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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for deler av Søvigheia – Plan ID 201802 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 - 28.08.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for deler av Søvigheia – Plan ID 201802 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. () fremmet forslag:
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra
Tilleggsforslag fra
Rådmannens forslag til vedtak

Tilleggsforslaget
Plan- og miljøutvalget fattet (enstemmig) vedtak.
Innstilling:

Bakgrunn for saken:
Vianova Kristiansand AS har på vegne av Erik Langeland utarbeidet forslag til detaljregulering
for deler av Søvigheia. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 5 nye boligtomter.

Planavgrensning

Dagens situasjon og planstatus:
Planområdet omfatter et etablert boligområde på Søvigheia. Området er på ca. 16 daa, og
består i dag av 7 boliger (3 eneboliger og 2 tomannsboliger).

Kartutsnitt: Planområdet
Området er en del av reguleringsplan for Søvik-Nodenes fra 1998 og Søvigheia boligfelt fra
2003. I kommuneplanens arealdel vedtatt 28.02.19 er det vist med detaljeringssone at
reguleringsplanen gjelder foran kommuneplanen.

Reguleringsplan for Søvik-Nodenes

Innholdet i planen:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse (vedlegg 1-4).
Vedlagt er også plangeometri, normalprofil og lengdeprofil for vei, samt snitt gjennom
boligene, og plan for vann og avløp (vedlegg 5-9).

Planforslaget

Det foreslås å legge til rette for 5 nye boligtomter i et eksisterende boligområde. Sørvest i
planområdet ligger et friområde som opprettholdes i planen. Utenfor planområdet foreslås det
opprustning av eksisterende offentlig friområde med en sandlekeplass og en «tuftepark». Veien
inn i området reguleres som offentlig vei.
Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte for planarbeidet den 19.03.18, og meldt oppstart per brev den
18.05.18. Innspillene til varselet om oppstart er oppsummert og kommentert av regulanten i
planbeskrivelsen.
Planforslaget var ute på høring i perioden 17.06.19 - 05.08.19, og det kom inn 7 uttalelser som
er oppsummert og kommentert under. Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 11, og
tiltakshavers kommentarer til uttalelsene kan leses i vedlegg 12.
Fylkesmannen i Agder, 27.06.19
Fylkesmannen mener planen i hovedsak ivaretar nasjonale og regionale interesser vi er satt til å
ivareta, i tilstrekkelig grad. Spesielt har vi lagt merke til at eksisterende regulerte lekeplass nå
er regulert som del av offentlig friområde. Nytt lekeareal er sikret i tilgrensende plan for
Søvigheia boligfelt. Her er det i dag ball-binge og basketbane. Arealet øst for dette planlegges
nå med nytt aktivitetsområde med ny sandlekeplass og «tuftepark». Det er knyttet
rekkefølgekrav til opparbeiding av arealet, slik at lekearealet skal være opparbeidet før

ferdigattest/brukstillatelse til nye boliger er gitt. For øvrig er det positivt at planforslaget har
vært lagt fram for elevrådet på Langenes skole, og at rådet gav positive tilbakemeldinger.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Vest-Agder fylkeskommune, 01.07.19
Har ingen merknader.
Norges vassdrags- og energidirektorat, 27.06.19
NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete
problemstillinger. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor
ikke konkret uttalelse i denne saken.
Agder Energi Nett AS, 01.07.19
Har ingen merknader.
Statens vegvesen, 02.07.19
Har ingen merknader.
Kurt og Hilde Ramsland, 21.07.19
Hvis jeg forstår plankart/beskrivelsen som er lagt ut til høring riktig, har tiltakshaver/Erik
Langeland fjernet en boenhet fra vår tomt gnr/bnr 16/306 uten vårt samtykke. Vi har i dagens
plan gnr/bnr/boenhet 16/306/ nr.27 og nr.29. Hvis det er tilfelle at boenhet 16/306/ nr.29 er
fjernet i forslag til ny plan, kan vi ikke akseptere dette. Vi ønsker ingen endring av boenheter
på vårt gnr/bnr (tomt).
Administrasjonens kommentar:
Det er nå lagt inn i bestemmelsene at det åpnes for to boenheter per tomt i B2. I gjeldende plan
er det åpnet opp for enebolig med hybelleilighet.
Hans Olav Herøy på vegne av familien Herøy, 04.08.19
 Forsøkte sammen med Kerlefsen og Solhøi i et felles innspill å bli likestilt med
Langeland. Kommunen endret ikke status for eiendommen til Herøy i
kommuneplanarbeidet. Forsøkte også å få til felles regulering med Langeland uten hell.
De forutsetter at utbyggingsmuligheter og båndlegging til friområder fordeles likt
mellom grunneiere i området, inkl. planområdet til Langeland.
 Foreslår at detaljregulering for deler av Søvigheia blir utsatt og først behandlet når
deres samt Solhøi, Kerlefsen og andres forslag til regulering foreligger.
 Deres eiendom kan ikke være friområdet for andre utbyggingsområder og heller ikke
omtales i planen som det.
 Uten helhetlig konsept er det fare for at de viktigste delene av friområdet forsvinner for
allmennheten. Mener GB 16/57 er den delen av friluftsområdet som kan ha den største
rekreasjonsverdien for allmenheten, da den ligger på et markant høydedrag.
 Forskjellsbehandling av grunneiere – trekker frem at tiltakshaver er tidligere
lokalpolitiker, mens de selv ikke har politiske kontakter.
 Konklusjon: Motsetter seg planforslaget.
Vi oppfatter det slik at kommunen skal være et nøytralt og fagkyndig organ som skal ta
hensyn til presedensvirkning og sørge for at alle grunneiere i kommunen får lik
behandling. Det må være særlig viktig i saker som denne, slik at det ikke oppstår et
ikke forståelig inntrykk av forskjellig behandling av saker i samme område, av samme
karakter.

Administrasjonens kommentar:
 Det vurderes for hver enkelt eiendom hva som er riktig formål, og disse vurderingene
baseres ikke på at det skal fordeles likt, men altså hva som er riktig på de ulike
eiendommene. I dette tilfellet går det på verdien av eiendommene som friluftsområde.
 Planforslaget for deler av Søvigheia er nå i avslutningsfasen, og administrasjonen vil
ikke anbefale at det skal utsettes.
 Denne planen omfatter ikke Herøys eiendom, men det er naturlig at områder rundt
planområdet omtales i planbeskrivelsen.
 Det vurderes at området som nå reguleres ikke er av stor verdi som friluftsområde, da
det ligger tett mellom eksisterende bebyggelse og fremstår som en del av boligområdet.
Det vurderes at det her er naturlig å fortette med noen boliger. GB 16/156 derimot er et
større sammenhengende område som er av mye større verdi som friluftsområde.
 Kontaktene til grunneier er ikke av betydning for at det er forskjellige vurderinger av
eiendommene, men det er som nevnt basert på verdien de har som friluftsområder.
 Kommunen tar alle innspill til vurdering, men ulike eiendommer er av ulik verdi og
derfor kan ikke utbyggingsmuligheter og båndlegging til friområder fordeles likt
mellom grunneiere.

Vurdering av planforslaget:
Planforslaget legger til rette for fortetting i et etablert boligområde. Området som fortettes er
regulert til friluftsområde, men det er tidligere gitt dispensasjon til etablering av atkomstvei til
boligen på GB 16/296 gjennom friluftsområdet. Etter etableringen av veien framstår arealet på
høyden som en del av boligområdet og vurderes å ha liten verdi som friluftsområde. Den
regulerte sammenhengende grønnstrukturen sør for høyden blir ikke berørt av den foreslåtte
fortettingen. Ved å legge til rette for boliger i dette etablerte boligområdet bygger det opp om
fortettingspolitikken ved å fortette langs denne aksen med eksisterende teknisk og sosial
infrastruktur tilgjengelig.
Nye boliger vil ligge mellom eksisterende boliger, og det har derfor vært viktig å gjøre
vurderinger av hvordan bebyggelsen skal plasseres i terrenget. Det er derfor i bestemmelsene
angitt kotehøyder for plasseringen av bebyggelsen, både maks høyde for toppen av laveste gulv
(TLG) og maks høyeste gesims/møne.
Barn og unges interesser:
Det planlegges å etablere lekeplass i tilknytning til eksisterende lekeareal rett nord for
planområdet i tilgrensende plan, hvor det i dag er ballbinge og basketbane. Arealet øst i dette
friområdet er i dag ikke opparbeidet, og det er nå et ønske om å få til bedre flerbruk ved en
opprustning av arealet. Her vil man kunne få til et område som kan brukes av mange
aldersgrupper. Tanken er å etablere en «tuftepark», samt sandlekeplass for de yngste barna.
Barn og unges representant i Søgne kommune har kommet med en uttalelse til planen (vedlegg
10), og hun ser positivt på forslaget om opprustning av friområdet i tilgrensende plan.

For å sikre barn og unges medvirkning i planprosessen var tiltakshaver og rådgiver i møte med
elevrådet på Langenes skole den 25.03.19. Planforslaget ble presentert, og elevrådet ga positive
tilbakemeldinger.
Økonomiske konsekvenser for kommunen:
Ved å oppruste det offentlige friområdet rett nord for planområdet som det er foreslått i planen,
vil man få til et større nærmiljøanlegg som det vil være naturlig at driftes av kommunen. I
tillegg får man en ny kommunal vei inn i planområdet.
Rekkefølgekrav:
Det er knyttet rekkefølgekrav til den offentlige veien inn i planområdet, som må være etablert
som vist i planen før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelsen. Det er også knyttet
rekkefølgekrav til lekeplass som sier at før det gis ferdigattest/brukstillatelse til nye boliger for
formål BFS1 og BFS2 skal sandlekeplass og «tuftepark» i friområdet i tilgrensende plan være
opparbeidet.
Det er ikke knyttet noe rekkefølgekrav til utbedring av Langenesveien. Dette fordi det kun er
lagt opp til fem nye boligtomter i planen og det vurderes at dette ikke vil medføre en vesentlig
større belastning på veien. I tillegg har tiltakshaver valgt å legge inn et positivt bidrag til
området med en «tuftepark» som vil gi et godt supplerende tilbud som mange kan benytte seg
av, og dette tiltaket er det knyttet rekkefølgekrav til.
I gjeldende plan er det rekkefølgekrav om opparbeiding av fortau på Nodenesveien for nye
boliger som har adkomst til Søvik/Nodenesveien og Pålsnesveien. Siden boligene i denne
planen har adkomst fra Søvigheia har vi ikke vurdert det som relevant å legge inn dette
rekkefølgekravet.
Naturmangfold:
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. Det er ikke registrert sårbare
eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som
godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som nødvendig å foreta ytterligere
vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Konklusjon:
Det er etter høringen av planen gjort en endring i bestemmelsene pkt. 4.2 - B2. Her er det nå
lagt inn at det tillates to boenheter pr regulert tomt, og at det skal oppføres som et bygg pr tomt.
Administrasjonen anbefaler at planen vedtas med ovennevnte endring.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1
Plankart
2
Bestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
ROS-analyse
5
Plangeometri veg
6
Normalprofil veg
7
Lengeprofil veg
8
Lengdesnitt gjennom boliger
9
Rammeplan VA
10 Uttalelse fra barn og unges representant
11 Høringsuttalelser
12 Tiltakshavers kommentarer til merknader
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§1

FORMÅL MED PLANEN

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg, samt sikre
friområder innenfor planområdet.
Området er regulert til følgende formål og hensynssoner:

§2



BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, nr. 1)
o Boligbebyggelse, B1 – B3
o Boligbebyggelse frittliggende, BFS1-2 (tomt 1-5)



SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, nr.2)
o Kjøreveg, o_SKV1, SKV1 – SKV3
o Annen veggrunn – grønt areal



GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, nr. 3)
o Grønnstruktur, G1 – G2
o Friområde, o_GF1 – o_GF2

REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl § 12-7, nr. 10)

2.1 Veganlegg
a) Offentlige veger skal være etablert som vist i denne planen før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse i boligområde. Grunnarbeid og opparbeidelse av
tomter tillates før offentlig veg er etablert.
2.2 Lekeplass
a) Før det gis ferdigattest/brukstillatelse til nye boliger for formål «BFS1 og BFS2», skal
sandlekeplass og «tuftepark» i offentlig friområde «F1» i reguleringsplan «Søvigheia
boligfelt» være ferdig opparbeidet.

