudret, og hvor det er forekomster av verdifull natur,
kan slike tillatelser normalt ikke påregnes.
Fylkesmannen anser planen for å ha generell negativ påvirkning på strandsonen på Skarpøya.
Vi kan imidlertid ikke se at planen i så sterk grad strider mot nasjonale interesser at
lokaldemokratiet bør vike. Vi legger vesentlig vekt på at området allerede er utbygget og at
planen først og fremst tilrettelegger for fortetting, og slik følger retningslinjene i SPR
strandsone kap 6. Videre legger vi vekt på at planområdet ligger på en øy, og at dette kan
forsvare behovet for brygger til beboerne. Vi kan ikke se at allmennhetens bruk av området
endres av utbyggingen, forutsatt at det er tilgang for allmennheten til bryggeanlegget. Vi anser
videre vurderingene gjort i tilgrensende planområde for relevant i denne saken. Vi fraråder
utvikling av en ny fritidsbolig på F7, utvidelse av eksisterende brygge BSB2 og
tilrettelegging av sjøboder, basert på vurderingen over.
Administrasjonens vurdering:

Som nevnt i høringen stilte også administrasjonen spørsmål til hvorvidt det kunne tillates ei ny
hytte på F7. Hytta vil bli liggende eksponert mot sjøen, men med bakgrunn i at terrenget stiger
i bakkant av hytta, og området er bebygd med flere hytter, mener vi at den likevel kan
godkjennes. I henhold til bestemmelsene er det lagt begrensinger både på areal og høyde.
Søker har illustrert hvordan den nye bebyggelsen vil bli i terrenget. Dette er vist på bildet
under.

Hytta vil etter vår vurdering bli en naturlig del av det eksisterende hytteområdet.
Kommunen ønsker båtplass til hytter på øyene. I henhold til kommuneplanen § 6, kreves det
minst 2,5 meter kaifront pr. ny fritidsbolig på øyene. I planforslaget er det lagt opp til 3 meter
bryggefront pr. hytte, ettersom det var dette som var kravet i kommuneplanen da planarbeidet
startet opp. Planlagte småbåthavn sikrer bryggeplass både for eldre og nye hytter. Det er riktig
at det i dag går ferje i område, men tilbudet er begrenset og varierende.
Planen åpner ikke opp for mudring.
Fylkesmannen har ikke gjort konkrete vurderinger av selve sjøbuanlegget, anbefaler kommunen
likevel å ta disse ut av planen. Sjøbuene blir liggende bak en kolle, lite synlig fra sjøen. Vi har
forståelse for ønske om noen mindre sjøbuer til lagring av diverse utstyr. Hyttene ligger relativt
høyt i terrenget, hvorpå det blir upraktisk å bære motorer mm. opp til hyttene. Vi kan vanskelig se
at buene har negative konsekvenser for allmennheten eller området som sådan.

Vurdering av planforslaget:
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, hvor en spesielt skal ivareta hensynene
knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne interesser. Området er fra før av
bebygd med fritidsboliger og framstår som privatisert. Følgelig er de allmenne
friluftsinteressene i området noe begrenset.
Eksisterende stier gjennom området beholdes, og det vil etter utbygging fremdeles være større
åpne plasser, plener for ballspill etc. Utvidelse av bebyggelsen, samt nye fritidsboliger vil ikke
ha negativ innvirkning på friluftsinteresser eller andre allmenne interesser.
Småbåtanlegg
Det reguleres inn 2 småbåtanlegg som sikrer båtplass til alle fritidsboligene. Områdene består i
dag av større og mindre brygger som er blitt opparbeidet gjennom tidene.

Flyfoto fra 2017

Disse skal opprettholdes, og det legges til rette for mindre utvidelser. Vi har forsøkt å illustrere
endringene ved å legge flyfoto sammen med planforslaget

Teknisk infrastruktur
Elektrisitet
Området er dekket med 230V i kombinasjon luft og jord. Det er begrenset kapasitet på nettet,
så det kan bli nødvendig med forsterkninger etter hvert. Strømforsyning til den nye
bebyggelsen vil i det alt vesentligste bli lagt i jord, og eksisterende luftspenn planlegges også
erstattet med jordkabler. Kommunen har ingen rolle i forhold til vedlikehold eller utbedringer
av det elektriske anlegget.
Vann- og avløp
Hytteområdet betjenes i dag av Skarpøya Renseanlegg SA, som er et samvirkeforetak for
grunneiere på Skarpøya. Anlegget har ifølge utbygger ledig kapasitet, og nye hytter vil bli
koplet til dette. Det kan bli behov for oppgradering av anlegget. For å sikre at dette er ivaretatt
stilles det krav om at vann- og avløpsløsning er avklart før det gis byggetillatelse til nye hytter.
Barn og unges interesser
Planforslaget medfører ingen endring av forholdende for barn og unge i området. Det er ikke
tilrettelagt spesielt for barn og unges lek, men det er romslige tomter og arealer rundt med gode
muligheter for lek i både på land og i tilknytning til sjøen.
Universell utforming
Det skal ikke opparbeides infrastruktur som dekker kravene til universell utforming, men
turstier kan skjøttes slik at de legger til rette for bevegelseshemmede.

Vurdering etter naturmangfoldloven
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.
Kulturminner
Planområdet i sjø (BSB1 og BSB2) utgjør indre deler av en stor bukt mot nord (Nordbukta).
Den ble brukt til oppankring av seilskuter i gammel tid og er et automatisk fredet kulturminne.
Et område knyttet til et skipsvrak er sikret gjennom hensynssone H 570.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø på land er tidligere avklart.
Informasjon:
Landskapsvernområde Oksøy – Ryvingen, strekker seg delvis inn over eiendommen med
GB 23/253. Det er søkt om en justering av verneområdet.

Saken er vurdert av Fylkesmannen, som tilrår endring av grensen. Selve endringen må av den
grunn ses på som en formalitet. Vi kan med bakgrunn i dette ikke se at reguleringsplanen er i
strid med det vernede området.
Konklusjon:
Planen hjemler noe fortetting i et allerede utbygd område. Grad av utnytting er vurdert på hver
enkelt tomt, og størrelsen på ny hytte på F7, som blir mest eksponert mot sjøen, er begrenset
både med tanke på høyde og størrelse. Det samme gjelder for flere av de andre hyttene.
Sjøbuene skal plasseres bak en kolle, og blir lite synlige fra sjøen. Stien gjennom området
opprettholdes, og allmennhetens tilgang opprettholdes. Administrasjonen anbefaler at planen
med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
Vedlegg:
1 Plankart
2 Reguleringsbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 ROS-analyse
5 Arkeologiske registreringer
6 Rapport, maritimt museum
7 Særutskrift, førstegangsbehandling
8 Høringsinnspill
9 Kommentar til høringsinnspill

TEGNFORKLARING
Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008

Fritidsbebyggelse - frittliggende

Planens begrensning
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR «SKARPØYA MIDT», PLAN ID 201801
17.04.2019

§ 1. PLANENS BEGRENSNING
Reguleringsplanen med bestemmelser omfatter det området som er avgrenset med
begrensningslinje på plankart.

§ 2. REGULERINGSFORMÅL
Arealene reguleres til følgende formål:
§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg
BFF - Fritidsbebyggelse-frittliggende
BSB - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
BBS - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
§12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur
GN – Naturområde – grønnstruktur
GT – Turveg
§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
VFE – Ferdsel
§12-6. Hensynssoner
H570 – Bevaring kulturmiljø
§12-7 Bestemmelsesområder
Utforming

§ 3. FRITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE (BFF)
3.1 Bebyggelse
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 120 m2 pr. eiendom hvis ikke annet er spesifisert i disse
bestemmelsene. Det tillates en (1) boenhet pr. hyttetomt.
Nybygg og til-/påbygg skal i byggeskikk og materialvalg tilpasses eksisterende bebyggelse. For nybygg
tillates bygg i to etasjer uten kjeller. Bebyggelsen skal ha saltak. Maksimal mønehøyde er 5,5 meter
og maksimal gesimshøyde er 4 meter. Takvinkel skal være 15°-45°. Bestemmelsen gjelder for den
enkelte eiendom hvis ikke noe annet er spesifisert i disse reguleringsbestemmelsene.
Terrasser skal være forbundet med hytta.
I tillegg til hovedenhet kan det etableres uthus og anneks.
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Uthus skal ikke ha bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) større enn 15 m2 med maksimal
mønehøyde 3,5 meter. Det skal ha dør uten vindu og ikke mer enn to vinduer, hvert med glassareal
inntil 0,5 m2. Uthus skal tilpasses øvrig bebyggelse og kan oppføres med takvinkel 15°-45°. Ark, kvist,
takoppbygg, halvtak og overbygg tillates ikke. Uthus kan oppføres med pulttak dersom det er
tilpasset miljøet i området. Maksimal gesimshøyde ved valg av pulttak er 3,5 m. Det tillates
maksimalt ett uthus pr. eiendom.
Annekser kan ha maksimalt bruksareal 20 m2, og takvinkel 15°-45°. Anneks kan oppføres med pulttak
dersom det er tilpasset miljøet i området. Maksimal mønehøyde er 4 m og maksimal gesimshøyde er
3 m. Maksimal gesimshøyde ved valg av pulttak er 4 m. Det tillates maksimalt ett anneks pr eiendom.

3.2 Byggegrenser
Byggegrensene gjelder for alle nye tiltak. For mindre tiltak utenfor byggegrense gjelder følgende:
-

Det tillates ikke fyllinger med høyde over 1 meter.
Det tillates etablering av sti som adkomst til hyttene.
Ved byggesøknaden skal det legges frem terrengsnitt som viser forhold til
nabotomt/nabobebyggelse og eksisterende sti gjennom området.
Murer og terrengsprang skal dokumenteres og illustreres spesielt.

3.3 Særskilte bestemmelser
F1, F3, F10 og F11:
Flatt tak/pulttak kan tillates.
Høyder og takvinkler for hytter med flatt tak/pulttak:
Gesimshøyde: 4,5 meter.
Takvinkel: 0-45 grader.
F1: Et gjerde med høyde 1,5 meter samt fyllinger/plattinger/gangsti i treverk i tilknytning til gjerdet,
tillates etablert langs tomtegrensen i sør (som sikring mot bratthenget like utenfor tomtegrensen).
F2: Maksimal mønehøyde skal ikke overskride 7,5 meter. Et gjerde med maksimal høyde 2 meter og
maksimal lengde 20 meter kan etableres som avgrensning mot stien i østre kant av tomta.
F3: Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 40 m2. En levegg med maksimal høyde 2 meter og maksimal
lengde 8 meter kan etableres langs tomtegrensen i sør som avgrensning mot naboeiendommen
23/261 i sør (utenfor planområdet).
F4: En levegg med maksimal høyde 2 meter og maksimal lengde 8 meter kan etableres langs
tomtegrensen i sørøst som avgrensning mot naboeiendommen 23/261 (utenfor planområdet).
F7: Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 60 m2. Anneks tillates ikke. Maksimal mønehøyde skal ikke
overskride kote +11,5 m. Pulttak kan tillates. Ved valg av pulttak skal maksimal gesimshøyde være 4,5
meter. Høyeste gesims skal ikke overskride kote +11,5 m. Turstien sør for den sørlige tomtegrensen
skal skilles fysisk fra F7 med et natur- og områdetilpasset gjerde eller beplantning (stakitt/hekk).
Bebyggelsen skal males i naturtilpasset, mørk farge etter nærmere anvisning gitt i byggetillatelse.
F8: Maksimal mønehøyde skal ikke overskride kote +8,8 meter (nær mønehøyden på eksisterende
hytte). Loftet på dagens sjøbu kan bruksendres til anneks.
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F10: Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 80 m2.
F11: Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 60 m2.
F13: Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) er 100 m2. Høyde på eventuelle tilbygg til hytta skal ikke
overstige høyden på eksisterende bygg (kote +15 meter).

3.4 Krav om båtplasser
Før opprettelse av nye eiendommer må det foreligge tinglyst rett til båtplass med minimum 3 meter
bryggefront. Det reguleres for båtplasser som følger:
Hytteeiendom:

Tinglyst båtplassrettighet:

Hytteeiendommer fra dette planområdet
(Skarpøya Midt, PLAN ID 201801):
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15

BBS1
BBS2
BBS1
BBS2
BBS2
BBS2
BBS1
(BBS1 tilhører F8)
BBS2
BBS2
BBS2
BBS2
BBS2
BBS2
Skarpøya Nord BBS1
(Plan ID 201702)

Hytteeiendommer fra annet planområde
(Skarpøya Øst, PLAN ID 201504):
Skarpøya Øst F5
Skarpøya Øst F7
Skarpøya Øst F15
Skarpøya Øst F16

BBS2
BBS2
BBS2
BBS2

§ 4. SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG (BSB)
§ 4.1 BSB1 og BSB2

Det tillates moringer og/eller utriggere for fortøyning i tilknytning til etablerte brygger. På brygger
tillates utriggere plassert normalt på bryggens kaifront. Utriggere skal ha maks bredde 0,5 meter og
maks lengde 8 meter. I områder regulert til småbåtanlegg kan det etableres brygger i tråd med
byggegrensene.
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§ 5. SMÅBÅTANLEGG i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS)
§5.1 BBS1 og BBS2
I områder regulert til småbåtanlegg kan det etableres brygger og sjøbuer i tråd med byggegrensene.
Sjøbuer kan ha takvinkel ned til 15° og evt. pulttak dersom det er tilpasset miljøet i området.
Byggegrensene gjelder for alle nye tiltak. For mindre tiltak utenfor byggegrense gjelder følgende:
-

Det tillates ikke fyllinger med høyde over 1 meter.

-

Det tillates etablering av sti som adkomst til hyttene.

§5.2 BBS1
Eksisterende bryggeanlegg innlemmes i småbåtanlegget. Den tillates utvidet med en 3 meter lang,
spissformet (evt. litt buttet) utstikker over et lite undervannsskjær (1-2 m dypt) like øst for brygga.

§5.3 BBS2
Eksisterende bryggeanlegg innlemmes i småbåtanlegget.
Ut fra eksisterende brygge tillates en 29 m lang pir mot vest med en 8 m lang utstikkerbrygge mot sør
innover i bukta. På nordsiden av piren kreves etablering av utriggere for småbåter. Det tillates ikke
bruk av dregg eller moringer nord for piren og ut fra land mellom piren og en gammel fortøyningsbolt
5 meter øst for piren, på grunn av kulturminne nord for piren (se arkeologisk rapport fra Norsk
Maritimt Museum i tilknytning til planen). Forbudet skiltes på passende måte. Mellom
fortøyningsbolten og brygga kan det etableres et enkelt stupebrett med maks høyde 1 m ut fra land.
Innerst i bukta tillates en 9 m lang, 2,5 m bred enkel kajakkbrygge/lastebrygge ut fra land mot nord.
Brygga etableres på pilarer med mellomliggende bjelker og med fri vanngjennomstrømning på
undersiden. Utriggere eller andre faste fortøyningsanordninger ut fra brygga tillates ikke.
Innenfor byggegrensene kan oppføres en lagerbygning på maksimalt 40 m2 med inntil 10 seksjoner a
4-15 m2. Bygget skal ha maksimal mønehøyde 3,5 meter, dører uten vindu og maksimalt 8 vinduer,
hvert med glassareal inntil 0,5 m2. Samme totale kapasitet kan eventuelt fordeles på to frittstående
bygg innenfor samme byggegrenser. Takvinkel tilpasses øvrig bebyggelse og kan være ned til 15°.
Ark, kvist, takoppbygg, halvtak og overbygg tillates ikke. Vinduer mot bukta i nordøst tillates ikke.

§ 6. TURVEG, STI (GT)
Eksisterende veisystem opprettholdes i tråd med plankartet. Det tillates etablering av nye stier som
adkomst til hyttene, samt tilrettelegging for å få sikre traséer med funksjonell og pen kurvatur som er
tilpasset omkringliggende terreng. Stiene skal ikke asfalteres.
Stiene skal være 1.0-2.0 meter brede og normalt ha bredde 1.5 meter.

§ 7. Naturområde – grønnstruktur (GN)

Normal skjøtsel av vegetasjon og stier som bevarer landskapspreget og sikrer ferdselen, tillates.
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§ 8. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
Det tillates ikke tiltak innenfor området.

§ 9. FELLESBESTEMMELSER.
Det er ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse
reguleringsbestemmelser.

§ 10. BESTEMMELSESOMRÅDER
10.1 Krav til utforming, BSB2
Ut mot nord fra bryggepiren i øst-vest-retning i BBS 2 (se § 5.3) kreves etablering av utriggere for
småbåter, på grunn av kulturminne nord for piren. Utriggerne skal ha lengde 5-8 meter og maks
bredde 0,5 meter.

§ 11. REKKEFØLGEKRAV
Opprettelse av nye fritidseiendommer, samt oppføring av nye hytter, kan ikke finne sted før
båtplassrettigheter er sikret iht. § 3.4 i disse bestemmelser.
Før det kan gis byggetillatelse for nye hytter, må det foreligge godkjent løsning for vann og avløp.
Bryggepir med utriggere skal bygges i sin helhet jf. § 10. Piren tillates ikke etablert uten utriggerne,
på grunn av kulturminne nord for piren.
Tomt F8 må fradeles før det tillates byggetiltak i BBS1 eller BBS2.
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Detaljregulering av «Skarpøya Midt»,
Plan ID 201801, GB 22/6 m.fl. i Søgne kommune
11.01.2019

Bakgrunn
Dette planarbeidet er det siste i en serie med tre detaljreguleringer. Kommunestyret i Søgne
vedtok 27.04.2017 ny detaljreguleringsplan for østre og søndre del av bebyggelsesområdet
på Skarpøya («Skarpøya Øst»). En tilsvarende plan for nordre og vestre del («Skarpøya
Nord») ble vedtatt 26.04.2018. Dette planforslaget handler om midtre del og omfatter
mesteparten av det øvrige bebyggelsesområdet på øya. Se kartskisse.

Tre detaljreguleringer på Skarpøya.
Formålet er å legge til rette for fortetting i et etablert område for fritidsbebyggelse i tråd med
gjeldende kommuneplan og reguleringsplan for Ny Hellesund. Arbeidet er utført i samarbeid
mellom Planfolket AS og berørte grunneiere. Det har særlig tatt sikte på:






å sikre båtplasser for alle eiendommer
å legge til rette for utvikling av eksisterende bebyggelse
å dele eiendommer som i dag består av flere selvstendige hytter
å legge til rette for ny fritidsbebyggelse
å sikre ferdsel i og gjennom området for brukere og besøkende

Samme forutsetninger som i de foregående planene er lagt til grunn i vurderingene av
arealbruk, miljø og andre generelle hensyn. Dagens arealbruk videreføres, men antallet
hytteeiendommer og tillatt bruksareal økes ved at planen tilpasses kommuneplanens
bestemmelser om deling av eiendommer med flere boenheter. Antall boenheter økes fra 10
til 15 ved utskilling av tre nye tomter og ved å dele to eksisterende boenheter som i praksis
allerede består av flere hytter. Fire av de 15 hyttetomtene i planforslaget får mindre tillatt
bruksareal (T-BRA) enn normalbegrensningen i kommuneplanen. Dette har mye
sammenheng med at forslaget tar utgangspunkt i eksisterende bebyggelse, som er gammel
og ble etablert under andre planleggingsregimer enn i dag. Foreslåtte utvidelser er tilpasset
eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse ligger tilbaketrukket fra strandlinjen, på arealer som
er lite benyttet. Potensialet for fortetting med nye hytter er vel så stort like ved sjøen, men
dette foreslås ikke. Områdene nærmest sjøen dekker en avgjørende funksjon for øya som
felles båtplassområde for mange hytter både i og utenfor planområdet, med tilliggende
arealer for vinteropplag av småbåter/joller, lek og badeliv mv. De vil fortsatt bli reservert for
slike formål.
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Planbeskrivelse
Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet er i kommuneplan for Søgne for 2012-2020 avsatt til fritidsbebyggelse. Samlet
areal er på 18,32 daa og omfatter eiendommene 22/6, 23/122, 23/255 og 23/256 samt det
aller meste av 23/633. (Resten av 23/633 ligger i landskapsvernområdet.)
Gnr/Bnr
22/6 Kikkut

23/122
Nordstrand

23/255
Pallane Vest
(«Fjelly»)

23/256
Pallane (Øst)

23/633
Knausens
stykke

Eier
Anniken Berglund
Anne K Nylund Kreunen
Torbjørg Nylund Nilsen
Hans Kristian Sødal
Jan Ragnvald Sødal
Ole Jakob Sødal
Tormod Sødal
Solveig Sødal ()
Dagny Sødal ()
Nils Sødal ()
Margit Sødal ()
Ida Haaverstad ()
Anniken Berglund
Anne K Nylund Kreunen
Torbjørg Nylund Nilsen
Hans Kristian Sødal
Jan Ragnvald Sødal
Ole Jakob Sødal
Tormod Sødal
Otto Sødal ()
Finn Sødal ()
Audun Sødal
Anne Kirsten Upsaker
Hans Christian Jensen
Jens Olav Jensen
Erik Sødal Grobæk
Anniken Berglund
Anne K Nylund Kreunen
Torbjørg Nylund Nilsen
Hans Kristian Sødal
Jan Ragnvald Sødal
Ole Jakob Sødal
Tormod Sødal
Gunnvor Røsstad

Bebyggelse
1 hytte
1 uthus

1 hytte
1 uthus
1 sjøbu

4 hytter
2 anneks

3 hytter

1 hytte
1 anneks
1 uthus

Eiendommer i planområdet.
Planområdet fremstår som et svært velegnet hytteområde med nærhet til sjø og utmark. Det
er avgrenset mot øst og vest av to andre planområder med hyttebebyggelse (Skarpøya Øst
og Skarpøya Nord), mot sør av bratt fjell (Midtheia) inn i et landskapsvernområde, og mot
nord av en bukt ved Høllefjorden (Nordbukta). De ytre delene av Nordbukta ble i eldre tid
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brukt som vinteropplagshavn for seilskuter. Utenfor planområdet – lengst øst og sør i
bebyggelsesområdet – er det etablert brygge for rutebåt som sikrer tilgang fra fastlandet.
Terrenget i planområdet består mest av fjellgrunn som er delt i tre nivåer ned mot Nordbukta.
De fleste av hyttene ligger på øverste nivå, inn mot Midtheia. Stien fra østsiden til vestsiden
av øya går over det midterste nivået, som faller jevnt fra sitt høyeste punkt ved et jorde i den
østlige delen av planområdet frem til stien møter det nederste nivået ved strandlinjen vest i
planområdet. Det nederste nivået består av en odde (Trinesodde) og strandområdene rundt
Nordbukta. Hele det nederste nivået og noe av det midterste inngår i GB 23/122 Nordstrand,
den største og funksjonelt viktigste av eiendommene i planområdet. Den brukes primært til
småbåthavn, til inn- og uttak av varer og utstyr, vinteropplag av joller o.l., og til lek og badeliv.
Eier- og bruksrettighetene i Nordstrand er avgjørende for privat transport til og fra øya for alle
hytter i planområdet og for flere andre hytter i resten av bebyggelsesområdet på Skarpøya.

Nordstrand med Trinesodde (sett mot nordøst).
Eierskapet til Nordstrand er blitt nedarvet fra en tidligere eier gjennom mange generasjoner i
mer enn 100 år. Grunnboka i Statens Kartverk er ikke oppdatert. Antall eiere er større enn
det som fremgår av eieroversikten foran. Eierskapet forvaltes av et styre etter bestemmelser
som går tilbake til 1940-tallet, og som ble presisert på 1980-tallet. Planarbeidet er i stor grad
motivert av behov for å oppruste bryggeanlegget i bukta til moderne standard og med en
kapasitet som innfrir normale krav til båtplass for eksisterende hytter.
Siden 1938 har det også vært en hytte øst på Trinesodde. Tomta rundt hytta er tegnet inn på
gamle kart, men inngår fortsatt i eiendommen Nordstrand fordi det ikke før nå har vært behov
for å skille den ut med et eget bruksnummer. Resten av hyttene i planområdet ble bygget fra
1950-tallet til 1990-tallet. Bortsett fra hytta på Trinesodde har ingen av eiendommene egen
strandlinje. Det er heller ingen båtplassrettigheter knyttet til hytteeiendommene (med ett
unntak). Hyttene ble bygd før dette var påkrevd. Hytteeiernes tilgang til båtplass har vært
basert på personlige rettigheter og eierskap i Nordstrand. Denne eiendommen har også en
rekke eiere som ikke holder til i planområdet. Kapasiteten til bryggeanlegget i Nordstrand er
sprengt. Behovene til dem som anlegget ikke har kapasitet til, har hittil vært dekket med
midlertidige ordninger utenfor planområdet.
Private forhold av nevnte karakter er i utgangspunktet mindre relevante for reguleringsplaner
av moderne type. De må likevel understrekes, for de private rettighetene i Nordstrand har
ligget til grunn for utviklingen av hyttebebyggelsen under tidligere regimer for planlegging. I
dag legger dette føringer på hva det er interessant å planlegge for. Derfor har det vært en
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svært viktig del av planarbeidet å se til at planforslaget ikke bare er gjennomarbeidet faglig i
lys av lover, regler og forskrifter, men også at det er faktisk gjennomførbart etter at det måtte
bli vedtatt. Den viktigste enkeltfaktor i så måte er kapasiteten til det felles bryggeanlegget.
Selv om den private forvaltningen av Nordstrand-eiendommen har fungert svært godt, er det
av flere grunner ønskelig å regulere arealene både her og ellers i planområdet på en mer
oversiktlig måte for offentligheten. Dette bør tilpasses normalordningene for fritidsbebyggelse
i kommuneplanen hvis ikke særlige grunner taler for noe annet. Det betyr blant annet at
eiendommer med flere bruksenheter bør deles, tomta for hytteeiendommen på Trinesodde
bør få eget bruksnummer, og planen må inneholde bryggeanlegg med nødvendig kapasitet
for å kunne tinglyse båtplass for alle hytter uten strandlinje. Planforslaget løser dette.

Tre hytter midt i planområdet, sett fra Midtheia mot nord («Pallane», GB 23/256)
Fylkeskonservatorens undersøkelser etter automatisk fredede kulturminner på land er
gjennomført. De ble slått sammen med tilsvarende arbeid i en tidligere detaljregulering
(Skarpøya Nord). Det ble tatt tre prøvestikk i dette planområdet. Alle ga negativt resultat.
Rapporten beskriver bebyggelsesområdet på Skarpøya som preget av moderne tiltak i form
av hyttebebyggelse og tilhørende infrastruktur. Det uttales videre at en stor del av øya kan
regnes som tapt i forhold til kulturlandskapet. For øvrig kan bemerkes at det finnes enkelte
SEFRAK-registreringer andre steder på øya, men ingen som inngår i dette planområdet.
Norsk Maritimt Museums (NMM) undersøkelser av sjøbunnen ble også slått sammen med
tilsvarende arbeid i forrige plan. Et allerede kjent, verneverdig skipsvrak og en gammel
fortøyningsbolt på land ble nærmere stedfestet. Vraket ligger nedgravd i sjøbunnen på 5-6
meters dyp like utenfor Trinesodde. Dette har lagt føringer på plasseringen og utformingen
av bryggeanlegg. Museet v/ansvarlig arkeolog er blitt konsultert underveis i planarbeidet.
Bebyggelsen i planområdet bærer preg av gradvis utbygging. Det er rikelig med plass til lek
og uteopphold, og systemet av stier på øya sikrer alle eiendommer tilgang til sjø og utmark.
Ferdselsrettighetene er i liten grad tinglyst, men praktiseres gjennom gamle avtaler.
Planforslaget tilrettelegger ikke særskilt for barns lek slik det ville gjøres i boligområder, men
hele Skarpøya er over tid utviklet for at alle generasjoner skal kunne bruke den til rekreasjon.
4

Størstedelen av øya er dessuten avsatt til LNF-område, med rikelig tilgang til badeplasser.
Øya er et fritidsparadis for barn og unge med sine arealer i planområdet, andre områder med
fritidsbebyggelse i kommuneplanen, og store LNF-områder utenfor bebyggelsesområdet.
Planstatus
Planområdet inngår i Reguleringsplan for Ny-Hellesund, jf. kartskisse.

Planområde

Ny-Hellesund
Skarpøya
Avgrensning av reguleringsplan for Ny-Hellesund og lokalisering av planområdet.
I reguleringsbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan for Ny-Hellesund, § 2, heter det:

§2 Byggeområde §25.1
a) Fritidsbebyggelse område A og B
For område A og B er tidligere utarbeidet flere bebyggelsesplaner som opprettholdes og
samles i henholdsvis en bebyggelsesplan for område A på Skarpøya og ditto for område
B på Monsøya, begge datert 08.11.00.
I område A på Skarpøya er godkjent 8 ubebygde tomter. I område B på Monsøya er 7
godkjente ubebygde tomter.
For områdene gjelder:
Gesimshøyde skal ikke overskride 4,00 m fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt hytta og
ditto 7,5 m mønehøyde. Takvinkel inntil 45 grader.
Fritidsbebyggelsen kan oppføres med et samlet areal på inntil 100 m2 T-BRA (totalt
bruksareal) inkl. anneks, uthus, sjøbu m.m. Det samme gjelder for fritidsbebyggelsen på
Urholmen og Kvitbjørnsholmen.
Bebyggelsens plassering på de enkelte tomter skal fastsettes etter en konkret vurdering i
det enkelte tilfelle, slik at inngrep i landskapet blir minst mulig. Fritidsboliger skal gis en
god estetisk utforming til passet miljøet i området.
Fritidsboliger anbefales malt i mørke naturtilpassede farger.
For følgende eiendommer,
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GB 20/41, 44



GB 22/2, 4, 5, 6, 8, 10



GB 23/122, 256, 633

kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens §§ 84 og 93 samt fradeling til slike formål ikke
finne sted før området inngår i en bebyggelsesplan.
Plankravet gjelder ikke for tiltak knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse innenfor de
begrensinger som gjelder for meldingssaker (jfr. PBL § 86a), og tiltak som verken krever
søknad eller melding.
Til grunn for bebyggelsesplanen gjelder følgende:


Bebyggelse kan tillates inntil 100 m2 T-BRA pr. tomt



Maks 1 boenhet pr. tomt



Krav til båtplass

For eiendommen 23/255 Pallane Vest («Fjelly») finnes en bebyggelsesplan fra 1982 som
supplerer gjeldende reguleringsplan for Ny Hellesund. Se kartskisse. Nord for Pallane Vest
ligger eiendommen 23/122 Nordstrand med store arealer ved bukta og på Trinesodde, og en
hytte (som siden er fornyet) øst på Trinesodde. Enkelte grenser og plasseringer av bygg er
endret litt siden den gang, men planforslaget bygger på samme tenkning om arealbruk som i
kartskissen. Dette gjelder også resten av planområdet (22/6, 23/256 og 23/633), men for de
andre eiendommene foreligger ingen tilsvarende bebyggelsesplan i kommunens planarkiv.

Bebyggelsesplan av 1982 for «Vestre Pallane» (Plan-ID 19820831).1
1

Eiendommen Nordstrand (23/122) er oppført med feil bruksnummer (20/14) på skissen.
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Planforslaget
Hovedelementer
Utgangspunktet for planforslaget er at planområdet, som er regulert til fritidsbebyggelse, skal
brukes til dette formålet på en arealeffektiv måte, samtidig som landskapspreg og natur- og
miljøverdier for naboer og samfunnet for øvrig blir bevart. Planområdet utgjør totalt 13,5
dekar på land, det egner seg godt til hyttebebyggelse og har vært benyttet til dette i lang tid.
Det åpnes for utvidelse av bygningsmassen ved deling av eiendommer som består av flere
selvstendige hytter (boenheter) med utgangspunkt i eksisterende eierfordeling av bygninger
og arealer. Antall boenheter økes fra 10 til 15 ved utskilling av tre nye tomter og oppdeling av
to boenheter som allerede består av flere hytter. Fire av de 15 hyttetomtene (deriblant to av
de tre nye) får mindre tillatt bruksareal (T-BRA) enn begrensningen i kommuneplanen (120
m2). De tilpassede løsningene er først og fremst en konsekvens av at dagens bebyggelse og
hytte- og tomtestruktur vokste frem under andre planleggingsregimer enn det som gjelder nå.
Dagens bruk av arealer som har stor rekreasjons- og miljøverdi eller tjener andre fellesformål
for hytteeierne, blir videreført i planforslaget. Utvidelser er tilpasset eksisterende bebyggelse.
Nye hytter ligger relativt tilbaketrukket på arealer som er lite benyttet, på det midtre av de tre
nivåene som planområdet består av, og med høyt fjell på baksiden. Konsekvensene for
landskapsbilde og andre miljøverdier blir tilsvarende begrenset. Potensialet for fortetting med
nye hytter er vel så stort like ved sjøen, men dette foreslås ikke. Områdene nærmest sjøen
dekker en avgjørende funksjon som båtplassområde, med tilliggende arealer for vinteropplag
av småbåter/joller, lek og badeliv mv. De vil fortsatt bli reservert for slike formål.
Tomte- og byggegrensene følger grensene for eksisterende eiendommer eller naturlige
arronderte tomter der det i dag er flere hytter på samme grunneiendom. Byggegrensene er
plassert utfra en helhetlig tenkning om hvordan utvidelser kan bli hensiktsmessige uten å
sjenere naboeiendommene og totalmiljøet. Ny bygningsmasse skal tilpasses omgivelsene
med tanke på materialvalg, fargevalg og byggeskikk.

Plankart.
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Eiendom som i dag består av flere boenheter, deles i tråd med reguleringsplanen med en
boenhet pr tomt.
Det åpnes for at eksisterende fritidsboliger kan utvides etter kommunens retningslinjer på
totalt BRA inntil 120 m² pr eiendom, men fire eiendommer får mindre bruksareal enn dette.
Brygger og båtplasser konsentreres mest mulig i selve bukta ved Nordstrand-eiendommen.
Et viktig element i planforslaget er en bryggepir fra Trinesodde mot vest over til et stort skjær
i bukta. Alternativ plassering finnes knapt, for innerst i bukta er det sandstrender som ikke
muliggjør ordinære båtplasser, og bryggepirer utover i fjorden er lite ønskelig. Bryggepiren
utformes med sikte på å beskytte det vernede skipsvraket i sjøen nord for Trinesodde. (Se
høringsuttalelsene til oppstartvarslet med våre kommentarer for mer om dette temaet.)

Bryggeanlegg og skjær på Trinesodde (sett fra sørøst).
Det legges ikke opp til nye brygger eller pirer ut fra den aller ytterste pynten av Trinesodde
nærmest Høllefjorden, nord for den gamle fortøyningsbolten. Dette er den eneste delen av
strandlinjen i planområdet med brådyp, som historisk la grunnlaget for fortøyning av seilskip
utfra denne odden. Nå brukes den til badeliv og sporadisk fortøyning av større seilbåter o.l.
som ikke har andre muligheter. Bryggeanlegg i dette området kunne bli skjemmende for
landskapsbildet og bør i det lengste unngås, også av kulturhistoriske årsaker.

Fortøyningsbolt på tuppen av Trinesodde (sett fra sørøst). Foto: NMM’s arkeologiske rapport.
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Ingen tiltak i sjøen krever mudring, utfylling eller andre tiltak i sjøbunnen som kan komme i
konflikt med Nordbuktas status som automatisk fredet kulturminne. Tiltak i sjøen begrenser
seg til støp av noen bryggepilarer og bryggekanter på fjellgrunn like ved strandlinjen eller på
et par skjær 5-15 meter utenfor, ned til maksimalt to meter dybde ved normal vannstand.
Veisystemet i planforslaget innebærer ingen endringer fra i dag. Stien fra rutebåtbrygga i øst
kommer inn i dette planområdet over planområdet «Skarpøya Øst». Den ligger stort sett inn
mot en bratt skråning (se foto) før den forlater dette planområdet i nordvest og tar videre inn i
planområde «Skarpøya Nord». Fra stien går det stikkveier inn til alle hytteeiendommene ved
Midtheia og ut til brygge- og båtplassområdene.

Stien gjennom planområdet (sett fra øst).
Arealbruk
Planområdets størrelse er 18,32 dekar (daa), fordelt på følgende formål:
1121 Fritidsbebyggelse:
1587 Småbåtanlegg i sjø:
1588 Småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone:
3020 Naturområde grønnstruktur:
3031 Turveg:
6100 Ferdsel:

9,76 daa
1,74 daa
1,75 daa
1,18 daa
0,77 daa
3,11 daa

Eiendommer deles i tråd med plankartet og innebærer at eksisterende hytter som i dag står
på felles grunn, får eget bruksnummer. Det reguleres i alt for 15 fritidsboliger (F1-F15).
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Både nåværende og fremtidige eiendommer vil ha gode utearealer på egen eiendom og lett
tilgang til store friluftsområder utenfor planområdet.
To båtplassområder (BBS1 og BBS2) utgjør i alt 1,75 daa landareal. Bruken av småbåt til
hyttene i planområdet og flere hytter utenfor avhenger av hytteeiernes rettigheter til båtplass.
Dagens bryggeanlegg i BBS2 utvides til nødvendig kapasitet for at alle eksisterende hytter
skal kunne få en tinglyst båtplass der (3 m). Nye hytter får sine båtplasser enten utenfor
planområdet eller i BBS1 (som inngår i hytteeiendommen øst på Trinesodde).
I BBS2, tilbaketrukket fra selve strandlinjen, planlegges et lagerbygg med småseksjoner for
lagring av båt- og fiskeutstyr o.l. Det fremgår av byggegrensene at bygget ikke vil bli
eksponert mot Høllefjorden. Det blir liggende bak en fjellkolle og vendt innover øya (mot
Midtheia).
Bebyggelse, struktur og tiltak
Fritidsbebyggelsen kan oppføres med totalt bruksareal (T-BRA) inntil 120 m2 pr. eiendom
inkl. anneks og uthus hvis ikke annet er spesifisert for den enkelte eiendom. For følgende
tomter er T-BRA-grensen lavere: F3 (40 m2), F7 (60 m2), F10 (60 m2) og F11 (60 m2).
Maksimal mønehøyde skal ikke overskride 5,5 m fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt hytta,
og takvinkel kan være inntil 45 grader hvis ikke annet er spesifisert for den enkelte eiendom.
Det er fastsatt byggegrenser for alle tomter for å sikre god arealbruk for området som helhet,
og slik at ny bebyggelse ikke blir unødig eksponert mot naboeiendommer og mot sjøen.
Etter fradeling av tomtene F7 og F8 vil eiendommen 23/122 Nordstrand gjenstå som en ren
brygge-/båtplasseiendom med kun et båtplassområde (BBS2) og et sammenhengende
grøntområde (GN1). Innenfor byggegrensene som er markert vest i BBS2 kan oppføres et
lagerbygg på inntil 40 m2 i inntil 10 seksjoner. Bygget skal ha maksimal mønehøyde 3,5
meter, dører uten vindu og maksimalt 8 vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 m2. Samme
totale kapasitet kan eventuelt fordeles på to frittstående nabobygninger i samme område.
Takvinkel skal tilpasses øvrig bebyggelse og kan være ned til 15°. Ark, kvist, takoppbygg,
halvtak og overbygg tillates ikke. Vinduer mot bukta i nordøst tillates ikke.
Bebyggelsens plassering på hver tomt skal fastsettes etter en konkret vurdering i det enkelte
tilfelle og med sikte på å begrense inngrep i landskapet. Fritidsboliger skal gis en estetisk
utforming tilpasset miljøet. Annekser, uthus og bygget for lagring av båt- og fiskeutstyr kan
ha takvinkel ned til 15 grader og evt. pulttak dersom det er tilpasset miljøet i området.
Det tillates ikke sprengning eller fyllinger med høyde over 1 m utenfor byggegrense i plan.
Det tillates etablering av stier som adkomst til hyttene.
Ved byggesøknaden skal det legges frem visualiseringer og snitt som viser forhold til
nabotomter/ nabobebyggelse og eksisterende stier gjennom området. Murer og
terrengsprang skal dokumenteres og illustreres spesielt.
Terrasser skal være forbundet med hytta.
Grønnstruktur
Planforslaget innebærer ingen endring i bruken av planområdet til rekreasjon. Planområdet
er sammenhengende kulturlandskap uten tung infrastruktur, med nærhet til friluftsområder i
alle retninger og rikelig med utearealer på de enkelte tomter. Det går en tydelig, opparbeidet
og lett tilgjengelig sti gjennom planområdet mellom øst og vest. Terrenget gir ingen andre
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muligheter for turstier, kyststier e.l. Utvidelser i tilknytning til eksisterende hytter er lagt til
ledige arealer med lav bruksverdi i dag. Ingen arealer på hyttetomtene er avsatt til særskilte
grøntområder, men alle jorder bevares gjennom plasseringen av byggegrenser. Alle arealer i
nærheten av strandlinjen som ikke allerede benyttes til hytte- eller båthavnformål av et eller
annet slag, er definert som et sammenhengende grøntområde (GN1).
Småbåtanlegg
Den delen av planområdet som ligger ut mot Høllefjorden, reguleres som to småbåtanlegg
på land (BBS1 og BBS2) og i sjø (BSB1 og BSB2).
BBS1 og BSB1 inngår i tomta til den gamle hytteeiendommen og gir også båtplass til enkelte
andre hytter.
BBS2 og BSB2 inngår sammen med grøntområdet GN1 i en brygge-/båtplasseiendom som
gjenstår etter deling av Nordstrand-eiendommen. BBS2 inneholder felles bryggeanlegg for et
stort antall hytter både innenfor og utenfor planområdet.
Det reguleres 8 meter fra land og brygger (BSB1 og BSB2) for å sikre tilstrekkelig areal for
fortøyning med utriggere, og med særskilte tiltak for å beskytte skipsvraket i sjøen utenfor.
Eksisterende bryggeanlegg i område BBS2 innlemmes i småbåtanlegget og utvides med en
29 m lang pir mot vest, over til et skjær som i dag mest brukes til akterfortøyninger. Piren
forankres med pilarer på fjell 1-2 m under vann, med fri vannstrømning mellom pilarene. Det
samlede bryggeanlegget er dimensjonert for å kunne innfri normale krav til båtplass (3 m) for
eksisterende hytter, og det er utformet med sikte på å bevare sjøbunnen. Skipsvraket, som
ifølge rapporten fra NMM er litt skadet av dregging o.l., beskyttes bedre enn i dag. Krav om
utriggere på bryggepiren og forbud mot ankring på odden like utenfor, vil redusere risikoen
for at vraket blir skadet av utilsiktet ankring/dregging, moringer o.l. Bryggeanlegget er også
motivert av formen på skjæret, som ligger over havflaten på sitt høyeste og skråner i alle
retninger. Skjæret utnyttes optimalt ved at de grunneste delene havner under brygga. Tiltaket
øker båtplasskapasiteten og kan gjennomføres uten sprengning, mudring eller andre inngrep
i sjøbunnen.
Innerst i bukta i BBS2 tillates en lav kajakk-/lastebrygge inntil 9 m ut fra land. Den vil gå ut fra
fjellgrunn til et lite skjær (0,5-1,0 m) utenfor stranden, like ved stien i øst-vest-retning. Brygga
etableres på pilarer med mellomliggende bjelker og fri vanngjennomstrømning under. Det blir
for grunt selv for småbåter på langs av brygga. Brygga er tiltenkt tyngre varer og utstyr under
transport til eller fra eiendommer som ikke har egen strandlinje. Den vil dekke en viktig
fellesfunksjon for mange hytter i flere planområder. (Lokaliseringen ble forberedt allerede
under reguleringen av det tilgrensende båtplassområdet i planområde Skarpøya Nord.)
I områder regulert til småbåtanlegg kan det etableres brygger i tråd med byggegrensene.
Tiltakene i båtplassområdet vil ikke endre eksisterende karakter av området.
Samferdselsanlegg/ trafikk
Veier og stier
Veisystemet til eiendommene følger dagens traseer. Stiene er basert på rettigheter som i
varierende grad er formalisert, men som stadfestes av plankartet. Normal tilrettelegging for
håndtraller/barnevogn der terrenget muliggjør det, tillates og forventes fra grunneierne hver
for seg og i fellesskap. Veisystemet skal ikke asfalteres eller opparbeides for helårsbruk eller
maskinelt vintervedlikehold.
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Adkomsten fra rutebåtbrygga, som ligger utenfor planområdet, er sikret med stien som tar
inn i planområdet i øst og forlater det i vest. Fra denne går det stikkveier til alle eiendommer i
planområdet inn mot Midtheia og ut mot sjøen. Det går også sti ut til et båtplassområde i det
tilgrensende planområdet Skarpøya Nord (PLAN ID 201702).
Ingen andre turstier gjennom området er aktuelle. Plangrensen mot landskapsvernområdet i
sør ligger overalt i svært bratte skråninger langs Midtheia. Området er utilgjengelig. Det har
aldri vært og kan vanskelig tenkes å bli tilrettelagt for ferdsel her.
Båtplasser
Båtplassområdet BBS1 inngår i tomta til den gamle hytteeiendommen øst på Trinesodde
(F8). I BBS1 tinglyses båtplass for de nye hyttetomtene F1, F3 og F7.
Båtplassområdet BBS2 vil etter fradelinger fra eiendommen 23/122 Nordstrand inngå i en
ren brygge-/båtplasseiendom uten noen fritidsboliger. I BBS2 tinglyses båtplass for alle
eksisterende hytter i planområdet: F2, F4, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13 og F14.
I BBS2 tinglyses også båtplass for følgende tomter ifra planområde Skarpøya Øst (PLAN ID
201504): F5, F7, F15 og F16.
F15 får båtplass utenfor planområdet (i planområde Skarpøya Nord, PLAN ID 201702).
Teknisk infrastruktur
Elektrisitet
Området er dekket med 230V i kombinasjon luft og jord, jf. kartskisse. Agder Energi opplyser
at det kan bli aktuelt å oppgradere bestående nettstasjon i forbindelse med fortetting av
området.