§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1 Generelt
Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler, telekommunikasjon og vann- og
avløpsledninger gjennom grønnstruktur.
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Skjæring/fylling kan anlegges på tilstøtende formål.
3.2 Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger, anlegg og vei
Nye atkomstveier og andre veitekniske anlegg skal prosjekteres og anlegges i h.h.t.
standard som fremgår av planbeskrivelsen. Der planbeskrivelsen ikke sier noe om
standard skal kommunens vegnormal legges til grunn.
3.3 Krav om utomhusplan
Ved søknad om tiltak i friområde (sandlek og tuftepark), skal det utarbeides en
utomhusplan som skal godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise ved behov:
1. Terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder.
2. Vegetasjon/enkelttrær og andre elementer som skal bevares.
3. Ny beplantning.
4. Utforming og møblering av lekearealer.
5. Plassering og utforming av turveier.
6. Ras- og fallsikring.
3.4 Teknisk planer
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid på veger, skal det foreligge
godkjente tekniske planer.
3.5 Tuftepark
Tuftepark er et godt supplerende bidrag for nærområdet i offentlig friområde «F1» i
reguleringsplan «Søvigheia boligfelt».

§4

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, nr. 1)

4.1 Boligbebyggelse, generelt
a) Plassering og utforming av alle bygningsmessige tiltak (også garasje) skal være vist på
søknad om tillatelse selv om disse arbeidene skal utføres på et senere tidspunkt.
Søknaden skal inneholde situasjonsplan som viser tomtedeling med atkomst til
tomtene for BFS2 (tomt 1, 2, 3, 4) samlet. I søknaden skal det vises
biloppstillingsplasser, terrasser, murer og eventuelle andre terrenginngrep på den
enkelte tomt. Plantegningen skal utdypes ved hjelp av snitt/profiler som viser
forholdet til tilgrensende veier og eiendommer dersom det er nødvendig.
b) TLG (Topp Laveste Gulv).
c) Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen innenfor
planområdet med hensyn til fasader, takform, farger og materialbruk.
d) Bygg skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer.
e) Garasjens størrelse skal maksimalt utgjøre 50 m2 BYA. Mønehøyde målt fra ferdig
gulv skal ikke overstige 5,5 m.
f) Murer skal være av naturstein, eller bordforskalt betong.
g) Det tillates etablert murer med høyde inntil 1,5 meter for terrengbearbeiding.
h) Boligen skal oppføres innenfor byggegrense. Boder tillates utenfor byggegrense.
i) Garasje tillates oppført utenfor byggegrensen inntil 1 meter fra grense mot privat
naboeiendom. Langs veg tillates garasjen oppført inntil 2 meter fra formålsgrense for
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veg dersom den står parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra formålsgrense for veg
dersom den står vinkelrett på vegen. Dette gjelder også dersom garasjen er bygd
sammenhengende med boligen.
j) Det skal etableres 2 biloppstillingsplasser for hver boenhet, hvorav minimum 1
biloppstillingsplass skal være garasje. I tillegg skal det etableres 1 biloppstillingsplass
for hver sekundærleilighet.
k) Uteoppholdsareal pr. nye boenhet skal minimum være 80 m2.
4.2 Boligbebyggelse, B1-B3
B1-1:
a) Det tillates 1 boenhet pr formålsflate.
b) BYA = 50% pr. regulert tomt.
c) Maks mønehøyde over TLG er 8,0 meter.
d) Maks takvinkel er 23 grader.
e) Eiendommene Søvigheia 15 og 17 (gnr/bnr 16/303) tillates delt.
B1-2:
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 boenhet pr formålsflate.
BYA = 55% pr. regulert tomt.
Maks mønehøyde over TLG er 8,0 meter.
Maks takvinkel er 23 grader.
Eiendommene Søvigheia 15 og 17 (gnr/bnr 16/303) tillates delt.

B1-3:
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 2 boenhet pr formålsflate.
BYA = 45% pr. regulert tomt.
Maks mønehøyde over TLG er 8,0 meter.
Maks takvinkel er 23 grader.
Eiendommene Søvigheia 19 og 21 (gnr/bnr 16/304) tillates delt.

B2:
a) Det tillates maksimalt 2 boenheter pr regulert tomt. Bygg skal oppføres som ett bygg
pr tomt.
b) BYA = 40% pr. regulert tomt.
c) Maks gesimshøyde over TLG er 8,0 meter for gnr/bnr 16/306.
d) Maks mønehøyde over TLG er 8,2 meter for gnr/bnr 16/307.
e) Maks takvinkel er 23 grader for gnr/bnr 16/306.
f) Maks takvinkel er 42 grader for gnr/bnr 16/307.
B3:
a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 enebolig pr regulert tomt.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
Maks gesimshøyde over TLG er 9,0 meter.
Det tillates etablering av sekundærleilighet. Sekundærleiligheter skal maksimalt
utgjøre 70 m2 BRA og tilhøre hovedenheten.

4.3 Boligbebyggelse, frittliggende BFS1 – BFS2
BFS2, tomt 1 og 2:
a) Maksimal BYA = 50% BYA.
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b)
c)
d)
e)
f)

Det tillates maksimalt 2 boenheter pr tomt. Bygg skal oppføres som ett bygg pr. tomt.
Taktype: Flatt og eller pulttak (takhelning maks 10 grader).
Maks TLG kote +25,6 moh.
Maks høyeste gesims kote +34,6 moh.
Det tillates takterrasse. Rekkverk må være transparent og være inntrukket fra
fasadelivet med minimum 1 meter. Rekkverk medregnes ikke i gesimshøyde.
g) Det tillates underetasje/kjeller.
BFS2, tomt 3 og 4:
a) Maksimal BYA = 40% BYA.
b) Det tillates maksimalt 1 boenheter pr tomt.
c) Taktype: Flatt og eller pulttak (takhelning maks 10 grader).
d) Maks TLG for tomt nr. 3, kote +25,0 moh.
e) Maks høyeste gesims for tomt nr. 3, kote +32,5 moh.
f) Maks TLG for tomt nr. 4, kote +23,0 moh.
g) Maks høyeste gesims for tomt nr. 4, kote +30,5 moh.
h) Det tillates takterrasse. Rekkverk må være transparent og være inntrukket fra
fasadelivet med minimum 1 meter. Rekkverk medregnes ikke i gesimshøyde.
BFS1, tomt 5:
a) Maksimal BYA = 40% BYA.
b) Det tillates maksimalt 1 boenheter pr tomt.
c) Taktype: Saltak med takvinkel mellom 15 – 35 grader.
d) Maks TLG kote +22,8 moh.
e) Maks mønehøyde kote +31,1 moh.

§5

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, nr.2)

5.1 Kjøreveg, o_SKV1
a) Områdene er offentlige, og skal anlegges som vist i planen.
5.2 Kjøreveg, SKV1, SKV2, SKV3
a) Områdene er private, og skal anlegges som vist i planen.
5.3 Annen veggrunn - grøntareal
a) Områdene skal benyttes til grøfte- og sideareal, snøopplag, siktsone, skjæringer- og
fyllingsutslag, murer, sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, rekkverk o.l.
b) Fylling/skjæring kan anlegges på tilstøtende formål.
c) Det er ikke tillatt med parkering.
d) Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som
er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane.
e) Skjæring- og fyllingsskråninger skal dekkes med stedegen toppjord/vegetasjon.
5.4 Parkeringsplasser, o_SPP
a) Område «o_SPP» er offentlig og skal betjene gjesteparkering i boligområdet.
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§6

GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, nr. 3)

6.1 Grønnstruktur (på grunnen), G1 – G2
a) Områdene «G1 og G2» er privat grønnstruktur, og skal være en buffer.
6.2 Friområde, o_GF1 – o_GF2
a) Områdene «o_GF1 – o_GF2» er offentlig friområder. Vegetasjonen skal i størst
mulig grad bevares. Stier kan etableres.

EFL, 29.03.2019
ViaNova Kristiansand AS
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1 Sammendrag
ViaNova Kristiansand AS har på vegne av Erik Langeland, utarbeidet detaljregulering for del
av Søvigheia i Søgne kommune.
Detaljreguleringen er basert på reguleringsplan Søvik-Nodenes og Søvigheia boligfelt.
Detaljregulering har følgende hovedmål:
• Skape et godt og attraktivt boligområde.
• Fortetting med nye boliger.
• Regulere et attraktivt og aktivt friområde.
Planområdet omfatter 5 nye boligtomter.
I gjeldende reguleringsplan er hele planområdet regulert til «boliger», «offentlig
bebyggelse», «kjørevei», «offentlig friområde» og «friluftsområde». Atkomst til planområdet
er fra vest med eksisterende veg Søvigheia.
Utvidet eksisterende veg er regulert mot nordøst. Nye boliger ligger sør for vegen og vendt
mot sør, og med fin utsikt mot havet.
Det reguleres grønnstruktur som buffersone mot nord og mot sør. Utenfor planområdet i
nordvest (tilstøtende reguleringsplan Søvigheia boligfelt, område betegnet «F1»), reguleres
et innholdsrikt friområde med utforming som en «tuftepark» og sandlekeplass. Dette er et
bidrag til boligområdet og hele nærområdet ved Søvigheia. Planområdet har kort avstand til
større lekeområde og rekreasjonsområder, samt butikk og bussholdeplass ved
Langenesveien. Eksisterende hensynssone for høyspent er ikke aktuell, pga luftspenn er
fjernet. Tidligere bygg for pumpestasjon skal fjernes.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i mai 2018, med brev til berørte parter og annonse i
avisa Søgne- og Songdalen Budstikke.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Reguleringen tilrettelegger i hovedsak nye arealer til bebyggelse, infrastruktur og
opprettholde grønnstruktur.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
• Erik Langeland, Søvigheia 23, 4643 Søgne.
Tiltakshavers kontaktperson er Erik Langeland.
Rådgivende ingeniørfirma:
• ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
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Prosjektansvarlig er Even F. Lorentsen.
Prosjektmedarbeidere: Øyvind Haugen, Magnus F. Nygaard, Lena Holte,
Tore A. Nilsen og Marry Sjøvold.
Planforslaget viser ny kommunal veg, parkering og offentlig friområde. Dette innebærer at
en del tidligere private arealer (eksisterende veg og et mindre friområde i vest), nå blir i
offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke utarbeidet tidligere vedtak med administrasjonen i Søgne kommune.

2.4 Utbyggingsavtaler
Det er foreløpig ikke utarbeidet utbyggingsavtale. Prosessen med utbyggingsavtale mellom
tiltakshaver og Søgne kommune går parallelt med detaljreguleringen, og kan tidligst
godkjennes samtidig med at detaljreguleringsplanen godkjennes i kommunestyret.

2.5 Utredninger
Det er ikke behov for utredninger i detaljreguleringsplanen.

2.6 Vedlegg
•
•
•
•
•
•

Plankart
Reguleringsbestemmelser
ROS
Geometriplaner veg og rammeplan VA
Mottatte merknader
Oppstarts varsel (brev og annonse)

3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
• Kommunen og utbygger:
Oppstartsmøte mellom Søgne kommune og tiltakshaver og rådgiver ble avholdt den
19.03.2018. I tillegg har det vært møter og avklaringer med planavdelingen og
ingeniøravdelingen gjennom planprosessen.
• Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av detaljregulering, og annonsert i avisen Søgne- og Songdalen
Budstikke den 23.05.2018 samt brev til berørte parter.
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• Annet
Det har vært kontakt med barn og unges talsperson, Yngvild Grummedal i Søgne kommune.
Det vises til mottatt notat (av 23.11.2018) i forhold til barn og unges interesser og prosess
opp mot etablering av sandlekeplass og «tuftepark», samt innhold og plassering.
Tiltakshaver og rådgiver har vært i møte (den 25.03.2019) med elevrådet på Langenes skole.
Planforslag ble presentert. Elevrådet gav positive tilbakemeldinger til boligprosjektet, som
inkluderer en stor oppgradering av et eksisterende friområde som i dag ikke er i bruk.
Friområdet skal suppleres med ny sandlekeplass og en allsidig «tuftepark».
Grunneierliste ble oversendt av Søgne kommune.

Figur 1, varslet planavgrensning.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
•

Kommuneplans arealdel (2018-2030)

Detaljregulering for del av Søvigheia, planbeskrivelse – ViaNova Kristiansand AS

Side 6

Det har vært en pågående rullering av gjeldende arealdel i kommuneplanen. Denne
prosessen er nå avsluttet. Ny arealdel viser at området med nye boligtomter er avsatt til
boligbebyggelse - nåværende.
I tillegg er det regulert hensynssone, «detaljeringssone», med krav til detaljregulering.

Figur 2, ny arealdel i kommuneplanen.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplan er:
• «Søvig-Nodenes», vedtatt 05.02.1998 (planID 19980205). Reguleringsplanen
omfatter «boliger», «kjørevei» og «friluftsområde».
•

«Søvigheia boligfelt», vedtatt 13.06.2003 (planID 20030619). Reguleringsplanen
omfatter «offentlig friområde» og «kjørevei».

Figur 3, Gjeldende reguleringsplaner «Søvig-Nodenes» og «Søvigheia boligfelt», innenfor
planområdet.
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4.3 Tilgrensende planer
Tilgrensende reguleringsplaner er:
• «Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294», vedtatt 28.04.2016 (planID
201509). Tilstøtende areal mot nordøst er «friområde».
•

«Reguleringsplan for Pålsneset», vedtatt 22.03.2012 (planID 20120322). Tilstøtende
areal mot sørvest er «friluftsområde».

Figur 4, tilstøtende reguleringsplan mot nordøst.

Figur 5, tilstøtende reguleringsplan mot sørvest.
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4.4 Temaplaner
Det er ikke utarbeidet spesielle temaplaner for denne detaljreguleringsplanen.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Miljøverndepartementets retningslinje grenseverdier for støy, T-1442.
Vannressursloven.
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger i Søgne kommune, sør for Langenesveien, ved Søvigheia.

Figur 6, Oversiktskart av planområdet.

Figur 7, skråfoto av planområdet, sett fra sør
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• Avgrensning og størrelse på planområdet
Området er på totalt ca. 16 daa, og omfatter en blindvei av Søvigheia med tilhørende
boligbebyggelse som består av 7 boliger med tilhørende vei og tomter.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet består av opparbeidede boligtomter, med tilhørende atkomstveger. I vest og
sørvest er det et skogsholdt og i midtre del noen små fjellknauser og lagerplass.
Nord for planområdet ligger Kiwi-butikken og hovedatkomsten til veien Søvigheia. I øst
tilstøtende boligområde. Mot sør og vest et større sammenhengende skogsområde.

5.3 Stedets karakter
Planområdet består av et boligområde med opparbeidede tomter samt innslag av
naturtomt. Rekreasjonsområde med påstående skog mot sør og vest, og terrenget skråner
mot sør.

5.4 Landskap
Området er typisk sørlandsk og ligger på en liten forhøyelse i terrenget. Området ligger
solrikt til med utsikt mot sør og vest. Det er et lokalt mildt kystklima og kan være vindutsatt
fra vest. Det er ingen spesielle forhold angående estetiske og kulturelle verdier som utpeker
seg.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Fylkeskonservator har ingen merknader til saken vedr kulturminner eller kulturmiljø.
I databasen for kulturminner «Askeladden», er det ikke registrert automatisk fredete
fornminner i området.

Figur 8, kartutsnitt databasen for kulturminner, Askeladden
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5.6 Naturmangfold
GENERELT:
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av
beslutningen. Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i
innsynsløsningene i Norsk institutt for bioøkonomi (www.nibio.no), Naturbase
(www.naturbase.no), Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), forurensning (miljøstatus)
www.miljostatus.no og naturresurser (www.ngu.no). En påvirkning av et økosystem skal
vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for

NATURTYPER OG VEGETASJON:
Innenfor planområdet består arealet av bebyggelse og samferdsel, samt barskog med høy og
særs høy bonitet. Arealet består av bebygd område og av skog.

Figur 9, arealtype, bebygd område og skog, NIBO

NATURBASE:
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturtyper, eller arter på rødlista eller svartlista
innenfor planområdet.

Figur 10, kartutsnitt Naturbase
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ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det ikke registrert planter eller dyr på svartelista (uønsket) eller på
rødlista (sårbar/truede arter).

Figur 11, kartutsnitt Artsdatabanken

FORURENSNING:
I h.h.t. databasen Miljøstatus, er det ingen forurensning av grunnen i planområdet.

Figur 12, kartutsnitt forurenset grunn, Miljøstatus
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NATURRESURSER:
I h.h.t. databasen til NGU for mineralressurser, er det ingen konflikt med registrerte
mineralressurser av nasjonal eller regional verdi. Det vises til kart nedenfor.
Det er ingen drivverdige jordressurser i området.

Figur 13, kartutsnitt mineralressurser, NGU

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Hoveddelen av planområdet består av eksisterende boligbebyggelse. Mot sør og vest er det
rekreasjonsområde som er regulert til offentlig friområde, friluftsområde og friluftsformål.
Denne grønnstrukturen er også en snarveg til sjøen mot sør. Området som skal bebygges er
ikke i bruk som rekreasjonsområde.

5.8 Landbruk og kulturlandskap
Foruten skogen i sørvest, er det ingen landbruksmessige forhold. Der det ingen registrerte
kulturlandskapselementer i planområdet.

5.9 Trafikkforhold
• Vegsystem
Atkomst til planområdet er via Langenesveien (fv. 456) fra Tangvall i vest eller fra Vågsbygd i
øst. På Langenes ved matbutikken Kiwi ved kryss følges kommunal veg Søvigheia til
boligområdet. Bredden på kommunal atkomstvegen i planområdet varierer, men er ca. 3,5
meter. Det vises til normalprofil i vedlegg.
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Figur 14, atkomstveg til boligområdet.
• Trafikkmengde og skiltet hastighet
Vegen i planområdet er en blindveg, og det er kun 7 boliger. Skiltet hastighet i Søvigheia er
30 km/t.
• Ulykkessituasjon
Det er ingen registrerte trafikkulykker på kommunal veg Søvigheia.
• Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er etablert fortau langs kommunal veg Søvigheia frem til Langenesveien. Videre er det
atskilt gang- og sykkelveg langs Langenesveien (fv. 456) til Langenes skole.
• Kollektivtilbud
I dag går det bussrute på Langenesveien.

5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Det er etablert en gangpassasje i vestlige del av planområdet (friområde) som går gjennom
tilstøtende skog utenfor planområdet og videre ned til sjøen ved Pålsnesveien. Nordvest for
planområdet er det eksisterende friområde som er delvis opparbeidet med akebakke,
ballbinge og basketbane/skate-areal.

5.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Planområdet utgjør en naturlig utbygging i forlengelse av eksisterende boliger ved Søvigheia
på Langenes.
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Nærskolen er Langenes skole (barneskole), med en avstand på ca. 900 meter. Det er også
mulig å gå en snarveg gjennom et grøntområde via Kossevigheia. Det er god elevkapasitet på
skolen.

Figur 15, kartutsnitt, atkomstveg fra boligområdet til Langenes skole.
• Barnehagedekning
Det er følgende barnehager i nærområdet:
Kommunale:
- Åros barnehage, Årosveien 220.
- Solstrålen barnehage, Øygarden 7.
Private:
- Stokkelandsåsen familie barnehage, Stokkelandsåsen 9.
- Blåsmoen familie barnehage, Blåsmoen 17.
Etter tilbakemelding fra oppvekstsektoren i Søgne kommune, er det tilstrekkelig kapasitet på
barnehageplasser.

Figur 16, kartutsnitt, nærliggende barnehager.
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5.12 Universell tilgjengelighet
Området er ikke opparbeidet i dag og således ikke tilrettelagt med universell utforming.

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Til toppen av bakken i veien til eksisterende boliger er det etablert vannledning (VL110) og
spillvann (SP160). Tidligere høydebasseng med tilhørende vannledninger er ikke i bruk.
Tilhørende ledningsnett til nedlagt høydebasseng er ikke i bruk/terminert.
• Overvann
Til toppen av bakken i veien til eksisterende boliger er det etablert overvannsledning
(OV200). Planområdet skråner mot sørvest, med tilsvarende eksisterende avrenning i
terreng.

Figur 17, kartutsnitt, eksisterende VA- og overvanns-ledninger.
• Trafo
Innenfor planområdet er det ingen trafo. Agder Energi nett AS (AEN) har en nettstasjon ved
krysset Langenesveien/Søvigheia, og langs Søvigveien ved fotballøkka (Langenes
aktivitetspark).
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Figur 18, bilde, trafo ved Søvigheia.
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Strøm til eksisterende boligområde er via jordkabel. Det eksisterer ikke alternativ energikilde
i planområdet.

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

Figur 19, Løsmassekart fra NGU.
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5.15 Støyforhold
Det er liten trafikkmengde på de kommunale veger inn til planområdet, og det vil ikke være
målbare verdier for støy på disse vegene.
Statens vegvesen har utarbeidet støysonekart for fv. 456. Støy fra fylkesvegen vil få liten
innvirkning på planområdet, da det er ca. 80 meter til nærmeste nye boligbebyggelse samt
at det er etablert et nytt leilighetsbygg mellom nye boliger og fylkesvegen og nye boliger
ligger bort fra fylkesvegen på vestre side av kollen. Skiltet hastighet på fylkesvegen er 50
km/t.

Figur 20, støysonekart fra Statens vegvesen.