El-nettverk i planområdet (kartskisse fra Agder Energi).
Vann- og avløp
Eksisterende hytter er tilknyttet Ny Hellesund Vannverk SA og Skarpøya Renseanlegg SA.
Det siste er et samvirkeforetak for grunneiere på Skarpøya og har ledig kapasitet. Nye hytter
kan kobles til eksisterende nett. Dette vil ikke utløse anleggsarbeid utenfor planområdet.
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Vann- og kloakknett i planområdet (kartskisse fra Skarpøya Renseanlegg SA).
Avfallshåndtering
Eiendommene inngår i hytterenovasjonsordningen for Søgne kommune. Den enkelte bruker
er ansvarlig for å bringe avfall til innsamlingspunkter på land med de krav til sortering som
gjelder for hytterenovasjon.
Universell utforming
Det skal ikke opparbeides infrastruktur som dekker kravene til universell utforming, men
turstier kan skjøttes slik at de legger til rette for bevegelseshemmede. Krav om tilgjengelighet
gjelder ikke for fritidsboliger med en boenhet på under 150 m².
Barn og unges interesser
Vi mener at det ikke er behov for særskilt tilrettelegging for barn og unge gjennom
reguleringsplanen. Innenfor planområdet er det gode lekforhold på den enkelte tomt, det er
badeplasser og brygger, og god tilgang til friluftsområder.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det foreligger ROS-analyse som ikke avdekker kritiske forhold for eller av reguleringsplanen.
Enkelte brygger i planområdet ligger relativt lavt i forhold til havnivået, men er solid bygget og
har ikke vært skadet av betydning ved stormflo o.l. Nye bygg etableres på sikker høyde.
Miljøkonsekvenser
Konsekvensene av økt bruk av fritidsbåter ansees å være marginale i forhold til dagens bruk
av skjærgården. Ny bebyggelse tar i bruk eksisterende bryggeanlegg med enkelte utvidelser.
Folkehelse
Et område for fritidsbebyggelse er i seg selv et tiltak for bedret helse for brukerne, gjennom
mulighet for rekreasjon tett på naturen med ren luft og sjøvann. Det ligger ingen elementer i
planen som gir negative helsevirkninger.
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Lyd og støy
Det er ikke utarbeidet støysonekart for denne planen. Området er kun sporadisk eksponert
for støy fra passerende lystbåter og mindre nyttefartøy, og det er ingen andre støykilder i
området. Planen inneholder ingen forslag om tiltak som vil endre støybildet i området.
Kriminalitetsforebygging
Kriminalitetsforebygging som del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 3-1.
Pkt. e og f. Dette ansees ikke å være relevant for denne planen.
Forurensning, energiforbruk og lukt
Fritidsboligene er tilkoblet det offentlige el-nett, som er den primære energikilden, kombinert
med vedfyring. Hytter som i hovedsak brukes sommerstid, har naturlig nok lavt energiforbruk.
Alle hytter vil være tilknyttet privat, godkjent renseanlegg som har ledig kapasitet. Dersom
kapasiteten i eksisterende anlegg skulle bli sprengt, kan den utvides.
Naturmangfold
Hele planområdet er et etablert hytteområde med tilliggende brygge- og båtplassområde og
vil bli videreført som dette i planen. De enkelte tomter er opparbeidet med enkle hager og
parkmessig beplantning eller til dyrking av matvarer i begrenset skala. Strandsonen bærer
preg av å ha vært benyttet til brygger og rekreasjon i årtier. Mulige konsekvenser av
planforslaget for fauna/fisk og naturmangfoldet mer generelt vurderes å være marginale.
Arbeid i sjøen vil utelukkende skje på fjellgrunn og på liten dybde (< 2 m), like ved land i et
eksisterende båtplassområde. Det handler om å støpe enkle pilarer for et par bryggepirer like
under vannflaten. Det skal ikke mudres eller foretas utfylling i sjøen. Tiltakene representerer
ingen endret bruk av området.
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er planforslaget vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§
8-12. Under følger redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt.
§8 Kunnskapsgrunnlaget: Ifølge naturbase.no, miljostatus.no og artsdatabanken.no er det er
ingen kjente forekomster av sjeldne arter eller utfordringer av biologisk, økologisk eller
geologisk mangfold-karakter utover lokalt viktige forekomster av ålegras. Forekomsten av
ålegras strekker seg inn i båtplassområder og brygger både i dette og i det tilgrensende
planområdet Skarpøya Nord, jf. kartskisse. Fiskeridirektoratet ber om at ålegrasenga tas
hensyn til i planleggingen og at bryggeanlegg planlegges utenfor denne.
Det er tatt hensyn til ålegrasforekomsten, men det er ikke mulig å plassere alle bryggeanlegg
utenfor ålegrasenga. Det ville blant annet kreve flytting av eksisterende brygge. Hele den
indre delen av bukta som inngår i planområdet, er sandstrand som ikke kan brukes til
småbåtbåtplasser. Bruken av de litt dypere delene lenger ute er avgjørende for tilgangen til
øya med småbåter for et stort antall hytter både i og utenfor planområdet. Bryggeanlegget
må gå litt inn i ålegrasforekomsten slik den er tegnet på kartet hvis normale krav til standard
for båtplass for eksisterende hytteeiendommer skal kunne innfris. Bryggeanlegget forblir
imidlertid konsentrert i og rundt bukta, og det inngår i en helhet sammen med et tilgrensende
båtplassområde like vest for planområdet. Dette er i tråd med generelle anbefalinger fra
offentlige myndigheter om geografisk konsentrasjon. Den planlagte bryggepiren i øst-vestretning på plankartet er dessuten plassert over et stort skjær som stort sett ligger under
vann,10-20 meter fra land, ikke ut over sandbunnen lenger ute i bukta der ålegraset først og
fremst befinner seg. Krav om utriggere på nordsiden av piren vil også eliminere all bruk av
dregg, fortøyningsstolper, moringer o.l. som kunne skade det vernede skipsvraket eller
forurense sjøbunnen på annen måte.
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Ålegraseng i Nordbukta. (Kilde: miljostatus.no)
§9 Føre-var prinsippet: Planen består i tiltak i eksisterende bebygd område og kan vanskelig
tenkes å ha nevneverdige konsekvenser for arter eller naturmangfoldet.
§10 Samlet belastning: Ettersom planforslaget ikke legger opp til vesentlig flere hytter enn i
dag, og det heller ikke planlegges noen tiltak i sjøbunnen, vil den samlede belastning bli
svært liten. Vurdert i større sammenheng er spørsmålet om planforslaget har konsekvenser
for andre økosystemer. I dette tilfellet er det vanskelig å se grunner til at andre økosystemer
skulle ta skade.
§11 Kostnader: Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensing
skulle inntreffe. Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så
vidt det er rimelig i forhold til tiltakets og skadens karakter.
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Ved opparbeidelse av planområdet vil det tas
forholdsregler mot at naturmangfoldet svekkes. Se eget punkt nedenfor om anleggsfasen.
Kulturminner
Deler av planområdet i sjø (BSB2) utgjør en indre, østlig del av en stor bukt mot nord
(Nordbukta) som ble brukt til oppankring av seilskuter i gammel tid. Bukta er et automatisk
fredet kulturminne. Norsk Maritimt Museum har undersøkt sjøbunnen i hele bukta med fem
prøvestikk. Et allerede kjent, vernet skipsfunn i planområdet (iht. Kulturminnelovens § 14) ble
nærmere stedfestet og undersøkt som ledd i arbeidet. Dette har påvirket utformingen av
bryggeanlegg, som har vært foretatt i samråd med museet.
Planen berører ikke kjente kulturminner på land. Ingen kjente gamle tufter eller bygninger
finnes i planområdet. Fylkeskonservatoren har foretatt tre prøvestikk i planområdet etter
automatisk fredede kulturminner uten å gjøre noen funn.
Anleggsfasen
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Bygningsmessige tiltak på hytteeiendommene omfatter evt. utvidelser av eksisterende hytter
og bygging av nye hytter uten kjeller, tilpasset eksisterende terreng, og uten store behov for
sprengning. Alle aktuelle arbeider skal utføres så skånsomt som mulig. Støy knyttet til
transport av byggematerialer vil være begrenset og kortvarig. Det anses ikke nødvendig med
støyskjerming eller andre spesielle tiltak for å ta hensyn til det lokale miljø i forbindelse med
dette.
Arbeid med brygger og båtplasser blir også begrenset både på land og i sjøen. Alt arbeid i
sjøen som kan påvirke det marine miljø, skal utføres på høst/vinterstid, når livet i sjøen er
mest i ro.
Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen
Det utløses ingen kommunale investeringer som følge av planen.
Det utløses heller ingen behov for kommunal tjenesteyting i planen, utover det som følger av
nye abonnenter til renovasjon.
Planprosess og medvirkning før 1. gangs behandling i plan- og miljøutvalget
Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 14.02.2018. Referat følger som vedlegg til saken.
Varsel om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart ble kunngjort i Søgne og Songdalen Budstikke 11.05.2018, med svarfrist
06.06.2018. Kunngjøring ble også foretatt på Søgne kommunes nettsider.
Videre ble det sendt skriftlig varsel til:
- Alle grunneiere og naboer
- Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
- Vest-Agder fylkeskommune
- NVE Region Sør
- Politiet
- Kystverket Sørøst
- Norsk Maritimt Museum
- Fiskeridirektoratet Region Sør
- Mattilsynet, region Agder og Rogaland
- Agder Energi Varme AS
- Agder Energi Nett AS
- Telenor Kabelnett
- Avfall Sør AS
- Kristiansand Brann og Redning IKS
- Agder Kollektivtrafikk
- Fortidsminneforeningen Vest-Agder avdeling
- Forum for natur og friluftsliv i Agder
- Grønt nettverk i Søgne v/Peder Johan Pedersen
- Naturvernforbundet i Søgne v/Dag Øystein Kerlefsen
- Søgne Jeger- og fiskerforening v/Roald Pettersen
- Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand lokallag v/Odd Kindberg
- Midt-Agder Friluftsråd
- Søgne lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede v/Jørgen Løvdal
- Søgne kommune Barnas representant v/Yngvild Grummedal
- Søgne kommune Eldrerådet v/Anne Kristin Høyem
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-

Søgne kommune Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/Anne Kristin
Høyem
Søgne barne- og ungdomsråd v/Tor Stonny Knutsen
Søgne kommune v/Kommuneoverlegen
Søgne kommune v/Ingeniørvesenet

Det ble mottatt til sammen sju uttalelser til oppstartvarselet, fra følgende instanser:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune
NVE Region Sør
Fiskeridirektoratet Region Sør
Norsk Maritimt Museum
Kystverket Sørøst
Agder Energi
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen bemerker at planarbeidet bør skje i samsvar med arealutnyttelsen vist i overordnet plan. Dersom
planforslaget avviker vesentlig fra slik plan, må forslagsstiller utrede hvilke konsekvenser avvikene medfører.
Videre pekes det på krav om vurdering av:
Naturmangfold
Barn og unge og universell utforming
Forurensning dersom planforslaget forutsetter utfylling/mudring i sjøen
Risiko og sårbarhet
Fylkesmannen minner videre om at Fylkesmannen den 08.12.2017 fremmet innsigelse til nye sjøboder, samt en
ny hyttetomt nær strandsonen, innenfor tilstøtende planområde («Skarpøya Nord»). Innsigelsen ble trukket da
sjøbodene ble tatt ut, samt at byggegrensen mot sjøen på hyttetomta ble trukket vesentlig tilbake.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med anbefalingene. Når det gjelder innsigelsen til en
plan i tilstøtende planområde, bemerkes at herværende planforslag er ganske annerledes.
For eksempel var det 17 nye hytter i planen det henvises til. Nye hytter i dette planforslaget
er mye færre, de ligger tilbaketrukket, noe høyere i terrenget og nivådelt fra strandlinjen, og
med mye høyere fjell i bakkant. Planforslaget gir rom for et lagerbygg med småseksjoner til
lagring av fiskeredskaper, båtmotorer o.l. Dette vil kunne senke behovet for utendørs, spredt
lagring og manuell frakt av den slags til og fra hyttene. Plasseringen i terrenget er valgt med
tanke på geografisk konsentrasjon og at bygget ikke skal få negative konsekvenser for
landskapsbildet eller andre fellesverdier. Det fremgår av byggegrensene og bestemmelsene
at bygget vil bli plassert bak en fjellkolle og at det ikke blir eksponert mot Høllefjorden.
Vest Agder Fylkeskommune – plan og miljø
Vest-Agder fylkeskommune gir råd om at det må tas hensyn til allmennhetens interesser i strandsonen selv om
området i gjeldende reguleringsplan er avsatt til fritidsbebyggelse, og det bør gjøres en vurdering av om hensynet
til allmennheten kan ivaretas ved å regulere areal nær sjøen til kyststi eller friluftsområde.
Det bør kartlegges hvorvidt det finnes snarveier eller stier i planområdet. Disse bør i så fall sikres opparbeidet
med rekkefølgekrav.
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Området lengst nord i planen liggere høyere og mer synlig i terrenget, og ytterligere fortetting i området vil kunne
påvirke landskapsbildet. Det bør fremlegges visualiseringer som redegjør for bebyggelsens plassering, høyde og
volum i relasjon med omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsen bør plasseres og utformes på en måte som i
minst mulig grad virker negativt inn på natur- og friluftsinteressene.
Fylkeskonservatoren har ingen merknader til kulturminner på land.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med anbefalingene. Eksisterende veinett opprettholdes.
Den eneste turstien som terrenget tillater mellom østsiden og vestsiden av øya via dette
planområdet, er regulert inn. Stien er funksjonell, tydelig og enkel å ta seg frem langs og har
alltid gått i samme trasé. For øvrig består veisystemet bare av små trapper og stikkveier fra
denne stien inn til hyttene og ut til båtplassområdet. Planområdet er et etablert hytteområde
midt i bebyggelsesområdet på Skarpøya. Det inneholder ikke ledige arealer som har vært
eller kunne egne seg til friluftsområde. Vi antar at uttrykket «[o]mrådet lengst nord» sikter til
odden (Trinesodde) øst for bukta eller fjellplatået vest for bukta i det foreløpige planområdet
som fulgte oppstartvarselet. Planforslaget inneholder ikke ny bebyggelse på noen av disse
stedene. Nevnte platå vest for bukta inngår allerede i et annet planområde og var tatt med i
det foreløpige planområdet av hensyn til evt. behov for grensejusteringer. Arealet er tatt bort i
den endelige versjonen av plangrensene. Søk etter mulige kulturminner på land ble slått
sammen med arbeid i en tidligere plan og avdekket ingen funn. Rapport foreligger.
NVE Region Sør
NVE viser til at Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot
flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. For øvrig
bemerkes at det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og at planen må ta hensyn til
anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Ved oppstart av planarbeidet anbefaler NVE å
bruke flere konkrete veiledere og verktøy som er listet opp i uttalelsen.
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger, og ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE
hva en ønsker bistand til i den enkelte saken.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med anbefalingene.
Fiskeridirektoratet Region Sør
Fiskeridirektoratet viser til at det innenfor planområdet finnes en forekomst av ålegraseng, som utgjør habitat for
en stor rekke marine arter, er svært produktiv og regnes som et viktig marint økosystem på verdensbasis.
Bryggeanlegg bes planlegges lagt utenfor forekomsten av ålegraseng. Brygger lagt oppå ålegraseng vil være
negativt for enga da brygger skygger for engas lystilgang, og det vil også bli direkte arealbeslag i enga fra
moringer/forankringer eller annet. Av hensyn til ålegrasenga vil det ikke være aktuelt å mudre eller grave i
området ved anleggelse av brygger. Fiskeridirektoratet ber om at det tas hensyn til forekomsten av ålegraseng i
det videre planarbeidet.
Fiskeridirektoratet ønsker på generelt grunnlag at småbåtplasser søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å
belaste en rekke områder. I tillegg til de fysiske inngrepene i naturen medfører småbåthavner økt belastning på
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miljøet som følge av utslipp av drivstoff, olje og miljøgifter fra båtene både mens de ligger på sjøen, men kanskje
særlig i forbindelse med vedlikehold ved utsetting og opptak.
Etter Fiskeridirektoratets vurdering bør kommunene stille klare og strenge krav til tiltak for å redusere den
negative miljømessige påvirkningen fra båthavner. Fiskeridirektoratet region Sør vil foreslå at følgende vurderes
som vilkår for etablering av småbåtanlegg/småbåthavn:
- Båthavn med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområder skal være utstyrt med innretninger for
oppsamling og håndtering (rensing) av avløps- og overvann. Dette vil redusere forurensingen fra land til sjø
vesentlig.
- Det tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavnen, og miljøfarlig avfall (batterier, olje, lakk, maling og
andre kjemiske produkter) skal tas hånd om på en forsvarlig måte.
- Bryggeanlegg og bølgebrytere utformes og plasseres med tanke på å opprettholde tilstrekkelig
vanngjennomstrømning for å opprettholde god vannkvalitet.
Vi vurderer at planforslaget i det alt vesentligste er i tråd med anbefalingene, sett bort fra at
ålegrasenga iht. kart (miljostatus.no) allerede går inn i det eksisterende båtplassområdet i en
bukt som alltid har vært båthavn og som er avgjørende for tilgangen til øya for et stort antall
hytter. Bryggeanlegg forblir konsentrert i bukta, nærme land og ikke utover i fjorden der
ålegraset først og fremst befinner seg. Tiltak begrenser seg til bryggekanter langs land og
noen enkle bryggepilarer under vann på ren fjellgrunn og maksimalt et par meters dybde.
Ingen inngrep i sjøbunnen blir nødvendige. Kommentarene i uttalelsen om kildesortering,
miljøfarlig avfall etc. virker lite relevante. Dette handler om svært enkle bryggeanlegg til
fortøyning av private småbåter for hytteeiere og deres gjester mens de er på hytta, typisk
noen få uker om sommeren. Det finnes ikke og planlegges ikke båtslipper, kraner eller andre
installasjoner for opptak eller uttak av båter, vann- eller strømforsyning til service, vedlikehold
av båtene e.l. som kunne medføre miljøskadelige utslipp. Alt slikt arbeid utføres i båthavner
eller verksteder på fastlandet. Planlagte utvidelser av bryggeanlegget vil knapt medføre økt
trafikk, men er påkrevd for at eksisterende hytter skal kunne få god og trygg båtplass med
normal standard etter dagens krav (jf. mer utførlig omtale tidligere i denne planbeskrivelsen).
Den omtalte forekomsten av ålegras fikk ingen konsekvenser for omfanget eller utformingen
av bryggeanlegg i detaljreguleringsplan Skarpøya Nord ganske nylig. Den reguleringsplanen
inneholder svært sammenlignbare bryggetiltak i den vestre delen av Nordbukta.
Norsk Maritimt Museum
Norsk Maritimt Museum skriver i sin uttalelse at museet gjennomførte marinarkeologiske registreringer i
planområdet i 2017, og undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 under vann er oppfylt. Vedlagt følger
rapport fra undersøkelsen. Det er registrert et vernet skipsfunn, Askeladden id. 135638, i planområdet. Vraket er
datert til middelalder, og har høy verneverdi. Planen må sikre at vraket ikke blir utsatt for framtidig skade eller
utilbørlig skjemming. Vrakets utstrekning er godt kartfestet. NMM anmoder om at en hensiktsmessig sone rundt
vrakets ytre avgrensning, for eksempel 5 m, blir lagt inn i reguleringsplanen som «Spesialområde vern» e.l.
Museet kan være behjelpelig med oversendelse av koordinater. NMM anmoder videre om å få planen til
vurdering i forbindelse med offentlig ettersyn, for å etterse at våre anmodninger er tatt til følge.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med anbefalingene. Rapporten fra undersøkelsene er
vedlagt. Den planlagte bryggepiren i øst-vest-retning sør for vraket bygger på en skisse som
ble forelagt ansvarlig arkeolog/saksbehandler ved Norsk Maritimt Museum. Han skriver om
skissen (E. U. Wammer, 2.3.2018): «Vi har sett på skissen du sendte over, og sammenlignet
med det kartet vi laget til rapporten. Posisjonene er relativt sikre. Som tidligere sagt ble forog akterenden av vraket målt inn med håndholdt GPS, med feilmargin på opptil 3m. Vår
beregning viser minimum avstand ca. 12m fra den øst-vestgående piren ut til ytterkanten av
skipsvraket. Med utriggere på 8m slik du har skissert, vil det da gjenstå en buffer på 4m til
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vraket. Siden vraket ligger på 5m dyp og mer, og du opplyser at det kun er småbåter som vil
benytte seg av bryggene, er vår vurdering at et slikt anlegg ikke vil være i konflikt, eller
utgjøre en stor trussel mot det vernede vraket. Ved behandling av planen kommer vi for øvrig
til å kreve at vraket, med noen meter rundt, blir lagt inn i reguleringsplanen som
«Spesialområde vern» e.l.»
I den endelige versjonen av plankartet er bryggepirens startpunkt ved land trukket ca. en
meter lenger mot sør, dvs. ytterligere bort fra vraket, enn på kartskissen som sitatet henviser
til. Sikringssonen rundt vraket er hentet fra den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden,
og er der tegnet litt større enn det som legges til grunn i sitatet ovenfor (slik at den såvidt går
inn i småbåtanlegget BSB2). Det er tatt inn et krav i reguleringsbestemmelsene om utriggere
på nordsiden av bryggepiren, der vraket ligger. Videre innføres forbud mot ankring både utfra
piren og fra land i det aktuelle området, der det ofte har vært fortøyd med dregg. Dette ekstra
sikringstiltaket reduserer dagens fortøyningsmuligheter, men til gjengjeld økes den samlede
båtplasskapasiteten med den nye bryggepiren. Alt i alt gir tiltakene en tilfredsstillende samlet
kapasitet i bryggeanlegget. Risikoen for skader på vraket blir, etter vår vurdering, tilnærmet
null og i hvert fall klart mindre enn den har vært.
Kystverket Sør Øst
Kystverket gjør oppmerksom på at planområdet omfatter sjøarealer og ligger i kort avstand fra bileden til Høllen.
Det minnes om at sikkerhet og fremkommelighet for sjøfarende er viktige tema ved planlegging i eller nær sjøen,
og bes om at dette vurderes i planarbeidet.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med anbefalingene.
Agder Energi
Agder Energi gjør oppmerksom på at Agder Energi har en nettstasjon og et bestående lavspent fordelingsnett og
viser til en vedlagt skisse. Det kan bli aktuelt å oppgradere bestående nettstasjon i forbindelse med fortetting av
området. En eventuell flytting/omlegging av Agder Energis anlegg må bekostes av utbygger.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med anbefalingene.
Forslagsstillers vurdering av planforslaget
Planforslaget oppleves som en god måte å få realisert formålet med kommuneplanen og
gjeldende reguleringsplan på, for det aktuelle planområdet. Forslaget legger til rette for en
struktur av eier- og bruksrettigheter som både er realiserbar og som er klart mer oversiktlig
for offentlige myndigheter enn før.
Eksisterende veisystem opprettholdes og tydeliggjøres gjennom planforslaget.
Bryggeanleggene i planforslaget gir sikre båtplasser for alle hytter og er tilpasset normale
krav til båtplass for hytter på øyene i Søgne.
Tomtedelingene bidrar til at det kun blir en boenhet pr eiendom.
Nye fritidsboliger har fått en plassering som er tilpasset eksisterende bebyggelse. De vil ikke
føre til økt privatisering av strandsonen. De vil heller ikke hindre passeringer av planområdet
for andre hytteeiere eller hindre allmennhetens frilufts- og verneinteresser.
Vurdert ut ifra dagens og fremtidig bruk av de aktuelle arealene, planens omfang og karakter,
er vi av den oppfatning at den samlet sett vil være hensiktsmessig for samfunnet.
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Side 1 av 9

ROS – analyse for Skarpøya Midt

BAKGRUNN
21.12.2018
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles
politisk. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.
Planfolket AS har gjennomført analysen i samarbeid med grunneiere, og basert på tilbakemelding fra
berørte etater gjennom melding om oppstart av planarbeid.
KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget omfatter eksisterende område for fritidsbebyggelse på øy uten biltrafikk eller
næringsvirksomet,

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er svært lav risiko i planområdet
De viktigste uønskede hendelsene for planen vil være avdekking av fornminner eller miljøforurensninger
som måtte medføre innskrenkninger i muligheten for å benytte bukta mot Høllefjorden til småbåthavn.

BESKRIVELSE AV METODE
Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-ogkommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL.
Analysen er basert på foreliggende forslag til detaljreguleringsplan for Skarpøya Midt og tilhørende
illustrasjoner.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Meget sannsynlig (4)

kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Sannsynlig (3)

kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang
hvert 10. år

Mindre sannsynlig (2)

kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år

Lite sannsynlig (1)

hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre
enn en gang hvert 50. år
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ROS – analyse for Skarpøya Midt
Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ingen personskader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke
behov for reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller få/små
miljøskader

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem/ alternativer
ikke fins. Omkostninger
opp til NOK 3 millioner.

Alvorlig/farlig (3)

Inntil 4 døde og /eller få
men alvorlig
(behandlingskrevende)
personskader

Større skader på
miljøet med opptil
10 års restaurering

System settes ut av drift
over lengre tid (flere døgn).
Omkostninger opp til NOK
30 millioner.

Meget
alvorlig/meget farlig
(4)

Under 25 døde og/eller
inntil 10 farlige skader,
mange alvorlige og
lettere skader.

Alvorlige skader på
miljøet med opptil
25 års restaurering.

Systemer settes ut av drift
over lengre tid; andre
avhengige systemer
rammes midlertidig.
Omkostninger opp til NOK
500 millioner.

Katastrofalt (5)

Over 25 døde og/eller
mer enn 10 farlige skader
og et stort antall andre
skader.

Meget alvorlige og
omfattende skader
på miljøet med over
25 års restaurering.

Hoved- og avhengige
systemer settes permanent
ut av drift. Omkostninger
over NOK 500 millioner.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1.
Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.
Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

1

1

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

Sjekkliste:
Natur- og
miljøforhold
Ras/skred/flom/brann
1.

Steinsprang

2.

Masseras/
leirskred

3.

Snø-/isras

4.

Dambrudd

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

Deler av planområdet inneholder
brattheng, men terrenget er fylt
med mye vegetasjon og nivådelt
på en måte som gjør steinsprang
mot hytter og beboere usannsynlig.
De rene fjellskråningene i området
består av glatt fjell uten løse stein.
Ikke relevant

1

1

Ingen deler av planområdet er
fareområde for snøras iht. NVEs
landsdekkende kartet over området
der en må utvise aktsomhet for
snøskred. Kartet viser potensielle
løsne- og utløpsområder, men sier
ikke noe om sannsynligheten for
snøskred. Faren for snøskred i
området vurderes som svært liten
utfra kjennskap til lokale forhold.
Skred av målbart omfang er aldri
blitt observert. Det samles lite snø
i området, som ligger på ei øy, og
mindre enn på fastlandet i samme
kommune og landsdel. Brattheng i
planområdet er fylt av vegetasjon
som reduserer faren for snøskred.
Terrenget er også klart nivådelt,
som også synes å redusere faren
for skred.
Ikke relevant

2

1

FNs klimapanel forventer
havnivåstigning, men anslagene
varierer og motvirkes i Norge av
landstigning. Ifg. Statens kartverk
har landhevning kompensert for
havnivåstigning i Kristiansandområdet i et historisk perspektiv
(www.kartverket.no/kunnskap/kli
maforskning/Landheving-iNorge/). DSB forventer 20- 40 cm
23.10.2018
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

havnivåstigning i Høllen i 2100
(«Havnivå og stormflo», 2016,
underlagsrapport M-405).
Eksisterende bebyggelse er ikke
flomutsatt, med et mulig unntak
for en eksisterende sjøbu. Nye
bygg vil bli lagt på sikker høyde.
Oversvømmelser grunnet
havnivåstigning på lang sikt vil
uansett ha mindre alvorlig
konsekvens.
6.

Skogbrann
(større/farlig)

Ikke relevant, da det ikke er
unormal fare for større/farlig
skogbrann og dermed ikke kan
knyttes unormal risiko til temaet.
Planområdet er omgitt av heier
med begrenset, lav vegetasjon.
Avstanden fra fastland (ca 1.5 nm)
gir også normal tilgang for
brannvesen.

Vær, vindeksponering
7.

Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

8.

Nedbørutsatte
områder

2

1

Eksisterende brygger er utsatt for
springflo, men er solid bygget.
Nye hytter og aktuelle tilbygg til
eksisterende hytter ligger mange
meter over havnivå, og nye
brygger vil forankres i fjell.
Fortøyde båter er utsatt for vind og
strømninger i sjøen ved storm fra
øst og nord. Planlagte nye brygger
vil gi økt mulighet for skjerming
mot sterke vannstrømmer, og økt
mulighet for sikre fortøyninger i
perioder med ekstremvær. Dette
vil redusere faren for skader i slike
situasjoner. Eksponeringen er
uansett akseptabel for brukerne.
Ikke relevant

Natur- og
kulturområder
9.

Sårbar flora

10. Sårbar fauna
/fisk, verneområder og
vassdrags
områder

1

1

Ingen kjente funn

1

1

Det er registrert lokalt viktige
forekomster av ålegras ifølge
Fiskeridirektoratet. Arbeid med
brygger og båtplasser vil foregå på
land eller like ved land og på liten
dybde (< 2 m). Arbeid i sjøen er
begrenset til støp av noen små
pilarer på skjær/fjell ved etablering
av brygger. Det skal ikke mudres
23.10.2018
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

eller foretas utfylling i sjøen.
Anleggsfasen vurderes ikke å
påvirke det biologiske miljøet i
sjøen. Risikoen for skade på
fauna/fisk antas å være liten.
(Kilder: www.miljostatus.no og
høringsuttalelse fra
Fiskeridirektoratet)
11. Fornminner
(Afk)

1

2

Ingen kjente funn

12. Kulturminne/miljø

1

2

Ingen kjente funn

13. Grunnvannstand

1

1

Det skal ikke gjennomføres tiltak
som påvirker grunnvannstanden.

Menneskeskapte
forhold
Risikofylt industri
mm
14. Kjemikalie/
eksplosiv
(kjemikalieutslip
p på land og sjø)

Ikke relevant

15. Olje- og
gassindustri
(olje-og
gassutslipp på
land og sjø)

Ikke relevant

16. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

Ikke relevant

17. Avfallsbehandling
(ulovlig
plassering/
deponering/
spredning farlig
avfall)

Ikke relevant

Strategiske områder
18. Vei, bru,
knutepunkt
19. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)

Ikke relevant
1

1

Ulykker eller uhell som skader
undersjøisk strømkabel fra land
kunne gi noe lengre avbrudd i
strømforsyningen enn det som
normalt påregnes på fastlandet og
sette kloakkpumper ut av drift.
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

20. Svikt i
fjernvarme

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Ikke relevant

21. Vannforsyning
(Svikt/forurensni
ng av
drikkevannsforsy
ning)

2

1

Ulykker eller uhell som skader
undersjøisk vannkabel fra land
kunne gi noe lengre avbrudd i
vannforsyningen enn det som
normalt påregnes på fastlandet.

22. Avløps-systemet
(Svikt eller
brudd)

2

1

Feil og uhell og feil kan sette
kloakkpumper ut av drift og evt.
medføre mindre lekkasjer, med
antatt små konsekvenser for
beboere og miljø. Anlegget er
moderne, og overvåkes og
vedlikeholdes etter faste rutiner.

23. Forsvarsområde

Ikke relevant

24. Tilfluktsrom

Ikke relevant

25. Eksplosjoner

Ikke relevant

26. Terror/sabotasje/
skadeverk

Ikke relevant

27. Vold/rans og
gisselsituasjon-er
(eller trusler om)

Ikke relevant

28. Tele/
Kommunikasjon
s samband
(sammenbrudd)

Kilde

2

1

Ingen systemer eller anlegg som
understøtter kritiske funksjoner for
området, behøver kontinuerlig
tilgang til telekommunikasjon,

29. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)

Ikke relevant

30. Samfunnsviktige
funksjoner
(bortfall av
tjenester ved
streik, sykdom
osv.)

Ikke relevant

31. Brann (med
større
konsekvenser)

Ikke relevant

32. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner

Ikke relevant

33. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter

Ikke relevant

Andre
forurensningskilder
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

34. Boligforurensning

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

2

1

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Fritidsboligene brukes bare i deler
av året, og de knyttes til felles
renseanlegg med varslingssystem
som driftes med faste rutiner.

35. Landbruksforurensning

Ikke relevant

36. Akutt
forurensning

Ikke relevant

37. Støv og støy;
industri

Ikke relevant

38. Støv og støy;
trafikk

Ikke relevant

39. Støy; andre
kilder

1

1

Støy fra sjøtransport til området er
liten, sporadisk, stort sett begrenset
til brukerne og akseptabel for dem.

40. Forurensning i
sjø/vassdrag

2

1

Nærhet til farled innebærer fare for
eksponering for akutt forurensing i
sjø. Dette vil ikke få konsekvenser
for planen. (Kilde: miljostatus.no)

41. Forurenset grunn

..

Ikke relevant

42. Smitte fra dyr og
insekter

Ikke relevant

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

Ikke relevant

44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler

Ikke relevant

45. Radongass

46. Høyspentlinje

1

1

Kilde

Området er definert med moderat
til lavt nivå. Ny bebyggelse vil
ikke ha kjeller og kan enkelt
sikres. Kilde: www.miljostatus.no
Ikke relevant

Transport
47. Ulykke med
farlig gods

Ikke relevant

48. Brudd i
transportnettet (i
store
infrastruktur
traséer)

Ikke relevant

49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)

Ikke relevant
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til
området

Kons.
for

Kons.
av

planen

planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

Ikke relevant

Trafikksikkerhet
51. Større
trafikkulykke
(land,sjø og luft)

Ikke relevant

52. Ulykke i av-/
påkjørsler

Ikke relevant

53. Ulykke med
gående/ syklende

Ikke relevant
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Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr med
konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er ført inn i aktuell rute.):
Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget
sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12

3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig

5, 7, 21, 22,
28, 34, 40

1. Lite sannsynlig

1,3,9, 10, 13,
19, 39, 45

11, 12
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OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.
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R E G I O N A L A V D E L I N G E N
F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N

A R K EO L O G ISK E
R E G I ST R E R I N G E R
Skarpøya
Gnr 20, Bnr 14, 41, 42, 43 mfl.

Søgne kommune

Figur 1: Utsikt av Skarpæya: bilde tatt mot øst.

Rapport ved
Ghattas Jeries Sayej

Skarpøya, Søgne 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:
Bnr:

Søgne
Skarpøya
20, 22, 23
14, 41, 42, 43, 611, /3, /50, 52, 870 og 930.

Tiltakshaver:
Adresse:
Navn på sak:
Saksnummer:

Planfolket AS
Vestre Strandgata 22 A, 4611 Kristiansand
Detaljregulering – del av Skarpøya
17/04914

Registrering utført:
For- og etterarbeid:
Rapport sluttført:

3. og 15.05.2017
2.5.2017
19.5.2017

Ved:
Ved:
Ved:

Ghattas Jeries Sayej
Ghattas Jeries Sayej
Ghattas Jeries Sayej
Registreringsnummer
ID

Autom. fredete kulturminner i området:
Nyere tids kulturminner i området:
Andre:

Fotodokumentasjon (APS-nummer):

Faglige konklusjoner:
X

Planen er ikke i konflikt med kulturminner.

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

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

Det blir ikke funnet automatisk fredete kulturminner innenfor planområde.
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Vest-Agder fylkeskommune

Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
Planfolket As varslet i brev den 23. mars 2017, om igangsetting av privat detaljregulering for
del av Skarpøya i Søgne kommune. Planområdet er i kommuneplan for Søgne 2012-2020
avsatt til fritidsbebyggelse. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blant annet

ny fritidsbebyggelse, deling av eiendommer, båtplasser og sikring av ferdsel gjennom
området for brukere og besøkende.
Vest-Agder fylkeskommune varslet i brev 5. april 2017, behov for å foreta en arkeologisk
registrering for å avklare om tiltaket vil være i konflikt med automatisk fredete kulturminner,
jf. kulturminneloven § 9.
Den arkeologiske registreringen ble gjennomført i perioden 3. og 15. mai 2017 av Ghattas
Sayej. Rapporten ble ferdig skrevet 19. mai 2017 av Ghattas Sayej. Det ble til sammen brukt 2
dager i felt og 2 dager før- og etterarbeid samt rapportskriving.