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Det er ikke avdekket spesielle forhold innenfor risiko og sårbarhets analysen i planområdet,
med unntak av moderat til lav fare for radon. Anbefales radonsperre nyetablering av boliger.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, samferdsel og grønnstruktur. Dette er i all
hovedsak i samsvar med reguleringsplan «Søvig-Nodeneset» og «Søvigheia boligfelt».
Hovedatkomsten til feltet blir fra eksisterende veg Søvigheia. Området er en blindvei, som
gir trygge og gode oppvekstvillkår for små og store.
Sørvest i planområdet ligger et stort grøntområde, med god atkomst fra nord, samt direkte
atkomst til tilstøtende skogs og rekreasjonsområde i sør. Dette offentlige friområdet
opprettholdes. l nordøst reguleres grønnstruktur som en liten buffer.
Utenfor planområdet i nordvest skal eksisterende offentlig friområde (F1) opprustes, med en
sandlekeplass og «tuftepark». «Tufteparken» er et bidrag fra utbygger som kommer hele
nærboligområdet til gode. Her er det gode lys- og solforhold.
Nye boliger ligger sentralt i planområdet, og ligger som en naturlig forlengelse av
eksisterende boligområde. Det tilrettelegges med 5 nye boligtomter.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
• Boligbebyggelse (B1-B3)
Eksisterende bebyggelse består av 7 boliger (3 stk. eneboliger og 2 stk. to-mannsboliger). I
område «B1» er formålsflaten lagt til eiendomsgrensene.
Maksimal utnyttelsesgrad i formål «B1-1» er BYA = 50 % BYA.
Maksimal utnyttelsesgrad i formål «B1-2» er BYA = 55 % BYA.
Maksimal utnyttelsesgrad i formål «B1-3» er BYA = 45 % BYA.
Maksimal utnyttelsesgrad i formål «B2» er BYA = 40 % BYA.
Maksimal utnyttelsesgrad i formål «B3» er BYA = 40 % BYA.
Det er ellers ingen spesielle endringer.
• Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS2)
Det reguleres 5 nye eneboliger. På tomtene 1 og 2 åpnes det for 2 boenheter pr tomt. Alle
boligene har nærhet til rekreasjonsområder, og de vil få gode lys- og solforhold.
Maksimal utnyttelsesgrad i formål «BFS1-BFS2» varierer mellom BYA = 40-50 % BYA.
• Kjøreveg (o_SKV1)
Veg «o_SV1» er kommunal veg og går gjennom planområdet og er en forlengelse av
eksisterende veg. Vegen ligger sentralt i nordre del av planområdet og godt i terrenget uten
stor eksponering. I enden er det regulert vendehammer samt areal til snøopplag.
• Annet veggrunn – grøntareal
Arealene omfatter nødvendig sideareal til vegene slik som grøft, skråning/skjæring mm.
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• Parkeringsplasser (o_SPP)
Det er regulert offentlig gjesteparkering.
• Grønnstruktur (G1 – G2)
Det regulert til grønnstruktur (G1) mellom atkomstvegen og tilstøtende område i nordøst.
Området består av slett fjell, og vegetasjon med gress, busker og små trær.
Det regulert til grønnstruktur (G2) sør for boligområdet «B2». Området består av fjell, gress,
busker og små trær.
• Friområde (o_GF1-2)
Områdene «o_GF1 - o_GF2» er regulert til offentlig friområde. Formål er et naturlig
rekreasjonsområde uten spesiell opparbeidelse, med påstående trær og vegetasjon. Det kan
etableres stier gjennom området. De bratteste områdene blir liggende uberørt.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Nye boliger ligger på en flate mellom eksisterende boliger. Terrenget skråner mot sør, vest
og nord.
Boligstrukturene blir frittliggende småhusbebyggelse, og er en naturlig fortetting i et etablert
boligområde. Adkomst til boligfeltet er via eksisterende veg fra vest som utbedres til
kommunal standard i det nye området.
Nye boliger har inngangssone fra første etasje eller underetasje. Det kan bli aktuelt å
etablere underetasje på tomt nr. 1 og 2, for å ta opp høydeforskjellen mot sør. Da er det
mulig å spare deler av dette terrenget.
Bebyggelsen er tenkt plassert slik på tomtene at det dannes hage /oppholdssoner mot sør og
vest.
Bestemmelsene sikrer en enhetlig utforming av bebyggelsen med hensyn til fasader,
takform, farger og materialbruk innenfor planområdet. Bebyggelsen skal ha matte, ikke
reflekterende tak.
Reguleringsplanen legger opp til 5 nye boligtomter. For boligtomt nr. 3, 4 og 5 tillates 1
boenhet pr. boligtomt. På boligtomt nr. 1 og 2 tillates to boenheter pr. boligtomt. På
boligtomt «B3» tillates hovedboenhet, samt sekundærleilighet.
Boligene må plasseres innenfor byggegrense. Det tillates etablert terrasser, murer, garasje,
boder og gjerder utenfor byggegrense. Høyder er angitt fra gjennomsnittlig terreng.
Murer på boligtomter skal utformes i naturstein og ikke være høyere enn 1,5 meter.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Boligene er plassert slik at felles gateløp er i nordre del av planområdet. Samtidig har alle
tomtene muligheten for å opparbeide gode og solrik uteplass. Dette er med på å øke
bokvaliteten i området.
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Boligfeltet har direkte kontakt med skogområder med stier som gir videre koblinger til større
friområder. Det er meget kort avstand ned til sjøen med badeplasser og fiske.
Tilstøtende planområdet i nordvest er det et offentlig friområde (F1). Arealet som egner seg
til sandlekeplass og en mindre «tuftepark» som et aktivitetsområde, er på ca. 700 m2.
Området har god plassering i forhold til bebyggelse, solfylt, nærhet til balløkke og direkte
atkomst til tilstøtende rekreasjonsområde mot sør. Det er bl.a. etablert «tuftepark» i
Lauvåsen i Kristiansand. Dette er en lavterskel tiltak for egenorganisert idrett og folkehelsen.
Tufteparken er en inkluderende sosial arena i like stor grad som en treningspark, med et
konsept utviklet slik at alle kan utføre grunnleggende øvelser uavhengig av
treningsbakgrunn. Tiltakshaver mener dette er et godt supplerende bidrag for nærområdet.
Se illustrasjoner nedenfor.

Figur 21, eksempel på apparat i «Tuftepark».

Figur 22, eksempel på aktivitet i «Tuftepark».
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Figur 23, eksempel på mulige apparater i «Tuftepark».

Figur 24, bilde, friområde (F1) område for ny sandlekeplass og «Tuftepark», sett mot nord.

Figur 25, friområde (F1) område for ny sandlekeplass og «Tuftepark» i østre del.
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Lokalisering av ny sandlekeplass og «tuftepark» har vært vurdert og diskutert med adm. i
Søgne kommune. Ut fra en samlet vurdering er dette den beste, ut fra mottatte innspill,
egnethet, avstand til brukerne, andre nærliggende sandlekeplasser, sammenkobling opp mot
kvartalslek, sol og lys.

6.5 Folkehelseloven
Det er gode rekreasjonsområder tilknyttet planområdet. Det etableres ny sandlekeplass og
«tuftepark» i tilstøtende areal nordvest for planområdet. Området har nærhet til
boligområdet, samtidig som det er samlokalisert med kvartalslekeplass. Lekeplassen er et
godt treffsted for barnefamilier, samt små og store. Den ligger lyst og solrikt til, med kort
atkomst til skogen i vest og sør.
I planområdet er det regulert 2 friområde i vest (o_GF1 og o_GF2). Det avsettes i tillegg en
buffersone som grønnstruktur (G1) i nordøst og sør. Dette gir god sameksistens mellom
boliger og grønnstruktur.
Nordvest for planområdet er det etablert en større kvartalslekeplass (Langenes
aktivitetspark) med bl.a. fotballbane, basketbane og akebakke. Denne vil nå suppleres med
sandlekeplass og «tuftepark».
Det er svært gode turmuligheter i nærområdet på Langenes, bade og fiskemuligheter ved
Pålsneskilen. Rundt Kvernhusvannet er det gode stier, og ved bakenforliggende heier ved
Øygardsheia og Kilen.

Figur 26, skråfoto eksisterende kvartalslek (Langenes aktivitetspark), friområde (F1).
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Figur 27, rekreasjon ved Pålsneskilen.

Figur 28, eksisterende tursti rundt Kvernhusvannet.

Nærmeste matbutikk er Kiwi ved krysset Langenesveien/Søvigheia. Litt vest på
Langenesveien ved Langenes skole, ligger Langenes arbeidskirke.
Planområdet er tilrettelagt for gående og syklende til og fra skolene og barnehage. Myke
trafikanter har trygg ferdsel i sitt nærområde med godt utbygd gang-/sykkelnett.
Det er meget kort avstand til kollektivtrafikk. Buss kjører på Langenesveien og det er
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bussholdeplasser på begge sider av veien litt øst for krysset Langenesveien/Søvigheia.
Planområdet ligger sørvendt i god avstand til havet. Nærmeste registreringer for
klimastatistikk er Oksøy fyr. Vindrosen nedenfor viser fordeling av vind gjennom en periode
på 30 år.

Figur 29, vindrose for Oksøy fyr.

I h.h.t. databasen miljøstatus, er grunnen ikke forurenset.
De viktigste kildene til lokal luftforurensning er veitrafikk, vedfyring, industri og bygg- og
anleggsarbeid, med veitrafikk som den største årsaken til lokal forurensning. Det er særlig
svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksider (NO2 og NO) som bidrar til lokal luftforurensning og som er de største helsetruslene.
Det er ikke industri med forurensning til luft i nærområdet. Avstand i luftlinje til
industriområde Linnegrøvan er ca. 3 km, og til Høllen er ca. 3,6 km. Hele nærområdet er i
hovedsak boligområder med kort avstand til skogsområder og nærhet til vann som
rekreasjonsområder. Planområdet er ikke støyutsatt.
Det er ingen serveringsvirksomheter innenfor eller i nærheten av planområdet som kan
medføre lukt eller støy. Det er heller ikke større arrangementsarenaer.
Ved Langenes skolen ligger Langenes stadion, som brukes til ballaktivitet samt noe friidrett.
Planforslaget forholder seg i hovedsak til overordnet plan, og tilstøtende
rekreasjonsområder blir ikke negativt påvirket.

6.6 Parkering
Det skal avsettes 2 parkeringsplass pr. boenhet med mulighet for minst en garasjeplass pr.
boenhet på egen tomt. Der hvor det er sekundærleilighet skal det i tillegg avsettes 1
parkeringsplass på boligtomta.
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6.7 Tilknytning til infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Nye samferdselsanlegg og ny teknisk
infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende kommunale
retningslinjer.
I planområdet reguleres forlengelse av eksisterende veg som kommunal veg.

6.8 Trafikkløsning
• Kjøreatkomst
Boligområdene «BFS1, BFS2 og B3» tilknyttes regulert kommunal veg Søvigheia i fra vest.
• Utforming av veger
Vegene er dimensjonert etter vegnormal for Søgne kommune. Regulert veg består av to
deler. Den første delen fra P0 til P105 omfatter etablert veg med gjeldende bredder og
kurvatur. Bredden varierer. Minste horisontalkurve er 15 meter. I denne svingen er det
regulert breddeutvidelse. Minste vertikalkurve er 150 meter. Største stigning på dette
strekket er 12 % med en lengde på ca. 45 meter. Dette etter avtale med ingeniørvesenet i
Søgne kommune.
Fra P105 til P190 omfatter ny veg og er utformet som atkomstveg A1 med kjørebredde på 4
meter, og regulert total bredde på 6 meter. Minste horisontal kurve er 50 meter og minste
vertikalkurve er 350 meter. Største stigning på dette strekket er 5 %.