Natur- og kulturmiljø i området
Skarpøya ligger nordvest av Ny Hellesund og kan regnes som en av de flotteste stedene i Søgnes
skjærgård. Ny Hellesund, Monsøya og Skarpøya har lang historie når det gjelde uthavnene. Til
tross for at jordbruk har vært svakt på øya, kunne innbyggerne på øya klare seg godt fra fisking
og inntektene fra å jobbe som sjøfolk og loser. Den nord-bukta av Skarpøya ble i eldre tid mye
brukt som vinteropplagshavn for seilskuter. Årsaken til dette er rett og slett at strømforholdene
gjør område isfritt meste parten av vinteren, og i tillegg er i le fra uvær (Bråstad 1987: 227228).

Figur 2: kart fra Askeladden viser kulturminnene som er registrert i sjøen og SEFRAK-registrert bebyggelse.
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Det meste av den gamle bebyggelsen på Skarpøya ligger på den nordøstlige delen av øya. Det
står mange bygninger som er SEFRAK registrert. I tillegg er det mange tufter etter flere gamle
hus. Dette området som ligger i dag sør for planområde, ble i 1980 registrert i SEFRAK som
kulturlandskapsområde (reg nr 1018-002-239). Lokal benevnelse på dette dalsøkket ble oppgitt
å være Haugedalen (se Sørensen og Gammersvik 1983: 69-71).
Skarpøya er preget i dag av moderne tiltak i form av hyttebebyggelser med tilhørende
infrastruktur, blant annet vanngrøfting, strømledning, planering, påfylling, osv. Stor del av
øya kan regnes som tapt i forhold til kulturlandskapet.

Figur 3. Kart fra tiltakshaver over området.

Undersøkelsesmetoder
Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av prøvestikking,
som 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 under grunnmasse som for eksempel
leire. Massen i prøverutene ble våt- og eller tørrsåldet.
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Resultat av registreringen
Det ble til sammen gravd 22 prøvestikk og alle gav negativ resultat. Alle prøvestikkene er
kartfestet og prøvestikk merket med PS1, PS2, osv. og er beskrevet i vedlegg 1 (se også figur
4).

Figur 4: Kart over planområde viser plassering av prøvestikkene.
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Konklusjon
Det ble gravd til sammen 22 prøvestikk over hele planområdet. Alle gave negativ resultat.
Planen er ikke i konflikt med automatisk fredet kulturminner.

Ghattas Sayej

Kristiansand
19. mai 2017

Litteratur
Bråstad, Kjell J.
1989 Søgneboka. Bind 1: Søgne kommune.
Sørensen, Bjarne og Gammersvik, Ågot
1983 Ny-Hellesund – en uthavn i Vest-Agder. Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.
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Vedlegg 1: Prøvestikk beskrivelse
Prøvestikk
Lag
Dimensjon Dybden
Såldet jord
PS 1
Matjord 40 x 40 cm 35 cm
30 liter våtsåldet
PS 2

Matjord 40 x 40 cm

30 cm

30 liter våtsåldet

PS 3

Matjord 40 x 40 cm

40 cm

40 liter våtsåldet

PS 4

Matjord 40 x 40 cm

35cm

20 liter våtsåldet

PS 5

Matjord 40 x 40 cm

30 cm

20 liter våtsåldet

PS 6
PS 7

Matjord 40 x 45 cm
Matjord 40 x 40 cm

30 cm
55 cm

30 liter våtsåldet
50 liter tørrsåldet

PS 8

Matjord 40 x 40 cm

40 cm

30 liter tørrsåldet

PS 9

Matjord 40 x 40 cm 50 cm

40 liter tørrsåldet

PS 10

Matjord 40 x 40 cm 35 cm

10 liter tørrsåldet

PS 11
PS 12

Matjord 40 x 40 cm
Matjord 40 x 40 cm

20 cm
35 cm

10 liter tørrsåldet
20 liter tørrsåldet

PS 13

Matjord 40 x 40 cm

30 cm

10 liter tørrsåldet

PS 14

Matjord 40 x 40 cm

40 cm

20 liter tørrsåldet

PS 15

Matjord 40 x 40 cm

35 cm

15 liter tørrsåldet

PS 16

Matjord 40 x 40 cm

50 cm

30 liter tørrsåldet

PS 17

Matjord 40 x 40 cm

30 cm

15 liter tørrsåldet

PS 18

Matjord 40 x 40 cm

20 cm

20 liter tørrsåldet

PS 19

Matjord 40 x 40 cm

30 cm

20 liter tørrsåldet

PS 20

Matjord 40 x 40 cm

40 cm

20 liter tørrsåldet

PS 21
PS 22

Matjord 40 x 40 cm
Matjord 40 x 40 cm

30 cm
33 cm

10 liter tørrsåldet
20 liter tørrsåldet

Beskrivelse
0-10 cm torv, 11-20 cm mørk organisk jord, 21-35 cm
lysbrun jord. Bunnen er sand.
0-10 cm torv, 11-20 cm mørk organisk jord, 21-30 cm sand.
Bunnen er sand.
0-5 cm torv, 6-20 cm veldig mørk jord, 21-40 cm lys
brunjord. Bunnen er sand og stein.
0-5 cm torv, 6-30 cm mørk jord, 31-35 cm gull sand.
Bunnen er sand.
0-5 cm torv, 6-30 cm brunjord. Bunnen er dekket av stor
stein og sand.
0-10 cm torv, 11-30 cm mørk brunjord. Bunnen er sand.
0-10 cm torv, 11-50 cm mørk organisk jord,51-55 cm grå
sand. Bunnen er grå sand.
0-10 cm torv, 11-40 cm grå mørk jord. Bunnen er dekket av
stein og sand.
0-10 cm torv, 11-50 cm brunjord. Bunnen er blokkert av
store steiner.
0-15 cm torv, 16-35 cm mørkebrun jord. Bunnen er dekket
av tre stor steiner.
0-15 cm torv, 16-40 cm mørk jord. Bunnen er sand.
0-5 cm torv, 6-40 cm brun jord blandet med sand. Bunnen
er grå sand og røtter.
0-5 cm torv, 6-35 cm grå jord og sand. Bunnen er grå sand
og røtter.
0-10 cm torv, 11-30 cm grå sand og jord. Bunnen er lys grå
sand.
0-5 cm torv, 6-35 cm grå sand og jord. Bunnen er stor tein
evt. fjell.
0-15 cm torv, 16-35 cm grå jord blandet med sand. 36-50
cm grå sand. Bunnen er også sand.
0-15 cm torv, 16-30 cm grå brun jord blandet med sand.
Bunnen er grå sand.
0-5 cm torv, 6-20 cm grus og sand. Bunnen er grå sand
blandet med grus.
0-10 cm torv, 11-20 cm brun jord. 21-30 cm lys gull sand.
Bunnen er oransje sand.
0-10 cm torv, 11-40 cm mørk jord blandet med sand.
Bunnen er en stor stein.
0-10 cm torv, 11-30 cm grå sand. Bunnen er stor stein.
0-15 cm torv, 16-30 cm grå jord/sand. Bunnen er oransje
sand.

Resultat
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
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SAMMENDRAG
Planfolket AS meldte på vegne av grunneiere i mars 2017 om oppstart av planarbeid for flere eiendommer
på Skarpøya i Søgne kommune. Det var på forhånd kjent flere funn av kulturminner ved Skarpøya, og Norsk
Maritimt Museum (NMM) vurderte planområdet til å inneha et høyt potensial for ytterligere kulturminner
under vann. Hovedprioriteringen for undersøkelsen var å posisjonere og avgrense kjente kulturminner, samt å
registrere eventuelle andre skipsfunn og havnemateriale. Undersøkelsen besto av en dykkerundersøkelse med
visuell overflateregistrering, sonding med jordbor og prøvestikk.
Skipsvraket på Skarpøya, id. 135638, har en sannsynlig datering til senmiddelalder, og er vernet gjennom
Kulturminnelovens § 14. Vraket er nå blitt posisjonert og avgrenset i tilstrekkelig grad i sammenheng med
planarbeidet. Vraket er eksepsjonelt godt bevart, sammenlignet med mange andre skipsvrak på norskekysten
med tilsvarende alder. Det store sammenhengende skrogflaket utgjør en verdifull kilde til kunnskap om periodens skipsteknologi. Fordelingen av gjenstandsfunn indikerer at de dypere delene av bukta har vært brukt i
større grad enn de indre, grunne delene nært land. På land ble det på tre steder i på Skarpøya registrert eldre
fortøyningsbolter av jern gjort fast i berg. En av boltene ligger innenfor undersøkelsesområdet (Bolt 1). De tre
boltene er typologisk ulike, og stammer i tid trolig fra 17-1800-tallet.
I det vestre planområdet ble det ikke registrert vernede skipsfunn etter Kulturminnelovens § 14, eller
andre verneverdige maritime kulturminner. I det østre området ble et tidligere kjent skipsvrak posisjonert og avgrenset. I tillegg ble det registrert en fortøyningsbolt på land, som har en betydelig lokal
og regional verneverdi. Det vernede skipsfunnet må sikres gjennom planarbeidet, ved at det legges
inn i planen som fredningsområde.
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Innledning

Planfolket AS meldte på vegne av grunneiere i mars 2017 om oppstart av planarbeid for flere
eiendommer på Skarpøya i Søgne kommune (Figur 1). Det var på forhånd kjent flere funn av
kulturminner ved Skarpøya, og Norsk Maritimt Museum (NMM) vurderte planområdet til å
inneha et høyt potensial for ytterligere kulturminner under vann. Museet varslet derfor krav om
en arkeologisk registrering i e-post til Vest-Agder fylkeskommune av 19.04. 2017. NMM ble av
tiltakshaver anmodet om også å undersøke et tilgrensende planområde som senere skal reguleres.
Det samlede undersøkelsesområdet strakte seg derfor østenfor den varslede planen (Figur 2).

Figur 1. Kart over planområdet vedlagt oppstartsvarselet. Kart: Planfolket AS.

Skarpøya ligger like vest for den kjente uthavnen Ny-Hellesund, i et viktig område for sjøfart og
maritim aktivitet i eldre tid. I undersøkelsesområdet er det tidligere gjort en rekke funn av
gjenstander (NMM funn nr. 10180042 og 10180029, hhv. Askeladden id. 135852 og 100467),
samt et skipsvrak (NMM funn nr. 10180018, id. 135638. Vraket ble funnet av sportsdykkere i
1988, og i 1996 datert med C14 til A.D. 1410. Kulturminnene tydet samlet på at området har vært
et ankringssted/havn av betydning. Havnen har imidlertid aldri vært systematisk arkeologisk
undersøkt, og det var et potensial for både skipsvrak, ballast og løsfunn (gjenstander).
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Figur 2 Etter anmodning fra tiltakshaver ble undersøkelsesområdet utvidet østover og omfattet to planer. Nr. (1) utgjør det varslede
planarealet, jf. Figur 1. Kart: Sigmund Sødal, 24. april 2017.

Mål og metode

Hovedprioriteringen for undersøkelsen var å posisjonere og avgrense kjente kulturminner, samt å
registrere eventuelle andre skipsfunn og havnemateriale. Undersøkelsen ble gjennomført av
Frode Kvalø, Pål Nymoen og Elling Utvik Wammer, og besto av en dykkerundersøkelse med
visuell overflateregistrering, sonding med jordbor og prøvestikk. Sikten i vannet var mellom 5 og
10m, men store mengder av langtrådete marine alger gjorde de grunneste delene av området
vanskelig å undersøke.
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Figur 3 Arbeidsbilde fra undersøkelsen. Dykking med prøvegraving på skipsvraket, id. 135638. Foto: Frode Kvalø, NMM.

Figur 4. Det vestre av de to planområdene på Skarpøya sett fra neset midt i undersøkelsesområdet. Eldre fortøyningsbolt (Bolt 1) i
forgrunnen. Bilde tatt mot vest. Foto: NMM/Elling Utvik Wammer.
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Funn og observasjoner

Sjøbunnen i undersøkelsesområdet besto i øst av skjellsand med liten mektighet og partier av
skrånende berg. Fra neset ca. midt i undersøkelsesområdet og vestover, skiftet bunnen karakter
og sediment-tykkelsen ble større. Bunnen besto her i stor grad av myk brungrå silt med noe
småstein og skjell i de øverste centimeterne.

Vernet skipsvrak, id. 135638

Det på forhånd kjente skipsvraket, id. 135638, ble gjenfunnet på omtrentlig samme posisjon som
angitt i museets funnregister og i Askeladden (Figur 6). Vraket lå mellom 5-7m vanndybde, på en
sandslette like nord for et skjær. Kun et begrenset parti av vrakets ene langside var synlig over
bunnen. Det var en rekke av band, trolig bunnstokker, samt bord og garnering som stakk mindre
enn 10cm opp (Figur 5). Ved hjelp av jordbor lot det seg delvis gjøre å avgrense et relativt stort
flatt område med sammenhengende treverk. I en del områder lå skroget like under
bunnoverflaten, mens i andre deler mer enn 50cm nede i bunnsedimentet. En sikrere avgrensning
av vraket var ikke mulig å få til på den begrensete tiden vi hadde til rådighet. For å få bekreftet
avgrensningen i lengde ble det foretatt mindre prøvegravinger i de to antatte ytterkantene (Figur
7).

Figur 5 Bilde av den delen av vraket som stakk opp over bunnen. Vi ser nedbrutte ender av band eller bunnstokker, samt hudbord og
garnering. Antakelig ligger hudbordene på venstre side i bildet. Foto: Pål Nymoen, NMM.
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Figur 6 Kart hvor posisjon til skipsvrak, id. 135638 framgår. Kart: Elling Utvik Wammer, NMM.

Figur 7 Detaljert kartskisse av skipsvraket id. 135638 og elementer i undersøkelsen. Kart: Elling Utvik Wammer, NMM.
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I den østre enden avdekket vi et parti av skroget på ca. 1x1,5m. Her ble det påvist en avbrutt
stevn/kjøl som lå orientert omtrent øst-vest, samt flere brede, klinklagte hudbord på hver side
(Figur 8). Hudbordenes bredde var ca. 50cm. Alt treverket så ut til å være eik. Vi antar at denne
enden representerer vrakets fremre parti. Bortsett fra de delene av treverket som lå høyest opp
mot bunnoverflaten var treverket svært godt bevart. Det ble også observert flere deler som lå på
tvers av skroget. Dette kan trolig være bunnstokker. En av delene manglet imidlertid kurvatur og
hadde et kvadratisk tverrsnitt, som kan indikere at den stammer fra en annen del av
konstruksjonen, muligens er den en dekksbjelke.

Figur 8 Fremre del av skipsvraket etter at løse masser var fjernet med slamsuger. Den pelemarkspiste stevnen/kjølen er synlig i
forgrunnen, på begge sider klinklagte hudbord. Løs bjelke, mulig dekksbjelke, ligger ovenpå de andre delene. Foto: Pål Nymoen, NMM.

I den vestre avgrensningen av skipsvraket lå treverket dypere nede i sedimentene, flere deler med
grove dimensjoner ble påtruffet fra ca. 60cm dybde (Figur 9). Også her var treverket svært godt
bevart. Ettersom dybden i prøvestikket var så stor, ble det ikke gravd stort nok område til at man
kan si med sikkerhet hva slags deler av skipet som ble funnet. Akterstevn e.l. ble ikke funnet, og
skipet kan originalt ha vært lengre enn det som er bevart. Det så i tillegg ut til at vraket lå direkte
an mot stein eller berg, som kan tyde på at skipet opprinnelig har ligget eksponert i vannmassene,
og at akterpartiet er blitt knekt eller nedbrutt (forsvunnet) etter deponeringstidspunktet.
Total lengde på skrogflaket ble målt til 10,6m. Posisjonen på endene ble innmålt med håndholdt
GPS fra overflaten over dykkerens luftbobler. Denne posisjoneringsmetoden har en feilmargin på
et par meter, i tillegg til GPS-mottakerens nøyaktighet på tre meter.
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Figur 9 Skipsdeler i den vestre sjakten. Foto: Pål Nymoen, NMM.

Dateringsprøve
For å skaffe en sikrere datering av skipsvraket ble det saget av et smalt stykke av et av
hudbordene på babord side. På denne delen kunne en registrere både tetningsmateriale og
sammenføyningsmetode: Fibrene i tetningsmaterialet later til å være vegetabilske, og det er
avtrykk av en nykket jernnagle på innsidens øvre kant (Christian Rodum, NMM, pers med.).
Bordets utside har avtrykk etter to runde jernnaglehoder (Ø 30 mm) i nedre kant, samt et avtrykk
med noe mer rettkantet form (Figur 10). Bordet er tangentielt skåret/kløyvd. Prøven kunne ikke
dateres. Selv om det var nok årringer var det ingen pålidelige dateringer dukker opp (Rapport fra
dendrokronologisk analyse, vedlegg).

Figur 10 Detaljer på trestykke som ble sagd av til dendrokronologisk datering. Til venstre: Tetningsmateriale. Til høyre: Merker etter
naglehoder på utsiden av hudbordet. Begge foto: Elling Utvik Wammer, NMM.
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Funn ombord
Under gravingen i skipets fremre del ble det funnet flere gjenstander som kan tilhøre vraket. Et
bunnskår av en trefotet kokepotte i rødt leirgods lå i sedimentene over vraket (Figur 11), men det
kan ikke fastslås ut fra dykkerens observasjoner om gjenstanden lå i direkte kontakt med vraket.
Fravær av tilsvarende gjenstander i nærområdet til vraket sannsynliggjør imidlertid at gjenstanden
har tilhørt skipets last. Kokepotter av denne typen opptrer tidligst på 1400-tallet i Nord-Europa,
og var i bruk opp til midten av 1700-tallet. Fragmentet er for lite til å kunne dateres sikkert ut fra
typologi, men en svært primitiv glasur og ufullstendig brenning (grått gods innvendig), peker mot
en eldre datering innen denne tidsrommet (Susanne Petterson og Hilde Vangstad, pers. med.).

Figur 11 Bunnskår av kokepotte funnet i skipsvraket id. 135638. Foto: Elling Utvik Wammer, NMM.

Det ble også funnet en del av et tønnelokk (Figur 13) og en tønnestav (Figur 12) i den fremre
delen. Disse trestykkene lå sammenfiltret med bjelker og antatte bunnstokker, og kan dermed
antas å tilhøre vraket med stor sannsynlighet. Tøndestaven ble sendt inn for dendrokronologisk
datering, men inneholdt kun ca. 40 årringe og ble derfor ikke målt (Vedlegg).

Figur 12 Tønnestav funnet i fremre del av skipsvraket. Foto: Elling Utvik Wammer, NMM.
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Figur 13 Del av tønnelokk kommer fram under en mulig dekksbjelke i fremre del av skipsvraket. Foto: Pål Nymoen, NMM.

Andre observasjoner ved vraket
Under den innledende avgrensningen av vraket ble det registrert en ansamling av teglstein og
kermaiske fliser, ca. tre meter NNØ for stevn-partiet i øst (Figur 14). Teglsteinene var av en grov
type som er kjent fra middelalder-kontekster. Kvadratiske fliser av den typen som ble observert
kjenner vi bl.a. fra «Flisevraket» ved Selør (Lyngdal kommune), datert til 1500-tall. Denne haugen
av tegl og flis lå altså ikke i direkte berøring med vraket, og kan ikke sikkert sies å ha vært en del
av lasten. Det er likevel påfallende at disse gjenstandene ligger så nært vraket, ettersom lignende
funn ikke ble gjort i resten av undersøkelsesområdet.
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Figur 14 Ansamling av teglstein og keramiske fliser på sjøbunnen i nærheten av skipsvraket. Dette kan være en del av lasten da skipet
gikk ned. Foto: Pål Nymoen, NMM.

Det ble observert enkelte mindre biter av eik på bunnoverflaten vest for den vestre
avgrensningen. Det er grunn til å tro at disse delen stammer fra vraket, og at de enten ved
ankring/dregging eller naturlig nedbryting har blitt revet løs fra vraket og flyttet dit.
Oppsummering/tolkning
Skipsvraket på Skarpøya, id. 135638, er vernet gjennom Kulturminnelovens § 14, og er nå blitt
posisjonert og avgrenset i tilstrekkelig grad i sammenheng med planarbeidet. Forsøk på å oppnå
en mer nøyaktig datering av vraket førte ikke fram. En datering til senmiddelalder, slik C14dateringen på forhånd sa, er fortsatt sannsynlig etter denne undersøkelsen. Vraket er eksepsjonelt
godt bevart, sammenlignet med mange andre skipsvrak på norskekysten med tilsvarende alder.
Det store sammenhengende skrogflaket utgjør en verdifull kilde til kunnskap om periodens
skipsteknologi. Vi har gjennom en svært begrenset undersøkelse også kunnet slå fast at vraket
inneholder last, som også er en potensielt svært viktig kunnskapskilde. Det er usikkert hvor mye
som befinner seg om bord, men ettersom store deler av vraket er dekket til med tykke
sedimenter, er mulighetene store for at mye materiale ligger bevart i vraket. Det er uavklart
hvordan haugen med tegl og flis henger sammen med vraket, men foreløpig er det vår tolkning at
disse gjenstandene må stamme fra forliset.
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Havnemateriale, id. 135852 og 100467

Undersøkelsen hadde som formål å skaffe en bedre avgrensning av havneområdet, id. 100467,
som tidligere omfattet hele den vestre bukten i planområdet. Sjøbunnen ble visuelt registrert der
dette var mulig, men pga. stor tarevekst måtte det i tillegg anlegges prøvestikk med slamsuger
inne i bukten for å kunne påvise eventuelle gjenstandsfunn.
En rekke gjenstander ble observert på sjøbunnen ved søk langs planområdets yttergrense (Figur
15). Vanndybden her var større enn 6-7m. Funnene var i all hovedsak krittpiper fra 16-1700-tall.
Innenfor plangrensen ble det imidlertid ikke gjort funn av gjenstander. Fem prøvestikk på
potensielle steder i bukta ga ingen funn av kulturhistorisk materiale. Vanndybden på de stedene
hvor prøvestikkene ble gravd var 2-3m.

Figur 15 Eksempler på gjenstandsfunn i havneområdet ved Skarpøya, id. 100467. Til venstre: Krittpipe. Til høyre: Bunn av glassflaske
(ikke posisjonert). Foto: Pål Nymoen, NMM.

Tolkning
Fordelingen av funn indikerer at de dypere delene av bukta har vært brukt i større grad enn de
indre, grunne delene nært land. Fordelingen av funn stemmer godt over ens med plasseringen av
eldre fortøyningsbolter (se neste avsnitt), hvis en forutsetter akterfortøyning med plassering av
anker på større dybder mot nord. Ettersom vi kun kjenner ett enkeltfunn fra det indre delen av
bukta (id. 135852), er det blitt foretatt en justering av grensen for kulturminnelokaliteten id.
100467. Denne justeringen medfører at lokaliteten ikke lenger strekker seg innenfor
undersøkelsesområdet på Skarpøya.
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Figur 16 Kart over registrerte gjenstandsfunn og prøvestikk gjort i forbindelse med avgrensning av havneområdet id. 100467. På kartet
framgår også registrerte eldre fortøyningsbolter i området. Kart: Elling Utvik Wammer, NMM.
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Fortøyningsbolter

På land ble det på tre steder i på Skarpøya registrert eldre fortøyningsbolter av jern gjort fast i
berg. En av boltene ligger innenfor undersøkelsesområdet (Bolt 1). De tre boltene er typologisk
ulike, og stammer i tid trolig fra 17-1800-tallet. Plasseringen framgår av kartet over.
Den bolten som ligger i planområdet består av en tykk stamme og et smalere stag på tvers, og
danner en tilnærmet T-form (Figur 17). Bolten står plassert på et berg hvor det er nærdjupt, og
dermed velegnet for oppankring av fartøyer.

Figur 17 Fortøyningsbolt av eldre type i planområdet (Bolt 1). Foto: Elling Utvik Wammer, NMM.

Figur 18 To eldre fortøyningsbolter utenfor planområdet. Til venstre: Bolt 2. Til høyre: Bolt 3. Begge foto: Elling Utvik Wammer,
NMM.
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Konklusjon

I det vestre planområdet (jf. Figur 1) ble det ikke registrert vernede skipsfunn etter
Kulturminnelovens § 14, eller andre verneverdige maritime kulturminner.
I det østre området ((2) på Figur 2), ble et tidligere kjent skipsvrak posisjonert og avgrenset. I
tillegg ble det registrert en fortøyningsbolt på land, som har en betydelig lokal og regional
verneverdi. Det vernede skipsfunnet må sikres gjennom planarbeidet, ved at det legges inn i
planen som fredningsområde. Et slikt fredningsområde bør omfatte den registrerte ansamlingen
av teglstein og keramiske flis, samt et bufferområde rundt hele lokaliteten. Alternativt må det
søkes dispensasjon for gjennomføring av framtidige tiltak i området. En dispensasjonssøknad
stiles til Riksantikvaren, men oversendes NMM for faglig tilrådning. NMM anmoder også om at
den nevnte fortøyningsbolten ikke blir ødelagt, og at det settes av et tilstrekkelig område rundt
denne i planen, slik at opplevelsesverdien ivaretas.

Vedlegg

Resultat fra dendrokronologisk analyse
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Dendrochronological analysis of timbers from two ships,
Skarpøy 1 and Norskerenna, Norway.
Aoife Daly, Ph.d.
Dendro.dk report 55 : 2017
Commissioned by Christian Rodum, Norsk Maritimt Museum.
Introduction
Four samples were submitted for dendrochronological analysis from two
shipwrecks, found at Skarpøy 1 and Norskerenna in Norway. The three samples
from Skarpøy 1 are Quercus sp., oak. The sample from Norskerenna is Pinus sp.,
pine.
Skarpøy 1
One of the samples from Skarpøy 1, from a barrel stave, contains only c. 40 treerings and was therefore not analysed further. The other two samples, both from
planks contain 111 and 103 tree-rings respectively (see catalogue). Both samples
also have sapwood preserved. The tree-ring curves from these two do not crossmatch with each other, and it has unfortunately not been possible to find their
dating.
Norskerenna
The pine sample from a beam from Norskerenna contains 124 tree-rings. Only
heartwood is observed on the sample. Again, it has not been possible to date this
sample.
For measuring and for the analysis and the calculation of the t-value (”t-test”),
”DENDRO” (Tyers, 1997) and ”CROS” (Baillie & Pilcher, 1973) are used. In the
analysis master and site chronologies for Northern Europe are employed.
Literature
Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring
research. Tree-Ring Bulletin 33, 7-14.
Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, ARCUS Report 340,
Sheffield.
Catalogue
Filename

sample title and number

rings start yr. end yr.

pith

sapwood

bark?

Ave. ring
Conversion extra end width mm Interpretation / felling

Skarpøy 1
Z2010019

Skarpøy 1 10180018 Norway hudbord 1 QUSP 111

G

5

N

T

S1

1,23

undated

Z201002a

Skarpøy 1 10180018 Norway bord 1 QUSP

G

13

N

R

S1

1,40

undated

103

Skarpøy 1 10180018 Norway tønnestav QUSP c. 40

Not analysed

Norskerenna
Z202001a

Norskerenna 10180072 Norway bjælke PISY

124

C

0

N

H

H1

1,52

undated

Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion.
Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.
Aoife Daly, Ph.D.

11th October 2017
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Plan- og miljøutvalget

Møtedato
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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for midtre del
av Skarpøya – Plan ID 201801 ut på offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for midtre del
av Skarpøya – Plan ID 201801 ut på offentlig ettersyn og høring.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Vedtak:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for midtre
del av Skarpøya – Plan ID 201801 ut på offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
Planfolket har på vegne av grunneiere i området ved Leif Otto Sødal, utarbeidet
detaljregulering for midtre del av Skarpøya. Planarbeidet er en oppdatering av deler av
eksisterende reguleringsplan for Ny- Hellesund, og en eldre bebyggelsesplan for Vestre Pallane
vedtatt i 1982, som er tatt inn i planen for Ny Hellesund. Formålet med arbeidet er å legge til
rette for fortetting, dele opp eiendommer som i dag har flere hytter pr. eiendom, å øke
utnyttelsesgraden fra 100 m² til 120 m² BRA for en del av fritidsbebyggelsen, samt å sikre
atkomst og brygger til alle hyttene.
Dagens situasjon og planstatus:
Planforslaget legger opp at antall hytteeiendommer økes fra 10 til 15 ved utskilling av tre nye
tomter, og ved å dele to eksisterende eiendommer som i praksis allerede består av flere hytter.
Videre er det i planen regulert adkomst til hver av eiendommene, samt 2 småbåtanlegg som
sikrer båtplass til alle hyttene. Se kartutsnitt under.

Planprosess
Det ble avhold oppstartsmøte den 14.04.18. Oppstart ble varslet 11.05.2018. Det kom inn 7
uttalelser til varselet om oppstart av planarbeid. Merknadene er oppsummert og kommentert av
forslagstiller i planbeskrivelsen. Innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 5. Det kom ikke inn
noen vesentlige merknader til planarbeidet.
Det har vært flere møter og samtaler mellom forslagsstiller og administrasjonen i kommunen
under utarbeidelsen av planen.
Planens innhold
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Det er
utarbeidet ROS-analyse, vedlagt i vedlegg 4.

Gjeldende bebyggelsesplan, Vestre Pallane

Utgangspunktet for planforslaget er at planområdet, som er avsatt til fritidsbebyggelse, skal
kunne brukes til dette formålet på en arealeffektiv måte, samtidig som landskapspreg og naturog miljøverdier for naboer og samfunnet for øvrig blir bevart. For de fleste av eiendommene er
utnyttingsgraden foreslått økt fra 100 m² bruksareal, til 120 m² bruksareal, totalt inkl. anneks
og uthus. Fire av eiendommene får lavere arealutnyttelse.
Båtplasser etableres som vist på plankartet, og sikrer båtplass for alle eiendommer.
Eksisterende sti fra rutebåtbrygga videreføres gjennom planområdet, slik at det nå etableres et
helhetlig stianlegg gjennom hele byggeområdet på øya. I tillegg sikres adkomst til alle
eiendommer med egne stier ut fra disse hovedtraseene.

Rutebåtbrygga
Sti

For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 3).
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, hvor en spesielt skal ivareta hensynene
knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne interesser. Området er fra før av
bebygd med fritidsboliger og framstår som privatisert. Følgelig er de allmenne
friluftsinteressene i området noe begrenset.
På østsiden av øya, utenfor planområdet, er det etablert brygge for rutebåt som sikrer tilgang
fra fastlandet både til planområdet og omkringliggende friluftsområde/utmark.
Småbåttrafikken i sjøen forbi planområdet vil ikke bli hindret av tiltakene i planforslaget.
Forslaget legger kun opp til mindre utvidelser av bryggeanlegget, inne i Skarpøybukta.
Planforslaget åpner opp for en økning av tillatt bruksareal med 20 m² per hyttetomt. Endringen
er i tråd med føringene for størrelser på hytter i kommuneplanen. Fire av de 15 hyttetomtene i
planforslaget får mindre tillatt bruksareal (T-BRA) enn normalbegrensningen i
kommuneplanen. Dette har sammenheng med at forslaget tar utgangspunkt i eksisterende
bebyggelse, som er gammel og ble etablert under andre planleggingsregimer enn i dag.
Foreslåtte utvidelser er tilpasset eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse ligger tilbaketrukket
fra strandlinjen, på arealer som er lite benyttet.
Unntaket er tomten merket F 7 på plankartet, som ligger på en høyde sør for eksisterende hytte
på GB 23/122. Det har i prosessen vært vurdert å foreslå at denne tomten tas ut av

planforslaget. Ettersom terrenget stiger ytterligere mot sør, og det i dag er eksisterende
bebyggelse på samme nivå øst for eiendommen, vil ikke ny hytte danne silhuett i landskapet.
Vi har av den grunn valgt å høre muligheten for en ny hytte her.

Tomt F7 markert på kart og foto.

Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder har i sin uttalelse til oppstartsvarslet, minnet om at det
ble reist innsigelse til nye sjøbuer under reguleringen av Skarpøya Nord. Det er i planforslaget
lagt inn et felles sjøbuanlegg bak en fjellkolle i bukta. Ettersom sjøbuene blir plassert
tilbaketrukket fra sjøen, utenfor område som benyttes til lek og opphold kan vi vanskelig se at
disse kommer i direkte konflikt med de statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning
av strandsonen langs sjøen.

Område hvor sjøbuene skal plasseres.

Området er i dag bebygd med flere hytter, og planforslaget legger opp til en mindre grad av
fortetting. Utbyggingen vil i liten grad få negative konsekvenser for landskapsbildet.
Eksisterende stier gjennom området, og åpen plass/ plen for ballspill etc. beholdes. Områdene
nærmest sjøen dekker en avgjørende funksjon for øya som felles båtplassområde for mange
hytter både i og utenfor planområdet, med tilliggende arealer for vinteropplag av
småbåter/joller, lek og badeliv mv.
Utvidelse av bebyggelsen, samt nye fritidsboliger vil ikke ha negativ innvirkning på
friluftsinteresser eller andre allmenne interesser.
Småbåtanlegg
Det reguleres inn 2 småbåtanlegg som sikrer båtplass til alle fritidsboligene. Områdene består i
dag av større og mindre brygger som er blitt opparbeidet gjennom tidene.

Båtplassområdet BBS1 inngår i tomta til den gamle hytteeiendommen øst på Trinesodde (F8). I
BBS1 tinglyses båtplass for de nye hyttetomtene F1, F3 og F7.
Båtplassområdet BBS2 vil etter fradelinger fra eiendommen 23/122 Nordstrand inngå i en ren
brygge-/båtplasseiendom uten noen fritidsboliger. I BBS2 tinglyses båtplass for alle de
eksisterende hyttene i planområdet.
Bryggeanlegget forblir konsentrert i og rundt bukta, og det inngår i en helhet sammen med et
tilgrensende båtplassområde like vest for planområdet. Dette er i tråd med generelle
anbefalinger fra offentlige myndigheter om geografisk konsentrasjon. Den planlagte
bryggepiren i øst-vest-retning på plankartet er dessuten plassert over et stort skjær som stort
sett ligger under vann, 10-20 meter fra land, ikke ut over sandbunnen lenger ute i bukta der
ålegraset først og fremst befinner seg. Krav om utriggere på nordsiden av piren vil også
eliminere all bruk av dregg, fortøyningsstolper, moringer o.l. som kunne skade det vernede
skipsvraket eller forurense sjøbunnen på annen måte.
Arbeid i sjøen vil utelukkende skje på fjellgrunn og på liten dybde (< 2 m), like ved land i et
eksisterende båtplassområde. Det handler om å støpe enkle pilarer for et par bryggepirer like
under vannflaten. Det skal ikke mudres eller foretas utfylling i sjøen. Tiltakene representerer
ingen endret bruk av området.
Samferdselsanlegg/ trafikk
Adkomsten til og fra rutebåtbrygga, som ligger øst på Skarpøya, utenfor dette planområdet, er
sikret gjennom sti som kommer inn i planområdet ved den østlige grensen. Stien leder
besøkende inn til alle eiendommer i planområdet og videre ut i alle retninger, dvs. mot sør, vest
og nord.
Teknisk infrastruktur
Elektrisitet
Området er dekket med 230V i kombinasjon luft og jord (se illustrasjon under neste avsnitt.)
Det er begrenset kapasitet på nettet, så det kan bli nødvendig med forsterkninger etter hvert.

Strømforsyning til den nye bebyggelsen vil i det alt vesentligste bli lagt i jord, og eksisterende
luftspenn planlegges også erstattet med jordkabler.
Vann- og avløp
Hytteområdet betjenes i dag av Skarpøya Renseanlegg SA, som er et samvirkeforetak for
grunneiere på Skarpøya. Anlegget har ledig kapasitet, og nye hytter vil bli koplet til dette.
Det kan bli behov for oppgradering av anlegget. For å sikre at dette er ivaretatt stilles det krav
om at vann- og avløpsløsning er avklart før det gis byggetillatelse til nye hytter.
Barn og unges interesser
Planforslaget medfører ingen endring av forholdende for barn og unge i området. Det er ikke
tilrettelagt spesielt for barn og unges lek, men det er romslige tomter og arealer rundt med gode
muligheter for lek både på land og i tilknytning til sjøen.
Universell utforming
Det skal ikke opparbeides infrastruktur som dekker kravene til universell utforming, men
turstier kan skjøttes slik at de legger til rette for bevegelseshemmede. Krav om tilgjengelighet
gjelder ikke for fritidsboliger med en boenhet på under 150 m².
Vurdering etter naturmangfoldloven
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.
Kulturminner
Planområdet i sjø (BSB1 og BSB2) utgjør indre deler av en stor bukt mot nord (Nordbukta).
Den ble brukt til oppankring av seilskuter i gammel tid og er et automatisk fredet kulturminne.
Norsk Maritimt Museum har undersøkt sjøbunnen i hele bukta med fem prøvestikk. Et allerede
kjent, vernet skipsfunn i planområdet (iht. Kulturminnelovens § 14) ble nærmere stedfestet og
undersøkt som ledd i arbeidet. Dette har påvirket utformingen av bryggeanlegg, som har vært
foretatt i samråd med museet.
Planen berører ikke kjente kulturminner på land. Ingen kjente gamle tufter eller bygninger
finnes i planområdet. Fylkeskonservatoren har foretatt tre prøvestikk i planområdet etter
automatisk fredede kulturminner uten å gjøre noen funn.
Konklusjon
Med bakgrunn i gjennomgangen over, anbefaler arealenheten at planen legges ut til offentlig
ettersyn og høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader
Vedlegg:
1 Reguleringsplankart
2 Reguleringsbestemmelser
3 Planbeskrivelse
5 ROS-analyse
6 Høringsuttalelser
7 Arkeologiske registreringer
8 Rapport, maritimt museum

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Dahl, Trygve
6. juni 2018 08:45
innspill@planfolket.no
Skarpøya, Søgne kommune - Varsling om igangsatt planarbeid
Kartskisse Skarpøya.pdf

Skarpøya, Søgne kommune - Varsling om igangsatt planarbeid
Deres ref. P049-Skarpøya Midt, Søgne kommune

Vi viser til mottatt varsel i forbindelse med igangsatt planarbeid.

I området som inngår i reguleringen har vi en nettstasjon og et bestående lavspent fordelingsnett som vist på vedlagte
kartskisse.
Det kan bli aktuelt å oppgradere bestående nettstasjon i forbindelse med fortetting av området.

En eventuell flytting/omlegging av våra anlegg må bekostes av utbygger

Med vennlig hilsen

Trygve Dahl | Senioringeniør
<mailto:brukernavn@ae.no> 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
<http://www.aenett.no/> www.aenett.no

Vedlegg: Kartskisse Skarpøya.pdf
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Svar vedr Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for midtre del av
Skarpøya - Gnr23 bnr122 m. fl - PlanID 201801
Vi viser til sak mottatt her vedr ovennevnte plan.
Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta marine ressurser i vår region, samt bidra til at
fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår. Vi har på denne bakgrunn vurdert det
aktuelle tiltaket ut fra fiskeri- og havbruksinteresser i området, deriblant marint biologisk
mangfold.
Vurdering og konklusjon
Det er registrert viktige naturtyper innenfor planområdet i form av gruntvannsområder med
lokalt viktige forekomster av ålegras. Ålegrasengen er lokalisert delvis under eksisterende
brygger. Områder med ålegress har stor betydning som leverandør av viktige
økosystemtjenester. De kjennetegnes av stor biologisk produksjon og er viktige oppvekst- og
beiteområder for bl.a. torsk og andre fiskearter, som er viktige for både yrkes- og fritidsfisket
langs kysten. Verdien av ålegrasenger må ses i sammenheng med nærliggende gytefelt/områder.
Ålegresset er samtidig sårbart for utbygginger i strandsonen og særlig utsatt for menneskelig
aktivitet, og det bør unngås å anlegge brygger o.l. over eller nær ålegressenger. Summen av
mange små inngrep medfører dessverre et sterkt press på ålegrasengene våre. Brygger og
båter skygger for lystilgang, og reduserer dermed vekstpotensialet. Båtmotorer og annet
medfører ofte direkte påvirkning på ålegras i grunt vann samt ulike typer forurensning. Slike
utbygginger vil derfor kunne føre til varige skader på ålegrasforekomstene. Grunne
sjøområder med ålegras er en begrenset og utsatt naturtype langs kysten i Sør-Norge. Det er
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19/1495
derfor viktig at de som er igjen tas vare på. Det er videre knyttet internasjonale forpliktelser
til denne naturtypen.
Vi vil i utgangspunktet fraråde ethvert tiltak som kan påvirke ålegrassamfunn negativt, og at
alle planlagte inngrep eller aktiviteter som kan påvirke livet i sjøen, søkes lokalisert dit de
gjør minst mulig skade. Vi forutsetter som minimum at man ikke mudrer og foretar utfylling
i det aktuelle planområdet. Vi anbefaler videre at det tas hensyn til det ovenfor nevnte og at
alle arbeider som skal utføres foretas så skånsomt som mulig, og at aktuelle arbeider
gjennomføres på høst/vinterstid, når livet i sjøen er mest i ro.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for midtre del av
Skarpøya – Plan ID 201801 – kommentarer
Det vises til utsendt planforslag med høringsfrist 15. mars 2019.
Vi har følgende kommentarer til det utsendte planforslaget:

Generelt
I løpet av de siste årene har det blitt utarbeidet tre detaljreguleringsplaner for Skarpøya – Skarpøya
Nord (vedtatt 2017) – Skarpøya Øst (vedtatt 2018) og Skarpøya Midt som nå er ute på høring. I
ettertid kan det stilles spørsmål om det er hensiktsmessig med tre reguleringsplaner for et så vidt
begrenset område på Skarpøya. Når den siste detaljreguleringsplanen nå legges ut på høring er det
først mulig å få et helhetlig bilde av omreguleringen.
I reguleringsplanen for midtre Skarpøya er det åpnet opp for bygging av fem nye hytter. For Skarpøya
Øst er det regulert inn fire nye hytter, mens det for Skarpøya Nord er regulert inn 17 nye hytter. Det
innebærer at hvis planforslaget som er på høring godkjennes vil det åpnes opp for totalt 26 nye
hytter på Skarpøya. Dette kommer i tillegg dagens 32 hytter innenfor de nevnte reguleringsplaner.
Med andre ord vil de tre reguleringsplanene medføre nesten en dobling av antall hytter på Skarpøya.
Dette vil nødvendigvis gi Skarpøya som fritids- og rekreasjonsområde en helt annen karakter en slik
Skarpøya fremstår i dag. I forlengelsen av dette må man ta stilling til om det er slik man ønsker at
øyene i Søgne-skjærgården skal utvikles. Samtidig er det rimelig å skjele til den praksis som
kommunen har åpnet opp for på Skarpøya sammenlignet med de krav som stilles til
fritidseiendommer forøvrig i Søgneskjærgården.
Hele planområdet ligger innenfor 100-metersgrensen. I disse områdene skal man spesielt ivareta
hensyn knyttet til natur, friluftsliv og allmenne interesser. Området er i dag, med de vedtatt
reguleringsplanen for Skarpøya Nord og Skarpøya Øst allerede åpnet opp for stor nedbygging av øya.
Effekten av hva dette innebærer for «natur, friluftslivet og allmenne interesser» er i begrenset grad
beskrevet i planforslaget. Det bør vurderes om å stille krav til ytterligere konsekvensvurderinger av
inngrepene både tilknyttet trafikk til småbåtanlegg og den økte bebyggelsen på øya.