Figur 30, typisk normalprofil av ny kommunal veg (o_SKV1).
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Figur 31, lengdeprofil av eksisterende og ny kommunal veg (o_SKV1).
• Tilgjengelighet for gående og syklende
Nord for planområdet langs vegen Søvigheia er det etablert fortau. I planområdet er det ikke
regulert fortau da det er få boliger og trafikkmengden er liten.

6.9 Planlagte offentlige anlegg
Foruten ny kommunal veg, VA, friområde, sandlek og «tuftepark», er det ikke planlagt andre
offentlige anlegg.

6.10 Miljøoppfølging
Den enkelte boligtomt holder renovasjonsdunker, som settes ut mot veg på tømmedag.
Sortering av avfall som metall og klær leveres ved etablerte returpunkt i kommunen. Plan for
avfallshåndtering i Søgne kommune skal følges.

6.11 Universell utforming
Atkomstvei til boligområdet er ikke universelt utformet. Det skal tilstrebes universell
utforming på enkelte boliger.

6.12 Uteoppholdsareal
Innenfor planområdet er det regulert offentlige friområder o_GF1-2. Sandlekeplass i
tilstøtende område er plassert på en lett tilgjengelig flate øst i friområdet (F1) og er
dimensjonert slik at den kan inneholde huske, sandbasseng, sklie og oppholdssone med
benk. I dette arealet skal det også etableres en «Tuftepark».
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Alle tomtene har mulighet for å opparbeide en solrik uteplass som vil være relativt usjenert
og ha utsikt.

6.13 Landbruksfaglige vurderinger
Det er ingen landbruksarealer innenfor planområdet.

6.14 Kollektivtilbud
I detaljreguleringsplanen er det ikke tilrettelagt for kollektiv. Nærmeste bussholdeplass
ligger i tilknytning til Langenesveien. gangavstand fra nærmeste nye boligtomt er ca. 400
meter. Tilrettelegging for bruk av buss fremmer miljøet.

6.15 Kulturminner
Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator har ingen merknader til plansaken.
Detaljreguleringen er dermed ikke i konflikt i forhold til kulturminner.

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
• Vann
Eksisterende ledninger forlenges inn i boligfeltet. Hovedvannledningene i området skal
dimensjoneres for å kunne tilfredsstille krav til brannvann på 20 l/s (småhusbebyggelse).
Vannledning VL110 PVC.
• Avløp
Spillvann (avløpet) føres via selvfallsledninger. Spillvann SP 160 PVC.
• Overvann
Overvann fra forlenget kommunal veg føres ned i ny overvannledning (OV200). Overvann fra
tomter skal fordrøyes lokalt.
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Figur 32, rammeplan VA og overvann nye boligtomter.

6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet. Det er ikke avdekket spesielle emner som
krever avbøtende tiltak/løsninger innenfor planområdet, foruten aktsomhet for radon. I
byggeperioden bør det etableres radonsperre for hver bolig.

6.18 Rekkefølgebestemmelser
Det stilles krav om opparbeidelse av lekeplass og atkomstveg, i tilknytning til nye boliger. Det
vises til reguleringsbestemmelsene.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Forslaget til detaljregulering følger i hovedsak gjeldende reguleringsplan. Planforslaget åpner
for nye boligtomter i et område som tidligere var avsatt til «friluftsområde».
Planforslaget er i tråd med den nye kommuneplanens arealdel.
Eksisterende terreng og tidligere regulert terreng harmonerer ikke. Dette arealet er ikke et
«friluftsområde», men et opparbeidet areal som består av boligbebyggelse, atkomstveg,
vedproduksjon, samt lagerområde. Planforslaget forringer dermed ikke eksisterende
situasjon, som ikke er i bruk som et «friluftsområde».

Figur 33, ortofoto av eksisterende situasjon.
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7.2 Landskap/bebyggelse
Ny forlenget kommunal veg ligger lett og fint i landskapet. Dette gir god kontakt mellom veg
og terreng. Det åpnes for murer for å ta opp høydeforskjeller på nye boligtomter. Tilstøtende
stisystem blir ikke berørt av planområdet.
Eksisterende og nye bebyggelser er regulert på linje med hjelp av byggegrenser mot sør.
Dette gir gode føringer og avgrensning mellom bebyggelse og tilstøtende grøntdrag mot sør.
For boligtomt nr. 1 (og delvis tomt 2) gir dette en skjult underetasje mot sør pga bevarte
terrengkoter, som vil gi dempet volum på nye boliger. Ny bebyggelse vil gli fint inn i
eksisterende landskapet.

7.3 Stedets karakter
Bearbeidet terreng med atkomstveg, lagerområde og bolighus, transformeres til et rent
boligområde med eneboliger og grøntstruktur.

7.4 Estetikk
Det er tatt hensyn til den tilgrensende bebyggelsen i utforming av planen. Bestemmelsene
sikrer at utformingen skal gi en visuell helhet for hver av de nye feltene gjennom bevisst
materialbruk, fargebruk og takform.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdier
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø, og planforslaget gir dermed heller ingen
påvirkning/konsekvens.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet.
• Naturverdier
Det er ingen registrerte naturverdier innenfor planområdet.
• Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiell verdifull naturverdi, fugler eller planter i artsdatabanken.
• Verdifull vegetasjon
Det er ikke registrert spesiell verdifull vegetasjon i artsdatabanken.
• Viltinteresser
Det er ikke registrert spesielle viltinteresser, og planforslaget medfører ikke konsekvenser
for natur og miljø.
• Økologiske funksjoner osv
Det er ikke registrert noen spesielle økologiske funksjoner i planområdet.
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7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Boligfeltet har gode rekreasjonsmuligheter. Det er direkte kontakt med skogområder med
stier som gir videre koblinger til større friområder, lekeplasser og interne gangveier.
Det skal etableres ny sandlekeplass og «tuftepark» i tilstøtende friområde.

7.8 Uteområder
Boligområdet har gode uteområder både på hver enkelt tomt og offentlig friområde.
Sandlekeplass er plassert sentralt på en lett tilgjengelig flate.
Alle tomtene har muligheten for å opparbeide en solrik uteplass som vil være relativt
usjenert og ha utsikt.
Boligområdet ligger godt med tanke på tilgang til omkringliggende skog/grøntdrag og
omkringliggende opparbeidede arealer med lek og gangveier.

7.9 Trafikkforhold
• Vegforhold
Infrastrukturen gir sikre og gode forhold for både kjørende og gående i området.
• Trafikkøkning/reduksjon
Det er planlagt 5 nye boliger som påkobles eksisterende kommunal veg. Dette vil ikke
medføre noen større trafikkbelastning.
• Kollektivtilbud
Ingen endring av eksisterende løsning for kollektivtrafikken i området.

7.10 Barns interesser
Barns interesser er ivaretatt i planen gjennom å tilrettelegge for trygg skoleveg, lekeplass, og
gangveier med kopling til eksisterende boligområder. I tillegg er området knyttet sammen
med flere andre etablerte boligfelt. Dette er positivt med tanke på at det vil være mange
barn i nærområdet. Det er mottatt uttalelse fra barn og unges representant som stiller seg
positivt til et nytt nærmiljøanlegg som en «tuftepark». I forhold til prosess og medvirkning,
har det også vært dialog med barn og unges representant, og elevrådet på Langenes skole, i
forkant av utarbeidet planforslag.

7.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Det er god elevkapasitet på Langenes skole (barneskole).
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• Barnehagekapasitet
Det tilstrekkelig kapasitet på barnehageplasser i nærområdet.

7.12 Universell tilgjengelighet
Eksisterende veg er for bratt stigning til å kunne gi universell utforming av atkomst.
Lekeplassen er lokalisert på en flate i friområdet slik at den kan utformes etter kravene for
universell utforming.

7.13 Energibehov - energiforbruk
Energibehov for boligområdene er i hovedsak strøm og vedfyring. Nye boliger bruker mye
mindre energi enn eldre boliger. Transport for lengre avstander foregår med bil og buss.
Transport for kortere avstander er med sykkel.

7.14 ROS
Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket
spesielle virkninger/konsekvenser i forbindelse med planforslaget. Det vises til analysen som
vedlegg til plan.

7.15 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Nye ledninger forlenges inn i boligfeltet.
• Overvann
Overvann fra nye boligtomter føres til terreng.

7.16 Drift og vedlikehold
Ny del av vegen er dimensjonert etter kommunal standard. Det er regulert vendehammer og
snø-opplag som gir god snumulighet og brøyting av snø. Langs vegen er det regulert annen
veggrunn til bl.a. snø-opplag, og offentlig gjesteparkering.

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Detaljregulering for del av Søvigheia vil tilføre markedet tomter som vil være attraktive både
for personer som bor i Søgne eller som vurderer å flytte til Søgne.
Økonomisk vil nye innbyggere gi kommunen vekst, derav økte skatteinntekter, men også økt
tjenestebehov som skole, barnehage osv.
Under utbyggingen vil området gi kommunen inntekter i form av tilkoblingsavgifter og
byggesaksgebyrer.
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8 Innkomne innspill
Det er mottatt 7 merknader til varslet oppstart av detaljregulering. Nedenfor er det et
sammendrag av merknader som berører planområdet, samt kommentar på merknadene.
Merknadene er samlet som vedlegg til planbeskrivelsen.

Merknader fra Statens vegvesen Region sør, seksjon for planforvaltning og miljø,
datert 19.06.2018:
Statens vegvesen har ingen merknader.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.

Merknader fra Vest-Agder fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø,
datert 12.06.2018:
Fylkeskommunen gir råd at bebyggelsen gis en plassering og utforming som tilpasses
landskapet og omkringliggende bebyggelse. Knauser bør om mulig bevares.
Det skal beskrives hvordan barn og unges interesser vil bli ivaretatt.
Det vises til vurdering av makebytte av areal for lek på deler av gnr/bnr 16/307. Ved
omdisponering av areal skal det skaffes fullverdig erstatning, jf RPR for barn og planlegging.
Det forutsettes trygg atkomst til funksjoner som benyttes av barn og unge i fritiden.
I eksisterende reguleringsplan bør inntegnet sti opprettholdes. Denne fungerer som
trafikksikker tilkomst til lekeområdet og tilkomst ned til sjøen.
Fylkeskonservator har ingen merknader til saken.
Tiltakshavers kommentar:
Ny bebyggelse skal få en arkitektonisk god beliggenhet i terrenget.
Planbeskrivelsen beskriver barn- og unges interesser.
Aktuelle makebytte omfatter tidligere areal som var tenkt til «lek» på gnr/bnr 16/296, som
nå er flyttet til deler av gnr/bnr 16/307. Område til «lek» er ikke fradelt eller opparbeidet.
Dette følges opp i planen. Arealet (gnr/bnr 16/296) som ligger vest for bolighuset på gnr/bnr
16/307, åpnes nå for boligbebyggelse og med atkomst i fra øst. Søndre del av eiendommen
gnr/bnr 16/307 opprettholdes som del av et større sammenhengende friområde.
Det skal tilstrebes å opprettholde inntegnet sti.
Forhold til kulturminner og kulturmiljø tas til etterretning.