Planforslaget
Når det gjelder plassering av hytter i planforslaget så er hovedtyngden lagt i område med
eksisterende hyttebebyggelse tilbaketrukket fra strandlinjen. Som det er nevnt i saksfremlegget fra
kommunen så ligger tomten merket F7 fremskutt. Det er riktig at siluettvirkning av denne hytten vil
bli noe dempet av at terrenget i bakkant av hytten, men den vil fortsatt bli meget synlig fra sjøsiden.
Videre vil denne hytten forsterke preget av privatisering av området sett i forhold til «hovedstien»
som er en del av stisystemet rundt øya. Avstanden fra stien til byggegrense er tre meter. Denne
tomten bør tas ut av plankartet.
Videre kan det stilles spørsmålstegn ved innplassering av tomten F1. Denne er plassert i terrenget slik
at den ikke vil ha noen siluettvirkning sett fra sjøsiden, men den vil på samme måte som F7 bidra til
en forsterkning av privatisering av «hovedstien» rundt øya. Av de nye hyttetomtene er det F1 og F7
som ligger på nord- og østsiden av hovedstien. De øvrige hyttetomtene ligger mer tilbaketrukket på
høydedraget mot sørsiden av øya.

Småbåtanlegg
I reguleringsbestemmelsene er det tatt høyde for at det må foreligge tinglyst rett til båtplass med
minimum 3 meter bryggefront pr eiendom. Dette medfører at reguleringsplanen åpner opp for store
inngrep i strandsonen for å legge til rette for småbåtanlegg på nordsiden av øya og i et område som i
dag fortsatt har i seg åpne områder som er tilgjengelige for allmenheten. I planforslaget er verdifulle
områder som i dag brukes som badestrand/lekeområde for barn regulert inn som småbåtanlegg –
dette er uheldig. Erfaringsmessig vil disse områdene bli «oppbevaringsområder» for båter med
tilhørende utstyr. I tillegg vil det bli brukt til vedlikehold av båter med mer. Dette vil også komme i
«konflikt» med hovedstien rundt øya.
Videre vil småbåtanlegget slik det er planlagt gi et massivt preg av inngrep i strandsonen. I likhet med
resten av områdene som nå er vedtatt/til høring vil altså store deler av nordsiden av øya få preg av
privatisering. Anlegget vil også bli liggende ut mot hovedadkomsten til Ny-Hellesund og hovedleden
inn mot Høllen. Dette er områder som naturlig nok ligger innenfor 100-meters beltet hvor det i
utgangspunktet er byggeforbud.
Hovedgrepet som bør gjøres knyttet til småbåtanlegget er at dette i mye større grad må lokaliseres
og konsentreres på vesentlig mindre områder for å redusere graden av inngrep i strandsonen. En
fortetning av småbåtanlegget vil også bidra til å konsentrere båttrafikken til færre områder.
Overordnet målsetting bør være å ivareta de viktige friområdene som er knyttet til stranda og bukten
sentralt i reguleringsområdet.

Teknisk infrastruktur
Det er viktig at elektrisitetstilførselen til øya oppgraderes og dimensjoneres slik at de møter de behov
som planforslaget legger opp til. Det er positivt at det tas høyde for at dette i hovedsak vil bli lagt i
bakken. Videre må det forutsettes at vanntilførsel til øya må dimensjoneres for å møte den økte
utbyggingen.

Oppsummert
Grunnlaget for å godkjenne detaljreguleringsplanen for midtre del av Skarpøya bør i størst mulig grad
sees i sammenheng med allerede godkjente reguleringsplaner og den totale belastningen dette
medfører på Skarpøya. Reguleringsområdet ligger innenfor 100-metersbeltet, og effekten denne
utbyggingen vil ha for natur, friluftsliv og allmenne interesser må vektlegges. Innplassering av hytte
F7 og delvis F1 bør vurderes spesielt. Regulering av småbåtanlegg over så vidt store områder på
nordre del av Skarpøya, med store inngrep i strandsonen, bør redusere vesentlig. Dette bør sees i
sammenheng med allerede etablerte reguleringsplaner for å fortette løsningen og å begrense
båttrafikken til færre områder.

Bærum, Grimstad og Kristiansand
7. mars 2019
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Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
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Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya - GB
23/122 m. fl - Plan ID 201801 - Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 25. januar 2019 vedrørende høring av forslag til detaljreguleringsplan for
midtre del av Skarpøya i Søgne kommune.
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting, dele opp eiendommer som i dag har
flere hytter, øke utnyttelsesgraden fra 100 m2 til 120 m2 BRA for en del av
fritidsbebyggelsen, samt å sikre adkomst og brygger til alle hyttene.
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
inngår i en vedtatt arealplan. Eksempler på tiltak er brygger og fortøyningsinstallasjoner.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 18/05537-6

Deres ref.: 2018/1012 -4330/2019

Dato: 07.02.2019

Søgne kommune - detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya, gnr. 23/122 m.fl.
plan ID 201801 – offentlig ettersyn
Det vises til oversendelse fra kommunen, datert 25.01.2019.
Det vises videre til vårt innspill, datert 05.06.2018, ved oppstart av planarbeidet der
arealbevarende interesser i strandsonen, landskapshensyn og forholdet til kulturminner og
kulturmiljø ble omtalt som fylkeskommunens interesser i planarbeidet.
Arealbevarende interesser i strandsonen
Det er positivt at det er lagt inn grønnstruktur som sikrer to små koller og er koblet til et
stisystem. Det anbefales for øvrig at de to eksisterende strendene i Skarpøybukta med
tilgrensende sjøarealer sikres som friluftslivsområder på land og vann.
Landskapshensyn
Hensynet til landskapet synes ivaretatt. Det er positivt at bod/lager- bebyggelse i BBS2 er
lokalisert inne i Skarpøybukta med bestemmelser knyttet til dimensjon og høyde. Det er
videre positivt at reguleringsbestemmelsene sikrer at ny fritidsbebyggelse ivaretar
byggeskikken angående dimensjon og form.
Kulturminner og kulturmiljø
Et område knyttet til et skipsvrak er sikret gjennom hensynssone H 570.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø på land er tidligere avklart.
Med vennlig hilsen
Diderik Cappelen
fung. seksjonsleder
Kristin Syvertsen
rådgiver
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SØGNE KOMMUNE
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Fred-Ivar Syrstad, 33371156

Reguleringsforslag - gbnr 23/122 med flere - Skarpøya - Søgne reguleringsplan nr 201801 - høringsuttalelse
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark viser til henvendelse fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet med oppnevnelse av settefylkesmann. Oppnevnelsen gjelder
behandling av offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag for detaljreguleringsplan for midtre del av
Skarpøya. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.
Saken
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av et område avsatt til fritidsbebyggelse,
øke utnyttelsesgraden per eiendom fra 100 m2 til 120 m2 BRA, samt å utvide to bryggeanlegg for å
sikre båtplass til alle fritidseiendommene. Eksisterende bryggeanlegg i område BBS2 utvides med en
29 m lang pir mot vest. Planområdet ligger på en øy.
Planområdet er i kommuneplanen avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse, og bruk og vern av sjø og
vassdrag, samt hensynssone H570_13 kulturmiljø. Området omfattes også av reguleringsplan for NyHellesund , hvor det er avsatt til fritidsbebyggelse og trafikkområde sjø/bevaringsområde, samt
bebyggelsesplan for Vestre Pallane.
Planområdet ligger i hundremetersbeltet langs sjø iht. pbl § 1-8 andre ledd, og omfattes av SPR for
differensiert strandsoneforvaltning, sone 2 - «Andre områder der presset på arealene er stort». I
kommuneplanen heter det: «Kommuneplanens arealdel fastsetter ikke ny byggegrense i 100-metersbeltet
langs sjøen jf. pbl § 1-8. Inntil byggegrense er fastsatt i reguleringsplan, er tiltak etter pbl § 1-6 første ledd
ikke tillatt. Unntatt fra forbudet er fasadeendring, fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter
tomtefesteloven og kommuneplanbestemmelser fastsatt etter § 11-11 nr. 4». Vi kan ikke se at det er ikke
avsatt byggegrense i eksisterende planer.
BSB2 går inn i et område som i Naturbase er kartlagt ålegressamfunn med lokal (C)-verdi.
Vår rolle

Fylkesmannens miljøavdeling skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer
ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk,
samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke er i strid med
E-postadresse:
fmvtpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Besøksadresse:
Anton Jenssensgate 4,
Statens Park, bygg I

Telefon: 33 37 10 00
www.fylkesmannen.no/vt
Org.nr. 974 762 501

Side: 2/3

nasjonale eller viktige regionale interesser, vil ikke Fylkesmannen ved miljøavdelingen ha
innsigelse til planen.
For ordens skyld minner vi om at det er Fylkesmannens justisavdeling som behandler eventuelle
klager på kommunens vedtak.

Vurdering
Bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen (§1.8) er klargjort og strammet
inn. Det framkommer uttrykkelig at det i 100-metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
I SPR for strandsoneforvaltning heter det: «Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal
arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig
bygging langs sjøen, jfr. forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og bygningsloven
av 27. juni 2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven). Det skal gjennomføres en sterkere geografisk
differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort.»
Vi minner om at Søgne kommune, sammen med de andre kystkommunene i Agder er definert som
en kommune med stort arealpress langs kystlinjen, og at strandsoneforvaltningen derfor bør
håndheves strengt. Fylkesmannen er kritisk til at det åpnes opp for ny fritidsbebyggelse i
hundremetersbeltet langs sjø, der det i plan- og bygningsloven uttrykkelig er nedfelt forbud mot
tiltak i denne sonen.
Slik Fylkesmannen forstår det åpnes det for oppføring av tre nye fritidsboliger, hvorav en (F7) ligger
ca 25 m fra sjøen, på en liten høyde i terrenget, noe som kan gi en viss silhuett-virkning. Vi fraråder
at det tilrettelegges for ny bebyggelse i F7 på grunnlag av denbn virkningen den har i terrenget, samt
nærheten til stien som går forbi, en ny hytte her vil kunne gi en privatiserende effektrt på stien og
føre til at allmennheten ikke vil benytte stien i tiltenkt grad. Vi oppfatter at de resterende hyttene
som skal oppføres ligger bak GN1, og vil føye seg inn i området der det allerede finnes eksisterende
bebyggelse. Vi kan derfor ikke se at disse vil endre situasjonen eller mulighetene for adkomst til de
sjønære arealene for allmennheten. Tiltakene fremstår som fortetting av eksisterende bebyggelse,
og vil ikke utvide den privatiserte sonen som hyttefeltet allerede utgjør.
Vi anser videre utvidelse av eksisterende bryggeanlegg som direkte i strid med arealformålet i
kommuneplanen, og fraråder at dette godkjennes. Vi har forståelse for at planområdet ligger på en
øy og at hytteeiere har et ønske om å kunne benytte seg av båt for å komme seg dit. Det går
imidlertid ferje til øya som kan benyttes, dette bør kommunen tillegge vekt. Dersom ferjetilbudet
opphører, bør det imidlertid kunne revurderes. Det nye bryggeanlegget vil innskrenke og begrense
den eksisterende badestranden i Nordvika på en uheldig måte, særlig uheldig er det at
bryggeanlegget også berører, og vil ha negativ påvirkning på, verdifull natur. Det kan imidlertid
tillegges vekt av allmennheten også kan benytte seg av bryggeanlegget både fra vann og land, dette
bør sikres gjennom bestemmelsene.
Vi minner om at mudring ved bryggeanlegg krever egen søknad etter forurensningslovverket. For
områder som ikke tidligere har vært mudret, og hvor det er forekomster av verdifull natur, kan slike
tillatelser normalt ikke påregnes. Vi oppfatter av planbeskrivelsen at slike tiltak ikke er nødvendig.
Konklusjon
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Fylkesmannen anser planen for å ha generell negativ påvirkning på strandsonen på Skarpøya. Vi kan
imidlertid ikke se at planen i så sterk grad strider mot nasjonale interesser at lokaldemokratiet bør
vike. Vi legger vesentlig vekt på at området allerede er utbygget og at planen først og fremst
tilrettelegger for fortetting, og slik følger retningslinjene i SPR strandsone kap 6. Videre legger vi vekt
på at planområdet ligger på en øy, og at dette kan forsvare behovet for brygger til beboerne. Vi kan
ikke se at allmennhetens bruk av området endres av utbyggingen, forutsatt at det er tilgang for
allmennheten til bryggeanlegget. Vi anser videre vurderingene gjort i tilgrensende planområde for
relevant i denne saken.
Vi fraråder utvikling av en ny fritidsbolig på F7, utvidelse av eksisterende brygge BSB2 og
tilrettelegging av sjøboder, basert på vurderingen over.

Med hilsen
Elisabet Rui (e.f.)
direktør
Dokumentet er elektronisk godkjent

Fred-Ivar Syrstad
plansjef

Detaljreguleringsplan Skarpøya Midt, PLAN ID 201801
Planprosess og medvirkning etter 1. gangs behandling i Plan- og miljøutvalget
(forslagsstillers vurderinger)
15.04.2019
Plan- og miljøutvalget vedtok 23.01.2019 med 8 stemmer mot 1 stemme (MDG) å legge
planforslag «Skarpøya Midt» ut til offentlig ettersyn og høring. Det er mottatt seks uttalelser:
1. Agder Energi (06.06.2018)
2. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (01.04.2019)
3. Vest-Agder fylkeskommune (07.02.2019)
4. Fiskeridirektoratet Region Sør (07.02.2019)
5. Kystverket Sørøst (19.02.2019)
6. Knut Berg m.fl. (07.03.2019)
Høringsrunden har ført til to nye punkter i forslaget til reguleringsbestemmelser (§ 3.3): et
krav om gjerdeplikt mot turstien i sørgrensen av tomt F7, og en åpning for fargerestriksjoner
for bebyggelsen på tomt F7. Alle høringsuttalelsene gjennomgås nedenfor, men først vil vi
kommentere et punkt i kommunens vurdering av planforslaget til førstegangsbehandlingen
av saken i Plan- og miljøutvalget (23.01.2019).

0. Kommentar til et punkt i saksutredningen før 1. gangs behandling av saken
I saksutredningen til Plan- og miljøutvalgets møte 23.01.2019 sies blant annet følgende:
… Foreslåtte utvidelser er tilpasset eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse ligger tilbaketrukket fra strandlinjen,
på arealer som er lite benyttet.
Unntaket er tomten merket F 7 på plankartet, som ligger på en høyde sør for eksisterende hytte på GB 23/122.
Det har i prosessen vært vurdert å foreslå at denne tomten tas ut av planforslaget. Ettersom terrenget stiger
ytterligere mot sør, og det i dag er eksisterende bebyggelse på samme nivå øst for eiendommen, vil ikke ny hytte
danne silhuett i landskapet. Vi har av den grunn valgt å høre muligheten for en ny hytte her. …
Vi ser ikke bort fra at formuleringene ovenfor kan ha oppmuntret høringsinstansene til noen
motforestillinger mot F7 som ellers ikke ville ha kommet. Dette begrunnes i fortsettelsen.
Tomt F7 er ikke benyttet til andre formål slik sitatet lett kan gi inntrykk av. Vi vil også hevde at
en hytte på F7 blir liggende tilbaketrukket fra strandlinjen, selv om slike utsagn nødvendigvis
alltid kan diskuteres. Vel så viktig: det er lagt inn ekstraordinært strenge restriksjoner for F7 i
bestemmelsene, restriksjoner som ikke er omtalt i vurderingen ovenfor. Hytta er langt unna å
danne silhuett i landskapet sett fra sjøen. Slik vi vurderer det, vil den heller ikke gi andre og
vesentlig negative konsekvenser i form av økt privatisering, tap av utsikt for andre hytter e.l.
Tomt F7 tilhører i dag GB 23/122 Nordstrand, som ligger midt i bebyggelsesområdet på øya
og er den største eiendommen i planområdet (ca. 3,8 dekar pluss arealet til den eksisterende
hytteeiendommen F8/Skarpøya 24). Nordstrand-eiendommen (23/122) er klart stor nok til å
kunne romme flere nye hytter, men planforslaget inneholder bare en ny tomt for en liten hytte
i det sørøstre hjørnet. Dette er et udisponert område som også er lite eksponert mot sjøen,
og som knapt egner seg til annet. Fotomontasjen viser en sannsynlig utforming av en hytte
med maksimal mønehøyde − sett fra området i fjordleden der hytta trolig vil oppleves mest
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eksponert. Fotoet er tatt mot sør fra en småbåt omtrent der rutebåten passerer på vei mellom
Borøya og Ny Hellesund (markert med et rødt kryss på innfelt kart). Fra denne synsvinkelen
vil hytta bli liggende ca. 30 meter innenfor strandlinjen og bak eksisterende hytteeiendom på
Trinesodde (F8/Skarpøya 24), men på et litt høyere platå i terrenget.

Fotomontasje av planlagt hytte på tomt F7.
Maksimal T-BRA for F7 er 60 m2, som er halvparten av normalstørrelsen i kommuneplanen.
Maksimal mønehøyde er også lavere enn normalt og for sikkerhets skyld låst til en absolutt
høyde (cote +11,5 m), som i praksis er ca. 5 m over gjennomsnittlig terrenghøyde. En hytte
på F7 vil ligge i normal avstand fra andre hytter med tanke på fortetting: 10-20 meter sørvest
for strandeiendommen Skarpøya 24, og 30-40 meter vest eller nord for en rekke andre hytter
(Skarpøya 18, 20, 23). Avstanden til sjøen blir minst 26 m innerst i bukta og minst 30 m i alle
andre retninger. Det er lenger unna sjøen enn for flere sammenlignbare nye hytter og tomter
både på Skarpøya og ellers i Søgne. Arealet like vest for F7 (til høyre for den gule hytta på
fotoet) ligger på samme nivå i terrenget. Dette kunne ha vært innlemmet i F7, men er bevisst
lagt utenfor og regulert grønt for å skape en ytterligere buffer mot strandlinjen og båthavnen.
Målt opp mot mye av det som ellers er blitt tillatt av ny hyttebebyggelse i Søgne, mener vi at
F7, med foreslåtte reguleringsbestemmelser, ligger klart innenfor det som bør kunne godtas.
For ytterligere å sikre at hytta − som er tegnet med sterk gulfarge på fotoet for å fremheve
plasseringen − ikke skal bli unødig eksponert, åpner forslaget til reguleringsbestemmelser nå
også for fargerestriksjoner på F7. Dessuten er det lagt inn gjerdeplikt mot stien i øst-vestretning langs den sørlige grensen av F7 (jf. § 3.3 i forslaget til reguleringsbestemmelser).
1. Agder Energi
Agder Energi gjør oppmerksom på at Agder Energi har en nettstasjon og et bestående lavspent fordelingsnett og
viser til en vedlagt skisse. Det kan bli aktuelt å oppgradere bestående nettstasjon i forbindelse med fortetting av
området. En eventuell flytting/omlegging av Agder Energis anlegg må bekostes av utbygger.
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Agder Energi har sendt inn på nytt den samme uttalelsen som ble avgitt i forbindelse med
oppstarten av planarbeidet. Oppsummeringen foran sammenfaller derfor med en tilsvarende
tekst i tilknytning til 1. gangs behandling av saken i januar 2019. Planforslaget representerer
ingen hindring for evt. oppgradering eller flytting av bestående nettstasjon i området.

2. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (settefylkesmann)
Etter en innledning om sakens bakgrunn og Fylkesmannens rolle i lys av lov og regelverk, minner Fylkesmannen
i Telemark og Vestfold om at Søgne kommune, sammen med de andre kystkommunene i Agder, er definert som
en kommune med stort arealpress langs strandlinjen, og at strandsoneforvaltningen derfor bør håndheves
strengt. Fylkesmannen er kritisk til at det åpnes opp for ny fritidsbebyggelse i hundremetersbeltet langs sjø.
Slik Fylkesmannen i Vestfold og Telemark forstår det, åpner planen for oppføring av tre nye fritidsboliger, hvorav
en (F7) ligger ca. 25 m fra sjøen, på en liten høyde i terrenget, noe som kan gi en viss silhuett-virkning. Ny
bebyggelse i F7 frarådes på grunnlag av virkningen den har i terrenget, samt at nærheten til stien som går forbi
her vil kunne gi en privatiserende effekt på stien. De andre tiltakene fremstår som fortetting av eksisterende
bebyggelse, og vil ikke utvide den privatiserte sonen som hyttefeltet allerede utgjør.
Fylkesmannen anser utvidelse av eksisterende bryggeanlegg som direkte i strid med arealformålet i
kommuneplanen, og fraråder at dette godkjennes. Fylkesmannen har forståelse for at planområdet ligger på en
øy og at hytteeiere ønsker å kunne benytte båt, men det går ferje dit som kan benyttes. Dette bør kommunen
tillegge vekt. Dersom ferjetilbudet opphører, bør det imidlertid kunne revurderes. Det nye bryggeanlegget vil
innskrenke og begrense eksisterende badestrand i Nordvika. Det kan imidlertid tillegges vekt at allmennheten
også kan benytte seg av bryggeanlegget både fra vann og land, dette bør sikres gjennom bestemmelsene.
Fylkesmannen anser planen for å ha generell negativ påvirkning på strandsonen, men kan ikke se at planen i så
sterk grad strider mot nasjonale interesser at lokaldemokratiet bør vike. Fylkesmannen legger vesentlig vekt på at
området allerede er utbygget og at planen først og fremst tilrettelegger for fortetting. Videre vektlegges at
planområdet ligger på en øy, og at dette kan forsvare behovet for brygger til beboerne. Fylkesmannen kan ikke
se at allmennhetens bruk av området endres av utbyggingen forutsatt at det er tilgang for allmennheten til
bryggeanlegget. Videre anses vurderingene som er gjort i tilgrensende planområde, for relevant i saken.
Basert på sin vurdering fraråder Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ny fritidsbolig på F7, utvidelse av
eksisterende brygge BSB2 og tilrettelegging av sjøboder.
Vi mener at hovedmålene med planforslaget ikke kan bli realisert hvis anbefalingene fra
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skulle tas til følge. For øvrig virker uttalelsen delvis å
være basert på noen for oss helt nye oppfatninger av lokale forhold både med hensyn til de
fysiske omgivelsene og allmennhetens tilgang til og bruk av planområdet, og forståelsen av
mål og intensjoner med gjeldende kommuneplan i Søgne kommune.
Vi viser først til vår tidligere omtale av tomt F7, og vil hevde at Fylkesmannens fraråding av
denne på grunnlag av virkningen på terrenget, bygger på en upresis forståelse av lokale
forhold. Terrenget er sterkt kanaliserende der stien passerer tomt F7. Se foto på side 9 i
planbeskrivelsen, som er tatt akkurat derfra. Vi mener at F7 ikke vil ha en privatiserende
effekt på stien. Det kan heller bli motsatt hvis det etableres et gjerde eller en hekk på F7 inn
mot den delen av stien der det ikke allerede er bratt skråning på begge sider. Dette vil gjøre
at skillet mellom turstien og tomta oppleves enda mer naturlig enn i dag. Et krav om å
etablere et slikt gjerde eller en hekk er nå lagt inn i forslaget til reguleringsbestemmelser.
Vi er usikre på hva som menes med at utvidelsen av bryggeanlegget i BSB2 er direkte i strid
med arealformålet i kommuneplanen. Utvidelsen av bryggeanlegget er tvert imot nødvendig
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for å innfri kommuneplanens normale krav til båtplass for alle de eksisterende hyttene i
planområdet. Dette er et avgjørende element i planen. Bryggeanlegget er utformet i samråd
med Norsk Maritimt Museum for å unngå at skipsvraket i sjøen like utenfor skulle bli en
hindring, og slik at vraket snarere blir bedre beskyttet mot skader fra dregging o.l. enn i dag.
Fylkesmannens resonnementer rundt eksisterende ferjetilbud og muligheten for å endre på
reguleringsplanen hvis ferjetilbudet skulle bli lagt ned, representerer også en for oss helt ny
forståelse av forutsetningene for denne type detaljregulering i Søgne. En slik evt. forståelse
skaper uforutsigbarhet på flere plan, og den burde i det minste ha vært formidlet på et langt
tidligere tidspunkt enn rett før (forventet) sluttbehandling av planen i politiske organer.
Uttalelsen om at allmennheten skal kunne ha tilgang til bryggeanlegget, legger også til grunn
noen for oss ukjente forutsetninger om lokale forhold. Det handler om et eksisterende, privat
bryggeanlegg og båtplassområde midt inne i et område med fritidsbebyggelse. Området er
lite tilgjengelig for allmennheten, det har aldri vært friområde og noe slikt har heller aldri har
vært aktuelt. Vi er heller ikke kjent med at noen i løpet av de siste 70-100 år har oppfattet det
som et friområde ved for eksempel å ta seg til rette på de private bryggeanleggene i bukta.
Vi registrerer at Fylkesmannen vektlegger at området allerede er bebygget, at beliggenheten
på en øy kan forsvare behovet for brygger til beboerne, og at vurderingene for tilgrensende
planområde er relevante for saken. I lys av dette er det vanskelig å forstå konklusjonen der
Fylkesmannen fraråder både bryggeanlegg, tomt F7 og (uten begrunnelse) også noen enkle
sjøboder (i realiteten noen små lagerboder som ikke er eksponert mot sjøen). Konklusjonen
om at planen ikke i så sterk grad strider mot nasjonale interesser at lokaldemokratiet bør
vike, er forhåpentlig nok til at den likevel kan bli vedtatt.

3. Vest-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune uttaler at det er positivt med en grønnstruktur som sikrer to små koller og er koblet til
et stisystem. Det anbefales at de to strendene i Skarpøybukta sikres som friluftslivområder på land og vann.
Videre bemerkes det at hensynet til landskapet synes ivaretatt, at det er positivt at bod/lager-bebyggelse i BBS2
er lokalisert inne i bukta med bestemmelser knyttet til dimensjon og høyde, og at det er positivt at bestemmelsene
sikrer at ny fritidsbebyggelse ivaretas byggeskikken angående dimensjon og form.
Avslutningsvis bemerkes at området i sjøen knyttet til et skipsvrak er sikret gjennom hensynssone H570, og at
forholdet til kulturminner og kulturmiljø på land er avklart tidligere.
Vi setter pris på fylkeskommunens gjennomgående positive vurdering. Vi registrerer også at
fylkeskommunen ikke har innvendinger mot tomt F7, og at den tilbaketrukne plasseringen av
bod/lager gis positiv omtale. For øvrig understreker vi at hele bukta inngår i en privat båthavn
som mange hytter (også utenfor planområdet) er avhengige av. Reguleringsbestemmelsene
og byggegrenser på plankartet bekrefter at byggetiltak på strendene ikke vil tillates. Dagens
bruk skal videreføres. Vi er usikre på hva som menes med anbefalingen om at strendene
«sikres som friluftslivområder». Som omtalt foran, har bukta aldri vært et friområde. En evt.
omlegging ville ha krevd planprosesser på et annet nivå og etter alt å dømme ha blitt svært
konfliktfylt. Bruken til båthavn er ikke bare nødvendig for et stort antall hytter. Forvaltningen
av området er også strengt styrt av et omfattende privat avtaleverk som omhandler både evt.
bebyggelse, bruk av strendene til båtopplag, transport mv. Avtalene ivaretar også hensyn til
eksisterende hytteeiendom F8/Skarpøya 24, og de er svært vanskelige å endre på.
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4. Fiskeridirektoratet Region Sør
Fiskeridirektoratet bemerker at det er registrert viktige naturtyper innenfor planområdet i form av
gruntvannsområder med lokalt viktige forekomster av ålegras. Ålegrasengen er lokalisert delvis under
eksisterende brygger. Områder med ålegress har stor betydning som leverandør av viktige økosystemtjenester.
De kjennetegnes av stor biologisk produksjon og er viktige oppvekst- og beiteområder for bl.a. torsk og andre
fiskearter. Verdien av ålegrasenger må ses i sammenheng med nærliggende gytefelt/- områder. Ålegresset er
samtidig sårbart for utbygginger i strandsonen og særlig utsatt for menneskelig aktivitet, og det bør unngås å
anlegge brygger o.l. over eller nær ålegressenger. Summen av mange små inngrep medfører dessverre et sterkt
press på ålegrasengene våre. Brygger og båter skygger for lystilgang, og reduserer dermed vekstpotensialet.
Båtmotorer og annet medfører ofte direkte påvirkning på ålegras i grunt vann samt ulike typer forurensning. Slike
utbygginger vil derfor kunne føre til varige skader på ålegrasforekomstene. Grunne sjøområder med ålegras er en
begrenset og utsatt naturtype langs kysten i Sør-Norge. Det er derfor viktig at de som er igjen tas vare på. Det er
videre knyttet internasjonale forpliktelser til denne naturtypen.
Fiskeridirektoratet vil i utgangspunktet fraråde ethvert tiltak som kan påvirke ålegrassamfunn negativt, og at alle
planlagte inngrep eller aktiviteter som kan påvirke livet i sjøen, søkes lokalisert dit de gjør minst mulig skade.
Direktoratet forutsetter som minimum at man ikke mudrer og foretar utfylling i det aktuelle planområdet, anbefaler
videre at det tas hensyn til det ovenfor nevnte og at alle arbeider som skal utføres foretas så skånsomt som
mulig, og at aktuelle arbeider gjennomføres på høst/vinterstid, når livet i sjøen er mest i ro.
Vi vurderer at planforslaget i det alt vesentlige følger Fiskeridirektoratets anbefalinger. Vi
viser i den forbindelse til direktoratets høringsuttalelse og våre kommentarer før 1. gangs
behandling i Plan- og miljøutvalget. Planlagte bryggetiltak er lokalisert dit de antas å gjøre
minst skade. Det skal ikke mudres eller foretas noen form for utfylling i sjøen. Arbeider i
sjøen skal foretas skånsomt og på høst/vinterstid, når livet i sjøen er mest i ro.

5. Kystverket Sørøst
Kystverket 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 inngår i en vedtatt arealplan. Eksempler på tiltak er brygger og fortøyningsinstallasjoner.
Vi vurderer at planforslaget er i tråd med anbefalingene. Ingen tiltak vil påvirke sikkerheten
eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Alle tiltak som krever kommunal tillatelse,
vil bli omsøkt etter gjeldende lover og forskrifter før de blir gjennomført.

6. Knut Berg m.fl. (eiere av Skarpøya 2, Skarpøya 16 og Skarpøya 18)
Knut Berg m.fl. kommenterer at det er blitt utarbeidet tre detaljreguleringsplaner for Skarpøya, og stiller spørsmål
ved hensiktsmessigheten av dette for et så vidt begrenset område. Det bemerkes at de tre reguleringsplanene vil
medføre nesten en dobling av antall hytter på Skarpøya, og at dette nødvendigvis vil gi Skarpøya som fritids- og
rekreasjonsområde en helt annen karakter. Samtidig er det rimelig å skjele til den praksis kommunen har åpnet
opp for på Skarpøya sammenlignet med de krav som stilles til fritidseiendommer for øvrig i Søgne-skjærgården.
Det hevdes videre at det med de to planene som er vedtatt, allerede er åpnet opp for stor nedbygging av øya og
at effekten dette innebærer for «natur, friluftslivet og allmenne interesser» i begrenset grad er beskrevet, og at det
bør vurderes å stilles krav om ytterligere konsekvensutredninger. Det anbefales å ta ut tomt F7 av planforslaget.
Dette begrunnes med at hytten vil bli meget synlig fra sjøsiden og forsterke preget av privatisering av området
sett i forhold til «hovedstien». Videre kan det ifølge uttalelsen stilles spørsmålstegn ved innplassering av tomten
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F1. Den er plassert i terrenget slik at den ikke vil ha noen silhuettvirkning sett fra sjøsiden, men den vil på samme
måte som F7 bidra til en forsterkning av privatisering av «hovedstien» rundt øya. Videre hevdes det at
reguleringsplanen åpner opp for store inngrep i strandsonen for å legge til rette for småbåtanlegg på nordsiden av
øya og i et område som i dag fortsatt har i seg åpne områder som er tilgjengelige for allmenheten. Det hevdes
også at verdifulle områder som i dag brukes som badestrand/lekeområde for barn er regulert inn som
småbåtanlegg, og at dette er uheldig. Videre vil det planlagte småbåtanlegget gi et massivt preg av inngrep i
strandsonen og få preg av privatisering. Hovedgrepet som bør gjøres knyttet til småbåtanlegget er at dette i mye
større grad må lokaliseres og konsentreres på vesentlig mindre områder. Overordnet målsetting bør være å
ivareta de viktige friområdene som er knyttet til stranda og bukten sentralt i reguleringsområdet. Ifølge
høringsuttalelsen er det videre viktig at elektrisitetstilførselen til øya oppgraderes og dimensjoneres slik at den
møter behovene som planforslaget legger opp til, og det er positivt at det tas høyde for at dette i hovedsak vil bli
lagt i bakken. Videre må det forutsettes av vanntilførsel til øya må dimensjoneres for den økte utbyggingen. Det
bemerkes at grunnlaget for å godkjenne detaljreguleringsplanen i størst mulig grad bør sees i sammenheng med
allerede godkjente reguleringsplaner og den totale belastningen dette medfører på Skarpøya.
Høringsuttalelsen fra Knut Berg m.fl. består i en generell og bred argumentasjon, deriblant
også enkelte momenter som ikke fanges opp i oppsummeringen ovenfor. Uttalelsen favner
langt videre enn bare den aktuelle detaljreguleringsplanen. Den fremstår også som en kritikk
av to reguleringsplaner som allerede er vedtatt (Skarpøya Øst og Skarpøya Nord), og videre
som et oppgjør med både den politiske forvaltningen av skjærgården og den administrative
organiseringen av arbeid med slike saker i Søgne kommune. Som privat tiltakshaver anser vi
det ikke som vår oppgave å gå dypt inn i diskusjoner om slike spørsmål.
Mange enkeltpunkter i høringsuttalelsen fra Knut Berg m.fl. sammenfaller langt på vei med
tilsvarende punkter i uttalelsen fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Dette gjelder bla.
innvendingene mot bryggeanlegg, tomt F7 og tilrettelegging for sjøboder/lagerboder. Våre
kommentarer til disse punktene trenger ikke gjentas, men vi stiller oss undrende til en rekke
utsagn i høringsuttalelsen (som kom litt overraskende) og ser behov for å begrunne dette.
(1) Planforslaget består først og fremst i en reguleringsmessig opprydding og tilrettelegging
for begrenset fortetting med utgangspunkt i kommuneplanen og eksisterende bebyggelse.
Oppdeling av eiendom som i dag består av flere hytter vil gi rom for arealutvidelser, men
fortetting i form av nye hytter på nye tomter er begrenset til tre tomter (F1, F3 og F7). Bare
en av dem (F1) tillates bebygd med en hytte av normalstørrelse (T-BRA 120 m2). For de to
andre tillates kun 40 m2 (F3) og 60 m2 (F7). Kommentaren om at Skarpøya som fritids- og
rekreasjonsområde vil få en helt annen karakter på grunn av en «nesten dobling» av antall
hytter er lite relevant i lys av dette. Både denne kommentaren og resonnementene rundt
«nedbygging», «privatisering» osv., ville ha vært noe mer forståelige for et drøyt år siden, i
tilknytning til «Skarpøya Nord»-planen (som tillater 17 nye hytter). Da leverte eierne av
Skarpøya 16 og 18 en svært positiv høringsuttalelse, som ble innledet på denne måten: «På
vegne av grunneiere … er vi positive til en ny reguleringsplan for denne delen av Skarpøya
såfremt innholdet i Administrasjonens vurdering av planforslaget legges til grunn.»
(2) Tomt F7 grenser mot Skarpøya 18 i øst, men den planlagte hytta er plassert lengst vest
på tomta og på et lavere nivå i terrenget. Det er blant annet gjort for ikke å være til sjenanse
for de tre hyttene (seksjonene) som Skarpøya 18 består av. Se foto-montasje ovenfor. Vår
intensjon har vært å legge opp til samlende løsninger, og vi mener en hytte på F7 knapt kan
tilrettelegges mer hensynsfullt overfor naboeiendommen Skarpøya 18 enn i planforslaget.
(3) I høringsuttalelsen stilles det også spørsmålstegn ved innplasseringen av tomt F1. Tomt
F1 grenser til Skarpøya 2 i øst. At tomta forsøkes utnyttet, burde ikke komme overraskende
på eier av Skarpøya 2. Tomta tilhørte tidligere Skarpøya 2, men ble skilt ut og solgt for ikke
mange år siden. Byggegrenser og høyderestriksjoner (maks 5,5 m) for F1 er innplassert med
særlig henblikk på mulige negative konsekvenser for naboer i området, deriblant Skarpøya 2.
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(4) I høringsuttalelsen beskrives store deler av eiendommen Nordstrand og båtplassområdet
som friområde. Det gis inntrykk av at planforslaget består i massiv nedbygging og ny bruk og
privatisering av dette friområdet. Situasjonsbeskrivelsen er ikke riktig. Det handler om et for
lengst privatisert område med en gammel strandeiendom og bryggeanlegg som ble etablert
fra 1930- til 1990-tallet. Tilgangen med båt til øya for et stort antall hytter (noen også utenfor
planområdet) har alltid vært avhengig av rettigheter til båtplass i dette båtplassområdet.
Planforslaget handler ikke om nedbygging eller privatisering, men om å tilrettelegge på best
mulig måte for å videreføre dagens bruk med utgangspunkt i lover og regelverk, og normale
standardkrav for båtplasser iht. kommuneplanen. Bruken av strendene til båtformål har alltid
vært kombinert med badeliv for hyttebefolkningen. Derfor har det f.eks. aldri vært aktuelt med
faste installasjoner på strendene, da dette kunne begrense barns lek og badeliv i området.
(5) Hovedgrepet som ifølge høringsuttalelsen bør gjøres knyttet til småbåtanlegget, er at
dette i mye større grad må konsentreres på vesentlig mindre områder. Vi vil bemerke at ett
av hovedgrepene med planforslaget nettopp består i dette: å konsentrere småbåtanlegget
rundt bukta der dybdeforholdene tillater det. Et stort skjær i bukta utnyttes optimalt med den
planlagte bryggepiren mot vest ut fra eksisterende brygge, mens tuppen av Trinesodde
bevares uten brygger av noe slag. Småbåtanlegget inngår i en geografisk konsentrert helhet
sammen med småbåtanlegget i tilstøtende planområde (Skarpøya Nord).
(6) Påpekningen av behovet for å oppgradere elektrisitetstilførselen ser vi i sammenheng
med dagens plassering en transformatorstasjon på eiendommen Skarpøya 18. Uttalelsen
anser det positivt at det tas høyde for at elektrisitetstilførselen i hovedsak vil bli lagt i bakken.
Det siste punktet er imidlertid ikke riktig. Her bygger høringsuttalelsen etter alt å dømme på
«Skarpøya Nord»-planen, som ble vedtatt i 2018. Der består mye av planområdet av jorder,
og i planbeskrivelsen står det at eksisterende luftspenn planlegges erstattet med jordkabler.
Planforslag «Skarpøya Midt» har ingen tilsvarende formuleringer fordi det ikke legges opp til
mange nye hytter, og fordi planområdet her i mye større grad består av fjellgrunn. Jordkabler
er ønskelig og kan sikkert bli aktuelt i noen tilfeller, men en full omlegging til jordkabler for all
eksisterende bebyggelse kan bli kostbart og kanskje også for krevende teknisk og praktisk.
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