Merknader fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, v/ Miljøvernavdelingen,
datert 29.05.2018:
Det vises til Fylkesmannens sjekkliste for reguleringsplaner.
Ved omdisponering av dagens arealer til lek, må det skaffes fullverdig erstatning. Det vises til
RPR for barn og unge. I planprosessen må barn og unges gis anledning til deltakelse.
Planen bør inneholde bestemmelser som sikrer fellesarealer, lekeplasser, boliger, parkering
og atkomst får universell utforming. Det vises til rundskriv T-5/99B.
Planens virkning på naturmangfold skal vurderes, jf. Naturmangfoldlove §§ 8-12.
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Det må gjøres rede for eventuelle fremmede arter, og det bør tas høyde for å hindre
spredning av fremmede arter. Reguleringsbestemmelsene bør sikre at tilførte masser er rene
for frø og plantedeler fra uønskede fremmede arter.
Det bør vurderes bruk av fornybare materialer i byggene, tiltak for å redusere bilbruk,
tilrettelegge for lading av elbiler.
Overvann bør håndteres i størst mulig grad lokalt med infiltrasjon og fordrøyning.
Grenseverdier for støy må overholdes. Det vises til T-1442/2016. Ved behov må det
innarbeides i reguleringsbestemmelsene krav om støyskjerming.
Det er krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Eventuelle
arealer som det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet, skal avmerkes i planen som
hensynssoner med bestemmelser.
Tiltakshavers kommentar:
I forhold til område til lek og omdisponering, vises det til kommentar til fylkeskommunen.
Det er gitt mulighet til deltakelse for barn og unge i planprosessen, ved Barn og unges
representant i Søgne kommune og barne og ungdomsrådet i Søgne kommune. Det er i tillegg
avholdt møte med elevrådet på Langenes skole, og vært dialog med barn og unges
representant i Søgne kommune.
Planområdet består av eksisterende situasjon med veg og boliger, samt ny veg og boliger.
Terrengets beskaffenhet gjør det utfordrende med universelle løsninger som dekker alle
formålsflater. Naturmangfoldet er avklart i planfasen, samt eventuelle fremmede arter.
Eventuell tilrettelegging av lading for elbiler, må være opp til den enkelte kjøper og tas i
byggesøknaden.
Det skal utarbeides rammeplan for VA. Grenseverdi for støy skal overholdes. Det skal
utarbeides ROS-analyse. Eventuelle hensynssoner reguleres i plankartet med tilhørende
bestemmelser.

Merknader fra Torun og Inge Solhøi, Pålsnesveien 10, datert mottatt 21.06.2018:
Det er uheldig at det planlegges innenfor en allerede godkjent reguleringsplan.
Flere ønsker om fortetting som kom inn ved rulleringen av kommuneplanen i 2009 ble
avvist.
Det vises til tidligere ønsker om fortetting i 2006 fra undertegnede, og ønske om regulering i
2003 av Rolf Hærøy. Det vises også til saksmappe 2017/2786-15886/2018 vedr søknad om
fradeling som ble avvist. Det ønskes lik behandling ved bygging i friluftsområde.
Tiltakshavers kommentar:
Om ikke et område er uregulert, er det naturlig at det reguleres arealer som er regulert fra
før i en tidligere prosess.
Det er kommunen som bestemmer hva og hvor mye som skal varsles oppstart av ved
regulering.
Det er ingen reguleringsplaner som er like, og det må gjøres individuelle vurderinger i den
enkelte planprosess. Vi er i ettertid kjent med at i den nye kommuneplanens arealdel er det
tatt hensyn til fremtidige byggeområder.
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Merknader fra Naturvernforbundet i Søgne, datert mottatt 21.06.2018:
Det etterlyses presisering hva som menes med buffersone
I forbindelse med konsekvensutredning vises det til PBL § 12-3. Dette er ikke riktig.
Det ønskes nytt varsel om oppstart av detaljregulering.
Stor del av planområdet omfatter friluftsformål som ønskes omregulert til boligtomter og
vei.
Eksisterende friluftsområde må ses i sammenheng med tilstøtende friluftsområde.
Tiltakshavers kommentar:
Buffersone omfatter areal mellom atkomstveg og eksisterende skråning ned mot
leilighetsbygg/kiwi i nord.
PBL § 12-3, tredje ledd, henvises til PBL § 4-2. Denne paragrafen omfatter planbeskrivelse og
konsekvensutredning.
I praksis er planområdet ikke et friluftsformål, men et bebygd areal. Det er tidligere gitt
tillatelse til eksisterende tiltak. Under prosessen med utarbeidelse av ny arealdel i
kommuneplanen til Søgne kommune, er berørt areal regulert til byggeområde.
Planprosessen tar hensyn til tilstøtende friluftsområder for å få en god helhetlig løsning.

Merknader fra Aage Pettersen, Pålsnesveien 68, datert mottatt 18.06.2018:
Det forventes at tidligere omsøk boligtomt på eiendommen gnr/bnr 16/252 kan realiseres,
dersom varslet planområde blir godkjent. Dette utfra en form for likhet for loven.
Tiltakshavers kommentar:
Tiltakshaver kan ikke gå inn i prosessen med eldre planer og søknader som ikke omfattes av
varslet oppstart.
Det er ingen reguleringsplaner som er like, og det må gjøres individuelle vurderinger i den
enkelte planprosess.

Merknader fra adv Pettersen Vestbakke & Co, pva Sara Thorbjørn Herøy, gnr/bnr 16/156
og 314, datert mottatt 13.06.2018:
Det vises til at det er gitt tillatelse til fremføring av veg som deler friluftsområde, og det er
gitt tillatelse til bebyggelse inn på friluftsområde.
Dersom det åpnes for bygging i friluftsområde, må det også gjelde for andre.
Herøy eier eiendommen gnr/bnr 16/156 og ønsker makebytte deler av dette arealet med sin
andre eiendom gnr/bnr 16/314, med tanke på å få inn ytterligere boliger.
Tiltakshavers kommentar:
Tiltakshaver går ikke inn i prosessen med tidligere søknader og tillatelser.
Det er ingen reguleringsplaner som er like, og det må gjøres individuelle vurderinger i den
enkelte planprosess.
Spørsmål vedr regulering av areal utenfor varslet planområde, må stilles til Søgne kommune.
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9 Avsluttende kommentar
I planområdet er det ikke avduket konfliktområder. ROS-analyse er utført. Det anbefales å
legge radonsperre for nye boliger. Det er ikke registrert automatiske fredete fornminner i
planområdet, og ingen landbruksareal går tapt.
Hovedformålet med detaljreguleringen er tilrettelegging for nye boliger, som vil gi gode
oppvekst og bokvaliteter. Området har nærhet til rekreasjonsområder som sjø og
skogsområder, samt kort avstand til skole. Snarveg gjennom skogen i sørvest opprettholdes.
Det er kort avstand til busskommunikasjon ved Langenesveien.
Det er en god balanse mellom boligformål og rekreasjonsområder, samt nødvendig
infrastruktur.
Detaljregulering for del av Søviga vil gi Søgne kommune gode, attraktive og kvalitetsrike
boligtomter, med sjøen i front og heia i bakkant, samt opprusting av et tidligere ubrukt og
ikke etablert friområde som vil inneholde sandlekeplass og «tuftepark».

Kristiansand 29.03.2019
EFL
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
DETALJREGULERING DEL AV SØVIGHEIA
I SØGNE KOMMUNE

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

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

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

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

Ingen alvorlig skade

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

4. Svært alvorlig

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

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

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

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

-

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

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

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

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

NEI

1

1

2. Snø-/isras

NEI

1

1

3. Flomras
4. Elveflom
5. Radongass

NEI
NEI
NEI

1
1
2

1
1
2

Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart ras fra
NVE Atlas.
Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart ras fra
NVE Atlas.

I h.h.t. NGU sitt
aktsomhetskart for radon,
er det moderat til lav fare i
planområdet. Bør bruke
radonsperre ved
nyetablering av boliger.

Vær, vindeksponering. Er området:
6. Vindutsatt

NEI
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7. Nedbørutsatt
8. Utsatt for springflo/flom i
sjø/vann
9. Utsatt for flom i bekk (lukket)

NEI
NEI

1
1

1
1

NEI

1

1

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
10. Sårbar flora

NEI

1

1

11. Sårbar fauna/fisk

NEI

1

1

12. Verneområder
13. Vassdragsområder
14. Fornminner (afk)

NEI
NEI
NEI

1
1
1

1
1
1

15. Kulturminne/-miljø

NEI

1

1

I h.h.t. artsdatabanken er
det ikke registrert rødlista
(sårbare) arter eller
svartelista (uønskede)
arter innenfor
planområdet. Det er ingen
registreringer i MD sin
naturbase.
I h.h.t. artsdatabanken er
det ikke registrert rødlista
(sårbare) arter eller
svartelista (uønskede)
arter innenfor
planområdet. Det er ingen
registreringer i MD sin
naturbase.

I databasen Askeladden,
er det ikke registrert
automatisk fredede
fornminne, innenfor
planområdet.

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

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

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

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

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

33.
34.
35.
36.

Forurenset grunn
Forurensning i sjø/vassdrag
Høyspentlinje (stråling)
Risikofylt industri mm

NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1

1
1
1
1
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Berggrunnen omfatter
amfibolitt og
glimmerskifer. Er ikke
spesielt utsatt.
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(kjemikalier/eksplosiver)
37. Avfallsbehandling
38. Oljekatastrofeområde

NEI
NEI

1
1

1
1

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

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

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

NEI

1

1

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

NEI
NEI

1
1

1
1

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

NEI
NEI
NEI

1
1
1

1
1
1

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

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

NEI

1

1

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

NEI

1

1

NEI

1

1

Endelig risikovurdering: I h.h.t. risiko sjekkliste, tabellen ovenfor og utarbeidede
temarapporter, ligger oppramsede hendelse/situasjon under grønn kategori.

Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig

5

1. Lite sannsynlig
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OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK:
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser krever tiltak.
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.
Forhold som i h.h.t. tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering
av tiltak, er gitt nedenfor:
Det er ingen tiltak som utmerker seg spesielt, utenom følgende:
- I forhold til aktsomhet for radon, bør det bruke radonsperre ved nyetablering av
bolighus.

ViaNova Kristiansand AS
Kristiansand, 19.09.2018

Even F. Lorentsen
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Reg. bredde 6,00 + evt. siktutvidelse
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ADKOMSTVEG A1 <50/100 BOLIGER
Dimensjonerende kjøretøy: L
Dimensjonerende fart: 30 km/t
Stoppsikt: 20 m
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SØGNE KOMMUNE

Tlf sentralbord: 38 05 55 55
Postboks 1051
4682 SØGNE
Org.nr.: NO 964 967 091 MVA

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato: 23.11.2018

Uttalelse fra barn og unges representant - Detaljregulering for del av
Søvigheia.
Formålet med planen slik jeg leser den er å tilrettelegge for 5 nye boligtomter med tilhørende
infrastruktur og lekeplass i Søvigheia.

Jeg registrer at kommunen har foreslått et møte med elevene på Langenes skole hvor de kan få
komme med sine innspill planen. Elevrådet kan være en fin arena for slike innspill.
De aller yngste barna vil likevel ikke være ivaretatt gjennom involveringa av elevrådet. Her vil
det i planen derfor være viktig at det tilrettelegges for en sandlekeplass for de minste utifra de
krav og bestemmelser om sikkerhet, tilgjengelighet, avstand og utstyr som foreligger. Jeg
forutsetter at lekeplassen skal være til almen ferdsel.

Barn og unges representant stiller seg positiv til at et nærmiljøanlegg alternativt kan ses i
sammenheng med ballingen hvor det tilrettelegges for et område som kan brukes av ulike
aldersgrupper og gir mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne.

Yngvild Grummedal
Barn og unges representant

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato: 27.06.2019
Vår ref.: 201906730-2
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2018/1132 - 26263/2019

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - detaljregulering for
deler av Søvigheia - PlanID 201802 - Søgne kommune
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole-Johan Eik, 38 17 62 07

Postboks 1051
4682 SØGNE

Høringsuttalelse til detaljregulering for Søvigheia, planid 201802 i Søgne
kommune
Vi viser til kommunens skriv av 17.06.2019.
Planområdet omfatter ca. 16 dekar på høyden sør for Kiwi-butikken på Langenes. Det er i dag 7
boliger innenfor planområdet (3 eneboliger og 2 tomannsboliger). Planforslaget åpner for etablering
av 5 nye boligtomter. Området utgjør del av reguleringsplan for Søvik-Nodenes fra 1998 og Søvigheia
boligfelt fra 2003. Ny kommuneplan legger til grunn at reguleringsplanene fortsatt skal gjelde, men
antyder boligbebyggelse innenfor deler av regulert friluftsområde.
Vurdering
Fylkesmannen mener planen i hovedsak ivaretar nasjonale og regionale interesser vi er satt til å
ivareta, i tilstrekkelig grad. Spesielt har vi lagt merke til at eksisterende regulerte lekeplass nå er
regulert som del av offentlig friområde. Nytt lekeareal er sikret i tilgrensende plan for Søvigheia
boligfelt. Her er det i dag ball-binge og basketbane. Arealet øst for dette planlegges nå med nytt
aktivitetsområde med ny sandlekeplass og «tuftepark». Det er knyttet rekkefølgekrav til
opparbeiding av arealet, slik at lekearealet skal være opparbeidet før ferdigattest/brukstillatelse
til nye boliger er gitt. For øvrig er det positivt at planforslaget har vært lagt fram for elevrådet på
Langenes skole, og at rådet gav positive tilbakemeldinger.

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen
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SØVIGHEIA, Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering ‐ Plan ID 201802
Vi har ingen merknader til detaljregulering av deler av Søvigheia.
Med vennlig hilsen
Trygve Dahl | Senioringeniør
trygve.dahl@ae.no
Agder Energi Nett AS
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00

www.aenett.no

SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 18/05664-7

Deres ref.: 2018/1132 -26263/2019

Dato: 01.07.2019

Søgne kommune - uttalelse- offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for deler
av Søvigheia - plan ID 201802
Viser til oversendelse datert 17.6.19.
Saken gjelder offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for deler av Søvigheia. I
oversendelse er det opplyst at planen legger til rette for 5 nye boligtomter i et eksisterende
boligområde. Friområdet sørvest i planområdet opprettholdes i planen, og utenfor
planområdet foreslås det opprustning av eksisterende friområde med en sandlekeplass og
«tuftepark».
Fylkeskommunen har ingen merknader til saken.

Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø
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Hei.
Vi viser til brev fra dere av 17.6.2019.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for deler av Søvigheia.
Planområdet ligger i tilknytning til kommunal veg. Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.
Med hilsen
Steinar Ånesland
Statens vegvesen, Vegavdeling Agder, Planforvaltning og miljø
B e s ø k s a d r e s s e : Rigedalen 5, KRISTIANSAND S
Mobil: +47 90010704 e p o s t : steinar.aanesland@vegvesen.no
www.vegvesen.no e p o s t : firmapost-sor@vegvesen.no

Fra: Kurt Ramsland[kurt.ramsland@ramboll.no]
Sendt: 21.07.2019 14:02:02
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Merknader til planforslaget: 201802 ‐ Detaljregulering for del av Søvigheia
Hvis jeg forstår plankart/beskrivelsen som er lagt ut til høring riktig, har tiltakshaver/Erik Langeland fjernet en
boenhet fra vår tomt gnr/bnr 16/306 uten vårt samtykke.
Vi har i dagens plan gnr/bnr/boenhet 16/306/ nr.27 og nr.29.
Hvis det er tilfelle at boenhet 16/306/ nr.29 er fjernet i forslag til ny plan, kan vi ikke akseptere dette.
Vi ønsker ingen endring av boenheter på vårt gnr/bnr (tomt).

Med vennlig hilsen
Kurt og Hilde Ramsland
Søvigheia 27
4643 SØGNE
M +47 90209127
kurt.ramsland@ramboll.no

Sara Thorbjørg Herøy (GB 16/156 og 314)
Østre Strandgate 51, 4608 Kristiansand,
Torunn Herøy Flink
Tranestien 97, 4626 Kristiansand og
Hans Olav Herøy (GB 16/312)
Bucheckernweg 44, 51109 Köln, Tyskland
email: heroey@gmail.com
mobil: 0049-172-2625922
Sylt 04.08.2019

Innspill til offentlig ettersyn og høring av Plan ID 201802
Vi mener det er sterkt uheldig at detaljregulering av gnr. 16 bnr. 57 m fl. innebærer
fortetting i naturområder, uten å se tilgrensende grøntarealer og utbyggingsområder i
sammenheng.
De tilgrensende grøntarealer syd for planområdet er også egnet for fortettingsplaner.
Det mangler spesielt et helhetlig konsept fra Søgne kommune for framtidig bruk av det store
sammenhengende friluftsområdet som omfatter
 Planområdet til Langeland, ca. 6.000 m2 friluftsområde
 Eiendommene til Herøy: GB 16/156, 312, 314, ca. 13.000 m2 friluftsområde
 Eiendommen til Kerlefsen: GB 15/51, ca. 2.000 m2 friluftsområde
 Eiendommen til Solhøi: GB 16/284, ca. 3.000 m2 friluftsområde
Det presiseres også at vår eiendom ikke kan være friområdet for andre utbyggingsområder –
og heller ikke kan omtales i planene deres som det.

I. Hva har vi historisk forsøkt fra vår side for å skaffe et grunnlag for å kunne
utarbeide et helhetlig konsept?
1. Vi (Herøy) forsøkte sammen med Kerlefsen og Solhøi i et felles innspill til «Saksnr
2016/2546 – regulering i området Pålsnes – Søvigheia» 19.09.2018 å bli likestilt med
Langeland.
Likestilt med hensyn til å få lov til å omregulere deler av friluftsområdet til boligtomter.
Hva skjedde med dette felles innspillet?
 Formannskapet vedtok 13.02.2019 å likestille Solhøi med innspill nr. 31 fra
Langeland.
 Kommunestyret vedtok 28.02.2019 å likestille Kerlefsen med innspill nr. 31 fra
Langeland og innspillet fra Inge Solhøi, Pålsneset, GB 16/284
Kommunen har ikke endret status for vår eiendom i kommuneplanarbeidet, og i ettertid
fremstår dette som en klar lapsus.

2. Vi forsøkte også å få til en felles regulering med Langeland, men det var heller ikke mulig;
jevnfør mail fra Anne Karén Birkeland, Møvik Byggetjenester A/S fra 11.09.2018: "Hei jeg har
vært i kontakt med Langeland, han er allerede i gang med sitt planarbeid her og det er derfor
ikke aktuelt for ham å samarbeide.»
Det kan virke en smule merkelig, ettersom det deretter har vart nesten 9 måneder før
planen fra Langeland nå er utarbeidet.
3. 13.06.2019 ble det – etter et nytt forsøk fra Bernt Ludvig Daland vedtatt at «Plan og
miljøutvalget er positive til at det kan igangsettes detaljreguleringsplan på Herøys eiendom
GB 16/156»
4. Det vil derfor bli meldt oppstart for reguleringsplan sør for planområdet til Langeland. Vi
forutsetter at kommunen da vil gjennomføre et reguleringsarbeid som blir slik at
utbyggingsmuligheter og båndlegging til friområder fordeles likt mellom grunneiere i
området, inkl. planområdet til Langeland.

II. Hva kan nå være en fornuftig framgangsmåte for å sikre likebehandling av
alle grunneiere?
Vi foreslår at «detaljregulering for deler av Søvigheia – Plan ID 201802» blir utsatt og først
behandlet når vårt (Herøy og så langt mulig sammen med Solhøi, Kerlefsen og andre) forslag
til regulering av resten av det store sammenhengende friluftsområdet foreligger.
Slik kan utbyggingsmuligheter og båndlegging til friområder sees i en større sammenheng og
fordeles mest mulig hensiktsmessig mellom de ulike formål uten å måtte forholde seg til
plangrenser.
Når det gjennomføres en reguleringsplan nå, og skal komme en ny om kort tid i
naboområdet, kan man miste muligheten for en best mulig fordeling av arealene til de ulike
formål.

III. Hva er faren ved å ikke vente på et helhetlig konsept?
Vi har begrunnet tvil på at utbyggingsmuligheter og båndlegging til friområder fordeles likt
mellom grunneierne i området, inkl. planområdet til Langeland.
Det finnes flere indisier som tyder på dette.
1. Vår eiendom kan ikke være friområdet for andre utbyggingsområder og heller ikke kan
den omtales i planen som det.
Utsagnene i detaljreguleringsplanen til Langeland er temmelig entydige:
5.3 Stedets karakter, s.11: «Rekreasjonsområde med påstående skog mot sør og vest»
5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder, s.14: «Mot sør og vest er det
rekreasjonsområde som er regulert til offentlig friområde, friluftsområde og friluftsformål.
Denne grønnstrukturen er også en snarveg til sjøen mot sør.»

5.10 Barns interesser, s.15: «Det er etablert en gangpassasje i vestlige del av planområdet
(friområde) som går gjennom tilstøtende skog utenfor planområdet og videre ned til sjøen
ved Pålsnesveien.»
6.1 Planlagt arealbruk, s.20: «Sørvest i planområdet ligger et stort grøntområde, med god
atkomst fra nord, samt direkte atkomst til tilstøtende skogs og rekreasjonsområde i sør.
Dette offentlige friområdet opprettholdes.»
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet, s.22: «Boligfeltet har direkte kontakt med skogområder med stier
som gir videre koblinger til større friområder. Det er meget kort avstand ned til sjøen med
badeplasser og fiske.»
og
«Området har ... direkte atkomst til tilstøtende rekreasjonsområde mot sør.»
6.5 Folkehelseloven, s.24: «Det er gode rekreasjonsområder tilknyttet planområdet.»
og
«Lekeplassen ... ligger lyst og solrikt til, med kort atkomst til skogen i vest og sør.»
og
«Det avsettes ... en buffersone som grønnstruktur i ... sør. Dette gir god sameksistens
mellom boliger og grønnstruktur.»
s.25: «... tilstøtende rekreasjonsområder blir ikke negativt påvirket.»
7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk, s.33: «Boligfeltet har gode
rekreasjonsmuligheter. Det er direkte kontakt med skogområder med stier som gir videre
koblinger til større friområder, lekeplasser og interne gangveier.»
7.8 Uteområder, s.33: «Boligområdet ligger godt med tanke på tilgang til omkringliggende
skog/grøntdrag»
9 Avsluttende kommentar, s.38: «Området har nærhet til rekreasjonsområder som sjø og
skogsområder»
og
«Snarveg gjennom skogen i sørvest opprettholdes.»
og
«Det er en god balanse mellom boligformål og rekreasjonsområder»
«Rekreasjonsområde, grøntområde, grøntstruktur, grøntdrag, skog og skogområde» som det
refereres til er i hovedsak eiendommene til Herøy. Vesentlige deler av begrunnelsen for
godkjenningen av planen ser dermed ut til å basere på at utbyggingsmuligheter og
båndlegging til friområder fordeles veldig forskjellig mellom Langeland og Herøy.
Resyme: Langeland får boligtomtene og Herøy leverer grøntområdet for hans område. Det
kan ikke for alvor være et seriøst grunnlag for en beslutning uten forskjellsbehandling.
2. Per i dag ser fordelingen grøntområde / boligområde etter behandling av de enkelte
reguleringsforespørsler ut til å bli som følger:
 Planområdet til Langeland: ca.6.000 m2 friluftsområde reduseres til ca. 2.000 m2,
altså ca. 70% boligområde
 Eiendommene til Herøy: GB 16/156, 312, 314, den aller største delen av ca. 13.000
m2 friluftsområde forblir friluftsområde, altså ca. 0% boligområde
 Eiendommen til Kerlefsen: GB 15/51, ca. 2.000 m2 friluftsområde kan bebygges
fullstendig, altså ca. 100% boligområde
 Eiendommen til Solhøi: GB 16/284, ca. 3.000 m2 friluftsområde kan bebygges
fullstendig, altså ca. 100% boligområde

Hvorfor mener vi at denne fordelingen er sannsynlig?
I Punkt «I. Hva har vi historisk forsøkt ...» ser man hvor vanskelig det har vært for oss å få et
positivt signal fra kommunen.
Formelt ble det vedtatt «Plan og miljøutvalget er positive til at det kan igangsettes
detaljreguleringsplan på Herøys eiendom GB 16/156»
Kommentarene i løpet av saksbehandlingen fører imidlertid til at vedtaket må sees i et annet
lys (https://sogne.kommunetv.no/no/archive/173 - siste Punkt i listen til venstre på siden):
 AP: Dette friområdet (Herøys del) er verdifullt og viktig og ønskes ikke nedbygd
 H: Vi er positive til en detaljregulering men ikke positive til at boliger blir innregulert
 Rådmannen: Her mener vi at den aktuelle reguleringsstatusen som friluftsområde er
riktig
 MDG: Vi er imot en nedbygging av friområdet til Herøy
 FRP: Det må forbli et stort friluftsområde på denne eiendommen.
Poengtert uttrykt:
 Formelt samtykke til regulering, men
 den faktisk eksisterende viljen tilsier å bibeholde dagens tilstand,
 Herøys område forblir grøntområde, mens
 tre naboer får omregulert 70%-100% av naturområdene sine til boligområde.
3. Man kan også stille spørsmål ved om en godkjennelse av en utbyggingsplan for en del av
et stort sammenhengende friluftsområde uten hensyn til resten av området er i tråd med
intensjonene til plan- og bygningsloven.
En mest mulig hensiktsmessig og balansert fordeling av hele området – mellom de ulike
formål, uten å måtte forholde seg til plangrenser – oppnår man etter vår mening best
gjennom utarbeiding av et helhetlig konsept.
4. Uten et helhetlig konsept er det også fare for at akkurat de viktigste delene av friområdet
forsvinner for allmenheten.
Store deler av det grøntarealet som nå søkes utviklet til bebyggelse på bnr. 57 har alltid vært
et flott allment utsiktspunkt. Dermed har det vært den mest verdifulle delen av hele
friluftsområdet. Noe som gjenspeiles i følgende bemerkninger i utarbeidingen til Vianova for
Langeland, som mest minner om et salgsprospekt:
 «Området ligger solrikt til med utsikt mot sør og vest» (Punkt 5.4. s. 11)
 „Alle tomtene har mulighet for å opparbeide en solrik uteplass som vil være relativt
usjenert og ha utsikt» (Punkt 6.12. s. 29)
Denne eiendommen er den delen av friluftsområdet som kan ha den største
rekreasjonsverdien for allmennheten. Beliggenheten er på et markant høydedrag. Det ble
dessverre fjernet en lenge eksisterende, ofte nyttet sti som gikk gjennom området i
forbindelse med utbyggingen på Søvigheia.

5. Signalvirkningen av en forskjellsbehandling av grunneiere i Søgne kommune skulle tas
hensyn til.



Langeland – tidligere lokalpolitiker og bl.a. medlem av Plan- og Miljøutvalget – får
anledning til å utvikle en viktig del av et friluftsområde til boligtomter.
Herøy – grunneiere uten politiske kontakter – blir konfrontert med en situasjon som
nærmest vil være ensbetydende med en ekspropriasjon av eiendommen.

Økonomiske hensyn til grunneierne må selvfølgelig underordnes interessene til
allmenheten. Det kan kanskje likevel synes merkelig at eiendommene til Herøy – gjennom en
godkjennelse av denne planen – som friluftsområde forblir finansiell nærmest verdiløs, mens
Langeland får anledning til å realisere en betydelig gevinst.

IV. Hva er konklusjonen?
Vi motsetter oss pga. de i Punkt «III. Hva er faren ved å ikke vente på et helhetlig
konsept?» nevnte grunner at detaljregulering på bnr. 57 osv. for Langeland nå blir godkjent.
I stedet plederer vi som skissert i Punkt «II. Hva kan nå være en fornuftig framgangsmåte
for å sikre likebehandling av alle grunneiere?» for å behandle planene samtidig, når vårt
forslag til regulering av resten av det store sammenhengende friluftsområdet foreligger.
At denne reguleringen ikke har vært mulig tidligere, er i det minste delvis begrunnet i
holdningen til kommunen, jamfør «I. Hva har vi historisk forsøkt fra vår side for å skaffe et
grunnlag for å kunne utarbeide et helhetlig konsept?».
Vi oppfatter det slik at kommunen skal være et nøytralt og fagkyndig organ som skal ta
hensyn til presedensvirkning og sørge for at alle grunneiere i kommunen får lik behandling.
Det må være særlig viktig i saker som denne, slik at det ikke oppstår et ikke forståelig
inntrykk av forskjellig behandling av saker i samme område, av samme karakter.
Mvh
Hans Olav Herøy på vegne av familien Herøy
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MOTTATTE MERKNADER ETTER 1. GANGS HØRING

DETALJREGULERING DEL AV SØVIGHEIA,
SØGNE KOMMUNE
Detaljreguleringen har vært ute til 1. gangs behandling. Frist for eventuelle merknader til
planen var 05.08.2019.
Det er mottatt 7 merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av planen. På vegne av
tiltakshaver Erik Langeland har ViaNova Kristiansand AS nedenfor oppsummert og
utarbeidet kommentarer på mottatte merknader.

Merknader fra Fylkesmannen i Agder, v/ miljøvernavdelingen, datert 27.06.2019:
- Fylkesmannen mener planen i hovedsak ivaretar nasjonale og regionale interesser.
- Nytt lekeareal er sikret i tilgrensende plan for Søvigheia boligfelt. Planen viser nytt
aktivitetsområde med ny sandlekeplass og «tuftepark», med tilhørende
rekkefølgekrav.
- Det er positivt at planforslaget har vært lagt frem for elevrådet på langenes skole, og
at rådet gav positive tilbakemeldinger.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Vest-Agder fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø,
datert 01.07.2019:
- Friområdet sørvest i planområdet opprettholdes i planen, og utenfor planområdet
foreslås det opprustning av eksisterende friområde med en sandlekeplass og
«tuftepark».
- Fylkeskommunen har ingen merknader til saken.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Statens vegvesen, Vegavdeling Agder, datert 02.07.2019:
- Planområdet ligger i tilknytning til kommunal veg. Statens vegvesen har ingen
merknader til planforslaget.
Tiltakshavers kommentar:
- Innspill tas til etterretning.
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Merknader fra Agder Energi Nett AS, datert 01.07.2019:
- Agder Energi nett AS har ingen merknader til detaljreguleringen.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 27.06.2019:
- NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og
veiledning/opplæring av kommuner med store utfordringer innen vårt saksområde. I
tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.
NVE gir dermed ikke konkrete uttalelse i denne saken.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Kurt Ramsland, datert 21.07.2019:
- I planforslaget er det fjernet en boenhet fra vår tomt gnr/bnr 16/306, adresse
Søvigheia 27 og 29. Det er ikke ønskelig med endring av boenheter på tomta.
Tiltakshavers kommentar:
- Tas til etterretning.

Merknader fra Hans Olav Herøy (pva familien Herøy), datert 04.08.2019:
- Herøy skriver at detaljreguleringen innebærer fortetting i naturområde.
- Det er ikke ønskelig at våre eiendommer skal være friområde for andre
utbyggingsområder.
- Herøy har tatt kontakt med Søgne kommunen vedr regulering på sine eiendommer.
Det vises også til at det er tatt kontakt med tiltakshaver Langeland i september 2018,
for eventuelt samarbeid.
- Det foreslås at planforslaget utsettes til Herøy’s plan foreligger. Arealet til Herøy
ønskes ikke omtalt som friområde.
- Innsendt planforslaget reduserer friluftsområde.
- Herøy skriver det er forskjellsbehandling av grunneierne i Søgne kommune.
Tiltakshavers kommentar:
- Detaljreguleringsplanen omfatter ikke fortetting i naturområder. Arealet er avsatt til
boligbebyggelse. Avgrensning av planområdet er vurdert og avklart av Søgne
kommune.
- Detaljreguleringen omfatter større friområde og grønnstruktur som ikke ligger på
Herøy’s eiendommer. Herøy’s eiendommer omfattes ikke av denne
detaljreguleringsplanen.
- I forhold til innspill og kontakt med kommunen vedr omregulering, kan ikke
tiltakshaver uttale seg om, men må avklares med Søgne kommune. I forhold til
eventuelt samarbeid, kan det opplyses at tiltakshaver tok kontakt med Søgne
kommune i februar 2018, oppstartsmøte var i mars 2018 og det ble varslet oppstart
av planarbeid i mai 2018. Dvs planprosessen var godt i gang og ikke motvilje, i
forbindelse med Herøy’s kontakt.
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Planprosessen er i avslutningsfasen, og skal snart sluttbehandles. Det er ikke aktuelt
for tiltakshaver å utsette planforslaget. Planen forholder seg til eksisterende
kommuneplans arealdel og tilstøtende reguleringsplaner, derav også beskrivelse av
tilstøtende friområder.
En vil presisere at planforslaget ikke reduserer påståtte friluftsområde. Utbygging
med nye boliger omfatter arealer som er avsatt til boligbebyggelse i overordnet
arealdel i kommuneplanen. Eksisterende gangpassasje i tilstøtende regulert
friluftsområde endres ikke i planforslaget.
Tiltakshaver forholder seg til overordnet plan, administrative innspill og politisk
vedtak.

Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS

Kristiansand 08.08.2019

Even Fallan Lorentsen
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